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Πεξίιεςε 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, 

travel consultant, ε νπνία έρεη σο ζηόρν ηελ ππνβνήζεζε ησλ ηνπξηζηώλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ηαμηδηώλ ηνπο, παξέρνληαο πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηόηεηεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ζρεδηάζηεθε αμηνπνηώληαο ηερλνινγίεο αηρκήο θαη εθηειείηαη ζε 

έμππλεο ζπζθεπέο, δεκηνπξγώληαο έλα εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ γηα ηνλ θάζε ρξήζηε 

μερσξηζηά. Ζ εθαξκνγή καο, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ δηάθνξα 

ελδηαθέξνληα ζεκεία παγθνζκίσο, λα απνζεθεύνπλ δηάθνξα ζεκεία πνπ ζα ήζειαλ λα 

επηζθεθζνύλ, λα αθήζνπλ θξηηηθέο γηα θάπνην ζεκείν θαη ηέινο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα 

ζηνπο ρξήζηεο λα παξάγνπλ θάπνηα ιίζηα κε πξνηεηλόκελα ζεκεία αλάινγα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ. 

Οινέλα θαη πεξηζζόηεξεο ρώξεο, βαζίδνληαη ζηνλ ηνπξηζκό γηα ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ 

ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ Διιάδα, ηα έζνδα από ηνλ ηνπξηζκό αλέξρνληαη ζηα 2,05 

δηζεθαηνκκύξηα επξώ ηνλ Ηνύλην ηνπ 2017. Δίλαη θαλεξό όηη έλαο από ηνπο βαζηθνύο 

νηθνλνκηθνύο ππιώλεο ηεο ρώξαο καο είλαη ν ηνπξηζκόο. πλεπώο, είλαη απαξαίηεην λα 

δηακνξθσζεί έλα ζύζηεκα ππνβνήζεζεο ησλ ηνπξηζηώλ, ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη ηνπο 

ηαμηδηώηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπο ζε κία ρώξα. 

πλνςίδνληαο, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

επηθεληξώλνληαη ζε ηξείο ζεκαηηθνύο άμνλεο. Αλαιπηηθά, ζηνλ πξώην άμνλα γίλεηαη 

δηεξεύλεζε θαη αλάιπζε ηεο ηερληθήο ηνπ crowdsourcing, θαη κε πνηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα 

αλαπηύμνπκε έλα ζύζηεκα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή. ηνλ δεύηεξν ζεκαηηθό άμνλα, 

αλαιύνπκε πσο ε ηερληθή ηνπ crowdsourcing κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθαξκνγέο κε 

γλώκνλα ησλ ηνπξηζκό. Σέινο, ζηνλ ηξίην άμνλα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή, ε 

ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

ηνπξηζκνύ.    
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EXTENDED ABSTRACT 

ABSTRACT 

The main purpose of this diploma thesis is to develop an application to provide assistance 

to tourists while traveling, providing advanced opportunities and capabilities. The specific 

application is designed using state-of-the-art technologies, it is developed to run on smart 

mobile devices, creating a personalized environment for each user individually. Our 

application allows users to search for various points of interest worldwide, store different 

places of interest they would like to visit during their trip, leave a review about a point of 

interest consequently the of our application users will be able to produce a list of suggested 

places to visit, according to their preferences. 

More and more countries rely on tourism to increase their revenue. In Greece, revenue 

from tourism amounted to 2,05 billion euros in June 2017. It is obvious that one of the 

main economic pylon of our country is tourism. Therefore, it is necessary to develop a 

tourist assistance system that will support travelers during their trips. 

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

topics. Analytically, the first topic looks into and analyzes the various techniques of 

crowdsourcing, and how we can develop a system with this specific technology. As far as 

the second thematic area of this diploma thesis is concerned, we further analyze 

crowdsourcing techniques and how we can implement those techniques on tourism-driven 

applications. Finally, the third topic presents in detail the description, the design and the 

implementation of the system, we created to serve tourism. 

KEYWORDS: Information Systems, Crowdsourcing, Android, Tourism  

 

In the last decades, tourism has been turned into one of main sources of the main sources 

revenue in different countries. Nowadays, income from tourism is equal to or exceeds the 

revenue from oil, automobile or food exports. The expansion of tourism in industrialized 

and developed countries have yielded economic advance on many related sectors and 

boosted employment. Every year, Greece is visited by more than 20 million tourists who 

are a big heterogeneous group of people with different desires, visitation incentives and 

cultures. On the other hand, Greece is currently facing economic crisis so, tourism is one of 

the main sources of income. Thus, it is imperative to improve the experience of tourists in 

our country. One way, in order to achieve the greatest increase possible in the number of 

tourists visiting our country annually, is to propose different destinations and activities to 

each group individually, which will lead to the best possible experience for all tourists. 

The main goal of this diploma thesis is to develop an application for smart android devices 

that will serve and assist tourists while traveling. Particularly, our application was designed 
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in an appropriate way to meet the different needs of each user individually. Innovative 

technologies are used. One such technology is crowdsourcing, which is used in order to 

group up travelers to propose them different places of interest according to their 

preferences.  

Crowdsourcing is a kind of online activity in which a person, an institution, a nonprofit 

organization or a company suggests to a heterogeneous group of people with different 

levels of knowledge to undertake a work of variable complexity. In which the advantages 

are two-way: the volunteer will satisfy a particular need (eg economic or social recognition 

or the development of certain abilities, etc.). The organizer will acquire and use all the 

information produced by the volunteer. (Estellés-Arolas et Ladron-de-Guevara, 2012, pp. 

8-9 [1]. 

Tourism is one of the most important economic sources in most countries. Tourism profits 

account for 9.5% of GDP globally (7 trillion US $) and 1 in 11 jobs depends on tourism 

[30]. With the advance of the internet and with applications that use new technologies, 

tourism has evolved in unprecedented ways. The various technological achievements offer 

multiple benefits to tourism in particular we will analyze the contribution of crowdsourcing 

to the development of tourism. 

 One of the best known initiatives to promote tourism through crowdsourcing is the 

creation of a Facebook profile by the Australian government. According to the authors of 

the specific research paper [38] who worked on this Facebook profile, they found out that 

by November 2010 the majority of the publications were about the promotion of tourism. 

Crowdsourcing has contributed both to the development of tourism and to its promotion 

through various social networks. However, it offers new ways to improve the relationship 

between customers and managers in tourist units.  

One way to use crowdsourcing to assist travelers during their trips, is with the creation of 

an application. For this specific diploma thesis, we created an android application to help 

travelers search, save and criticize different points of interest. This system, gives travelers 

different functionalities. A user can search for a place of interest by its name and view all 

information about this specific place. They can also find specific places in their location 

(for example they can view all coffee shops in a specific region).  A user can leave a 

review about a place they visited. Also, a user can select different places of interest that 

he/she would like to visit and our application can find out the best route to follow in order 

to visit all those places. The main innovation of our application is the generation of a list 

with suggested places of interest to visit. Our application groups up people who share 

similar interests and are in the same age group, taking under consideration the users 

reviews about some places, the application suggests places with the best reviews to other 

users.   

To create this application we used different Google APIS. Some of the APIS were used for 

the functionality of the application, while others were used to offer users the best possible 
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experience. To be more specific, Google Maps Directions API were used to generate a 

route between different places of interest, Google Places API for Android were also used to 

make  easy and fast implementation of autocomplete widget. Google Places API Web 

Service was used to collect and show to users all possible information about a place. And 

finally, we used Google Maps Android API to make easy and fast the implementation of 

maps in our application. Also, the usage of these different APIS guarantees that our 

application will remain updated about all possible places of interest globally as long as 

Google maintain those APIS. 

To summarize, although our application is ready to be used commercially and it meets 

every system specification, we will present some proposals for future expansion, which 

will help to further develop it. To begin with, we could create a new categorization system, 

in order to better differentiate users of our application, resulting in shorting out the 

production of suggested places of interest. Also, a strong expansion of our application 

would be to create a subsystem in which users could create and be alerted for different 

events that happening nearby. In this case a user could create an event and a user with 

similar characteristics would receive an alert for the event. At this point, a useful add, on 

the application would be the implementation of a chat functionality.    
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν ηνπξηζκόο γλώξηζε ζπλερή αλάπηπμε θαη εκβάζπλζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ, αλάκεζα ζηηο ρώξεο, θαη πιένλ είλαη έλαο από ηνπο ηαρύηεξα 

αλαπηπζζόκελνπο νηθνλνκηθνύο ηνκείο ζηνλ θόζκν. Ο ζύγρξνλνο ηνπξηζκόο ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ηελ αλάπηπμε ησλ ρσξώλ πεξηιακβάλνληαο έλαλ απμαλόκελν αξηζκό λέσλ πξννξηζκώλ. 

Απηή ε δπλακηθή έρεη κεηαηξέςεη ηνλ ηνπξηζκό ζε βαζηθό παξάγνληα γηα ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή πξόνδν ησλ ρσξώλ. 

ήκεξα ν επηρεηξεκαηηθόο όγθνο ηνπ ηνπξηζκνύ ηζνύηαη ή θαη μεπεξλά εθείλν ησλ εμαγσγώλ 

πεηξειαίνπ, ησλ ηξνθίκσλ ή ησλ απηνθηλήησλ. Ο ηνπξηζκόο έρεη θαηαζηεί έλαο από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ θαη αληηπξνζσπεύεη ηαπηόρξνλα κία από 

ηηο θύξηεο πεγέο εηζνδήκαηνο γηα πνιιέο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Ζ αλάπηπμε απηή ζπκβαδίδεη 

κε ηελ απμαλόκελε δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ πξννξηζκώλ. 

Απηή ε παγθόζκηα εμάπισζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηηο βηνκεραληθέο θαη αλεπηπγκέλεο ρώξεο έρεη 

απνθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε θαη νθέιε απαζρόιεζεο ζε πνιινύο ζπλαθείο ηνκείο - από ηελ 

θαηαζθεπή έσο ηε γεσξγία ή ηηο ηειεπηθνηλσλίεο [40].  

Ο ηνπξηζκόο απνηειεί έλαλ βαζηθό ππιώλα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο καο, κε έζνδα πεξίπνπ 

ζηα 2,05 δηζεθαηνκκύξηα επξώ ηνλ Ηνύλην ηνπ 2017 [41]. Ζ Διιάδα απνηειεί έλαλ από ηνπο 

πην δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο, αιιά πξνζθέξεη επίζεο ειθπζηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ζεκαηηθό ηνπξηζκό όιν ηνλ ρξόλν. Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηά ηεο, όπσο 

ε πινύζηα πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, ε θπζηθή νκνξθηά ηνπ ηόπνπ θαη ε γεσγξαθηθή 

πνηθηινκνξθία πξνζειθύνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνύ, εληζρύνληαο ηελ εηθόλα ηεο Διιάδαο αθελόο σο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ 

παγθόζκηνπ βειελεθνύο, θαη αθεηέξνπ σο ηνπξηζηηθή αγνξά κε εμαηξεηηθέο επελδπηηθέο 

επθαηξίεο. 

Σελ ρώξα καο θάζε ρξόλν ηελ επηζθέπηνληαη πεξηζζόηεξνη από 20 εθαηνκκύξηα ηνπξίζηεο. 

Όπσο είλαη θπζηθό, νη ηνπξίζηεο απηνί απνηεινύλ κηα εηεξνγελή νκάδα, κε δηαθνξεηηθέο 

επηζπκίεο, δηαθνξεηηθά θίλεηξα επίζθεςεο, δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο θαη δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο από ηνλ εθάζηνηε πξννξηζκό. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο 

δπζρέξεηαο πνπ αληηκεησπίδεη κηα πιεζώξα πξνβιεκάησλ θαη κία ηεξάζηηα έιιεηςε εζόδσλ, ν 

ηνπξηζκόο απνηειεί ην θύξην κέζν εζόδσλ ηεο ρώξαο καο. Έηζη, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 

βειηίσζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ ηνπξηζηώλ ζηελ Διιάδα. Έλαο ηξόπνο γηα λα πεηύρνπκε ηελ 

κέγηζηε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ρώξα καο εηεζίσο, είλαη ε 

νκαδνπνίεζε απηώλ θαη ε πξόηαζε δηαθνξεηηθώλ πξννξηζκώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε 

νκάδα ηνπξηζηώλ.  Πξάγκα, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή εκπεηξία ησλ δηαθόξσλ 

ηνπξηζηώλ ζηελ ρώξα καο θαη ζηελ κέγηζηε αύμεζε ησλ εζόδσλ ηεο Διιάδαο. 

1.1 Αληηθείκελν 
Βαζηθόο, ζηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, απνηειεί ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο 

γηα έμππλεο ζπζθεπέο, ε νπνία ζα εμππεξεηεί θαη ζα βνεζάεη ηνπο ηνπξίζηεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ηαμηδηώλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο, αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ην ζεσξεηηθό 
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ππόβαζξν ηεο ηερληθήο crowdsourcing θαη ε ζύλδεζε ηεο ηερληθήο απηήο κε ηνλ ηνπξηζκό. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ηερληθέο ηνπ crowdsourcing, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα απηνύ θαη γλσζηέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ crowdsourcing ηερληθέο 

ζηελ πινπνίεζε ηνπο. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή, ε ζρεδίαζε θαη ε 

πινπνίεζε ηεο ελ ιόγσ εθαξκνγήο πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηώλ. 

 

Ζ εθαξκνγή απηή ζρεδηάζηεθε κε θαηάιιειν ηξόπν γηα ηθαλνπνηεί ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

ηνπ θάζε ηαμηδηώηε. Μέζσ ησλ θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ πνπ απηή πξνζθέξεη 

θαηαθέξλεη λα εμνηθνλνκήζεη ρξόλν γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ, λα πξνηείλεη μερσξηζηά 

ζεκεία θαη κέξε ζηνλ θάζε ρξήζηε αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

 

1.2 Οξγάλσζε Κεθαιαίσλ     
Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζπλνιηθά ζε έμη θεθάιαηα-ζεκαηηθέο ελόηεηεο. 

ην πξώην θεθάιαην έρνπκε κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηνλ ηνπξηζκό θαη ζηνλ crowdsourcing. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ ιόγνπο πνπ 

έγηλε ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο.  

ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη κία εθηελέζηεξε αλάιπζε ηεο ηερληθήο ηνπ crowdsourcing. 

Δπίζεο, αλαιύνληαη νη ηερληθέο ηνπ crowdsourcing, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

απηνύ, θαζώο θαη πσο ην crowdsourcing κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ ηνπξηζκό. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κία αλαθνξά ζε γλσζηέο εθαξκνγέο πνπ απεπζύλνληαη ζε 

ηνπξίζηεο θαη πινπνηνύλ crowdsourcing ηερληθέο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο travel consultant,  θαζώο 

θαη νη επηινγέο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε θαη ηε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο. Αξρηθά, 

γίλεηαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο θαη ε παξνπζίαζε ηεο ζρεδίαζεο ηνπ πξνηύπνπ 

ηεο. ηελ ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηεο εθαξκνγήο θαη 

ηέινο, παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία θαη νη ηερλνινγίεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζηα πξσηόηππα ζηνηρεία crowdsourcing πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη κεηξηθέο ηεο εθαξκνγήο travel 

consultant. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε εθαξκνγή θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ δηαζέηεη. 

Με ηελ βνήζεηα ζηηγκηόηππσλ νζόλεο θαηαγξάθεηαη ε εκθάληζε ηεο εθαξκνγήο καο,  νη 

δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη θαη παξέρεηαη εθηελήο εμήγεζε γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο. 

ην έθην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζύληνκε επηζθόπεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαη 

παξνπζηάδνληαη δηάθνξα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Σέινο, γίλεηαη 

αλαθνξά γηα πηζαλέο κειινληηθέο επεθηάζεηο.  

Δλ θαηαθιείδη, γίλεηαη αλαθνξά όισλ ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

εθπόλεζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζώο θαη νη ειεθηξνληθνί ηζηόηνπνη πνπ 

βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο travel consultant. 
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2. Θεσξεηηθό ππόβαζξν 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ησλ ελλνηώλ πνπ 

κειεηώληαη ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία, επηθεληξώλνληαο ζηελ έλλνηα  ηνπ 

crowdsourcing. θνπόο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ είλαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ην crowdsourcing 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα αλαθνξά γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ην crowdsourcing ζηνλ ηνπξηζκό. 

2.1 Οξηζκόο ηνπ crowdsourcing 

Σν Crowdsourcing είλαη έλα είδνο on-line δξαζηεξηόηεηαο ζηελ νπνία έλαο άλζξσπνο, έλα 

ίδξπκα, έλαο κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο ή εηαηξεία πξνηείλεη ζε κία εηεξνγελή νκάδα 

αηόκσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα γλώζεσλ λα αλαιάβνπλ έλα έξγν κεηαβιεηήο 

πνιππινθόηεηαο. ην νπνίν ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ακθίδξνκα: ν εζεινληήο ζα ηθαλνπνηήζεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε (πρ. νηθνλνκηθή ή θνηλσληθή αλαγλώξηζε ή ηελ αλάπηπμε 

νξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ θιπ.). Ο δηνξγαλσηήο ζα απνθηήζεη θαη ζα ρξεζηκνπνηήζεη όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξάρζεθαλ από ηνλ εζεινληή. (Estellés-Arolas et Ladrón-de-Guevara, 

2012, p. 8-9) [1] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 Γεληθά γηα ην crowdsourcing 

Ο όξνο crowdsourcing πξσηνεκθαλίζηεθε ζην άξζξν ηνπ Jeff Howe “The rise of 

crowdsourcing” ζηηο 1/5/2006 ηνπ πεξηνδηθνύ wired. To crowdsourcing έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ 

ινγηθή ηνπ open software development, ζηελ νπνία κία θνηλόηεηα εζεινληώλ ζθνπεύεη λα 

δεκηνπξγήζεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα από κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Αλ θαη δελ ππάξρεη αθξηβήο 

ηαμηλόκεζε ησλ crowdsourcing  πξσηνβνπιηώλ, κηα πξνζέγγηζε είλαη λα εξεπλήζνπκε από 

νξγαλσηηθή πιεπξά  ηηο  πξσηνβνπιίεο  απηέο. Έηζη, νη ηέζζεξηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

crowdsourcing  είλαη: ε επηινγή ησλ ζπλεξγαηώλ, ε πξνζβαζηκόηεηα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ 

Εικόνα 1: οριςμόσ crowdsourcing 
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εκπιεθνκέλσλ, ε ζπλάζξνηζε ησλ ζπλεηζθεξόλησλ θαη ε ακνηβή ηεο ζπκβνιήο [2].  Έλαο 

άιινο ηξόπνο λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ νη crowdsourcing πξσηνβνπιίεο είλαη αλάινγα κε ηελ 

θύζε ηνπο: απιέο, ζύλζεηεο ή δεκηνπξγηθέο [3]. Οη απιέο crowdsourcing πξσηνβνπιίεο 

ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ κηθξέο εξγαζίεο, όπσο ζύληνκεο κεηαθξάζεηο. Οη δεκηνπξγηθέο 

πξσηνβνπιίεο κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο δηαγσληζκνύο. Δλώ, νη ζύλζεηεο  

πξσηνβνπιίεο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο πξνθιήζεηο [4]. Αλ 

θαη ν όξνο crowdsourcing ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειώζνπκε ηελ ηδενινγία ηεο θαηλνηνκίαο 

είλαη αθόκα αζαθήο ε ζρέζε ηνπ κε άιινπο όξνπο όπσο ηα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα, ηελ καδηθή 

ζπλεξγαζία θαη ηελ ζπιινγηθή λνεκνζύλε. 

Σν Crowdsourcing παξέρεη δηάθνξα νθέιε ζε εηαηξείεο  πνπ αλαδεηνύλ λέεο θαηλνηνκίεο, δηόηη 

κέζσ απηνύ νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα έρνπλ λέεο ηδέεο, λα ιύζνπλ απνηειεζκαηηθά δηάθνξα 

πξνβιήκαηα θαη λα κεηώζνπλ ην θόζηνο παξαγσγήο[5][6]. Γηάθνξεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνύλ 

κε επηηπρία ην crowdsourcing. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη: 

Threadless: 

Μηα από ηηο γλσζηέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί crowdsourcing, ζηελ νπνία 

δηάθνξνη freelancers ππνβάιινπλ ζρέδηα γηα κπινύδεο θαη νη ρξήζηεο ςεθίδνπλ γηα 

ην θαιύηεξν. Σν ληθεηήξην ζρέδην πεξλάεη ζηελ παξαγσγή θαη ν freelancer πνπ ην 

δεκηνύξγεζε ιακβάλεη έλα ρξεκαηηθό έπαζιν. 

Fold.it 

Οη ρξήζηεο παίδνπλ δηάθνξα παηρλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βηνπιεξνθνξηθή, κε 

απνηέιεζκα λα βνεζνύλ ηνπο επηζηήκνλεο λα πνιεκήζνπλ κε λένπο ηξόπνπο 

αζζέλεηεο. 

Μob4Hire 

Γηάθνξνη πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγώλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

λα ειέγμνπλ ηελ δνπιεία ηνπο ζην θνηλό. 

Mechanical Turk 

Πξόθεηηαη γηα έλα κέξνο ζην νπνίν δηάθνξα απιά projects, πνπ δελ κπνξεί λα 

επηιύζεη ν ππνινγηζηήο, γίλνληαη crowdsourced. 

StarDust GalaxyZOO 

Δίλαη δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο εζεινληέο ςάρλνπλ γηα αζηξηθή ζθόλε κέζσ 

εηθόλσλ από ηειεζθνπία ή  ζε θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβήρηεθαλ από ην ηειεζθόπην 

Hubble.  

GoldCorp 

Πξόθεηηαη γηα κία κεηαιιεπηηθή εηαηξεία, ε νπνία δεκνζηνπνίεζε ηα γεσινγηθά ηεο 

δεδνκέλα, ώζηε απηά λα είλαη δηαζέζηκα ζηνλ θαζέλα. Εήηεζε από ην πιήζνο λα 
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δώζεη ιύζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ ρξπζνύ πξνζθέξνληαο κεγάιεο 

αληακνηβέο.   

Αλ θαη ην crowdsourcing έρεη αξθεηέο επηηπρεκέλεο εθαξκνγέο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο 

crowdsourcing πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ζπλάληεζαλ πνιιέο δπζθνιίεο [7][8]: 

Gambrian House 

Μηα από ηηο πξώηεο εηαηξείεο πνπ εθάξκνζαλ κηα crowdsourced ηδέα. Παξόιν, πνπ 

ππήξρε αξθεηή ζπκκεηνρή από ην θνηλό πνιύ ιίγνη ήηαλ απηνί πνπ ζπκκεηείραλ 

νπζηαζηηθά. Σν θνηλό απιά έβιεπε ηηο ηδέεο θαη ςήθηδε γηα ηελ θαιύηεξε αιιά δελ 

πξνζπάζεζε λα ηελ πινπνίεζε. 

CrowdSpirit 

Πξόθεηηαη γηα κηα Γαιιηθή εηαηξεία ε νπνία ζθόπεπε λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ 

δηακεζνιαβεηήο θαηλνηνκίαο. Σν αξρηθό, επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ήηαλ λα πνπιήζεη 

κία ηδέα πνπ παξάρζεθε από ην θνηλό ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. Ωζηόζν, δελ 

ιεηηνύξγεζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ιόγσ ηνπ ρακεινύ αξηζκνύ ζπλεηζθνξώλ[9]. 

 

  

  

  

     

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

Εικόνα 2: Πλεονεκτιματα & μειονεκτιματα Crowdsourcing 
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 2.3 Βήκαηα δεκηνπξγίαο κηαο crowdsourced ηδέαο 

 Παξαγσγή ηδέαο 

Όπσο δήισζε θαη ν Schwaitzer ην 2012 [10] είλαη απαξαίηεην γηα ηηο εηαηξείεο λα 

γλσξίδνπλ πόηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλαλ δηαγσληζκό ηδεώλ ζηελ ζέζε ησλ ζπκβαηηθώλ 

ηερληθώλ έξεπλαο. Ζ παξαγσγή ηδέαο κέζσ crowdsourcing ιακβάλεη ρώξν θπξίσο ζε δύν 

κέξε: δηαγσληζκό ηδεώλ θαη ηδεαζκό κέζσ ηνπ θνηλνύ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ ηδεώλ νξγαληζκνί ή άηνκα θαινύλ ην θνηλό λα ππνβάιεη ηδέεο θαη ε θαιύηεξε 

επηιέγεηε. Οη Poetz and Schreier[11] απέδεημαλ όηη ην θνηλό κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε 

πνιιέο θάζεηο ζηελ παξαγσγή ελόο λένπ πξντόληνο δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο. Ο ηδεαζκόο 

κέζσ ηνπ θνηλνύ έρεη αλαδεηρζεί ζε κία πνιύηηκε ελαιιαθηηθή ιύζε ηνπ εζσηεξηθνύ 

ηδεαζκνύ κηαο εηαηξείαο. ύκθσλα, κε ηνλ Surowiecki, J.[12] όηαλ δεκηνπξγνύληαη 

θαηλνηνκίεο κέζσ ελόο κεγάινπ αξηζκνύ αηόκσλ ην απνηέιεζκα ζπλήζσο είλαη θαιύηεξν 

από ην λα  εμαξηόκαζηε ζε  ιίγνπο εηδηθνύο. 

 Microtasking 

Σν microtasking είλαη έλα αληηθείκελν κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην crowdsourcing. Σν 

microtasking νξίδεηαη σο έλα ζύζηεκα ζην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα 

νινθιεξώζνπλ κία εξγαζία γηα θάπνηα αληακνηβή (είηε ρξεκαηηθή είηε όρη). ύκθσλα κε 

ηνπο Olsen and Carmel[13] ην microtasking ρσξίδεηαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

o Φάζε αμηνιόγεζεο: Πνηεο εξγαζίεο ή project κπνξνύλ λα γίλνπλ crowdsourced. 
o ρεδίαζεο εξγαζηώλ: Πσο δηάθνξεο εξγαζίεο κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ θαη λα 

ζπγθεληξσζνύλ ζε microtasks. 

o Δλζσκάησζε: Πσο θάπνην απνηέιεζκα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε κία  ππάξρσλ 

εξγαζία.  

Πιαηθόξκεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα microtasking πεξηιακβάλνπλ ηξεηο ηύπνπο 

εκπιεθνκέλσλ: ηνλ εξγνδόηε, ηνλ ρεηξηζηή ηεο πιαηθόξκαο θαη ηνπο microworkers. Ο 

εξγνδόηεο θξνληίδεη γηα ηελ δεκηνπξγία εξγαζηώλ θαη ηελ πξνκήζεηα ηεο αληακνηβήο. Ο 

ρεηξηζηήο ηεο πιαηθόξκαο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή θαη ιεηηνπξγεί ζαλ 

δηακεζνιαβεηήο κεηαμύ ηνπ εξγνδόηε θαη ηνλ microworkers. Οη microworkers 

νινθιεξώλνπλ θάπνηα εξγαζία θαη ιακβάλνπλ θάπνηα ρξεκαηηθή αληακνηβή ζε 

αληάιιαγκα. Ζ παξνπζία πνηνηηθώλ πεξηνξηζκώλ θαη ε δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο είλαη 

απαξαίηεηε γηα επηηπρέο microtasking[14]. ηελ πξάμε ην microtasking κπνξεί λα εμειηρζεί 

ζε βηνκεραλία ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο όπνπ ππάξρνπλ πνιιέο θηλεηέο ζπζθεπέο, ελώ ε 

πξόζβαζε ζην internet είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 Open source software 

Μέζσ ηνπ crowdsourcing  ε αλάπηπμε ινγηζκηθνύ έρεη πξνρσξήζεη ζην επόκελν επίπεδν. 

Καζώο, έρεη απνδεηρηεί όηη  έλα δίθηπν παζηαζκέλσλ εζεινληώλ κπνξεί λα αλαπηύμεη 

ινγηζκηθά εμίζνπ ρξήζηκα κε ηα ινγηζκηθά πνπ παξάγνληαη από κεγάιεο εηαηξείεο[15]. 

Γεληθά, ζε open source software θηλήκαηα ηα δηάθνξα projects πινπνηνύληαη από κηθξέο 

ζπλεηζθνξέο από θάζε κέινο κηαο κεγαιύηεξεο θνηλόηεηαο. πλήζσο, ππάξρεη κηα κηθξή 
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νκάδα από άηνκα πνπ ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά ζηελ αλάπηπμε, ηελ νπνία αθνινπζεί κηα 

κεγαιύηεξε νκάδα πνπ θάλεη πεξηζηαζηαθέο ζπλεηζθνξέο ζηελ αλάπηπμε[16]. ε open 

source software projects ε ζπλερήο εθηίκεζε από ην πιήζνο απμάλεη ηελ πνηόηεηα ηνπ 

ινγηζκηθνύ, κε απνηέιεζκα πνιιά open source software projects λα είλαη θαιύηεξα από 

ινγηζκηθά πνπ αλαπηύρζεθαλ από κεγάιεο εηαηξείεο[17]. Πνιιέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ππνζηεξίδνπλ δηάθνξεο crowdsourcing πιαηθόξκεο γηα αλάπηπμε open source ινγηζκηθνύ 

θαη γηα λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε θαηλνύξγην ινγηζκηθό[18]. 

 πκκεηνρή ηνπ θνηλνύ 

Ζ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ζηνλ δεκόζην 

ζρεδηαζκό θαη ην crowdsourcing απνηειεί έλα εθαξκόζηκν κνληέιν ώζηε λα εμαζθαιηζηεί 

ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ[19]. ύκθσλα κε ηνλ Bradham[19], ην crowdsourcing  είλαη έλαο 

ρξήζηκνο ηξόπνο λα ζπκκεηάζρνπλ νη πνιίηεο ζε έξγα ηνπ δεκνζίνπ ζρεδηαζκνύ,  γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο εθηεηακέλεο ηνπο άγλσζηεο ηδηνθπΐαο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ κέζσ 

crowdsourcing κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλαλ αλνηρηό δηάινγν κεηαμύ ησλ πνιηηώλ θαη ησλ 

θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ. Όηαλ, ην crowdsourcing αληηθαζηζηά ππεξεζίεο πνπ 

παξαδνζηαθά έρνπλ δεκηνπξγεζεί από πςειόκηζζνπο επαγγεικαηίεο κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ δηάθνξα έξγα κε ρακειό θόζηνο, δηόηη ζην crowdsourcing ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηε από έλα κεγάιν πιήζνο αηόκσλ πνπ επί ηνλ πιείζησλ δελ 

ιακβάλνπλ θάπνηα ρξεκαηηθή ακνηβή[20]. Ο Stern [21] επηζήκαλε όηη ην crowdsourcing 

είλαη έλα απνηειεζκαηηθό κέζν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ, αιιά ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνζηαθά κέζα ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ. 

 Δπηζηήκε ησλ πνιηηώλ 

Ζ επηζηήκε ησλ πνιηηώλ είλαη κία κνξθή ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πιήζνπο γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ[22]. Έλαο πνιίηεο ζπκκεηέρεη εζεινληηθά ζε δηάθνξα έξγα, γηα παξάδεηγκα, 

ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα γηα κία επηζηεκνληθή έξεπλα. πλήζσο, νη εζεινληέο  

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα επηζηεκνληθό έξγν, ιόγσ ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο, ηεο πεξηέξγεηαο 

ηνπο ζε θάπνην ζέκα θαη επεηδή, ληώζνπλ όηη έηζη βνεζνύλ ηελ έξεπλα. Έξγα ηα νπνία 

δηεμάγνληαη από επηζηήκνλεο θαη πνιίηεο βνεζνύλ όρη κόλν ζηελ «θαζεκεξηλή επηζηήκε», 

αιιά θαη ζε άθξσο εμειηγκέλνπο επηζηεκνληθά θιάδνπο όπσο ηεο γνληδηαθήο αιιεινπρίαο 

[23]. Δξεπλεηηθά έξγα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ επηζηήκνλεο θαη πνιίηεο ζπλήζσο 

νξγαλώλνληαη ζε ςεθηαθέο πιαηθόξκεο θαη ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη αλ απηέο νη έξεπλεο 

δηεμαρζνύλ κε πξνζερηηθό ζρεδηαζκό θαη βέιηηζηεο ζπλζήθεο κπνξνύλ λα παξάγνπλ 

πςειήο πνηόηεηαο αμηόπηζηα απνηειέζκαηα. 

 Γεκνζηνγξαθία ηνπ πνιίηε 

Ζ δεκνζηνγξαθία ησλ πνιηηώλ πξόθεηηαη γηα κία ελαιιαθηηθή ιύζε ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, ε νπνία ζηξέθεηαη ζην πιήζνο γηα ηελ δεκνζηνγξαθία κέζσ internet[24]. Οη 

πνιίηεο δεκνζηνγξάθνη είλαη ζε έληνλν αληαγσληζκό κεηαμύ ηνπο, κε ηνπο επαγγεικαηίεο 

δεκνζηνγξάθνπο θαη κε δηάθνξνπο αθαδεκατθνύο[25]. Τπάξρνπλ δηάθνξεο crowdsourcing 

πιαηθόξκεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα  ππνβάινπλ, λα αμηνινγήζνπλ, λα 
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πξνηείλνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηηο εηδήζεηο [26]. ηελ δεκνζηνγξαθία ησλ πνιηηώλ ππάξρεη 

κεγάιε αλεζπρία γηα ηελ πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ[27]. Γηόηη, ε δεκνζηνγξαθία ησλ 

πνιηηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ ζπλεηζθεξόλησλ, ην νπνίν κπνξεί λα απμήζεη 

ηελ αμηνπηζηία ησλ εηδήζεσλ[28]. 

 Wikies 

Wiki είλαη κηα ηζηνζειίδα πνπ επηηξέπεη ηνλ νπνηνλδήπνηε λα ζπλεηζθέξεη ζην 

πεξηερόκελν ηεο. Δπηηξέπεη ηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέζνπλ, λα θαηαξγήζνπλ, λα 

επεμεξγαζηνύλ ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Σν Wikipedia είλαη έλα από ηα πνην 

γλσζηά παξαδείγκαηα κηαο crowdsourced wiki ηζηνζειίδαο [29]. Οη ηζηνζειίδεο wiki 

ρξεζηκνπνηνύληαη από έλα κεγάιν εύξνο νξγαληζκώλ, όπσο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

εξεπλεηηθά θέληξα, κε-θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο θαη θξαηηθά ηδξύκαηα. Δπίζεο, 

ηζηνζειίδεο-wikies κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε ην πιήζνο λα πεηύρεη έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζηόρν, όπσο έθαλε ε εζληθή βηβιηνζήθε ηεο Απζηξαιίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε 

κηα ηέηνηα ηζηνζειίδα γηα λα δηνξζώζεη ςεθηνπνηεκέλα αξρεία ηεο ηζηνξίαο ηεο ρώξαο.  

2.4 Οθέιε ηνπ Crowdsourcing ζηνλ ηνπξηζκό 

Ο ηνπξηζκόο είλαη έλαο από ηνπο πνην ζεκαληηθνύο νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ρώξεο. Σα θέξδε από ηνλ ηνπξηζκό αλέξρνληαη ζηα 9,5% ηνπ ΑΔΠ παγθνζκίσο 

(7 ηξηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα Ακεξηθήο) θαη 1 ζηηο 11 εξγαζίεο εμαξηάηαη από ηνλ 

ηνπξηζκό[30]. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ internet θαη κε ηελ εθαξκνγή θαηλνύξγησλ ηερλνινγηώλ  ν 

ηνπξηζκόο έρεη εμειηρζεί κε πξσηνθαλνύο ηξόπνπο. Σα δηάθνξα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα 

πξνζθέξνπλ πνιιαπιά νθέιε ζηνλ ηνπξηζκό, ζπγθεθξηκέλα ζα αλαιύζνπκε ηελ ζπλεηζθνξά 

ηνπ crowdsourcing ζηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνύ.                 

Αξρηθά, ζα αλαιύζνπκε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ crowdsourcing θαη ησλ δηαθόξσλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ εμέιημε θαη ηελ βειηίσζε ηνπ ηνπξηζκνύ. 

1. πκκεηνρή ησλ ηαμηδησηώλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο 

2. Γηεπθόιπλζε ζηελ ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ DMO(Destination 

Management Organizations), ησλ πξνκεζεπηώλ, ησλ επηζθεπηώλ. 

3. Σελ εύξεζε πηζαλώλ επηζθεπηώλ κέζα από ην πεξηερόκελν δηαθόξσλ πιεξνθνξηώλ. 

4. Γηεπθόιπλζε ζηελ εύξεζε πξννξηζκνύ ιόγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξήγνξσλ 

πξνζβάζεσλ ζηνλ internet  επηηξέπνληαο ηνπο ρξήζηεο λα βηώζνπλ ειθπζηηθέο εηθόλεο  

ή animation. 

5. Απινπνίεζε ζηελ νξγάλσζε ησλ ηαμηδηώλ από ηνπο επηζθέπηεο πξνζθέξνληαο 

δηάθνξα εξγαιεία όπσο ηδέεο θαη δηάθνξα δξνκνιόγηα. 

6. Πξνώζεζε δηαθόξσλ πξννξηζκώλ κέζσ ηνπ internet. 

7. Καιύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη παξαγσγηθόηεηα ζηνπο δηάθνξνπο πξννξηζκνύο. 

8. Βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηνπ πξννξηζκνύ θαη θαιύηεξε αιιειεπίδξαζε ησλ επηζθεπηώλ. 

9. Αύμεζε ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξννξηζκνύ. 

ηελ ζπλέρεηα, ζα αλαιύζνπκε πεξαηηέξσ ηηο ηξείο ηειεπηαίεο ζπλεηζθνξέο ηνπ crowdsourcing 

θαη ησλ δηθηύσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο [31]: 
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Καιύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη παξαγσγηθόηεηα ζηνπο δηάθνξνπο πξννξηζκνύο 

Μέζσ ηηο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζκνύ νη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ελζσκαησζεί κε ηηο ΓΔΔ(ITC), έηζη  πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία όπσο ην 

crowdsourcing θαη ηα δηαδξαζηηθά θαλάιηα ρξεηάδνληαη γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ[32]. Με ηελ ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηώλ ζα κπνξνύζε λα δηεπθνιπλζεί ε αλάγθε πιεξνθόξεζεο θαη 

κέζσ ηεο πνηθηιίαο δηαθόξσλ παξαγόλησλ λα απμεζεί ην θέξδνο ζε ηνπξηζηηθέο 

εηαηξείεο. Με ηελ ρξήζε απηώλ ησλ κέζσλ ζα κπνξνύζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απμαλόκελεο ππνρξεώζεηο ζηνπο επηζθέπηεο,  ζηνπο πξνκεζεπηέο, ζηνπο 

εξγαδόκελνπο θαη ζηνπο κεηόρνπο θαη λα ζπλερίζεη ε θάζε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε 

λα παξακέλεη αληαγσληζηηθή ή αθόκα θαη λα βειηηώζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα 

ηεο[32]. 

Βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηνπ πξννξηζκνύ θαη θαιύηεξε αιιειεπίδξαζε ησλ επηζθεπηώλ. 

Οη επηζθέπηεο απνηεινύλ ηελ βάζε γηα κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε θαη νη πηζηνί 

πειάηεο είλαη ε πεγή γηα ηελ καθξνρξόληα ιεηηνπξγία κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ γηα λα επηηεπρζνύλ πνιπάξηζκεο 

βειηηώζεηο ζηηο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο[33]. Πξνζθέξνληαο λέεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη από ηηο θαηλνύξγηεο ηερλνινγίεο, επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

ζπκβαδίζνπλ κε ηηο απμαλόκελεο επηζπκίεο ησλ επηζθεπηώλ θαη ζα βειηηώζεη ηελ 

εηθόλα ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα αλ κία μελνδνρεηαθή κνλάδα πηνζεηήζεη 

δηάθνξεο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηύνπ ζα εληζρπζεί ε αιιειεπίδξαζε θαη ε 

νηθεηόηεηα ηνπ επηζθέπηε κε ηελ επηρείξεζε. Γηάθνξεο ηερλνινγίεο κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ αθόκα θαη ζε θάζε δσκάηην, γηα παξάδεηγκα ηερλνινγίεο όπσο ηα 

RFID(Radio Frequency Identification) θαη ιύζεηο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ 

ησλ επηζθεπηώλ πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνπο πειάηεο. Απηέο νη 

αλαβαζκίζεηο κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ πιεξόηεηα ζε έλα μελνδνρείν θαη λα 

νδεγήζνπλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό εζόδσλ αλά δσκάηην. 

Αύμεζε ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξννξηζκνύ. 

Παξά ηελ αύμεζε ηνπ crowdsourcing θαη ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ σο  ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνύ[34]. ύκθσλα κε ηνλ Zapata[35], κε βάζε ηελ θνηλόηεηα νη ηνπξίζηεο 

κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ 

πξννξηζκό κέζα από δηάθνξεο ηερλνινγίεο ηνπ internet θαη ηνπ crowdsourcing. 

Δπηπιένλ, δηάθνξεο ρώξεο όπσο ν Καλαδάο θαη ε Απζηξαιία έρνπλ ήδε ζπζηήζεη 

ηνπξηζηηθά δίθηπα ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, νη νπνίεο 

κεηακνξθώλνληαη ζε ηνπξηζηηθέο πιαηθόξκεο[36]. Δπηπιένλ, ν ξόινο θαη ε 

ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξννξηζκνύ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα 

θαηεγνξηνπνηνύληαη από ην “Handbook on Emarketing for Tourism 

Destinations”[37].  
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Τπάξρνπλ πνιιά εξεπλεηηθά άξζξα γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ crowdsourcing ζηνλ ηνπξηζκό, 

άιια αλαθέξνληαη γεληθά ζην πσο ην crowdsourcing κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνύ [31] θαη, άιια αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο [38]. Μία από ηηο πνην 

γλσζηέο πξσηνβνπιίεο πξνώζεζεο ηνπ ηνπξηζκνύ κέζσ crowdsourcing είλαη απηή ηεο 

δεκηνπξγίαο ελόο πξνθίι ζηελ ηζηνζειίδα Facebook ηεο Απζηξαιηαλήο θπβέξλεζεο. 

ύκθσλα, κε έξεπλα ησλ δεκηνπξγώλ ηνπ εξεπλεηηθνύ άξζξνπ [38] νη νπνίνη εξεύλεζαλ ην 

πξνθίι ηεο Απζηξαιηαλήο θπβέξλεζεο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη αλαθάιπςαλ όηη κέρξη ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2010 ε πιεηνςεθία ησλ δεκνζηεύζεσλ αθνξνύζε ηελ πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζκνύ.  

Σν crowdsourcing έρεη ζπλεηζθέξεη ηόζν ζηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνύ όζν θαη ζηελ πξνώζεζε 

ηνπ κέζσ δηάθνξσλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Ωζηόζν, ην crowdsourcing 

πξνζθέξεη θαηλνύξγηνπο ηξόπνπο ζηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ πειαηώλ θαη ησλ 

δηαρεηξηζηώλ ζηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο. Μία έξεπλα γηα ηνλ ηνπξηζκό ζηελ Ρνπκαλία [39] 

θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Παξαπιάλεζε ησλ ηαμηδησηώλ 

Πνιινί δηαρεηξηζηέο ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ δελ θαηαιαβαίλνπλ όηη είλαη ππεύζπλνη 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ, αξθεηνί από απηνύο δειεάδνπλ ηνπο ηαμηδηώηεο 

κε ςεύηηθεο πξνζθνξέο. Δπίζεο, έλα κεγάιν πνζνζηό από ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο 

δελ είρε ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ή ηα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ είραλ δελ πηζηνπνηνύζαλ ηελ εηδηθόηεηα ηνπο. Πξάγκα πνπ νδεγεί λα 

θαηαιήμνπκε ζην όηη αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά ησλ ηαμηδησηηθώλ κνλάδσλ θαη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζπλαληάλ νη ηνπξίζηεο ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο. 

Έιιεηςε πξνγξακκάησλ αθνζίσζεο πειαηώλ 

Τπάξρνπλ πνιινί ιίγεο ηαμηδησηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο έρνπλ θάπνην πξόγξακκα 

αθνζίσζεο πειαηώλ. Με απνηέιεζκα πνιινί ηαμηδηώηεο λα ςάρλνπλ άιιεο 

ηνπνζεζίεο θνληά ζηνλ ίδην πξννξηζκό. Πξάγκα πνπ νδεγεί λα θαηαιήμνπκε θαη 

πάιη ζην γεγνλόο όηη αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά ησλ ηαμηδησηηθώλ κνλάδσλ θαη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζπλαληάλ νη ηνπξίζηεο ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο. 

Οη δηαρεηξηζηέο πξνζπαζνύλ λα αλαδεηρζνύλ 

Πνιινί δηαρεηξηζηέο ζε δηάθνξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ελδηαθέξνληαη λα 

εμειίμνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο δεμηόηεηεο  θαη δελ πξνζπαζνύλ λα εμειίμνπλ ηηο 

δεμηόηεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο. Πξάγκα πνπ καο νδεγεί ζην εμήο ζπκπέξαζκα: 

όηη πνιινί δηαρεηξηζηέο ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δελ πηνζεηνύλ απνηειεζκαηηθνύο 

ηξόπνπο γηα λα βειηηώζνπλ ή/θαη λα εμειίμνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ησλ πθηζηακέλσλ 

ηνπο.  

Σν internet ζηνλ ηνπξηζκό  

Οη ηνπξίζηεο, γηα λα δηαιέμνπλ ηνλ πξννξηζκό ηνπο, ρξεζηκνπνηνύλ ην internet θαη 

ξσηνύλ γλσζηνύο  θαη ζπγγελείο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ρξήζηκν ζα είλαη κηα 

μελνδνρεηαθή επηρείξεζε λα πξνσζείηαη κέζσ ηνπ internet. 
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Ωζηόζν, πνιινί ηνπξίζηεο δήισζαλ όηη νη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο δελ ήζειαλ λα 

ιάβνπλ ζεκαληηθό feedback. Σέινο, πνιύ  ηνπξίζηεο δήισζαλ όηη δελ 

αληηκεησπίζηεθαλ σο πειάηεο αιιά σο θαηαλαισηέο-ηνπξίζηεο. 
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3. Crowdsourcing εθαξκνγέο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηαμηδησηώλ 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη project πνπ ρξεζηκνπνηνύλ crowdsourcing ηερληθέο. 

Μεξηθέο, από ηηο ζεκαληηθόηεξεο crowdsourcing εθαξκνγέο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ επθνιόηεξε 

νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηώλ από ηνπξίζηεο είλαη νη εμήο: 

BLADE: 

Μία εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εηαηξεία "blade", κέζσ ηεο νπνίαο θάπνηνο 

ρξήζηεο κπνξεί λα θιείζεη κία πηήζε γηα λα δηαζρίζεη δηάθνξεο πόιεηο, πνπ εμππεξεηνύληαη 

από ηελ εηαηξεία.  

Ζ εθαξκνγή επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δηαιέμεη κία πξνθαζνξηζκέλε πηήζε γηα ηνλ πξννξηζκό 

ηνπ. Ωζηόζν, αλ νη πξνθαζνξηζκέλεο πηήζεηο δελ ηαηξηάδνπλ ζηνλ πξννξηζκό ή ηελ ώξα πνπ 

επηζπκεί ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη κία 

πηήζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό θαη νη ζέζεηο λα δεζκεπηνύλ από άιινπο ρξήζηεο, ώζηε 

λα δηαηεξεζνύλ ρακειά ηα έμνδα. 

o Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyblade.Blade 

o App Store: https://itunes.apple.com/us/app/blade/id871972482?mt=8  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

TagTagCity: 

Πξόθεηηαη γηα κία δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα ζηόρνο ηεο νπνίαο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

επηζθόπεζε γηα νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία. 

Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ρξήζηεο κπνξνύλ λα επηζεκάλνπλ κία ηνπνζεζία ζηελ νπνία ζα 

ηνπνζεηεζεί έλα "tag" ην νπνίν πεξηέρεη είηε έλαλ θσδηθό QR είηε έλα nfc tag θαη νη ρξήζηεο 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία κπνξνύλ λα ην ζθαλάξνπλ γηα λα κάζνπλ 

επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. 

Εικόνα 3: Blade Main Εικόνα 4: Blade Booking 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyblade.Blade
https://itunes.apple.com/us/app/blade/id871972482?mt=8
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o Web Site: https://www.tagtagcity.com/ 

  

Εικόνα 5:Tag Tag City Add Place 

                                                                                                                      

KLM must see maps: 

Πξόθεηηαη γηα κία πιαηθόξκα, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε από ηελ εηαηξεία KLM, κέζσ ηεο 

νπνίαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ζεκεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ζηελ πόιε πνπ ζθνπεύεη λα 

επηζθεθηεί. 

Μέζσ ηεο πιαηθόξκαο νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα επηζεκάλνπλ δηάθνξεο ηνπνζεζίεο ηηο νπνίεο 

επηζπκνύλ λα επηζθεθηνύλ ζηελ πόιε πνπ ζα ηαμηδέςνπλ. ηελ ζπλέρεηα, ν ράξηεο κε ηηο 

επηζεκαζκέλεο ηνπνζεζίεο εθηππώλεηε από ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία θαη απνζηέιιεηε ζηνπο 

ηαμηδηώηεο κέζα ζε ηξεηο βδνκάδεο δσξεάλ. 

o Web Site: https://codedazur.com/work/klm-must-see-map 

 

Wander app: 

Πξόθεηηαη γηα κία εθαξκνγή, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε από ηελ YongoPal inc, κέζσ ηεο νπνίαο 

ν ρξήζηεο ζπλδέεηαη κε έλαλ άιινλ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο ζε κία πόιε πνπ ν αξρηθόο 

επηζπκεί λα ηαμηδέςεη θαη  δεύηεξνο ιεηηνπξγεί ζαλ μελαγόο ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πόιε. 

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο έλαο ρξήζηεο ν νπνίνο επηζπκεί λα ηαμηδέςεη ζε κία πόιε ζπλδέεηαη κε 

έλαλ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πόιε. Ο δεύηεξνο ρξήζηεο ιεηηνπξγεί ζαλ 

μελαγόο ζηελ πόιε θσηνγξαθίδνληαο θαη απνζηέιινληαο εηθόλεο ζηνλ πξώην ρξήζηε. Δπίζεο, 

ε εθαξκνγή δηαζέηεη ιεηηνπξγία κεηάθξαζεο ώζηε λα βνεζήζεη δηάθνξνπο ρξήζηεο πνπ δελ 

κηινύλ ηελ ίδηα γιώζζα. 

 Kamino: 

Πξόθεηηαη γηα κία εθαξκνγή κέζσ ηεο νπνίαο έλαο ηαμηδηώηεο ζε κία πόιε κπνξεί λα 

απνθαζίζεη πνπ ζα πάεη θαη ηη ζα θάλεη κέζα από δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ κνηξάζηεθαλ 

κόληκνη θάηνηθνη ηεο πόιεο. 

ηελ εθαξκνγή εκθαλίδνληαη ζε έλαλ ράξηε δηάθνξα ζεκεία ηα νπνία έρνπλ πξνηαζεί από 

κόληκνπο θαηνίθνπο, κε εθηηκώκελε απόζηαζε θαη ρξόλν άθημεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

       Εικόνα 6: Tag Tag City Map 

https://www.tagtagcity.com/
https://codedazur.com/work/klm-must-see-map
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από ην ζεκείν ηνπ ρξήζηε. Σα δηάθνξα κέξε εκθαλίδνληαη κε εηθόλεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο 

θαζώο θαη κε δηάθνξεο πξνηηκήζεηο  Π.Υ. "επηηξέπνληαη ηα δώα" θηι. 

o AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/kamino/id697881464?ls=1&mt=8 

o Web Site: https://www.gokamino.com 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Kamino 

Main 
Εικόνα 8: Kamino 

Search 

https://itunes.apple.com/us/app/kamino/id697881464?ls=1&mt=8
https://www.gokamino.com/
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4. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα πεξηγξαθεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη 

πινπνηήζεθε ε εθαξκνγή ππνζηήξημεο ησλ ηνπξηζηώλ Travel Consultant. πγθεθξηκέλα ζα  

πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά νη πεξηπηώζεηο ρξήζεο, νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο  θαη νη απαηηήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο ππνβνήζεζεο ηνπ ηνπξηζκνύ. Δπηπιένλ, ζα αλαιπζνύλ αλαιπηηθά νη ηερλνινγίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη ηερληθέο αλάπηπμεο πνπ αθνινπζήζεθαλ, ηα εξγαιεία ινγηζκηθνύ 

θαη ηα δηάθνξα API πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

4.1 Πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο Travel Consultant 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη από έμππλεο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα Android ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε, κε ζθνπό λα ππνζηεξίμεη δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ηνπξηζηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηαμηδηώλ ηνπο κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Ο 

θάζε ρξήζηεο δεκηνπξγεί έλαλ ινγαξηαζκό ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κπνξεί κε εύθνιν θαη γξήγνξν ηξόπν λα πεξηεγεζεί ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη. 

4.2 Πξόηππν ηεο εθαξκνγήο Travel Consultant 

Πξώηνπ μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο travel Consultant, δεκηνπξγήζεθε έλα 

πξνζρέδην ησλ νζνλώλ θαη ησλ δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ απηήο. Σν πξόηππν πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ παξαθάησ εηθόλα δεκηνπξγήζεθε, ώζηε λα βξεζεί ν θαηάιιεινο ηξόπνο παξνπζίαζεο 

ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξόηππν είλαη θαη απηό 

πνπ αθνινπζήζεθε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 9: Πρότυπεσ οκόνεσ τθσ εφαρμογισ 
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ηελ πξώηε νζόλε εκθαλίδεηαη ε νζόλε ζύλδεζεο ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή, ζηελ δεύηεξε 

απεηθνλίδεηαη ε νζόλε εγγξαθήο θαη ζηελ ηειεπηαία νζόλε ην θεληξηθό κελνύ. ηελ εηθόλα 9 

παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο νζόλεο  πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή. 

                                                   Εικόνα 10: Πρότυπεσ οκόνεσ τθσ εφαρμογισ 

 

Εικόνα 11: Πρότυπεσ οκόνεσ τθσ εφαρμογισ 
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4.3 Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ Δθαξκνγήο 

4.3.1 Πεξηπηώζεηο Υξήζεο 

 Ζ αλάιπζε ησλ πεξηπηώζεσλ ρξήζεο (use case analysis) ή αλάιπζε επξσζηίαο 

(robustness analysis) είλαη κηα κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ  πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζηηο πεξηπηώζεηο 

ρξήζεο[42]. ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κειεηεζνύλ νη πεξηπηώζεηο ρξήζεο  γηα 

ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πεξηιακβάλεη κία θύξηα νληόηεηα ηνλ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. Ο 

νπνίνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: εγγξαθή, ζύλδεζε, εκθάληζε 

ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ, αλαδήηεζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, 

δεκηνπξγία θξηηηθώλ θαη αλαζθόπεζε απηώλ, εκθάληζε ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ πνπ έρεη 

ηαμηδέςεη, απνζήθεπζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, ππνινγηζκό θαη εκθάληζε βέιηηζηεο 

δηαδξνκήο γηα λα επηζθεθζεί δηάθνξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη ηελ παξαγσγή 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη. 

 Δγγξαθή: Ο ρξήζηεο εγθαζηζηά ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ηνπ θαη επηιέγεη λα 

δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό ζηελ εθαξκνγή. Αξρηθά, ζπκπιεξώλεη ην e-mail ηνπ θαη 

έπεηηα από έιεγρν όηη δελ ππάξρεη ρξήζηεο κε ην ίδην e-mail κεηαθέξεηαη ζηελ θόξκα 

εγγξαθήο, πνπ ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ( όλνκα, επώλπκν, εκεξνκελία γέλλεζεο, 

ηύπνο ηαμηδηώηε, θσδηθό πξόζβαζεο). 

 ύλδεζε: Αλ ν ρξήζηεο έρεη ήδε ινγαξηαζκό ζηελ εθαξκνγή, ηόηε ζπκπιεξώλεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ (e-mail, θσδηθό) θαη ζπλδέεηαη ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ. 

 Δκθάληζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θνληά ηνπ: Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

επηιέμεη κία ή πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο θαη λα εκθαληζηνύλ ηα ζεκεία πνπ πιεξνύλ ηα 

θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο ηνπ. Παξαδείγκαηνο ράξε, έλαο ρξήζηεο έρεη αλαδεηήζεη 

εζηηαηόξηα, ηόηε ε εθαξκνγή ζα ηνπ εκθαλίζεη δηάθνξα εζηηαηόξηα ζε κία αθηίλα 5 

ρηιηνκέηξσλ γύξσ από ηελ ηνπνζεζία ηνπ. 

 Αλαδήηεζε ζεκείσλ: Ζ εθαξκνγή πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα λα 

αλαδεηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο κε βάζε ην όλνκα ηνπ. Σόηε  ε εθαξκνγή κε 

autocomplete widget ζα ηνπ εκθαλίζεη ηα δηάθνξα κέξε παγθνζκίσο πνπ έρνπλ ην ίδην 

όλνκα κε ην ζεκείν πνπ αλαδεηεί. 

 Γεκηνπξγία θαη αλαζθόπεζε θξηηηθώλ: Ο θάζε ρξήζηεο αθνύ ζπλδεζεί ζηελ 

εθαξκνγή έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη θξηηηθέο γηα θάπνην ζεκείν, λα 

δηαγξάςεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη ήδε ππάξρνπζεο θξηηηθέο. 

 Δκθάληζε ηζηνξηθνύ ηαμηδηώλ ηνπ ρξήζηε: Ο θάζε ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

δεη ην ηζηνξηθό από ηα δηάθνξα ηαμίδηα ηνπ. 

 Απνζήθεπζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο: Ο θάζε ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

απνζεθεύζεη δηάθνξα ζεκεία( θαηαζηήκαηα, πεξηνρέο, πόιεηο θιπ.) ελδηαθέξνληνο 

ώζηε λα ηα επηζθεθζεί κειινληηθά. 
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 Τπνινγηζκόο θαη εκθάληζε βέιηηζηεο δηαδξνκήο: Ο θάζε ρξήζηεο έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα επηιέμεη δηάθνξα ζεκεία πνπ ζα ήζειε λα επηζθεθζεί θαη ε εθαξκνγή 

ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ηελ βέιηηζηε δηαδξνκή λα αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο. 

 Παξαγσγή πξνγξάκκαηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ ρξήζηε: Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα 

πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε έλα πξόγξακκα, γηα λα αθνινπζήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηακνλήο ηνπ ηειεπηαίνπ ζε κία πεξηνρή. 

ηελ εηθόλα 12 απεηθνλίδνληαη ηα ελδεηθηηθά δηαγξάκκαηα πεξηπηώζεσλ  ρξήζεο ηνπ ρξήζηε 

ηεο εθαξκνγήο, όπνπ παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξώο νη ιεηηνπξγίεο ηηο θάζε νληόηεηαο 

 

Εικόνα 12: Σχεδιάγραμμα περιπτϊςεων – χριςθσ 

 

4.3.2 Γηάγξακκα Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ Καη Γηάγξακκα Κιάζεσλ 

Σν κνληέιν νληόηεηαο-ζπζρέηηζεο (ER)  ησλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κηαο πξαγκαηηθήο επηρείξεζεο, απεηθνλίδνληαο αληηθείκελα θαη 

ζπζρεηίζεηο, θαη απνηειεί δεκνθηιή κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ. Μαο παξέρεη ρξήζηκεο έλλνηεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα θύγνπκε από ηελ 

αλεπίζεκε πεξηγξαθή απηώλ πνπ ζέινπλ νη ρξήζηεο από ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπο, θαη λα 

πξνρσξήζνπκε ζε κηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή κεγαιύηεξεο αθξίβεηαο απηώλ πνπ κπνξνύλ 

λα πινπνηεζνύλ ζε έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (DBMS)[43].  

Γηα ηελ ζσζηή ζρεδίαζε θαη απεηθόληζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε ε 

δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ. ηελ εηθόλα 13 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά 

ην δηάγξακκα νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ, ζην νπνίν μεθάζαξα θαίλνληαη ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο βάζεσο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Αξρηθά, πξνζδηνξίδνπκε ηνλ ζθνπό πνπ ζα έρεη ε βάζε δεδνκέλσλ 

καο, έπεηηα νξίδνπκε ηνπο πίλαθεο θαη ηα πεδία πνπ ζα απνηεινύληαη απηνί. ηελ ζπλέρεηα, 
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θαζνξίδνληαη ηα πξσηεύνληα θιεηδηά θαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο. Σέινο, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ. 

 Εικόνα 13: Σχεδιάγραμμα Οντοτιτων – Συςχετίςεων(ER) 

Από ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα είλαη θαλεξό όηη ν θύξηνο πίλαθαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ καο 

είλαη ν «user», κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνύλ όινη νη ππόινηπνη πίλαθεο ηεο βάζεο καο.   

Σα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αλάιπζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ ελλνηώλ ηνπ πξνβιήκαηνο, όπσο επίζεο θαη ζηελ ζρεδίαζε γηα ηε 

ιεπηνκεξέζηεξε πξνδηαγξαθή ησλ βαζηθόηεξσλ κνλάδσλ ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνύο 

πξνγξακκαηηζκνύ πνπ είλαη νη θιάζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ. Απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 

δηαγξάκκαηα UML θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ 

ινγηζκηθνύ   [42]. 
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4.4 Δξγαιεία θαη ηερλνινγίεο αλάπηπμε ηεο πιαηθόξκαο Travel Consultant 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο Travel Consultant, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πιεζώξα 

εξγαιείσλ θαη ηερλνινγηώλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο 

ζπλδπαζκόο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java θαη ηεο γιώζζαο ζήκαλζεο XML θαη ην 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Android Studio 2.0. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ MySQL θαη γηα ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμύ ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ PHP. 

 

4.4.1 Android Studio 2.0  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα Android Studio θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε δεύηεξε έθδνζε ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα απνηειεί ην επίζεκν 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο θώδηθα γηα εθαξκνγέο γηα έμππλεο ζπζθεπέο κε 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android[44].Με ηελ ρξήζε ηνπ Android Studio, καο επηηξέπεηε πέξα 

από ηελ έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ επηζπκνύκε γηα ην θαηλνύξγην project, λα 

επηιέμνπκε θαη ηηο δηαθνξεηηθέο έμππλεο ζπζθεπέο πνπ ζέινπκε λα εθηειείηαη ε εθαξκνγή καο 

(ηειέθσλα, tablet, έμππλα ξνιόγηα, έμππλεο ηειενξάζεηο θηι). Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

Εικόνα 14: Διάγραμμα κλάςεων 
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επηιέμακε λα ππνζηεξίδεηαη από έμππλα θηλεηά ηειέθσλα θαη έμππλα tablet, σο minimum 

SDK version επηιέρζεθε ην API Level 21 (Lollipop), ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηελ έθδνζε 

5.0 ηνπ ιεηηνπξγηθνύ  ζπζηήκαηνο android. Έηζη, ε εθαξκνγή καο κπνξεί λα εθηειεζηεί θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί από πεξίπνπ ην 71,3% ησλ έμππλσλ ζπζθεπώλ πνπ είλαη ελεξγέο ζην Google 

Play Store. Ζ δεκηνπξγία ηνπ θαηλνύξγηνπ project θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 15.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Οη Android εθαξκνγέο πινπνηνύληαη κε έλαλ ζπλδπαζκό ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java 

θαη ηεο γιώζζαο ζήκαλζεο XML. Ο ζύλεζεο ηξόπνο ρξήζεο απηνύ ηνπ ζπλδπαζκνύ ησλ δύν 

γισζζώλ είλαη ε ρξήζε ηεο Java γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο θαη ε ρξήζε 

ηεο γιώζζαο ζήκαλζεο XML γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ρξήζηε. ηελ εηθόλα 

16  θαίλεηαη ην εύρξεζην πεξηβάιινλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαθνξεηηθώλ νζνλώλ πνπ καο 

πξνζθέξεη ην Android Studio IDE, θαζώο έρνπκε κηα πιήξε εηθόλα γηα ηεο εκθάληζεο ηεο 

εθαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο κε δηαθνξεηηθέο νζόλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Επιλογι ςυςκευισ 
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Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη νξζά ε εθαξκνγή καο πξέπεη λα δεηήζνπκε πξόζβαζε ζε 

θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, δεηήζακε πξόζβαζε ζηηο 

εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 android.permission.CALL_PHONE (δηθαίσκα γηα ηελ απηόκαηε θιήζε θάπνηνπ 

αξηζκνύ) 

 android.permission.INTERNET (δηθαίσκα ρξήζεο internet είηε από δεδνκέλα θηλεηήο 

ηειεθσλίαο είηε από ρξήζε ηνπ Wi-Fi ) 

 android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION (δηθαίσκα γηα πξόζβαζε ζηελ 

αθξηβή ηνπνζεζία ηεο ζπζθεπήο) 

 android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION (δηθαίσκα γηα πξόζβαζε ζηελ 

θαηά πξνζέγγηζε ηνπνζεζία ηεο ζπζθεπήο) [46]. 

4.4.2 Βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο βηβιηνζήθεο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα γίλεη ε εθαξκνγή πνην εύρξεζηε θαη ιεηηνπξγηθή. Οη 

βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, απνζθνπνύλ ζηελ θαιύηεξε επρξεζηία κέζσ ζύλζεησλ 

κελνύ είλαη νη εμήο: 

 com.android.support:design:25.3.1 

 com.android.support:cardview-v7:25.3.1 

 com.android.support:recyclerview-v7:25.3.1 

νη ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνζήθεο  ρξεζηκνπνηνύληαη κέζσ ηνπ gradle build system ην νπνίν καο 

επηηξέπεη ηελ άκεζε θαη εύθνιε πξνζζήθε βηβιηνζεθώλ ζηελ εθαξκνγή καο [47]. 

 

Εικόνα 16: Γραφικι προβολι περιβάλλοντοσ εφαρμογισ (XML) 
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4.4.3 APIS πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα APIS πνπ έρεη ε δεκηνπξγήζεη 

ε εηαηξία Google. Σα APIS απηά είλαη ηα εμήο: 

 Google Maps Android API 

 Google Maps Directions API 

 Google Places API for Android 

 Google Places API Web Service 

4.4.3.1 Google Maps Android API 

Πξόθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν API ην νπνίν καο επηηξέπεη εύθνια θαη γξήγνξα λα εκθαλίζνπκε 

ράξηεο ζηελ εθαξκνγή καο. Με όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δεκνζηεπκέλεο ζηελ Google 

θαη κε όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη απηή [45].Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ API 

ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε. Αξρηθά, πξέπεη λα νξηζηεί ζε έλα αξρείν εκθάληζεο έλα αληηθείκελν 

ηύπνπ ράξηε όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 17. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Διλωςθ XML MapView 

ηελ ζπλέρεηα, ρξεηάδεηαη λα νξίζνπκε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ράξηε. Απηό γίλεηαη, 

βξίζθνληαο ην αληηθείκελν ηνπ ράξηε από ην αξρείν εκθάληζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζέηνληαο ην 

ζηα αληηθείκελα ηύπνπ MapView θαη GoogleMap. ηελ ζπλέρεηα, κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε 

δηάθνξεο δπλαηόηεηεο ζηνλ ράξηε καο όπσο ηελ εκθάληζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ρξήζηε( έπεηηα 

από έιεγρν δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζηελ ηνπνζεζία ηνπ), ηελ εκθάληζε ζεκείσλ 

ελδηαθέξνληνο αθόκα θαη ηελ εκθάληζε δηαδξνκήο πξνο δηάθνξα ζεκεία. ην παξαθάησ 

θνκκάηη θώδηθα θαίλεηαη πσο κπνξνύκε λα  εκθαλίζνπκε έλαλ ράξηε ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ 

δηάθνξα ζεκεία πνπ ν ρξήζηεο έρεη ηαμηδέςεη. 

1. // map's variables   
2.     private MapView mMapView;   
3.     private GoogleMap googleMap;   
4.  //assigment   
5.         mMapView = (MapView) findViewById(R.id.mapView);   
6.         mMapView.onCreate(savedInstanceState);   
7.    
8.         mMapView.onResume(); // needed to get the map to display immediately   
9.    
10.         try {   
11.             MapsInitializer.initialize(getApplicationContext());   
12.         } catch (Exception e) {   
13.             Log.i("MapInitializer",e.toString());   
14.         }   
15.    
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16.         //map initialize   
17.         mMapView.getMapAsync(new OnMapReadyCallback() {   
18.             @Override   
19.             public void onMapReady(GoogleMap mMap) {   
20.                 googleMap = mMap;   
21.                 googleMap.clear();   
22.    
23.                 // check user permission   
24.                 if (ActivityCompat.checkSelfPermission(getApplicationContext(), M

anifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED && 
  

25.                         ActivityCompat.checkSelfPermission(getApplicationContext(
), Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANT
ED) {   

26.                     // TODO: Consider calling   
27.                     //    ActivityCompat#requestPermissions   
28.                     // here to request the missing permissions, and then overridi

ng   
29.                     //   public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, 

String[] permissions,   
30.                     //                                          int[] grantResult

s)   
31.                     // to handle the case where the user grants the permission. S

ee the documentation   
32.                     // for ActivityCompat#requestPermissions for more details.   
33.                     return;   
34.                 }   
35.    
36.                 googleMap.setMyLocationEnabled(true);   
37.  //drop marker   
38.                 for (int i = 0; i < global.historyList.size(); i++) {   
39.    
40.                     LatLng history = new LatLng(global.historyList.get(i).getLat(

), global.historyList.get(i).getLng());   
41.                     MarkerOptions marker = new MarkerOptions().position(history).

title(global.historyList.get(i).getName());   
42.                     marker.icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.m

apmarker));   
43.                     marker.snippet(global.historyList.get(i).getPlaceID());   
44.    
45.                     googleMap.addMarker(marker);   
46.                 }   
47.    
48.                 // For dropping a marker at a point on the Map   
49.                 googleMap.addMarker(new MarkerOptions().position(myPos).title("Yo

ur Location."));   
50.                  googleMap.setOnMarkerClickListener(new GoogleMap.OnMarkerClickLi

stener()   

4.4.3.2 Google Maps Directions API 

Πξόθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν API , ην νπνίν καο επηηξέπεη ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε 

εύξεζε νδεγηώλ κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ ηνπνζεζηώλ [48]. 

Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ API εθηεινύκε έλα https request ζε έλα ζπγθεθξηκέλν url, ην νπνίν 

έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=Disneyland&d

estination=Universal+Studios+Hollywood4&key= YOUR_API_KEY  
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Βιέπνπκε όηη ζην παξαπάλσ αίηεκα δεηάκε λα καο επηζηξαθεί ε βέιηηζηε δηαδξνκή ζε κνξθή 

json encoding γηα ηελ κεηάβαζε καο από ηελ “Disneyland” ζηελ “Universal Studios 

Hollywood 4”. ην request πνπ ζα απνζηαιεί κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε δηάθνξεο 

παξακέηξνπο όπσο ηα δηάθνξα ζεκεία πνπ ζα ζέιακε λα επηζθεθηνύκε θαηά ηελ δηαδξνκή, 

ηνλ ηξόπν ηαμηδηνύ( νδήγεζε, πνδειαζία, κε ηα πόδηα θιπ) θαη άιιεο πξναηξεηηθέο 

παξάκεηξνη γηα ηελ θαιύηεξε εκθάληζε απνηειεζκάησλ. 

Σν απνηέιεζκα πνπ ζα επηζηξαθεί από ην παξαπάλσ https request έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

{ 

   "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 
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               }, 

               "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{YlZ

iBdBaIhGkFrDeCtBuFxFmIdJmOjPaChDeBlDiAdD}ApGcDxU}@hEmAxD}[tt@yNb\\yBdEqFnJqB~DeFxMgK~VsMr[uKzVo

CxEsEtG}BzCkHhKWh@]t@{AxEcClLkCjLi@`CwBfHaEzJuBdEyEhIaBnCiF|K_Oz\\ 

            {MdZwAbDaKbUiB|CgCnDkDbEiE|FqBlDsLdXqQra@kX|m@aF|KcHtLm@pAaE~JcTxh@w\\`v@gQv`@}F`Mq

K`PeGzIyGfJiG~GeLhLgIpIcE~FsDrHcFfLqDzH{CxEwAbBgC|B}F|DiQzKsbBdeA{k@~\\oc@bWoKjGaEzCoEzEwDxFsUh

^wJfOySx[uBnCgCbCoFlDmDvAiCr@eRzDuNxC_EvAiFpCaC|AqGpEwHzFoQnQoTrTqBlCyDnGmCfEmDpDyGzGsIzHuZzYwB

pBsC`CqBlAsBbAqCxAoBrAqDdDcNfMgHbHiPtReBtCkD|GqAhBwBzBsG~FoAhAaCbDeBvD_BlEyM``@uBvKiA~DmAlCkA|B

}@lBcChHoJnXcB`GoAnIS~CIjFDd]A|QMlD{@jH[vAk@`CoGxRgPzf@aBbHoB~HeMx^eDtJ}BnG{DhJU`@mBzCoCjDaAx@m

AnAgCnBmAp@uAj@{Cr@wBPkB@kBSsEW{GV}BEeCWyAWwHs@qH? 

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

HvM_FzImDzFeCpDeC|CkExDiJrHcBtAkDpDwObVuCpFeCdHoIl\\uBjIuClJsEvMyDbMqAhEoDlJ{C|J}FlZuBfLyDlXwB~

QkArG_AnDiAxC{G|OgEdLaE`LkBbEwG~KgHnLoEjGgDxCaC`BuJdFkFtCgCnBuClD_HdMqEzHcBpB_C|BuEzCmPlIuE|B_E

tDeBhCgAdCw@rCi@|DSfECrCAdCS~Di@jDYhA_AlC{AxCcL`U{GvM_DjFkBzBsB`BqDhBaEfAsTvEmEr@iCr@qDrAiFnCcE

zCaE~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" 

} 
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ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζεκεία 

αλαρώξεζεο θαη πξννξηζκνύ θαη καο δίλνληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαδξνκή. Έλα 

από ηα ζεκαληηθόηεξα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθεη ην request είλαη ην “overview_polyline” 

ην νπνίν είλαη θσδηθνπνηεκέλε ε ζρεδηαζκέλε δηαδξνκή πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζε έλαλ ράξηε.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ην API απηό γηα ηελ εκθάληζε ζηνλ ρξήζηε 

ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο γηα ηελ επίζθεςε ηνπ ζε δηάθνξα ζεκεία πνπ απηόο επηιέγεη. 

Ωζηόζν, ην API απηό έρεη νξηζκέλα όξηα ρξήζεο. Αλαιπηηθόηεξα, ην ηππηθό όξην ρξήζεο θαη 

ην όξην ρξήζεο ησλ premium ινγαξηαζκώλ θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

Πίλαθαο 1: Όξην ρξήζεο απινύ ρξήζηε Google Map Direction API 

2,500 δσξεάλ αηηήζεηο νδεγηώλ αλά εκέξα, ππνινγηζκέλα σο ην άζξνηζκα ησλ αηηήζεσλ ηνπ 

server θαη ηνπ client. 

Μέρξη 23 ζεκεία δηέιεπζεο επηηξέπνληαη αλά αίηεκα, είηε από ηελ πιεπξά ηνπ client είηε από 

ηελ πιεπξά ηνπ server. 

50 αηηήζεηο αλά δεπηεξόιεπην, ππνινγηδόκελεο σο ην άζξνηζκα ησλ αηηήζεσλ ηνπ server θαη 

ηνπ client. 

 

Πίλαθαο 2: Όξην ρξήζεο premium ρξήζηε Google Map Direction API 

Γσξεάλ 100,000 αηηήζεηο εκεξεζίσο θαη επηπιένλ αηηήζεηο κε βάζε ηελ ζπκθσλία ηεο εηήζηαο 

αγνξάο.  
Μέρξη 25 ζεκεία δηέιεπζεο επηηξέπνληαη αλά αίηεκα, είηε από ηελ πιεπξά ηνπ client είηε από 

ηελ πιεπξά ηνπ server. 
50 αηηήζεηο αλά δεπηεξόιεπην (πξνθαζνξηζκέλν όξην), παξέρνληαο απεξηόξηζηεο αηηήζεηο αλά 

δεπηεξόιεπην γηα ηα client-requests.(εκ. Έπεηηα, από επηθνηλσλία κε ηνλ Sales Account 

Manager ηεο Google κπνξνύκε λα απμήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν όξην).  

 

 

4.4.3.3 Google Places API for Android 

Πξόθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν API, ην νπνίν καο επηηξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζηελ εθαξκνγή καο 

δηάθνξεο δπλαηόηεηεο όπσο ε πξνζζήθε ελόο place picker widget, ελόο place autocomplete 

widget θαη ε απόθηεζε πιεξνθνξηώλ γηα δηάθνξα ζεκεία [49]. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ην Google Places API for Android γηα ηελ 

επθνιία πνπ πξνζθέξεη ζηελ ρξήζε ηνπ autocomplete widget. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αξρίζεη λα 

πιεθηξνινγεί ηελ νλνκαζία ελόο κέξνπο θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηείλεη κέξε πνπ ηαηξηάδνπλ 
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ζηελ ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία. Σα πξνηεηλόκελα απηά κέξε, ε εθαξκνγή καο ηα βξίζθεη 

ζηέιλνληαο https requests ζε έλα url ηεο παξαθάησ κνξθήο. 

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json?input= USER

_INPUT  &key= YOUR_API_KEY  

Σν παξαπάλσ url καο επηζηξέθεη ηα δηάθνξα κέξε ηα νπνία ηαηξηάδνπλ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ 

ρξήζηε. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ autocomplete widget ζηελ εθαξκνγή καο, αξρηθά δειώζακε ζην 

αξρείν εκθάληζεο έλα αληηθείκελν ηύπνπ “AutoCompleteTextView”, όπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα 18. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18: Διλωςθ XML AutoCompleteTextView 

ηελ ζπλέρεηα, γηα  ηελ πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ widget δεκηνπξγήζακε 

κηα adapter class, ζηελ νπνία έρνπκε εηζάγεη όιε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα. ηελ θιάζε απηή 

πινπνηήζεθε κηα κέζνδνο ε νπνία εθηειεί ηα θαηάιιεια “https” requests γηα ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ ρξήζηε. ην παξαθάησ θνκκάηη θώδηθα θαίλεηαη πσο έγηλε ε πινπνίεζε ηεο ζπλάξηεζε 

απηήο. 

1. private static final String PLACES_API_BASE = "https://maps.googleapis.com/maps/api/pl
ace";   

2.     private static final String TYPE_AUTOCOMPLETE = "/autocomplete";   
3.     private static final String OUT_JSON = "/json";   
4.     private static  String API_KEY = "" ;   
5.    
6. StringBuilder sb = new StringBuilder(PLACES_API_BASE+TYPE_AUTOCOMPLETE+OUT_JSON);   
7.             sb.append("?key="+API_KEY);   
8.             sb.append("&input="+ URLEncoder.encode(input,"utf8"));   
9.    
10.             URL url = new URL(sb.toString());   
11.             conn =(HttpURLConnection) url.openConnection();   
12.             InputStreamReader in = new InputStreamReader(conn.getInputStream());   
13.    
14.             //load results into StringBuilder   
15.             int read;   
16.             char []buff = new char[1024];   
17.    
18.             while((read = in.read(buff))!=-1){   
19.                 jsonResults.append(buff,0,read);   
20.             }   
21. // create json object   
22.             JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonResults.toString());   
23.             JSONArray predsJsonArray =jsonObject.getJSONArray("predictions");   
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24.    
25.             //extract infos   
26.             resultList= new ArrayList(predsJsonArray.length());   

4.4.3.4 Google Places API Web Service 

Σν ζπγθεθξηκέλν API είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ εθαξκνγή καο θαζώο κέζσ απηνύ, 

κπνξνύκε εύθνια θαη γξήγνξα λα εληνπίζνπκε δηάθνξεο πεξηνρέο ή ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

παγθνζκίσο. Σα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθνληαη από ην ζπγθεθξηκέλν API είλαη 

ελεκεξσκέλα γηα ηπρόλ αιιαγέο [50].  

Σν παξαπάλσ API ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθαξκνγή καο γηα ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε 

ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη. Ζ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο γίλεηαη 

εθηειώληαο θάπνηα https request ζε urls πνπ έρνπλ ηελ παξαθάησ κνξθή: 

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

33.8670522,151.1957362&radius=500&types=restaurant&key= YOUR_API_KEY  

Με ην API απηό καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ςάμνπκε δηάθνξα ζεκεία ηα νπνία είλαη 

νκαδνπνηεκέλα αλάινγα κε ην είδνο ηνπο (airport, hospital θηι [51]), αλάινγα κε ην 

εθηηκώκελν θόζηνο ηνπ ζεκείνπ, ηελ απόζηαζε ησλ ζεκείσλ από ηνλ ρξήζηε θαη άιιεο 

πνιιέο δπλαηόηεηεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν https request καο επηζηξέθεη θάπνηα απνηειέζκαηα ηεο κνξθήο:  

{ 

   "html_attributions" : [], 

   "next_page_token" : 

"CqQCGwEAAP8RN7cgPuEbs3ArUkvXlJxXmrZOlKFNWs9xAqvF9LaHANc54wF9xj_rEEKdgE8Vd6hrVvHtzhBj-

_IJeyYh3Xg8fI2aY0hoi3zQBGTeud9k9EN47i3YZhQzaRYvBu5jdh8EyccKpRm55iqPIwE9jcKuMf9AcGdPyyQzktiNbrv6

sJmT62vxGHf2YRU0tKfWQhOWIamFUNMaNM5RhBvFD1Gzvnf7_TZdyNUMxvAn3gVjKeJpZlF0Ha8nRJnBwad1gl8jedUjCmp

aWm7x6w8Yn3tNFCQad-vgOj5yEccVscyyVTrPXUqx9KPRjWVR9zbtnLJPKxaFFV-

1HxUMzx1Ae1U1REd6FgsYtWCLHmDwt4F8ffoXhXXV9eKo4YzK_uf1ORIQtxysozCZPS2pC5YVCsvmAhoUMxh-

ecJ7JE4WzbXBO1EqAiIHO3g", 

   "results" : [ 

      { 

         "geometry" : { 

            "location" : { 

               "lat" : -33.87036190000001, 

               "lng" : 151.1978505 

            }, 

            "viewport" : { 

               "northeast" : { 

                  "lat" : -33.8690182697085, 

                  "lng" : 151.1991515302915 

               }, 

               "southwest" : { 

                  "lat" : -33.8717162302915, 

                  "lng" : 151.1964535697085 

               } 

            } 

         }, 

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

         "id" : "e58f0f9ecaf15ab719d305b93265cafc00b01a3f", 

         "name" : "The Little Snail Restaurant", 

         "opening_hours" : { 

            "open_now" : true, 

            "weekday_text" : [] 

         }, 

         "photos" : [ 

            { 

               "height" : 585, 
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               "html_attributions" : [ 

                  "\u003ca 

href=\"https://maps.google.com/maps/contrib/114727320476039103791/photos\"\u003eThe Little 

Snail Restaurant\u003c/a\u003e" 

               ], 

               "photo_reference" : 

"CmRaAAAAje24zu2gpsmJEiy6ttQOqHKxVujaoVDg4o4d2ZcZp8Mpv6_2WLPUKqHDhkJy4ONwDvuRo2RZG_XLeM2vVl60aD

11JSq4G5nG08wgqWKwlQmymj2RzvlGYg1-

lvoBXlzrEhA5TsQDdoZsrgywSgiKwfB_GhT4lulP5r0w99AgKTcPEzFcUmVSYw", 

               "width" : 582 

            } 

         ], 

         "place_id" : "ChIJtwapWjeuEmsRcxV5JARHpSk", 

         "price_level" : 2, 

         "rating" : 4.2, 

         "reference" : 

"CmRRAAAAt5c2WwsCk3QErQsfS3PdzJTdThKGKkzKmXicBgejR5vFa8P4ZT_NiTDDReOGdjSDt5X4ItZBVtTssztGTNG8lc

Oaec0XE_rht148Zv9nkembPfyElJ_F34zcTN6gt8daEhDft6K1HeL-sAovWmnHZb-

vGhQ5scgLAdq0a2d2SI1lQeEBwGYifA", 

         "scope" : "GOOGLE", 

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

         "vicinity" : "3/50 Murray Street, Pyrmont" 

      }, 

. 

. 

. 

. "status" : "OK" 

} 

 

Όπσο βιέπνπκε ζην παξαπάλσ απνηέιεζκα καο επέζηξεςε δηάθνξα restaurants ζε κία αθηίλα 

500 κέηξσλ από ηελ ηνπνζεζία καο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ επηζηξάθεθαλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλαιπηηθή δηεύζπλζε ηνπ εθάζηνηε restaurant, ην όλνκα ηνπ, ηελ βαζκνινγία ηνπ, ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ, ηνλ μερσξηζηό θσδηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί ην google γηα αξρεηνζέηεζε θαη 

άιιεο πνιιέο πιεξνθνξίεο. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ην ζπγθεθξηκέλν API 

καο επηζηξέθεη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο αλά είθνζη απνηειέζκαηα. Έηζη πξέπεη λα θαιέζνπκε 

μαλά θάπνην https request γηα λα δνύκε ηα επόκελα είθνζη εζηηαηόξηα. 

Δπίζεο, ην Google Places API Web Service καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ςάμνπκε θαη λα 

αλαθηήζνπκε ιεπηνκεξήο πιεξνθνξίεο γηα έλα ζεκείν, όπσο ηα ζρόιηα πνπ έρνπλ γίλεη γηα 

απηό ην ζεκείν, ηηο θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ηξαβερηεί ζε απηό ην ζεκείν θαη άιιεο πνιιέο 

πιεξνθνξίεο. Γηα ηελ αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ απνζηέιινπκε έλα https request ζε 

έλα url ηεο κνξθήο: 

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?placeid=ChIJN1t_

tDeuEmsRUsoyG83frY4&key= YOUR_API_KEY  

Όπνπ ην “placeid” αληηζηνηρεί ζε έλα αιθαξηζκεηηθό ην νπνίν είλαη κνλαδηθό γηα θάζε ζεκείν. 

Ωζηόζν, ην ζπγθεθξηκέλν API έρεη θάπνηα όξηα ρξήζεο. Σα όξηα ρξήζεο θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 3: Όξην ρξήζεο Google Places API Web Service 

1,000 δσξεάλ αηηήκαηα αλά 24 ώξεο, ππνινγηδόκελα σο ην άζξνηζκα ησλ αηηήζεσλ ηνπ server 

θαη ηνπ client.  

150,000 δσξεάλ αηηήκαηα αλά 24 ώξεο, ελεξγνπνηώληαο ηηο ρξεώζεηο ζην Google API 

Console.(εκ. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηαπηόηεηαο καο απαηηείηαη πηζησηηθή θάξηα, ρσξίο 

όκσο λα ρξεσζνύκε γηα ηελ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο Google Places API Web Service). 

Γηα παξαπάλσ αηηήκαηα ρξεηάδεηαη ε αγνξά δηαθόξσλ Credits από ηελ Google. 

  

 

4.4.4 PHP θαη MySQL 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο καο βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλεο ζε server. πγθεθξηκέλα, ζηνλ server ζηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

εθαξκνγήο καο όπνπ εθεί απνζεθεύνληαη θαη αλαθηώληαη όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

Ζ βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πινπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα ηεο γιώζζαο MySQL 

θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο εθαξκνγήο καο κε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP. H γιώζζα απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

γηα server scripting θαη απνηειεί έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ θαη 

δηαδξαζηηθώλ web εθαξκνγώλ [52]. 

4.4.4.1 Sublime Text 3.0 

Σν Sublime Text είλαη έλαο επεμεξγαζηήο πεγαίνπ θώδηθα ππνζηεξηδόκελν από πνιιαπιέο 

πιαηθόξκεο. ηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ είλαη ε ειάρηζηεο 

ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ε ππνζηήξημε πνιιαπιώλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

γισζζώλ ζήκαλζεο. Έλα από ηα θύξηα πιενλεθηήκαηα ηνπ είλαη ε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεη 

ηεο ηαπηόρξνλεο επεμεξγαζίαο πνιιαπιώλ αξρείσλ, θαζώο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο απηόκαηεο 

ζπκπιήξσζήο θνκκαηηώλ θώδηθα (πρ. ησλ νξηζκάησλ θάπνηαο ζπλάξηεζεο). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ πξνζθέξεη πνιιαπιέο αθόκα δπλαηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα 

εμνηθνλνκήζνπλ ρξόλν ζηνλ πξνγξακκαηηζηή [56]. ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ν 

ζπγθεθξηκέλνο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ PHP 

αξρείσλ. ηελ εηθόλα 19 παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ Sublime 

Text 3.0 
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4.4.5 Αζθάιεηα 

Πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε νπνηαδήπνηε πξόζβαζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ από πηζαλόλ 

θαθόβνπινπο ρξήζηεο  θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα αζθαιέο θηιηθό πεξηβάιινλ γηα ηνπο ρξήζηεο 

ηεο εθαξκνγήο καο. Αθνινπζήζεθαλ κεξηθά πξόηππα ηερληθώλ αζθαιείαο. Οη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: 

 PHP θαη Prepared Statements 

 Υξήζε ηνπ MD5 hash αιγνξίζκνπ 

Σα PHP αληηθείκελα δεδνκέλσλ ή αιιηώο PDO πξόθεηηαη γηα κία πξνέθηαζε ηεο PHP, ηα 

νπνία νξίδνπλ έλα ειαθξύ θαη εληαίν πεξηβάιινλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ζηελ 

PHP. Σα PDO παξέρνπλ έλα επίπεδν αθαίξεζεο θαη πξόζβαζεο δεδνκέλσλ, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη πσο αλεμάξηεηα από πνηα βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνύκε, κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ  λα εθηειέζνπκε εξσηήκαηα θαη λα 

αλαθηήζνπκε δεδνκέλα. Μηα από ηηο πνην ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο ησλ PDO είλαη ε 

δεκηνπξγία ησλ Prepared Statements[53]. Σα Prepared Statements είλαη έλα είδνο 

πξνκεηαγισηηζκέλσλ πξνηύπσλ γηα ηελ SQL, ηα νπνία ηξέρνπλ ζε κία εθαξκνγή θαη κπνξνύλ 

λα πξνζαξκνζηνύλ ρξεζηκνπνηώληαο παξακέηξνπο κεηαβιεηώλ. Σν εξώηεκα ρξεηάδεηαη λα 

αλαιπζεί ή λα “πξνεηνηκαζηεί” κόλν κηα θνξά, αιιά κπνξεί λα εθηειεζζεί πνιιαπιέο θνξέο 

κε ηηο ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. Όηαλ ην εξώηεκα έρεη “πξνεηνηκαζηεί”, ε βάζε 

δεδνκέλσλ ζα αλαιύζεη, ζα κεηαγισηηίζεη θαη ζα βειηηζηνπνηήζεη ην ζρέδην εθηέιεζεο ηνπ 

εξσηήκαηνο. Με ηελ ρξήζε ησλ Prepared Statements ε εθαξκνγή απνθεύγεη ηελ επαλάιεςε 

ηνπ θύθινπ ηεο αλάιπζεο, ηεο κεηαγιώηηηζεο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

πσο κε ηα Prepared Statements ε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξνπο πόξνπο θαη εθηειείηαη 

πνην γξήγνξα. Σέινο, έλα από ηα κεγαιύηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ Prepared 

Εικόνα 19: Στιγμιότυπο Sublime Text 3.0 
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Statements είλαη ην γεγνλόο όηη νη παξάκεηξνη δελ γξάθνληαη κέζα ζηελ δήισζε ηνπ 

εξσηήκαηνο. Έηζη, εθόζνλ κηα εθαξκνγή είλαη γξακκέλε απνθιεηζηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ 

Prepared Statements, εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηεο σο πξνο ηα SQL injections[54]      

Γηα ηε κεηαθνξά νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ από ηελ εθαξκνγή καο πξνο ηνλ server πνπ ηελ 

ππνζηεξίδεη, θξίζεθε απαξαίηεηε ε  θξππηνγξάθεζε απηώλ. Έηζη, απνθαζίζηεθε λα 

θσδηθνπνηεζεί ν θσδηθόο πξόζβαζεο ηνπ θάζε ρξήζηε, όηαλ ν απηόο εγγξαθεί ή πξνζπαζήζεη 

λα ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα καο. Ο αιγόξηζκνο θξππηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα ηελ 

παξαπάλσ ιεηηνπξγία ήηαλ ν MD5. Ο ζπγθεθξηκέλνο αιγόξηζκνο αλαπηύρζεθε από ηνλ R. 

Rivest θαη κέρξη πξόηηλνο ήηαλ ν πην δηαδεδνκέλνο θαη αζθαιήο hash αιγόξηζκνο. Ο MD5 

ιακβάλεη σο είζνδν έλα κήλπκα απζαίξεηνπ κήθνπο θαη παξάγεη σο έμνδν κηα ζύλνςε ησλ 

128 bits. Ζ είζνδνο ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα ησλ 512 bits γηα λα επεμεξγαζηεί [55]. ην 

παξαθάησ θνκκάηη θώδηθα θαίλεηαη ε ζπλάξηεζε πνπ πινπνηεί ηελ θξππηνγξάθεζε κε ηνλ 

αιγόξηζκν MD5. 

1. public String generate_MD5(String password){   
2.    
3.         try{   
4.             MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");   
5.             md.update(password.getBytes());   
6.    
7.             byte byteData[] = md.digest();   
8.    
9.             StringBuffer hexString = new StringBuffer();   
10.             for (int i=0;i<byteData.length;i++) {   
11.                 String hex=Integer.toHexString(0xff & byteData[i]);   
12.                 if(hex.length()==1) hexString.append('0');   
13.                 hexString.append(hex);   
14.             }   
15.    
16.             return hexString.toString();   
17.         } catch (NoSuchAlgorithmException e) {   
18.             Log.i("Hash exception",e.toString());   
19.         }   
20.    
21.         return null;  }  

4.5 Πξσηόηππα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο 

Ζ εθαξκνγή Travel Consultant απνηειεί έλα ζύζηεκα πνπ πινπνηήζεθε κε ζθνπό ηελ 

βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο, δηαθόξσλ ηνπξηζηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηαμηδηώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ. Γηα ηελ βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο απηήο πέξα από ηηο αλαδεηήζεηο γηα κέξε ή 

ζεκεία πνπ επηηξέπεη ε εθαξκνγή, δίλεη επίζεο ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο κηαο ιίζηαο κε 

πξνηεηλόκελα ζεκεία γηα λα επηζθεθζνύλ νη ρξήζηεο θαηά ην ηαμίδη ηνπο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα παξαρζεί κία ιίζηα κε 

πξνηεηλόκελα ζεκεία γηα λα επηζθεθζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ. Αξρηθά, 

εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε κία νζόλε από όπνπ κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εκθάληζε ηεο ιίζηαο 

κίαο πεξηνρήο ή αλ βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή ηελ δεκηνπξγία θαηλνύξγηαο ιίζηαο, 

όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 20. ηελ πεξίπησζε, πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ παξαγσγή 

θαηλνύξγηαο ιίζηαο ηόηε κεηαθέξεηε ζε κία θαηλνύξγηα νζόλε ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη όια ηα 

πξνηεηλόκελα κέξε γηα ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο, όπσο ζηελ εηθόλα 21. Όπνπ αλ ν 

ρξήζηεο επηιέμεη έλα ζεκείν ηόηε εκθαλίδεηαη ζηνλ ράξηε ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ θαη ν ρξήζηεο 
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κπνξεί εύθνια λα βξεη ηελ δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ επίζθεςε ηνπ ζην ζεκείν 

απηό. 

Πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε ζέζε ηνπ ρξήζηε απαηηείηαη ε εύξεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ, γηα 

λα πάξνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ GPS ηεο 

ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε. Αθνύ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα παξαρζεί θαηλνύξγηα ιίζηα γηα ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ, ηόηε αλαδεηνύκε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ καο όινπο ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη 

έρνπλ ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε (ειηθία θαη ηύπν ηαμηδηώηε). ηελ 

ζπλέρεηα, έρνληαο επηιέμεη όινπο ηνπο παξαπιήζηνπο ρξήζηεο ηόηε αλαδεηνύκε πνηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο έρνπλ ζεηηθέο θξηηηθέο από απηνύο ηνπο ρξήζηεο. Βξίζθνληαο απηά ηα ζεκεία ε 

εθαξκνγή καο ηα πξνζζέηεη ζε κία ιίζηα κε πξνηεηλόκελα κέξε πξνο επίζθεςε από ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα παξάδεηγκα, έζησ όηη ππάξρεη έλαο ρξήζηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Θέξκεο, Θεζζαινλίθεο 

(Σ.Κ. 57001) κε όλνκα Γεκήηξεο Παπαδόπνπινο γελλεκέλνο ζηηο 21/9/1986 θαη ηαμηδεύεη σο 

νηθνγέλεηα κε παηδηά θάησ από 10 ρξνλώλ θαη έρεη αθήζεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο θξηηηθέο γηα 

δηάθνξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 22. Από ηελ εηθόλα θαίλεηαη όηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο έρεη αθήζεη ζεηηθέο θξηηηθέο γηα δύν ζεκεία ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ελώ γηα έλα ηξίην ζεκείν έρεη αθήζεη κηα εμαηξεηηθά αξλεηηθή θξηηηθή. 

Εικόνα  20: Οκόνθ παραγωγισ λίςτασ 

προτεινόμενων ςθμείων 

Εικόνα 21: Οκόνθ εμφάνιςθσ λίςτασ 

προτεινόμενων ςθμείων 
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Έζησ, ηώξα όηη έλαο δεύηεξνο ρξήζηεο  βξίζθεηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή κε όλνκα Βαζίιεο 

Παπαδεκεηξίνπ ν νπνίνο είλαη γελλεκέλνο ζηηο 25/9/1987, νπνίνο ηαμηδεύεη σο νηθνγέλεηα κε 

παηδία κηθξόηεξα από 10 ρξνλώλ. Όηαλ, ν δεύηεξνο απηόο ρξήζηεο επηιέμεη λα δεκηνπξγήζεη 

κία ιίζηα γηα ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ηόηε  ε εθαξκνγή καο ζα αλαδεηήζεη παξαπιήζηνπο 

ρξήζηεο (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνλ ρξήζηε Γεκήηξε Παπαδόπνπιν) θαη αλάινγα κε 

ηηο θξηηηθέο απηώλ ησλ ρξεζηώλ ζα πξνηαζνύλ ζεκεία ζηνλ ρξήζηε Βαζίιε Παπαδεκεηξίνπ, 

όπσο θαίλνληαη θαη ζηηο εηθόλεο 23, 24 θαη 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22: Οκόνθ κριτικϊν 

 

Εικόνα 24: Οκόνθ παραγωγισ λίςτασ 

προτεινόμενων ςθμείων, με λίςτα 

Εικόνα 25: ςθμεία 

Εικόνα 23: Οκόνθ παραγωγισ λίςτασ 
προτεινόμενων ςθμείων 
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1. Generate_Suggested_POIS   
2.    
3.   IF (location_does_not_have_suggested_POIS)   
4.       selectedUsers <-

 Select_users_with_similar_interests(userInterest,userAge)   
5.   END   
6.      
7.   FOR (selectedUsers)   
8.       Places <- getPlacesWithPositiveReviews(selectedUsers[i])   
9.   END   
10.    
11.   SuggestedPlaces <- Places   
12. END     

4.6 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη Μεηξηθέο ηεο Δθαξκνγήο 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα αλαθεξζνύκε ζε νξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εθαξκνγήο Travel Consultant θαη ζε νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο κεηξηθέο απηήο. 

Σν ζύζηεκα καο ζπλνιηθά απνηειείηαη από 11450 γξακκέο θώδηθα. Από ηηο νπνίεο  ην 

θνκκάηη ηνπ sever απνηειείηαη από 1421 γξακκέο, ελώ ε android εθαξκνγή από 10029 

γξακκέο θώδηθα. Από ηηο 10029 γξακκέο θώδηθα πνπ ρξεηάζηεθε ε εθαξκνγή νη 62 γξακκέο 

δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα θαη αλήθνπλ ζην manifest αξρείν, νη 8563 γξακκέο ρξεηάζηεθαλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο εθαξκνγήο θαη ηέινο ρξεηάζηεθαλ 1404 γξακκέο 

θώδηθα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εκθάληζεο ηεο εθαξκνγήο καο.    

Ζ εθαξκνγή καο, απαηηεί ζπλνιηθά 23,45 MB απνζεθεπηηθό ρώξν. Ο απνζεθεπηηθόο ρώξνο 

πνπ απαηηείηαη είλαη ζρεηηθά κεγάινο αιιά απηό νθείιεηε ζην γεγνλόο όηη  εθαξκνγή καο 

πεξηέρεη αξθεηέο εηθόλεο ζε πνιύ θαιή πνηόηεηα. 

Ο ρξόλνο εθθίλεζεο ηεο εθαξκνγήο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 1,45 seconds. Αλ ε ζπζθεπή πνπ 

ηξέρεη ε εθαξκνγή καο είλαη ζπλδεδεκέλε ζε 4G δίθηπν ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

ζπλδεζεί ν ρξήζηεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 5,31 seconds. Σέινο, ν κέζνο ρξόλνο απόθξηζεο 

ηεο, δηαηεξείηαη πεξίπνπ ζηα 0,5 second. 
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5. Παξνπζίαζε ηεο Δθαξκνγήο Travel Consultant   

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ππνζηήξημεο ησλ 

ηνπξηζηώλ «Travel Consultant». Γηα ηελ παξνπζίαζε απηή ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηγκηόηππα 

ηεο απεηθόληζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ νζνλώλ ηεο εθαξκνγήο. Σα ζηηγκηόηππα απηά ιήθζεθαλ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ζπζθεπήο Xiaomi Redmi Note 4 High Edition, πξόθεηηαη γηα έλα έμππλν 

θηλεηό ηειέθσλν κε νζόλε 5,5΄΄, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 26. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή 

έρεη 1920Υ1080 αλάιπζε νζόλεο. Σέινο, ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ζα γίλεη κε βάζε 

θάπνηα ζελάξηα. 

 Υξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή πξώηε θνξά. 

 Υξήζηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ δηαρεηξίδεηαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ. 

Γηα ιόγνπο επρξεζηίαο ηεο εθαξκνγήο καο, ζα ππνζέζνπκε όηη θαη νη 2 ρξήζηεο αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα ειηθηαθά νκάδα θαη όηη θαη νη δύν ρξήζηεο ηαμηδεύνπλ σο “παξέα” θαη βξίζθνληαη θαη νη 

δύν ζηελ πεξηνρή ηεο Θέξκεο, Θεζζαινλίθεο (Σ.Κ. 57001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ρξήζηεο πνπ έρεη εγθαηεζηεκέλε ηελ εθαξκνγή καο κπνξεί λα ηελ εθηειέζεη ηελ εθαξκνγή 

καο. Μπνξεί λα ηελ εθηειέζεη παηώληαο ζην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο καο όπσο θαίλεηαη ηελ 

εηθόλα 27. 

 

 

Εικόνα 26: Xiaomi Redmi Note 4 High Edition 
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5.1 Υξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί πξώηε θνξά ηελ εθαξκνγή  

Έλαο ρξήζηεο πνπ κόιηο έρεη απνθηήζεη ηελ εθαξκνγή καο κπνξεί εμαηξεηηθά εύθνια λα 

δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό ζηελ εθαξκνγή καο θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη. Μόιηο έλαο 

θαηλνύξγηνο ρξήζηεο εθηειέζεη ηελ εθαξκνγή καο εκθαλίδεηαη ε ίδηα αξρηθή νζόλε, πνπ ζα 

εκθαληζηεί θαη ζε έλαλ ήδε εγγεγξακκέλν ρξήζηε. Ωζηόζν, θάλνληαο swipe left ή 

θιηθάξνληαο ην  θνπκπί “SIGN UP”. Σόηε εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε έλα πεδίν πνπ δεηάεη από 

ηνλ ρξήζηε λα πιεθηξνινγήζεη ην e-mail ηνπ, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Οζόλε εγγξαθήο 

Εικόνα 27: Στιγμιότυπο ςυςκευισ 
για εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ μασ 
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Ο ρξήζηεο ηόηε ζπκπιεξώλεη ην e-mail ηνπ θαη έπεηηα από έιεγρν όηη, ε ζπγθεθξηκέλε 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε δελ ππάξρεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ καο, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 28, 

ν ρξήζηεο κεηαβηβάδεηαη ζηελ νζόλε ζπκπιήξσζεο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, εηθόλα 

29.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ζ εθαξκνγή καο δελ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή καο ρσξίο λα 

έρεη ζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ. Ο ρξήζηεο ζπκπιεξώλεη απαξαίηεηα ηα ζηνηρεία ηνπ 

όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 30. Από απηή ηελ ζηηγκή θαη έπεηηα ν ρξήζηεο πιένλ έρεη 

ινγαξηαζκό ζηελ εθαξκνγή καο θαη κπνξεί λα  ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ έλαο θαλνληθά 

εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Οκόνθ ζγγραφθσ με e-mail 

που ιδθ υπάρχει 

Εικόνα 30: Συμπλιρωςθ προςωπικϊν 

ςτοιχείων 



Travel Consultant: Crowdsourcing πλατφόρμα για προςωποποιημζνεσ υπηρεςίεσ τουριςμοφ 

 

Page 52 of 68 

Μπουγιοκλισ Γιϊργοσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Δγγεγξακκέλνο ρξήζηεο   

Μόιηο εθηειέζνπκε ηελ εθαξκνγή εκθαλίδεηαη ε νζόλε ζύλδεζεο όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 31: Συμπλθρωμζνα τα 

προςωπικά ςτοιχεία 

Εικόνα 32: Οκόνθ ειςόδου 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε νζόλε από ηελ ζηηγκή πνπ αλαθεξόκαζηε ζε ρξήζηε, ν νπνίνο έρεη ήδε 

ινγαξηαζκό ζηελ εθαξκνγή καο, ζπκπιεξώλεη ην e-mail θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ. 

Έπεηηα, πηέδεη ην θνπκπί “LOG IN” θαη αθνύ γίλεη κε θαηάιιεινπο ειέγρνπο ε ηαύηηζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ, ζπλδέεηαη ζηελ εθαξκνγή.  

ηελ εηθόλα 32, θαίλεηαη ε θεληξηθή νζόλε ηεο εθαξκνγήο καο. ηελ ζπγθεθξηκέλε νζόλε ν 

ρξήζηεο κπνξεί είηε λα δεη δηάθνξα ζεκεία ζηνλ ράξηε, είηε λα αλαδεηήζεη θάπνην ζεκείν 

ζηελ κπάξα αλαδήηεζεο είηε λα αλαθέξεη θάπνην ζθάικα ηεο εθαξκνγήο καο είηε λα 

αλαδεηήζεη ζεκεία ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξρηθά, ζα ζεσξήζνπκε όηη ν ρξήζηεο αλαδεηεί ζηελ πεξηνρή ηνπ καγαδηά, ηα νπνία είλαη 

θαθεηέξηεο, ε αλαδήηεζε απηή γίλεηε κέζα από κία ιίζηα κε θαηεγνξίεο, όπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα 33. ηελ εηθόλα 34 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα από ηελ αλαδήηεζε ηνπ ρξήζηε γηα 

θαθεηέξηεο.    

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 33: Οκόνθ κεντρικοφ μενοφ 
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Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη δηαθνξεηηθέο επηινγέο από ην κελνύ επηινγώλ πνπ 

θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπεηηα, ν ρξήζηεο  ζηελ αλαδήηεζε ηεο θεληξηθήο νζόλεο ηεο εθαξκνγήο καο, απνθάζηζε λα 

αλαδεηήζεη κία ζπγθεθξηκέλε θαθεηέξηα κε όλνκα «Rumors» ζηελ πεξηνρή ηνπ. Σν 

απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο απηήο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 36. Αλ ν ρξήζηεο παηήζεη πάλσ ζηνλ 

marker πνπ αληηπξνζσπεύεη ην ζεκείν απηό ηόηε, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 37. Θα 

Εικόνα 34: Επιλογι διαφόρων 

κατθγοριϊν 

Εικόνα 35: Εμφάνιςθ 

ςθμείων ςτον χάρτθ 

Εικόνα 36: Μενοφ επιλογϊν 
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εκθαληζηεί έλα θνπηί κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ καγαδηνύ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

είλαη νη εμήο: ε αθξηβήο νλνκαζία ηνπ ζεκείνπ, ε πιήξεο νλνκαζία ηεο δηεύζπλζεο ηνπ, ε 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζεκείνπ θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηνπ κέξνπο απηνύ. Δπίζεο 

εκθαλίδνληαη δηάθνξα ζρόιηα γηα ην κέξνο απηό (είηε από ηελ εθαξκνγή καο, είηε από ηελ 

Google), εκθαλίδνληαη δηάθνξεο εηθόλεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζεκείν θαη ηέινο καο δίλνληαη 

νη επηινγέο είηε λα αθήζνπκε θάπνην ζρόιην γηα ην κέξνο απηό, είηε λα δνύκε ηελ δηαδξνκή 

πνπ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ επίζθεςε καο ζην ζεκείν ή λα ην πξνζζέζνπκε 

ζηελ ιίζηα κε ηα κέξε πνπ επηζπκνύκε λα επηζθεθηνύκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ρξήζηεο κπνξεί επίζεο, λα επηιέμεη δηάθνξα ζεκεία πνπ ζέιεη λα επηζθεθηεί. Όπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθόλα 38, αλ επηιέμεη ν ρξήζηεο ηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηόηε αξρηθά ηνπ εκθαλίδεηαη 

κηα θελή ιίζηα κε έλα autocomplete widget, ε νπνία γεκίδεη αλαδεηώληαο θαη επηιέγνληαο 

ζεκεία (εηθόλα 39). Μόιηο, ν ρξήζηεο επηιέμεη όια ηα κέξε πνπ ζέιεη λα επηζθεθηεί θαη 

παηήζεη ην θνπκπί “SHOW ROUTE!” ηόηε γίλεηε ε κεηάβαζε ηνπ ρξήζηε ζηελ επόκελε 

νζόλε. Ζ θαηλνύξγηα απηή νζόλε, όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο εηθόλεο 40 θαη 41, απνηειείηαη από 

έλαλ ράξηε, ν νπνίνο έρεη ζρεδηαζκέλε ηελ δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο 

γηα ηελ κεηάβαζε ηνπ από ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζηα ζεκεία πνπ επηζπκεί λα επηζθεθζεί. 

Δπηπιένλ, ζηελ θνξπθή ηεο νζόλεο εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απόζηαζε πνπ 

ρξεηάδεηαη λα δηαλύζεη, ηνλ ρξόλν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ κεηάβαζε ηνπ θαη κπνξεί λα 

επηιέμεη ηξόπν κεηαθνξάο (walking, driving).    

 

 

Εικόνα 37: Οκόνθ αναηιτθςθσ 

ςθμείου 

Εικόνα 38: Οκόνθ 

πλθροφοριϊν ςθμείων 
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Εικόνα 39: Αναηιτθςθ ςθμείων Εικόνα 40: Λίςτα με τα ςθμεία 

Εικόνα 41: Βζλτιςτθ διαδρομι με τα 

πόδια 

Εικόνα 42: Βζλτιςτθσ διαδρομι οδθγϊντασ 
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Ζ εθαξκνγή καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα θαη ελζαξξύλεη ηελ δεκηνπξγία θξηηηθώλ γηα δηάθνξα 

ζεκεία θαη κέξε. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα αθήζεη κία θξηηηθή αλαδεηώληαο θάπνην κέξνο από 

ηελ αξρηθή νζόλε όπσο πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ. Ή κπνξεί λα επηιέμεη από ην κελνύ λα 

αθήζεη ή λα δεη όιεο ηηο θξηηηθέο πνπ έρεη θάλεη. ηελ εηθόλα 42 θαίλεηαη ε νζόλε πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε αλ επηιέμεη ηελ επηινγή “LEAVE REVIEW”.  Από απηό ην κελνύ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη “SHOW REVIEWS” θαη ηόηε λα δεη, λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα 

δηαγξάςεη όιεο ηηο θξηηηθέο πνπ έρεη θάλεη, εηθόλα 43. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ρξήζηεο κπνξεί όκσο λα επηιέμεη θαη λα δεκηνπξγήζεη κία θξηηηθή, όπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα 43. Όπνπ αλαδεηεί ην κέξνο γηα ην νπνίν ζα ήζειε λα αθήζεη ηελ θξηηηθή ηνπ, γξάθεη 

θάπνην ζρόιην γηα ην κέξνο θαη ηέινο επηιέγεη βαζκνινγία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 43: Κεντρικι οκόνθ 

κριτικϊν 

Εικόνα 44: Προβολι όλων 

των κριτικϊν 
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Όπσο είπακε θαη παξαπάλσ γηα έλαλ ρξήζηε κπνξεί λα παξαρζεί κία ιίζηα κε πξνηεηλόκελα 

ζεκεία επίζθεςεο ζηελ πεξηνρή ηνπ. Δπηιέγνληαο ηελ επηινγή “GENERATE SCHEDULE” 

από ην θεληξηθό κελνύ παξάγεηαη κία ιίζηα κε πξνηεηλόκελα ζεκεία όπσο θαίλεηαη ζηηο 

εηθόλεο 44, 45 θαη 46. 

  

Εικόνα 45: Δθμιουργία κριτικισ 

Εικόνα 46: Δθμιουργία λίςτασ με 
προτεινόμενα 

Εικόνα 47: περιοχι με 
προτεινόμενα ςθμεία 
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Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα απνζεθεύνπλ δηάθνξα 

ζεκεία γηα κειινληηθή επίζθεςε. Σα δηάθνξα απηά ζεκεία απνζεθεύνληαη ζε θαηάιιειν 

πίλαθα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ καο θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη όια ηα ζεκεία πνπ έρεη επηιέμεη 

λα απνζεθεύζεη. Γηα λα απνζεθεύζεη έλαο ρξήζηεο έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν σο κειινληηθό 

πξννξηζκό κπνξεί λα αλαδεηήζεη από ην θεληξηθό κελνύ( όπσο έρεη πεξηγξαθεί παξαπάλσ) 

θάπνην ζεκείν θαη λα ην απνζεθεύζεη όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 49. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 48: Εμφάνιςθ 
προτεινόμενων ςθμείων 

Εικόνα 49: Add to WishList 
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Ο ρξήζηεο ζηελ ζπλέρεηα κπνξεί από ην θεληξηθό κελνύ λα επηιέμεη ηελ επηινγή “Show Travel 

WishList” θαη λα εκθαληζηνύλ ζε ιίζηα όια ηα απνζεθεπκέλα ζεκεία ζε ιίζηα, όπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθόλα 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα εκθαληζηή ε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ηόηε εκθαλίδνληαη όια ηα ζεκεία 

απνζεθεπκέλα ζεκεία, όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 50: Επιλογι εμφάνιςθσ 
αποκθκευμζνων ςθμείων 

Εικόνα 51: Αποκθκευμζνα 
ςθμεία 
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ηελ νζόλε απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα παηήζεη πάλσ ζε έλα ζεκείν θαη λα εκθαληζηή απηό 

ζηνλ ράξηε ή λα εκθαληζηνύλ όια ηα απνζεθεπκέλα ζεκεία πάλσ ζε έλαλ ράξηε, όπσο 

θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο 52,53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ζ εθαξκνγή καο επίζεο, πινπνηεί έλα background service ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηώλ από ηνλ server ζηνλ ρξήζηε αζύγρξνλα. Υξεζηκνπνηήζακε ην 

ζπγθεθξηκέλν service γηα λα κπνξέζνπκε λα ζηείινπκε πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε. Αλαιπηηθά, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο βξίζθεηαη θνληά ζε θάπνην ζεκείν πνπ έρεη απνζεθεπηεί 

ζηελ wishlist ηνπ ηόηε ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ν ρξήζηεο κε εηδνπνίεζε ζην “notification bar” 

ηεο ζπζθεπήο ηνπ, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 54. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 52: Εμφάνιςθ ενόσ 
αποκθκευμζνου ςθμείου ςτον χάρτθ 

Εικόνα 53: Εμφάνιςθ  όλων των 
αποκθκευμζνων ςθμείων ςτον χάρτθ 

Εικόνα 54: Ειδοποίθςθ 
μζςω background service 
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Σέινο, ε εθαξκνγή καο, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζε θάπνηνλ ρξήζηε λα ζηείιεη e-mail ζηνλ 

δεκηνπξγό ηεο εθαξκνγήο δεηώληαο θάπνηα επηπιένλ δπλαηόηεηα ζηελ εθαξκνγή ή λα 

αλαθέξεη θάπνηα δπζιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο “Travel Consultant”. ηηο εηθόλεο 55, 56, 57 

θαίλεηαη ηελ δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο γηα λα απνζηείιεη e-mail 

ζηνλ δεκηνπξγό ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 55: Κουμπί 
αναφοράσ bug 

Εικόνα 56: Αποςτολι
  e-mail 

Εικόνα 57: Αποςτολι e-
mail με αίτθμα για 

επζκταςθ 
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6. ΔΠΊΛΟΓΟ 
ην θεθάιαην απηό ζα γίλεη ε θαηαγξαθή όισλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζα γίλεη επηζήκαλζε 

νξηζκέλσλ παξαηεξήζεσλ πνπ έγηλαλ αληηιεπηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο ηεο. Σέινο, 

ζα παξνπζηαζηνύλ νξηζκέλεο κειινληηθέο πξνηάζεηο πνπ κε ηελ πινπνίεζε ηνπο ζα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, Travel Consultant.  

 

6.1 πκπεξάζκαηα 

 

ηελ ζεκεξηλή Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έλαο βαζηθόο παξάγνληαο 

αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο είλαη ν ηνπξηζκόο. Με νινέλα θαη κεγαιύηεξν πιεζπζκό 

ηαμηδησηώλ λα επηζθέπηεηαη ηελ ρώξα καο εηεζίσο, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε 

ππνβνήζεζε, ηνπ ηνπξηζκνύ θαη θαηά επέθηαζε ησλ ηνπξηζηώλ, κε δηάθνξα ηερλνινγηθά 

κέζα. 

 

ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ, ε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο ην νπνίν 

ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ηνπο δηάθνξνπο ηνπξίζηεο ζηα ηαμίδηα ηνπο. Ο ζηόρνο απηόο 

επηηεύρζεθε κε ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο , Travel Consultant, ε νπνία 

ππνζηεξίδεηαη από έμππλεο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android. Σν βαζηθό ζηνηρείν 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, είλαη ην crowdsourcing, κέζσ απηνύ, νη θξηηηθέο ηνπ ελόο 

ρξήζηε νδεγνύλ ζηελ δεκηνπξγία πξνηεηλόκελσλ ζεκείσλ γηα θάπνηνλ άιινλ ρξήζηε. 

 

Σα εξγαιεία θαη νη ηερλνινγίεο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο, 

επηιέρζεθαλ κε κεγάιε πξνζνρή. Σα θξηηήξηα πνπ έπαημαλ θαηαιπηηθό ξόιν ζηελ επηινγή ησλ 

εξγαιείσλ ήηαλ αξρηθά ε πξνζβαζηκόηεηα ζε απηά, δειαδή λα είλαη ειεύζεξε θαη δσξεάλ ε 

ρξήζε ηνπο. Δμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο θαη αύμεζεο ηεο ρξήζεο ησλ έμππλσλ 

ζπζθεπώλ, έρνπλ επίζεο, απμεζεί εμίζνπ θαη νη πεγέο, ηόζν νη βηβιηνγξαθηθέο όζν θαη νη 

δηαδηθηπαθέο, γηα ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο. Δηδηθά, αλ ζηόρνο καο 

είλαη ε εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο καο λα γίλεηαη ζε έμππλεο ζπζθεπέο κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

Android.  

 

Μέζσ ηεο έξεπλαο ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά papers γηα ηνλ όξν crowdsourcing, επηηεύρζεθε ε 

θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ θαη νη δηάθνξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε 

πξσηνβνπιηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ crowdsourcing ηερληθέο. Μέζα από ηε δηαδηθαζία 

εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνθηήζεθε κηα πιεζώξα γλώζεσλ, θπξίσο 

ζε πξνγξακκαηηζηηθό επίπεδν, γηα ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ ελαζρόιεζε κε 

ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζίαο, 

ζπλίζηαληαη γηα ηελ εθπόλεζε θάπνηνπ αληίζηνηρνπ εγρεηξήκαηνο.  
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6.2 Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

 

Ζ εθαξκνγή Travel Consultant ζρεδηάζηεθε κε ζθνπό λα βνεζήζεη ηνπο ηνπξίζηεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ηαμηδηώλ ηνπο, κε έλα εύρξεζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο. Παξά, ην γεγνλόο όηη ε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγήο πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα γίλεη παξνπζίαζε 

θάπνησλ πξνηεηλόκελσλ κειινληηθώλ επεθηάζεσλ, νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ 

ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο.  

 

Αξρηθά, κηα αμηόινγε πξνζζήθε ζηελ εθαξκνγή καο, ζα ήηαλ ε θαιύηεξε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ ηνπξηζηώλ. ηελ ησξηλή έθδνζε ηεο, νη ηνπξίζηεο δηαθξίλνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο, friends, 

family with kids below 10 years old, family with kids above 10 years old, couple(s). Θα 

κπνξνύζακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θαηλνύξγηα θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηνπο ηνπξίζηεο, κε 

ζθνπό λα μερσξίζεη αθόκα θαιύηεξα ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο καο, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξμεη θαιύηεξε δηάθξηζε ζηελ παξαγσγή πξνηεηλόκελσλ ζεκείσλ.  

 

Δπηπιένλ,  ζα κπνξνύζακε λα δώζνπκε ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

δηάθνξα events. Γηα παξάδεηγκα έλαο ρξήζηεο ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη θάπνην event, ην 

νπνίν ζα ηζρύεη γηα θάπνην πεπεξαζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Έηζη, ζα ελεκεξώλνληαη νη 

ρξήζηεο κε θάπνην θαηάιιειν κήλπκα νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ην 

ζπγθεθξηκέλν event. ε απηό ην ζεκείν ζα απνηεινύζε πνιύ ρξήζηκε ε πινπνίεζε κίαο chat 

δπλαηόηεηαο. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία δηάθνξνη ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ  ίδηα 

θαηεγνξία ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία απηή ζα κπνξνύζε λα 

πθίζηαηαη είηε κεηαμύ δπν ηνπξηζηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή. Δίηε, κεηαμύ ελόο 

ηνπξίζηα πνπ βξίζθεηαη ζε κία πεξηνρή θαη ελόο ηνπξίζηα  πνπ έρεη επηζθεθζεί ηελ πεξηνρή 

απηή.   

 

Μία αθόκα πξνζζήθε ζηελ εθαξκνγή καο, πνπ ζα ζπλείζθεξε ζηελ αύμεζε ηεο πειαηείαο ζε 

θάπνηα θαηαζηήκαηα, ζα ήηαλ ε πινπνίεζε δπλαηόηεηαο δηαθεκίζεσλ απηώλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ. Ο ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα κπνξεί λα γξάθεηε ζην 

ζύζηεκα καο θαη κεηά ηελ εγγξαθή θαη απνπιεξσκή ηνπ αληηηίκνπ, λα εκθαλίδεηε ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ζηνπο ρξήζηεο πνπ ηα ελδηαθέξνληα ηνπο ηαηξηάδνπλ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. ηελ πεξίπησζε πνπ ην έλα ηέηνην θαηάζηεκα βξεζεί ζε κία ιίζηα κε 

πξνηεηλόκελα καγαδηά ηόηε ζα εκθαλίδεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο έρνληαο εηδηθή ζήκαλζε 

σο πξνηεηλόκελν καγαδί. 
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