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1. Νέες τεχνολογίες και Επιχειρηµατικότητα 

1.1. Εισαγωγή 

Η ανθρωπότητα τείνει να θεωρεί ότι κάθε εποχή που βιώνει είναι ξεχωριστή από τις 

προηγούµενες λόγω διαφόρων συνθηκών και καταστάσεων, που ξεχωρίζουν και 

επικρατούν. Ειδικά για την εποχή µας αυτό που µπορούµε να ισχυρισθούµε είναι ότι 

ξεχωρίζει σηµαντικά από τις προηγούµενες και πρόσφατες εποχές εξ’ αιτίας των 

δυνατοτήτων, που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. 

∆υνατότητες που δεν προσφέρονται µε άµεσο τρόπο µόνον στους ενδιαφερόµενους, 

αλλά και σε όσους άλλους δεν ενδιαφέρονται αλλά αναγκάζονται έστω και µε έµµεσο 

τρόπο να τις χρησιµοποιήσουν. Οι δυνατότητες αυτές έχουν συµβάλλει σε πολύ µεγάλο 

βαθµό σε αλλαγές που βλέπουµε καθηµερινά να πραγµατοποιούνται σε πολλούς 

διαφορετικούς τοµείς. Η ιδιωτική ζωή, η εκπαίδευση, η βιοµηχανία, οι υπηρεσίες, το 

εµπόριο, η οικονοµία καθώς ακόµη και η γεωργία έχουν δεχθεί την έντονη επίδραση των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Από την  άλλη πλευρά οι τέχνες 

και η ψυχαγωγία δεν έµειναν απαθείς. Όπως δέχθηκαν στο παρελθόν την κινούµενη 

εικόνα και από τεχνική τη µεταµόρφωσαν κυρίως σε τέχνη µε τον κινηµατογράφο, έτσι 

και τώρα δεν συµβιβάσθηκαν απλά µε τις νέες τεχνολογίες, αλλά χρησιµοποιούν έντονα 

και µε πολύ έξυπνες ιδέες εφαρµογής τις δυνατότητές τους. Αποτέλεσµα είναι η νέα 

µορφή του κινηµατογράφου, η κυριαρχία του βίντεο, η µουσική, που δεν ξέφυγε και 

αυτή από τις εφαρµογές των νέων τεχνολογιών, οι νέες µορφές ζωγραφικής και πολλές 

άλλες περιπτώσεις. Τελικά διαπιστώνουµε ότι και αυτές ακόµη οι ανθρώπινες σχέσεις 

χρησιµοποιούν τις προσφερόµενες δυνατότητες µε ή χωρίς αντιδράσεις, µε 

παραδείγµατα την κινητή τηλεφωνία, τη µείωση του κόστους της τηλεφωνίας µέσω του 

∆ιαδικτύου και την πληροφόρηση που είναι µια αστείρευτη πηγή δυνατοτήτων.   

Αλλά γιατί τα λέµε όλα αυτά αφού στόχος µας είναι να µιλήσουµε για την 

επιχειρηµατικότητα; Ίσως γιατί η επιχειρηµατικότητα σήµερα δεν εκφράζεται όπως στο 

παρελθόν, αποκλειστικά µε τις παλαιές παραδοσιακές µεθόδους και σε πολύ 

συγκεκριµένες περιπτώσεις. Αντίθετα καλύπτει ένα τεράστιο φάσµα ανθρώπινων 
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δραστηριοτήτων κάθε µορφής, που για να εκδηλωθεί και να τελεσφορήσει αρκεί µια 

έξυπνη ιδέα, ένας καλοσχεδιασµένος στόχος και µια καλή προσπάθεια, που όµως θα 

πρέπει να βασίζονται στις δυνατότητες που παρέχει η προσφερόµενη υποδοµή. Στο 

σηµείο αυτό, δηλαδή στο σηµείο της υποδοµής, η εποχή µας υπερτερεί σηµαντικά από 

τις προηγούµενες έστω και πολύ πρόσφατες άλλες εποχές. Οι τεχνολογίες της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι το µέσον που δίνει τη δυνατότητα σχεδίασης 

και δηµιουργίας υποδοµών σε σύντοµο χρόνο και µε µικρό κόστος. Το κυριότερο στην 

υπόθεση αυτή είναι ότι οι υποδοµές αυτές διέπονται και από ένα είδος 

«δηµοκρατικότητας» αφού είναι διαθέσιµες στον καθένα, µικρό ή µεγάλο και ανεξάρτητα 

από τον τόπο που ζει και εργάζεται.  

1.2. Σχέση της επιχειρηµατικότητας  µε τις νέες τεχνολογίες 

Μετά τα παραπάνω, που θα πρέπει να µας απασχολούν στη συνέχεια, µπορούµε να 

επιστρέψουµε στο κεντρικό θέµα µας που είναι η «επιχειρηµατικότητα και οι νέες 

τεχνολογίες». Πάντως, ανεξάρτητα από τις αλλαγές, η επιχειρηµατικότητα παραµένει ως 

ο σκοπός και µπορεί να εφαρµοσθεί στο χώρο, όπου µια ιδέα θα την οδηγήσει. Οι νέες 

τεχνολογίες θα αποτελέσουν τη βασική υποδοµή ανάπτυξης και υλοποίησης της ιδέας. 

Με λίγα λόγια η ιδέα θα αναφέρεται στο σκοπό (τι θέλω να κάνω) και οι νέες 

τεχνολογίες στα µέσα και τον τρόπο (πως θα το καταφέρω).  

Μεταξύ των άλλων σχετικά µε τη σηµερινή πραγµατικότητα παρατηρούµε ότι υπάρχουν 

ρυθµοί, καταστάσεις και απαιτήσεις που δεν διαρκούν πολύ. Περί σταθερότητας ούτε 

λόγος. Σπάνια ίσχυε. Οι συνθήκες συνεπώς είναι µεταβαλλόµενες και µάλιστα µε 

απίστευτα πιο γρήγορους ρυθµούς από ότι στο παρελθόν. Αν αναφερθούµε στην αγορά 

και στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες παρατηρούµε ότι όσες προσπάθειες για ένα 

σκοπό καθυστερήσουν, έστω και για λίγο, ενδέχεται να µην προφθάσουν να αποδώσουν. 

Όταν έχουν ολοκληρωθεί και ο σκοπός έχει πραγµατοποιηθεί ενδέχεται το αποτέλεσµα 

να είναι ήδη απαξιωµένο. Αυτό γιατί όµως να συµβεί;  

α) Αναφέραµε ότι η νέα τεχνολογία είναι διαθέσιµη σε όλους. Ότι η επιχειρηµατικότητα 

µπορεί να αποδώσει καρπούς και ότι ο καθένας µπορεί να επωφεληθεί από µια 

επιχειρηµατική ιδέα. Εκείνος όµως που θα υλοποιήσει πρώτος µια ιδέα έχει συνήθως το 

«πάνω χέρι». Έτσι, µετά την υλοποίηση περνά στο στάδια της βελτίωσης και της 
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διαφοροποίησης, σύµφωνα µε τις εν τω µεταξύ επιθυµίες των ενδιαφεροµένων, όπως πχ 

των πελατών. Οι άλλοι θα έχουν καθυστερήσει και ενδέχεται, αν δεν κάνουν κάτι, να 

αποτύχουν και να βρίσκονται συνεχώς µερικά βήµατα πίσω. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει 

κανείς να χρησιµοποιεί τα µέσα των νέων τεχνολογιών, όχι µόνον για την ανάπτυξη της 

ιδέας του, αλλά επίσης και για τη διαρκή ενηµέρωση του και πληροφόρησή του. Με τον 

τρόπο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει το σήµερα καλά και να κάνει προβλέψεις 

και καλύτερες υποθέσεις για το αύριο. Θα µπορεί ακόµη να λαµβάνει υπ’ όψη του στο 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της ιδέας του, εκτός από τον τελικό σκοπό υλοποίησής της 

και τις ενδεδειγµένες προσαρµογές, αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις, που είναι 

απαραίτητο να γίνουν. Οι διαδικασίες αυτές σήµερα θα πρέπει να είναι παράλληλες και να 

ενσωµατώνονται στις διαδικασίες επίτευξης του σκοπού. Ο σκοπός επίσης δεν θα είναι 

σταθερός αλλά συνάρτηση της κατάστασης που διαµορφώνεται, των εν τω µεταξύ νέων 

τεχνολογικών δυνατοτήτων και των τεκταινοµένων γενικώς.      

β) Τι άλλο µπορεί να συµβεί όµως; Η τεχνολογία δεν είναι και αυτή σταθερή. ∆εν 

ξαποσταίνει για ένα διάστηµα ώστε να δώσει τη δυνατότητα χρήσης της για αρκετό 

διάστηµα µε την ίδια µορφή. Η τεχνολογία αλλάζει και αυτή. Απαξιώνει τα προηγούµενα 

επιτεύγµατα και δηµιουργεί νέες καταστάσεις απαιτήσεων υποδοµής. Έτσι µια ιδέα που 

καταλήγει σε ένα προϊόν ή µια υπηρεσία µπορεί να είναι παρωχηµένη πριν από την 

υλοποίησή της. Με τη σκέψη µάλιστα ότι και η τεχνολογία εµπνέεται από την 

επιχειρηµατικότητα θα µπορούσε να πει κανείς αβασάνιστα ότι πρόκειται για ένα «φαύλο 

κύκλο». ∆εν πρόκειται όµως για «φαύλο κύκλο». Ασφαλώς υπάρχει ή έννοια του κύκλου, 

αλλά το φαινόµενο κρύβει µια γοητεία και µια οµορφιά που δίνουν το έναυσµα και το 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας. Η επιχειρηµατικότητα άλλωστε δεν 

ακολουθεί την «πεπατηµένη». Πόσο µάλλον στην εποχή που διανύουµε. Πάντως η 

σύνεση και η λογική, βασισµένες στην πληροφόρηση, µπορούν να οδηγήσουν στα 

επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και να αποφύγουν τις κακοτοπιές. Είπαµε ότι για όλους 

ισχύουν σήµερα σχεδόν τα ίδια, για µικρούς και µεγάλους, έµπειρους ή και άπειρους. Η 

πληροφόρηση είναι ένα όπλο ή καλύτερα ένα ειρηνικό µέσο που µπορούν να το 

διαθέτουν όλοι, αλλά κάποιοι θα έχουν την ιδιότητα να το χρησιµοποιούν καλύτερα.   
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1.3. Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η επιχειρηµατικότητα σήµερα βαδίζει σε µια νέα εποχή, η 

οποία χαρακτηρίζεται και από το πεζό λατινικό γράµµα e που είναι το αρχικό γράµµα της 

λέξης electronic (άλλη µια ελληνική λέξη). e-Business λοιπόν, δηλαδή «ηλεκτρονική 

επιχειρηµατικότητα» ή «ηλεκτρονικό επιχειρείν». (Επί τέλους βλέπουµε και πάλι ένα 

απαρέµφατο, που σχεδόν το είχαµε ξεχάσει. Συµπέρασµα: η επιχειρηµατικότητα 

ανατρέχει σε κάθε χρήσιµη πηγή, ακόµη και στη γλώσσα ή και σε παλαιές συνήθειες που 

τώρα εµφανίζονται ξανά στο προσκήνιο).  

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι µια νέα πραγµατικότητα για κάθε επιχείρηση, για κάθε 

επιχειρηµατία, για κάθε υποψήφιο επιχειρηµατία και για κάθε καταναλωτή. Όλοι οι 

παραπάνω έχουν στόχους που µπορεί να διαφέρουν. Οι επιχειρηµατίες όµως και οι 

καταναλωτές για να υφίστανται, θα πρέπει να έχουν και στόχους που συγκλίνουν.   

Ενδεικτικά στο σηµείο αυτό αναφέρουµε µερικούς από τους κοινούς στόχους των 

καταναλωτών και των επιχειρηµατιών.  

 Ευελιξία και ευκολία στις συναλλαγές. 

 Ελαχιστοποίηση του χρόνου συναλλαγής 

 Συναλλαγές χωρίς ωράριο, αλλά ολόκληρο το 24ωρο. 

 Συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία των δύο µερών (συναλλασσοµένων).   

 Πωλήσεις και αντιστρόφως αγορές σε ολόκληρο τον κόσµο. 

 Πληροφόρηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.  

Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρηµατίες θα πρέπει να είναι χρήστες του 

∆ιαδικτύου για να είναι δυνατόν να πραγµατοποιούν τα παραπάνω. Βλέπουµε δηλαδή 

πως οι νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών συµβάλλουν στην 

υλοποίηση των παραπάνω κοινών στόχων των δύο µερών. Μπορούµε επίσης να 

καταλάβουµε πολύ εύκολα ότι τα παραπάνω παραδείγµατα διεκπεραίωσης των 

συναλλαγών υλοποιούνται αποκλειστικά µε τη χρήση της νέας τεχνολογίας και χωρίς 

αυτήν δεν θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν. 
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Η σχεδίαση του ηλεκτρονικού επιχειρείν όταν αυτό κτίζεται µε µια συγκεκριµένη 

αρχιτεκτονική εφαρµογών δεν είναι σήµερα µόνο µια ενδιαφέρουσα και έξυπνη ιδέα. 

Αντίθετα έχει υλοποιηθεί και προβάλλει σαν µια πολύ διαδεδοµένη πραγµατικότητα. 

Βλέπουµε ότι σε καθηµερινή βάση όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κάνουν την 

εµφάνισή τους στον κόσµο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η είσοδος στον κόσµο αυτό 

απαιτεί παράλληλα και διαµόρφωση των εσωτερικών λειτουργιών των επιχειρήσεων. Οι 

επιχειρήσεις αναγκάζονται να χρησιµοποιήσουν τα πληροφοριακά τους συστήµατα 

κατάλληλα και να τα συµπληρώσουν µε τα απαραίτητα υποσυστήµατα, ώστε να 

εκσυγχρονίσουν τις εσωτερικές τους λειτουργίες και να κάνουν ισχυρή τη συµµετοχή 

τους και την παρουσία τους στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου.    

1.4. ∆ιαδίκτυο και επιχειρηµατικότητα 

 Τι ήταν το βιβλιοπωλείο Amazon στο παρελθόν;  

 Τι ήταν αυτό που το έκανε να κυριαρχεί στις πωλήσεις βιβλίων σήµερα και µάλιστα 

σε παγκόσµιο επίπεδο; 

 Γιατί η πασίγνωστη µηχανή αναζήτησης Google κυριάρχησε σε τόσο µικρό διάστηµα 

από της ίδρυσής της;  

 Ακόµη, τι έκανε την επιχείρηση δηµοπρασιών eBay να κυριαρχήσει τόσο γρήγορα 

και να είναι γνωστή σχεδόν σε όλο τον κόσµο, ενώ άλλες παρόµοιες επιχειρήσεις 

του χώρου να είναι εντελώς άγνωστες;  

Όλα τα παραπάνω είναι µερικά µόνον από τα πολλαπλά παραδείγµατα των σύγχρονων 

επιχειρηµατικών ευκαιριών που µετουσιώνονται σε επιτυχηµένες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. Το κοινό τους  στοιχείο είναι οι σύγχρονες απαιτήσεις και η ιδέα της 

υλοποίησής τους µέσω ενός απαραίτητου, έξυπνου και αποτελεσµατικού συνδυασµού µε 

τη σύγχρονη τεχνολογία, στην οποία τον πρώτο λόγο έχει το ∆ιαδίκτυο (Internet).  

Στη συνέχεια θα ορίσουµε το ∆ιαδίκτυο και θα εξηγήσουµε την προέλευσή του, τους 

αρχικούς και τους σηµερινούς σκοπούς του και τη λειτουργία του.   

Το ∆ιαδίκτυο µπορεί σήµερα να χρησιµοποιηθεί από όλους «µικρούς» και «µεγάλους» 

και για το λόγο αυτό λέµε ότι «λειτουργεί µε µια δηµοκρατική ατµόσφαιρα». 
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Πραγµατικά, µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν τις 

ευκαιρίες που παρέχει, να υλοποιούν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και να 

επιτυγχάνουν περισσότερο αποδοτικά αποτελέσµατα. Οι επιχειρήσεις µε τον τρόπο αυτό 

µπορούν να µεταβάλλονται, να γίνονται πιο αποτελεσµατικές. Έχουν τη δυνατότητα να 

«βρίσκονται παντού» χωρίς να µετακινούνται, να πραγµατοποιούν πωλήσεις σε 

µακρινές αποστάσεις χωρίς τη φυσική παρουσία του προσωπικού τους, να ανακαλύπτουν 

νέες άγνωστες αγορές και να γίνονται γνωστές σε µέρη που πιο πριν δεν είχαν καµιά 

ευκαιρία ή δυνατότητα.  

Η δυνατότητα πληροφόρησης των επιθυµιών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες είναι 

σήµερα πιο εύκολη. Οι επιχειρήσεις που αναζητούν νέες αγορές και νέους πελάτες έχουν 

την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν έξυπνα τη νέα τεχνολογία για να ανταποκρίνονται στις 

νέες απαιτήσεις. Αυτό που χρειάζονται είναι αλλαγές σε θέµατα κουλτούρας, οργάνωσης 

και διαδικασιών.  

Σαν συµπέρασµα λοιπόν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι το ∆ιαδίκτυο παρέχει 

ανεξάντλητες ευκαιρίες σε όλους για ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Όταν 

λέµε όλους εννοούµε κάθε έναν που επιθυµεί να εκφρασθεί επιχειρηµατικά. Πιο 

συγκεκριµένα αναφερόµαστε σε:  

 µικρές ή µεγάλες επιχειρήσεις,  

 οµάδες ατόµων µε επιχειρηµατικούς στόχους 

 µεµονωµένα άτοµα µε επιχειρηµατικές ιδέες  

Όλα τα παραπάνω φανερώνουν ότι το ∆ιαδίκτυο έχει εισάγει και τείνει να καθιερώσει σε 

ολόκληρο τον κόσµο ένα νέο τρόπο ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. Ο τρόπος αυτός δεν είναι ακόµη σαφής και ξεκάθαρος, ώστε να τον 

ακολουθεί κανείς «κατά γράµµα» και να οδηγείται µε βεβαιότητα στην επιτυχία. Θα 

µπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει στις σκέψεις πολλών µε διάφορες µορφές και 

εκδηλώνεται µε επιχειρηµατικές ιδέες. Πάντως το ∆ιαδίκτυο σε γενικές γραµµές έχει 

καθιερώσεις τα παρακάτω: 

 κοινή τεχνολογική πλατφόρµα  

 υποστήριξη νέων προϊόντων 

 υποστήριξη νέων υπηρεσιών  
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 µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων και οργανισµών 

 εκµηδενισµό των αποστάσεων 

 µείωση του κόστους στην αναζήτηση πελατών και αγορών 

 µείωση του κόστους στην υλοποίηση των πωλήσεων κάθε είδους 

 διάδοση των πληροφοριών και της γνώσης 

 ευκαιρίες για επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον κάθε ένα  
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2. Η Τεχνολογία των Επικοινωνιών (δίκτυα και 

µετάδοση δεδοµένων) 

Για να είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε τη λειτουργία και χρήση του ∆ιαδικτύου θα 

πρέπει να κάνουµε µια σύντοµη εισαγωγή στα δίκτυα και στη µετάδοση δεδοµένων.  Οι 

σύγχρονες επιχειρηµατικές ανάγκες για ευέλικτη, ταχεία και φθηνή µετάδοση 

πληροφοριακών δεδοµένων γίνεται σήµερα όλο και περισσότερο επιτακτική. Οι 

δυνατότητες που παρέχονται από την τεχνολογία των επικοινωνιών εξυπηρετεί τις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες να υλοποιούνται ευέλικτα και αποτελεσµατικά. 

Ελαχιστοποιούν τις ανάγκες της ενδιάµεσης διοίκησης και συµβάλλουν στην άµεση 

επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών διευθύνσεων και τµηµάτων των 

επιχειρήσεων και οργανισµών, των προµηθευτών τους, καθώς και µεταξύ των 

επιχειρήσεων και των πελατών τους. ∆ίνουν επίσης τη δυνατότητα ελέγχου σε κρατικές 

υπηρεσίες και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς να εκτελούν πολλές 

διαδικασίες από απόσταση. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα όπως η υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων ΦΠΑ, οι πληρωµές και εισπράξεις, η µεταφορά 

χρηµατικών ποσών, η υποβολή αιτήσεων, η έκδοση βεβαιώσεων κλπ. Επίσης 

εξυπηρετούν την άντληση και εκµετάλλευση πληροφοριών που προέρχονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον και µάλιστα ανεξάρτητα από τις αποστάσεις. 

 

Γενικά, επικοινωνία (communication) είναι η διαδικασία µετάδοσης πληροφοριών µεταξύ 

δύο µερών. Το ένα από τα µέρη ονοµάζεται πηγή, ή µεταδότης, ή αποστολέας, 

(source, transmitter, sender) ενώ το άλλο ονοµάζεται προορισµός ή δέκτης 

(destination, receiver). Η φυσική γραµµή, µέσω της οποίας µεταδίδονται οι πληροφορίες 

από το µεταδότη προς το δέκτη, ονοµάζεται κανάλι ή µέσο µετάδοσης. Το µοντέλο 

αυτό της µετάδοσης δεδοµένων αποδίδεται σχηµατικά στην Εικόνα 2.1. 
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Εικόνα 2.1 Απλό παράδειγµα επικοινωνίας 

Σε ένα σύστηµα µετάδοσης δεδοµένων η πηγή και ο δέκτης µπορεί να είναι άνθρωποι 

αλλά ακόµη και µηχανές (Εικόνα 2.2). Η αρχική µορφή των πληροφοριακών δεδοµένων 

µπορεί να είναι η ανθρώπινη φωνή, µια εικόνα, ένα γραπτό κείµενο.  

ΠΗΓΗΠΗΓΗ ∆ΕΚΤΗΣ∆ΕΚΤΗΣ

ΚανάλιΚανάλι ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνίας
ήή

ΜέσοΜέσο ΜετάδοσηςΜετάδοσης

 

Εικόνα 2.2 Απλό σύστηµα µετάδοσης δεδοµένων 

Στη συνέχεια, η µορφή αυτή κωδικοποιείται σε µιαν άλλη µορφή, που είναι συµβατή µε 

το µέσο της µετάδοσης, για να µπορεί να µεταδοθεί, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.3. 
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Άνθρωπος ή µηχανή

Κωδικοποιητής

Μεταδότης

Άνθρωπος ή µηχανή

∆έκτης

Αποκωδικοποιητής

 

Εικόνα 2.3. Απλό διάγραµµα συστήµατος µετάδοσης δεδοµένων 

Ο δέκτης παίρνει τα δεδοµένα και µετά από κάποια επεξεργασία τα µεταφέρει στον 

αποκωδικοποιητή. Ο αποκωδικοποιητής στη συνέχεια τα µετατρέπει στην τελική τους 

µορφή. Η τελική µορφή συνήθως είναι η ίδια µε την αρχική. Παραδείγµατα είναι ο ήχος 

που παράγεται από το ακουστικό µιας τηλεφωνικής συσκευής, η εικόνα που 

παρουσιάζεται µέσω της οθόνης τηλεόρασης, µια εικόνα που εµφανίζεται στην οθόνη 

ενός υπολογιστή που έρχεται από το ∆ιαδίκτυο κλπ.  

Η επικοινωνία φωνής (voice communication) αναφέρεται συνήθως στις τηλεφωνικές 

επικοινωνίες, που για πολλά χρόνια κυριάρχησαν και εξακολουθούν να αποτελούν ένα 

βασικό παράγοντα επικοινωνίας για όλους. Πρόσφατα, η τηλεφωνική επικοινωνία 

χρησιµοποιεί την πληροφορική και έχει αναπτύξει και προσφέρει νέες σηµαντικές 

υπηρεσίες, όπως φθηνή τηλεφωνική επικοινωνία µέσω υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου 

(voice over IP).  

 

Τα δεδοµένα που είναι διαφορετικά από τη φωνή, όπως κείµενα, πίνακες µε αριθµητικά 

στοιχεία, εικόνες, φωτογραφίες, µουσική και άλλα ονοµάζονται πληροφοριακά δεδοµένα 

ή απλώς δεδοµένα και η επικοινωνία µε τα στοιχεία αυτά επικοινωνία (ή µετάδοση) 

δεδοµένων (data communication). Η τεχνολογία παρέχει σήµερα µεγάλες 

δυνατότητες στις επιχειρήσεις ώστε να χρησιµοποιούν µε απλό και αποτελεσµατικό 

τρόπο τις διαδικασίες µετάδοσης δεδοµένων. Η επικοινωνία εικόνας (image 

communication) αναφέρεται στη µετάδοση φωτογραφίας, σχεδίου, ηλεκτρονικής 
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υπογραφής κλπ, που σήµερα πραγµατοποιούνται µε µεγάλες ταχύτητες και χαµηλό 

κόστος. Η µετάδοση video έχει εισάγει τον όρο επικοινωνία video (video 

communication) και εξυπηρετεί ιδιώτες, οργανισµούς και επιχειρήσεις να συσκέπτονται 

εξ αποστάσεως και να έχουν τη δυνατότητα ήχου και εικόνας. Η πραγµατοποίηση 

τηλεσυνεδριάσεων (videoconferencing) είναι πια µια πολύ απλή, ευέλικτη και 

φθηνή διαδικασία.  

Η µετάδοση δεδοµένων που πραγµατοποιείται µεταξύ υπολογιστικών συστηµάτων, 

περιλαµβάνει, εκτός από τα υπολογιστικά συστήµατα, επί πλέον υλικό και λογισµικό που 

είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίησή της και ονοµάζονται υλικό και λογισµικό 

επικοινωνιών.  

Όταν µια οµάδα από δύο ή περισσότερα υπολογιστικά συστήµατα είναι συνδεδεµένα 

µεταξύ τους µε κάποιο τρόπο, που να υποστηρίζει τη δυνατότητα ανταλλαγής 

πληροφοριακών δεδοµένων, λέµε ότι αποτελούν ένα δίκτυο υπολογιστών. Το δίκτυο 

υπολογιστών είναι δυνατό να περιλαµβάνει συνδυασµούς διαφόρων κατηγοριών 

υπολογιστικών συστηµάτων, όπως µεγάλα ή και µικρά, ή ακόµη συστήµατα µιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισµού ή και περισσοτέρων, καθώς και συστήµατα των πελατών 

τους, του προσωπικού κλπ. Γενικά, η µετάδοση δεδοµένων µπορεί να πραγµατοποιείται 

µεταξύ υπολογιστικών συστηµάτων ανεξάρτητα µε τη θέση τους, δηλαδή αν βρίσκονται 

στον ίδιο χώρο, στην ίδια πόλη, στην ίδια χώρα ή και στην ίδια ήπειρο.  

Σήµερα τα δίκτυα και γενικά οι δυνατότητες µετάδοσης δεδοµένων εφαρµόζονται σε 

µεγάλο πλήθος διαφορετικών εφαρµογών. Παραδείγµατα αποτελούν οι αγορές και 

πωλήσεις από απόσταση, τα συστήµατα τηλεσυνδιασκέψεων, οι εφαρµογές της κινητής 

τηλεφωνίας, πολλές τραπεζικές υπηρεσίες, η µάθηση από απόσταση και η τηλεϊατρική και 

η ψυχαγωγία. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι µεγάλοι οργανισµοί όπως οι τράπεζες, οι 

µεταφορικές και ασφαλιστικές εταιρείες, τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα 

έχουν εγκαταστήσει και χρησιµοποιούν δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων (data 

communication networks).   

Άλλο επίσης παράδειγµα, γνωστό σήµερα σε όλους, είναι το ∆ιαδίκτυο (Internet) που 

παρέχει στις επιχειρήσεων και οργανισµούς, αλλά και στον ιδιώτη, δυνατότητες 

επικοινωνίας και µετάδοσης δεδοµένων, όπως εικόνας και ήχου, µέσω των υπαρχόντων 

επικοινωνιακών δικτύων. Έτσι, ενώ η διασύνδεση στο ∆ιαδίκτυο ήταν παλαιότερα 
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διαθέσιµη µόνο στην έρευνα, τώρα προσφέρεται σε κάθε άτοµο που διαθέτει έναν 

προσωπικό υπολογιστή, το κατάλληλο λογισµικό, µια τηλεφωνική γραµµή και το 

κατάλληλο υλικό.  

Οι ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων µέσω των τηλεπικοινωνιακών γραµµών κυµαίνονται 

από µερικά bits ανά δευτερόλεπτο (bps , bits per second) µέχρι και εκατοµµύρια bits 

ανά δευτερόλεπτο (Mbps).    

Για τη µετάδοση δεδοµένων χρησιµοποιούνται οι τηλεφωνικές γραµµές και ειδικές 

συσκευές. Μια από αυτές τις συσκευές που χρησιµοποιείται για κατάλληλη κωδικοποίηση 

των δεδοµένων ώστε να είναι συµβατά µε το µέσο µετάδοσης ονοµάζεται modem. 

Modem είναι µια συσκευή διασύνδεσης του υπολογιστή µε το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, 

που πραγµατοποιεί την απαραίτητη διαµόρφωση των δεδοµένων (κωδικοποίηση και 

αποκωδικοποίηση) ώστε να είναι δυνατό να µεταδοθούν µέσω των τηλεφωνικών 

γραµµών. Η Εικόνα 2.4 παρουσιάζει παραστατικά τις διαδικασίες του modem. Η 

περιγραφή των διαδικασιών είναι η ακόλουθη: 

 Έξοδος των ψηφιακών δεδοµένων από το υπολογιστικό σύστηµα Α. 

 ∆ιαµόρφωση (κωδικοποίηση) των δεδοµένων σε αναλογικά, ώστε να είναι συµβατά 

και να µπορούν να µεταδοθούν από τις τηλεφωνικές γραµµές. 

 Μετάδοση των κωδικοποιηµένων δεδοµένων µέσω του τηλεφωνικού δικτύου. 

 Άφιξη των δεδοµένων στον προορισµό τους. 

 Επαναδιαµόρφωση (αποκωδικοποίηση) των δεδοµένων εκ νέου σε ψηφιακή µορφή. 

 Είσοδος των ψηφιακών δεδοµένων στο υπολογιστικό σύστηµα Β. 
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Εικόνα  2.4. ∆ιαµόρφωση (κωδικοποίηση) των δεδοµένων, µετάδοσή 

τους και επαναδιαµόρφωση στην αρχική τους ψηφιακή µορφή. 

 

Στην περίπτωση των δικτύων υπολογιστικών συστηµάτων ισχύουν κανόνες όπως οι 

παρακάτω: 

 Η µετάδοση των πληροφοριακών δεδοµένων πρέπει να γίνεται µε αξιόπιστο τρόπο 

χωρίς προβλήµατα απώλειας, τροποποίησής τους, ή καταστροφής τους. 

 Τα υπολογιστικά συστήµατα του δικτύου πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζονται 

µεταξύ τους. 

 Είναι απαραίτητη µια καθιερωµένη µέθοδος προσδιορισµού των µελών του ενός 

δικτύου. 

Στην περίπτωση ενός χρήστη, που χρησιµοποιεί ένα µικροϋπολογιστή, ο ορισµός ενός 

δικτύου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη, ή στις παροχές του 

δικτύου. Έτσι, στην περίπτωση ενός απλού χρήστη ένα δίκτυο θα πρέπει να παρέχει τα 

ακόλουθα: 

 Να εκτελεί εφαρµογές στο δικό του ή σε άλλο υπολογιστή του δικτύου.  

 Να µπορεί να εκµεταλλευθεί µια βάση δεδοµένων, ανεξάρτητα µε τη θέση της 

(τοπική ή αποµεµακρυσµένη).  
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 Να επικοινωνεί άµεσα µε άλλους χρήστες του δικτύου.  

 Να στέλνει µηνύµατα σε άλλους χρήστες και να λαµβάνει µηνύµατα από αυτούς. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο χρήστης δεν ασχολείται µε τις διαδικασίες σύνδεσης 

µε τους αποµεµακρυσµένους ή τοπικούς υπολογιστές, αλλά έχει την αίσθηση ότι κάθε 

υπηρεσία προσφέρεται άµεσα από τον υπολογιστή του.  

Γενικά, οι στόχοι ενός επικοινωνιακού δικτύου είναι:  

 Η παροχή επικοινωνιών µεταξύ οργανισµών. 

 Η υποστήριξη επικοινωνιών µεταξύ ατόµων. 

 Η δυνατότητα προσπέλασης σε κοινά δεδοµένα. 

 Η δυνατότητα µετάδοσης ιδεών, ειδήσεων και γνωµών και κοινής λήψης 

αποφάσεων συγκεκριµένων οµάδων χρηστών. 

 Η εκπαίδευση και κατάρτιση από απόσταση.    

Τα σηµερινά επικοινωνιακά δίκτυα ποικίλλουν από µικρά δίκτυα που συνδέουν 

τερµατικές συσκευές και υπολογιστές εγκατεστηµένους στο ίδιο γραφείο ή στο ίδιο 

κτίριο, µέχρι µεγάλα κατανεµηµένα δίκτυα που καλύπτουν χώρες, ηπείρους ή και 

ολόκληρη τη γη. Μερικά δίκτυα είναι ιδιωτικά ενώ άλλα είναι διαθέσιµα σε συνδροµητές. 

Οι συνθέσεις και οι θέσεις των υπολογιστικών συστηµάτων των δικτύων τα κατατάσσουν 

σε γενικές κατηγορίες.  

2.1. LAN (Local Area Networks - Τοπικά ∆ίκτυα) 

Παραδείγµατα απλών δικτύων είναι τα τοπικά δίκτυα υπολογιστικών συστηµάτων, που 

συνήθως περιλαµβάνουν ένα κεντρικό σύστηµα (server), που παρέχει υπηρεσίες και έναν 

αριθµό θέσεων (ή σταθµών) εργασίας. Ένα τοπικό δίκτυο µπορεί να έχει server, αλλά 

µπορεί επίσης να λειτουργεί χωρίς την ύπαρξη server. Τα τοπικά δίκτυα συνδέουν ένα 

σύνολο υπολογιστών που βρίσκονται συνήθως στον ίδιο χώρο, όπως µια αίθουσα ή ένα 

κτίριο και για το λόγο αυτό ονοµάζονται τοπικά. Ένα απλό τοπικό δίκτυο περιέχεται 

στην Εικόνα 2.5. 
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Εικόνα 2.5. Τοπικό δίκτυο (LAN) 

Οι ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων σε ένα τοπικό δίκτυο LAN είναι συνήθως πολύ 

µεγάλες. Παρ' όλο όµως που τα τοπικά δίκτυα θεωρούνται απλά είναι δυνατό να 

επεκτείνονται και να περιλαµβάνουν πολύ µεγάλους αριθµούς υπολογιστών.     

2.2. MAN (Metropolitan Area Networks - Μητροπολιτικά 

∆ίκτυα) 

Τα µητροπολιτικά δίκτυα σχηµατίζονται συχνά από την επέκταση ενός τοπικού δικτύου. 

Η επέκταση µπορεί να αναφέρεται σε αύξηση του πλήθους των συνδεδεµένων 

υπολογιστών, αλλά και σε επέκταση σε διαφορετικά κτίρια της ίδιας πόλης ή µιας 

γεωγραφικής περιοχής. Οι συνδέσεις που απαιτούνται µεταξύ των διαφορετικών κτιρίων 

πραγµατοποιούνται µε γραµµές που επιτρέπουν µεγάλες ταχύτητες µετάδοσης 

δεδοµένων. Ένα απλό παράδειγµα µητροπολιτικού δικτύου περιέχεται στην Εικόνα 2.6.  
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Εικόνα 2.6. Απλό παράδειγµα Μητροπολιτικού ∆ικτύου (MAN) 

2.3. WAN (Wide Area Networks – Εκτεταµένα ∆ίκτυα) 

Όταν µερικά ή και όλα τα υπολογιστικά συστήµατα ενός δικτύου βρίσκονται σε 

αποµεµακρυσµένες θέσεις µεταξύ τους και δεν είναι δυνατό να αποτελέσουν MAN ή LAN, 

τότε δηµιουργούνται τα WAN. Ένα WAN είναι επίσης δυνατό να αποτελείται από 

συνδεδεµένα µεταξύ τους MAN και LAN. Οι ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων µπορεί να 

είναι γρήγορες, αλλά µπορεί και να περιορίζονται από τις δυνατότητες των γραµµών 

σύνδεσης. Τα WAN χρησιµοποιούνται από χρήστες που βρίσκονται σε 

αποµεµακρυσµένες αποστάσεις και έχουν ανάγκες προσπελάσεων σε κοινά δεδοµένα, 

όπως συµβαίνει µε τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, µεγάλες επιχειρήσεις και 

οργανισµούς. Ένα απλό παράδειγµα WAN περιέχεται στην Εικόνα 2.7. 
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Εικόνα 2.7. Παράδειγµα ∆ικτύου WAN 

Σήµερα οι κατηγορίες των δικτύων έχουν αυξηθεί και περιλαµβάνουν τα δίκτυα CAN 

(Campus Area Network - ∆ίκτυα Πανεπιστηµιουπόλεων). Τα δίκτυα αυτά 

προσφέρουν πολύ µεγάλες ταχύτητες. Τα δίκτυα TAN (Tiny Area Network - 

Μικροσκοπικά ∆ίκτυα) είναι πολύ µικρά δίκτυα, µε δυο ή τρεις συνήθως υπολογιστές 

που έχουν αρχίσει πρόσφατα να χρησιµοποιούνται σε γραφεία, ή και επιχειρήσεις µε 

περιορισµένες απαιτήσεις καθώς και σε οικίες. 

Γενικά, η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών έχει επιδράσει 

πολύ ευνοϊκά στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία δικτύων. Οι οργανισµοί πραγµατοποιούν, 

µε τη χρήση δικτύων, προσπελάσεις σε βάσεις δεδοµένων και σε ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες έχουν δυνατότητες πρακτικής παρουσίας, αν όχι φυσικής, σε ολόκληρο τον 

κόσµο και µάλιστα χωρίς διακοπή. Οι δυνατότητες αυτές οδηγούν σε βαθιές τοµές στη 

λειτουργία και τη µορφή των σύγχρονων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Οι ίδιες 

δυνατότητες βέβαια παρέχονται και σε µεµονωµένους χρήστες, όπως ιδιώτες, 

επιστήµονες, ερευνητές,  επαγγελµατίες, φοιτητές, οι οποίοι έχουν πολλές διαφορετικές 

ανάγκες και επωφελούνται µε πολλούς τρόπους. 
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2.4. Στοιχεία µετάδοσης δεδοµένων 

Η δυνατότητα επικοινωνίας και η µετάδοση και λήψη πληροφοριακών δεδοµένων έχουν 

πολύ µεγάλη σηµασία για τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς. Το κόστος όµως είναι 

ένας ουσιαστικός παράγων χρήσης των νέων τεχνολογιών και η αντιµετώπισή του 

απαιτεί γνώση και χάραξη ενδεδειγµένων στρατηγικών. Το συνολικό επικοινωνιακό 

κόστος περιλαµβάνει τη µετάδοση πληροφοριακών δεδοµένων πάσης φύσεως, όπως 

φωνής, κειµένου και εικόνας. Περιλαµβάνει επίσης το κόστος του προσωπικού που 

απαιτείται για τη χρήση και τη διαχείριση των αντιστοίχων υπηρεσιών, καθώς και το 

κόστος συντήρησης. Το πιο σηµαντικό κόστος όµως είναι οι υπηρεσίες µετάδοσης 

δεδοµένων, που παρέχονται από ειδικούς φορείς, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται τα 

δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα και τα δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων. 

Η πολυπλεξία 

Για την επίτευξη µεγαλύτερης απόδοσης στη χρήση των υπηρεσιών µετάδοσης 

δεδοµένων χρησιµοποιούνται συνήθως δυο γενικές µέθοδοι. Η πολυπλεξία και η 

συµπίεση δεδοµένων. 
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Εικόνα 2.8. Πολυπλεξία 

Η πολυπλεξία επιτρέπει σε ένα πλήθος πληροφοριακών πηγών, µε δεδοµένες 

απαιτήσεις µετάδοσης, να µοιράζονται ένα µέσο µετάδοσης που έχει µεγαλύτερες 

δυνατότητας µετάδοσης. Πιο απλά η πολυπλεξία συνδυάζει ένα πλήθος διαφορετικών 

γραµµών επικοινωνίας µέσα στο ίδιο µέσο µετάδοσης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.8. 

Ο όρος πολυπλεξία σηµαίνει δυνατότητα µετάδοσης, µε διάφορες µεθόδους, 

περισσοτέρων από ένα σήµατα µέσω της ίδιας φυσικής γραµµής.  

Η συµπίεση επιτρέπει την κωδικοποίηση των µεταδιδοµένων πληροφοριακών 

δεδοµένων έτσι ώστε να καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο (δηλαδή λιγότερα bits) και να 

µεταδίδονται ταχύτερα. Μετά την άφιξή τους στον προορισµό τους αποκωδικοποιούνται 

και παίρνουν και πάλι την αρχική τους µορφή, ώστε να είναι δυνατό να 

χρησιµοποιηθούν. Η διαδικασία χρησιµοποιείται πολύ συχνά, ιδιαίτερα κατά τις 

µεταδόσεις εικόνας και ήχου, που απαιτούν µεγάλους όγκους πληροφοριακών 

δεδοµένων. Σήµερα υπάρχουν αρκετές διαφορετικές µέθοδοι συµπίεσης. 

Οι τηλεφωνικές γραµµές που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση ηχητικών σηµάτων 

απαιτούν, εύρος συχνοτήτων 4 KHz περίπου. Για λόγους οικονοµίας οι γραµµές αυτές 

έχουν συνήθως πολύ υψηλότερες συχνότητες και περιλαµβάνουν πολλούς διαύλους 
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(κανάλια) µαζί σαν να ήταν µια και καταλαµβάνουν ολόκληρο το διαθέσιµο εύρος 

συχνοτήτων.  

Μία από τις µεθόδους πολυπλεξίας είναι η space division multiplexing (πολυπλεξία 

καταµερισµού χώρου). Η απλή αυτή µέθοδος πολυπλεξίας επιτρέπει τη µεταφορά 

πολλών φυσικών κυκλωµάτων µε το ίδιο καλώδιο. Για παράδειγµα είναι δυνατό µ' αυτό 

τον τρόπο να ευρίσκονται µέσα σε ένα τηλεφωνικό καλώδιο πολλά ζεύγη καλωδιακών 

γραµµών και να µεταφέρουν διαφορετικά σήµατα.  

Μια διαφορετική µέθοδος πολυπλεξίας που ονοµάζεται frequency division 

multiplexing (πολυπλεξία καταµερισµού συχνότητας) εκχωρεί σε κάθε δίαυλο 

(κανάλι) φωνής ένα δίαυλο διαφορετικών συχνοτήτων, αλλά µε το ίδιο εύρος των 4 KHz. 

Όλα αυτά πραγµατοποιούνται µέσα σε ένα απλό κύκλωµα µε µεγάλο εύρος συχνοτήτων, 

ώστε να είναι δυνατό να διαχωριστούν ευκρινώς οι διαφορετικοί δίαυλοι.  

Υπάρχουν και άλλες µέθοδοι πολυπλεξίας, όπως η πολυπλεξία καταµερισµού χρόνου που 

εφαρµόζεται στα ψηφιακά σήµατα.  

Η Μεταγωγή (switching) 

Μια µέθοδος χρήσης των ίδιων επικοινωνιακών γραµµών από πολλούς χρήστες είναι η 

διασύνδεσή τους µε µεταγωγή. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή κάθε χρήστης έχει µια 

γραµµή που τον συνδέει µε κάποιο τηλεφωνικό κέντρο και από εκεί έχει τη δυνατότητα 

να συνδεθεί µε τις γραµµές άλλων χρηστών.   

Σε πολλές περιπτώσεις µια σύνδεση καναλιών πραγµατοποιείται για µια προσωρινή 

περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας ανταλλάσσονται δεδοµένα και στη συνέχεια η 

σύνδεση διακόπτεται. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή µε τον όρο switching 

(µεταγωγή).  Οι διάφορες επικοινωνιακές συσκευές οι οποίες µπορούν να συνδεθούν µε 

αυτόν τον τρόπο αποτελούν µέρος ενός δικτύου µεταγωγής (switched network). Στην 

περίπτωση των ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών ∆ικτύων Μεταγωγής (public-switched telephone 

network – PSTN), η µετάδοση δεδοµένων µεταξύ δύο θέσεων απαιτεί την καθιέρωση 

µιας προσωρινής σύνδεσης, µέσω του δηµοσίου δικτύου. Μόλις τα απαιτούµενα 

δεδοµένα µεταδοθούν και από τις δύο πλευρές και ολοκληρωθεί η επικοινωνία, τότε το 

κύκλωµα λύνεται.  

Το πλεονέκτηµα αυτού του τύπου σύνδεσης είναι ότι επιτρέπει την ανταλλαγή 
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δεδοµένων µεταξύ δύο οποιωνδήποτε θέσεων που είναι συνδεδεµένες στο τηλεφωνικό 

δίκτυο. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό και παρέχει στο δίκτυο µεγάλη ευελιξία. 

Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου πάντως είναι, ότι οι ταχύτητες µετάδοσης είναι χαµηλές, 

και οι πιθανότητες παραµόρφωσης των µεταδιδοµένων σηµάτων και παρεµβολών είναι 

µεγάλες. Επίσης το κόστος των µεγάλων περιόδων σύνδεσης είναι µεγάλο, διότι, όπως 

είναι λογικό δεσµεύονται πόροι του δικτύου και συνεπώς το κόστος είναι ανάλογο του 

χρόνου σύνδεσης (χρονοχρέωση). Στην περίπτωση των ψηφιακών δικτύων, οι ταχύτητες 

µετάδοσης είναι µεγαλύτερες, ενώ οι περίοδοι που χρειάζονται για την υλοποίηση της 

σύνδεσης  είναι µικρότεροι. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι µεταγωγής. Από αυτές 

αναφέρουµε τις δύο ακόλουθες.   

Μεταγωγή µηνυµάτων (Message Switching)  

Η µέθοδος αυτή επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται µόνο όποτε απαιτείται, χωρίς τη 

χρήση κυκλωµάτων µεταγωγής. Χωρίς δηλαδή την απαίτηση ύπαρξης φυσικής γραµµής 

µεταξύ µεταδότη και δέκτη. Τα µηνύµατα µεταδίδονται µέσω ενός "συστήµατος 

µετάδοσης µηνυµάτων" το οποίο περιλαµβάνει κέντρα µεταγωγής εξοπλισµένα µε 

συστήµατα αποθήκευσης και προώθησης των µηνυµάτων. Ένα κέντρο µεταγωγής 

εκτελεί χονδρικά τις εξής διαδικασίες: Λαµβάνει µηνύµατα, τα ελέγχει και αν απαιτείται 

τα αναµεταδίδει προς ένα επόµενο κέντρο µεταγωγής, ώστε να φθάσουν στον τελικό 

τους προορισµό. Για να είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω, τα µηνύµατα, 

περιέχουν τη διεύθυνση του προορισµού τους, που αποτελεί µέρος του µηνύµατος και 

µεταφέρεται µαζί τους, ώστε µέσω των γραµµών να φθάσουν στον προορισµό τους. Τα 

συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (electronic mail) λειτουργούν µε τη µέθοδο 

message switching.  

Μεταγωγή πακέτων (Packet switcing)  

Πρόκειται για µια µέθοδο που είναι ειδική µορφή της µεθόδου µεταγωγής µηνυµάτων. 

Σκοπός της είναι να συνδέει όλες τις κατηγορίες χρηστών σε ένα δίκτυο δεδοµένων 

γενικής χρήσης. Κάθε µήνυµα πριν από τη µετάδοσή του διαιρείται σε έναν αριθµό 

τµηµάτων. Κάθε τµήµα έχει καθορισµένο ανώτατο µέγεθος που ονοµάζεται πακέτο 

(packet). Τα πακέτα µέσω ενός συστήµατος αποθήκευσης και προώθησης, όπως στην 

περίπτωση της µεταγωγής µηνυµάτων, διευθύνονται ανεξάρτητα πλέον µέσω του 
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δικτύου προς τον τελικό τους προορισµό τους.  

Γενικά, σε ένα δίκτυο µεταγωγής µηνυµάτων (packet-switched network), ένα µήνυµα 

που πρόκειται να αποσταλεί από το σηµείο µετάδοσης στο σηµείο προορισµού, διαιρείται 

σε έναν αριθµό πακέτων. Κάθε πακέτο περιέχει µερικές εκατοντάδες bytes (ή 

χαρακτήρες). Η διάσπαση του µηνύµατος σε πακέτα πραγµατοποιείται από µια συσκευή 

που ονοµάζεται PAD (Packet Assembler Disassembler, συναρµολογητής-

αποσυναρµολογητής πακέτων). Τα πακέτα κυκλοφορούν µέσα στο δίκτυο, από κόµβο σε 

κόµβο (δηλαδή από υπολογιστή σε υπολογιστή). Κατά τη διαδροµή των πακέτων ενός 

µηνύµατος στο δίκτυο συµβαίνει τα διάφορα πακέτα να ακολουθήσουν διαφορετικές 

διαδροµές. Γενικά ένα πακέτο κατά τη µεταφορά του αποθηκεύεται προσωρινά σε κάθε 

κόµβο του δικτύου από τον οποίο περνά και µετά προωθείται προς τον επόµενο κόµβο. 

Όταν το σύνολο των πακέτων που αποτελούν το µήνυµα φτάσει στον προορισµό του, 

τότε πραγµατοποιείται συναρµολόγηση και πάλι, από µια συσκευή PAD. Η Εικόνα 2.9 

περιέχει τη διαδικασία µεταγωγής πακέτων µε παραστατικό τρόπο. 

Cloud
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Εικόνα 2.9. Μεταγωγή πακέτων 

 



Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
Ελευθέριος Α. Παπαθανασίου 

28 

Η πορεία κάθε πακέτου µέσα στο δίκτυο ελέγχεται από υπολογιστικά συστήµατα για να 

εξασφαλίζεται µεγαλύτερη αποδοτικότητα του δικτύου. Είναι γεγονός ότι ένας µεγάλος 

αριθµός µηνυµάτων διασπασµένων σε πακέτα κυκλοφορούν µέσω του συστήµατος 

ταυτόχρονα. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα της µεταγωγής πακέτων βασίζεται στο εξής. Συχνά 

οι ανταλλαγές δεδοµένων µεταξύ δύο συσκευών περιλαµβάνουν µακρές περιόδους 

αναµονής, από τη στιγµή της λήψης του µηνύµατος από το δέκτη µέχρι τη στιγµή της 

µετάδοσης της απάντησης. ∆εδοµένου ότι στη µεταγωγή πακέτων δεν υπάρχει σύνδεση 

µέσω κάποιου µόνιµου φυσικού κυκλώµατος, δεν χάνεται πολύτιµος χρόνος και οι πόροι 

διατίθενται ευέλικτα, ώστε να µην υπάρχουν άσκοπες καθυστερήσεις.  

Η τεχνολογία µεταγωγής πακέτων χρησιµοποιείται σήµερα περισσότερο στις µεταδόσεις 

δεδοµένων και θεωρείται πολύ σηµαντική για τους παρακάτω λόγους: 

 Επιτρέπει σε περισσότερες από µια ροές δεδοµένων να µεταδίδονται ταυτόχρονα 

στην ίδια επικοινωνιακή γραµµή. 

 Εξασφαλίζει αυτοµάτως την ανίχνευση και διόρθωση των λαθών που οφείλονται στη 

µετάδοση. 

Όπως είδαµε ένα πακέτο κατά τη µεταφορά του από υπολογιστή σε υπολογιστή µπορεί 

να ακολουθήσει ένα πλήθος διαφορετικών διαδροµών. Η επιλογή της διαδροµής 

εξαρτάται από διάφορα στοιχεία, όπως για παράδειγµα ποιες συγκεκριµένες γραµµές είναι 

σε λειτουργία και ποιες όχι, ποια διαδροµή δεν έχει µεγάλη κυκλοφορία κλπ. Γενικά τα 

πληροφοριακά δεδοµένα που πρόκειται να µεταδοθούν από µια θέση σε µια άλλη, είτε 

στην περίπτωση ενός µικρού µηνύµατος του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, είτε ενός 

µεγάλου αρχείου δεδοµένων, οµαδοποιούνται σε πακέτα. Με τον τρόπο αυτό είναι 

δυνατό σε περισσότερους από έναν υπολογιστές να µεταδώσουν δεδοµένα µέσω της 

ίδιας επικοινωνιακής γραµµής την ίδια στιγµή. Τα διαφορετικά αυτά πακέτα ταξιδεύουν 

(µεταδίδονται) ανεξάρτητα το κάθε ένα και ίσως ακολουθούν διαφορετικές διαδροµές. 

Όπως είδαµε, µε τον τρόπο αυτό τα διάφορα πακέτα που αποτελούν ένα αρχείο είναι 

δυνατό να φθάσουν στον προορισµό τους µε διαφορετική χρονική σειρά. Αυτό όµως 

είναι σύνηθες και δεν απασχολεί το χρήστη. Το ίδιο το δίκτυο και τα υπολογιστικά 

συστήµατα που το συνθέτουν αναλαµβάνουν την ευθύνη της αποκατάστασης και τελικής 

παράδοσης του αρχείου, έτσι ώστε όταν παραδοθεί στον προορισµό του, να έχει τη 

µορφή που είχε πριν µεταδοθεί. Για να επιτυγχάνονται τα παραπάνω πρέπει κάθε πακέτο 
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δεδοµένων είναι εφοδιασµένο µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Μια διεύθυνση αποστολής, που προσδιορίζει πλήρως την πηγή µετάδοσης του 

πακέτου. 

 Μια διεύθυνση προορισµού, που προσδιορίζει τον ακριβή προορισµό του 

πακέτου. 

 Ένα αριθµό σειράς, που καθορίζει τη σειρά του πακέτου σε σχέση µε τα άλλα.  

 Ένα άθροισµα ελέγχου, µε το οποίο προσδιορίζεται αν το πακέτο δεδοµένων 

περιέχει λάθη. Συγκεκριµένα µε τη µέθοδο αυτή ελέγχεται µια ακολουθία δυαδικών 

ψηφίων συγκεκριµένου µήκους, έστω m. Τα m ψηφία αθροίζονται και το άθροισµα 

διαιρείται µε έναν αριθµό n, όπου n=2m και το υπόλοιπο της διαίρεσης που θα 

προκύψει ενσωµατώνεται στην ακολουθία αυτή των πληροφοριακών δεδοµένων. Ο 

έλεγχος αυτός επαναλαµβάνεται σε άλλες θέσεις κατά τη διαδροµή και κάθε 

ασυνέπεια είναι ένδειξη λάθους.  
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3. Το ∆ιαδίκτυο ως τεχνολογία 

Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα δίκτυο δικτύων, που συνδέει εκατοντάδες χιλιάδες δίκτυα 

διαφορετικών τύπων, σε ολόκληρο τον κόσµο. Εκατοντάδες εκατοµµύρια ανθρώπων 

χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο και ανταλλάσσουν πληροφορίες, ή πραγµατοποιούν 

συναλλαγές. Σήµερα περισσότεροι από 650 εκατοµµύρια άνθρωποι είναι ενεργοί χρήστες 

του ∆ιαδικτύου.  

Η λειτουργία του ∆ιαδικτύου είναι συνεχής. Οι όποιες µεταβολές συµβαίνουν, πχ 

προσθήκη νέων δικτύων ή διακοπή τους, ή και βλάβες που µπορεί να  συµβούν σε 

διάφορα µέρη του ∆ιαδικτύου, αφήνουν το υπόλοιπο ανεπηρέαστο. Κάθε χρήστης που 

επιθυµεί να συνδεθεί στο ∆ιαδίκτυο και διαθέτει έναν υπολογιστή, µπορεί να συνδεθεί µε 

µεγάλη ευκολία, µέσω των κοινών τηλεφωνικών γραµµών.  

Το ∆ιαδίκτυο έχει κατά τα τελευταία χρόνια συµβάλλει ουσιαστικά στις σχέσεις µεταξύ 

των οργανισµών και των επιχειρήσεων. Επί πλέον η ενηµέρωση που παρέχει αλλά και οι 

νέες ανάγκες που επιφέρει στις επιχειρήσεις για να αντιµετωπίζουν τον ανταγωνισµό, 

συµβάλλουν µε απαιτητικό τρόπο σε πιο αποτελεσµατικές µορφές οργάνωσης και 

διεκπεραίωσης των επιχειρηµατικών διαδικασιών. Το Internet αυξάνει τη δυνατότητα 

προσπέλασης σε πληροφορίες κάθε είδους, που εξυπηρετούν κάθε ανάγκη, είτε 

επιχειρηµατική, είτε µορφωτική, είτε πολιτική, ή ακόµη προσωπική.  

Μια από τις σηµαντικές δυνατότητες του ∆ιαδικτύου είναι η συνεισφορά του στη µείωση 

του κόστους των συναλλαγών και της µεσολάβησης που αντιµετωπίζουν τόσο οι ιδιώτες 

όσο και οι οργανισµοί. Για παράδειγµα, µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις µε παρουσία σε 

ολόκληρο τον κόσµο έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνουν άµεσα το προσωπικό τους 

και χωρίς µεγάλο κόστος, µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. Έτσι όλες οι χρήσιµες 

πληροφορίες σχετικές µε επιχειρηµατικά θέµατα, όπως κανονισµοί, περιγραφή των 

καθιερωµένων λειτουργικών διαδικασιών, τιµές προϊόντων και υπηρεσιών, µεταδίδονται 

άµεσα στους εργαζόµενους ή καλύτερα, είναι στη διάθεσή τους όποτε τις χρειασθούν. Το 

ίδιο βλέπουµε σήµερα να πραγµατοποιείται και στην περίπτωση προγραµµάτων 

λογισµικού µεγάλων εταιρειών. Η «άµεση βοήθεια» (on line help) στη χρήση των 

προγραµµάτων παρέχεται από απόσταση µέσω του ∆ιαδικτύου, αντί να είναι 

ενσωµατωµένη στο πρόγραµµα που εγκαθιστά ο χρήστης στον υπολογιστή του. Η άµεση 
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βοήθεια στις περιπτώσεις αυτές είναι καλύτερη, πιο αποτελεσµατική, ενώ βελτιώνεται και 

ενηµερώνεται διαρκώς. Επιπροσθέτως, οι οίκοι λογισµικού δεν παρέχουν την άµεση 

βοήθεια, παρά µόνο σε νόµιµους χρήστες των προγραµµάτων, που έχουν προµηθευτεί 

άδειες χρήσης. 

3.1. Πρωτόκολλα επικοινωνίας και το πρωτόκολλο TCP/IP 

Ο άνθρωπος στην καθηµερινότητά του συνηθίζει στην επικοινωνία του µε άλλους 

ανθρώπους να συµπεριφέρεται µε συγκεκριµένους κανόνες. Για παράδειγµα, ένας 

µαθητής έχει διαφορετική συµπεριφορά στο µάθηµα από ότι στο διάλειµµα. Ο 

χαιρετισµός µεταξύ δύο φίλων είναι διαφορετικός από ότι µεταξύ δύο λιγότερο γνωστών 

ατόµων. Σε µια επιστολή η προσφώνηση του παραλήπτη είναι αντίστοιχη της ιδιότητάς 

του. Όλες αυτές οι περιπτώσεις συνηθίζεται να ονοµάζονται πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

Γενικά, πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τη λειτουργία 

ενός επικοινωνιακού συστήµατος και καθορίζει τον τρόπο µετάδοσης και αποστολής των 

πληροφοριακών δεδοµένων.  

Ειδικότερα, στην περίπτωση των δικτύων υπολογιστικών συστηµάτων, ένα πρωτόκολλο 

καθορίζει σαφώς την επικοινωνία µεταξύ των υπολογιστικών συστηµάτων του δικτύου 

και την ανταλλαγή πληροφοριακών δεδοµένων µεταξύ τους. Το πρωτόκολλο 

επικοινωνίας καθορίζει µε αυστηρό και σαφή τρόπο πώς θα µεταδοθούν τα δεδοµένα, 

πώς θα γίνει έλεγχος της σωστής µετάδοσης και πως θα αντιµετωπισθούν τα λάθη.  

Το ∆ιαδίκτυο δεν είναι ένα απλό δίκτυο, αλλά όπως αναφέραµε, ένα δίκτυο διαφορετικών 

δικτύων. Για το λόγο αυτό απαιτείται να λειτουργεί κάτω από ένα σύνολο κανόνων, οι 

οποίοι καθορίζουν σαφώς τους τρόπους µετάδοσης δεδοµένων µεταξύ υπολογιστικών 

συστηµάτων, τα οποία µπορεί να διαφέρουν και να ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα.  

Το πρωτόκολλο TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol- 

Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης / Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου) έχει καθιερωθεί και 

χρησιµοποιείται από κάθε υπολογιστικό σύστηµα που συνδέεται στο ∆ιαδίκτυο. Τα δύο 

πρωτόκολλα TCP και IP σχεδιάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν αρχικά στο γνωστό µας 

δίκτυο DARPA. Ο σχεδιασµός έλαβε υπ' όψη του κάθε δυνατή περίπτωση, από τα πιο 

απλά µέχρι τα πιο ισχυρά συστήµατα, ώστε να έχουν όλα τη δυνατότητα να 
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χρησιµοποιήσουν το πρωτόκολλο και να γίνει γενικά χρήσιµο και αποδεκτό. Το ότι το 

πρωτόκολλο TCP/IP έγινε πολύ δηµοφιλές δεν οφείλεται τόσο στο ∆ιαδίκτυο. Ακόµη και 

πριν από τη σηµερινή εξάπλωση του ∆ιαδικτύου ήταν δηµοφιλές και είχε επιλεγεί από 

πολλές επιχειρήσεις και οργανισµούς σ' ολόκληρο τον κόσµο.  
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Εικόνα 3.1. Παράδειγµα λειτουργίας του ∆ιαδικτύου  

Για να κατανοήσουµε τη λειτουργία του πρωτοκόλλου µε απλά λόγια, χρησιµοποιούµε το 

ακόλουθο παράδειγµα. Θεωρούµε ότι ένας φοιτητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών βρίσκεται στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη για διακοπές. ∆ιαθέτει σύνδεση στο 

∆ιαδίκτυο και χρησιµοποιεί το φορητό του υπολογιστή για να κάνει τα παρακάτω:  

1. Να συνδεθεί µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για να δει το πρόγραµµα των 

εξετάσεων.  

2. Στη συνέχεια να επικοινωνήσει µε το γραφείο του θείου του στην Πάτρα.  

3. Να συνδεθεί µε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ενός ερευνητικού κέντρου του 

εξωτερικού για να κατεβάσει δεδοµένα για µια εργασία, που του έχει ανατεθεί σε 

ένα µάθηµα.  

Παρατηρούµε ότι µεταξύ των υπολογιστικών συστηµάτων παρεµβάλλεται το γνωστό 
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«σύννεφο» του ∆ιαδικτύου, που είναι στην πραγµατικότητα ένα δίκτυο συνδέσεων και 

ενδιάµεσων υπολογιστών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.1.  

Κάθε υπολογιστής συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο έχει  µια διεύθυνση, τη διεύθυνση IP. 

Το πρώτο από τα δύο πρωτόκολλα, το πρωτόκολλο IP είναι αυτό που δροµολογεί τη 

µετάδοση των δεδοµένων µέσα στο ∆ιαδίκτυο από υπολογιστή σε υπολογιστή. Το 

πρωτόκολλο TCP είναι υπεύθυνο για τη σωστή παράδοση όλων των µηνυµάτων που 

µεταδίδονται. Χρησιµοποιεί διαδικασίες ελέγχου και αν διαπιστωθούν λάθη ζητά από τον 

αποστολέα να τα µεταδώσει από την αρχή. 

Αναλυτικά συµβαίνουν τα εξής. Το πρωτόκολλο IP διαιρεί τα µηνύµατα σε πακέτα και τα 

αριθµεί. Τα πακέτα στη συνέχεια µεταδίδονται ανεξάρτητα το κάθε ένα και όταν 

φθάσουν στον προορισµό τους ενοποιούνται και δηµιουργείται και πάλι το αρχικό 

µήνυµα. Το TCP είναι υπεύθυνο για τη σωστή παράδοση όλων των µηνυµάτων που 

µεταδίδονται µέσω πακέτων. Χρησιµοποιεί συγκεκριµένες διαδικασίες ελέγχου και όποτε 

διαπιστώνονται λάθη ζητά από τον αποστολέα επαναµετάδοση του πακέτου. Το 

πρωτόκολλο TCP/IP χρησιµοποιήθηκε αρχικά στο λειτουργικό σύστηµα Unix, το 1979.  

Ο αριθµός 232 (δύο εις την 32) δηλαδή 4.294.967.296 είναι ο αριθµός των 

διαφορετικών διευθύνσεων, δηλαδή ο συνολικός διατιθέµενος χώρος διευθύνσεων 

(address space). Ο αριθµός αυτός αντιστοιχεί στο πλήθος των υπολογιστών που 

µπορούν να λάβουν όλες αυτές τις διευθύνσεις και να χρησιµοποιηθούν.    

Ο µηχανισµός προσδιορισµού των διευθύνσεων είναι ο ακόλουθος: Κάθε διεύθυνση 

ορίζεται µε ένα συµβολισµό που ονοµάζεται δεκαδική σηµειογραφία µε τελείες 

(dotted decimal notation). Σύµφωνα µε το συµβολισµό αυτό κάθε byte χωρίζεται 

από το προηγούµενό του και το επόµενό του µε µια τελεία (dot). Κάθε byte (8 bits) 

µπορεί να αποδώσει έναν αριθµό από 0 έως και 255. Έτσι µια διεύθυνση έχει την 

ακόλουθη µορφή: 198.162.100.45 στη δεκαδική σηµειογραφία µε τελείες. 

Όπως αναφέραµε, ο αριθµός 4.294.967.296 εκφράζει το συνολικό διατιθέµενο πλήθος 

διευθύνσεων και αντιστοιχεί στον αριθµό των υπολογιστών που µπορούν να συνδεθούν 

στο Internet. Οι σηµερινές ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισµών, που 

χρησιµοποιούν µεγάλο πλήθος υπολογιστών διαφόρων κατηγοριών και θέσεων εργασίας, 

έχει εξαντλήσει σχεδόν το διατιθέµενο πλήθος διευθύνσεων. Οι επιχειρήσεις και οι 

οργανισµοί ζητούν και λαµβάνουν σειρές διευθύνσεων για να καλύψουν τις ανάγκες 
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τους. Οι σειρές αυτές των διευθύνσεων ονοµάζονται address blocks. Τα address blocks 

ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες. Κάθε διεύθυνση IP µπορεί να ανήκει σε µια από τις 

τρεις κατηγορίες A, B, C και χρησιµοποιεί συνολικά 32 bits (από το 1o bit, που είναι το 

bit 0 µέχρι και το τελευταίο 32o bit, που είναι το bit 31),  όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα της Εικόνας 3.2.  

Κατηγορίες
∆ιευθύνσεων

Βits µε 
ειδικές 
Τιµές

Tιµές
των
Βits

Πλήθος
Bits

∆ιεύθυνσης
∆ικτύου

Bits 
∆ιαθέσιµων
∆ιευθύνσεων

∆ικτύου

Πλήθος 
∆ιαθέσιµων
∆ιευθύνσεων

∆ικτύου

A 31 0 7 24 16.777.216
B 31 - 30 10 14 16 65.536
C 31 - 29 110 21 8 256  

Εικόνα 3.2. Πίνακας Κατηγοριών ∆ιευθύνσεων IP 

Οι κατηγορίες διευθύνσεων A χρησιµοποιούνται σε µεγάλα δίκτυα που περιλαµβάνουν 

µεγάλο πλήθος υπολογιστών. Οι κατηγορίες διευθύνσεων B και C χρησιµοποιούνται σε 

µικρότερα δίκτυα µε µικρότερα πλήθη υπολογιστών.  Όλα τα παραπάνω και τα όσα 

ακολουθούν για τις τρεις αυτές κατηγορίες των διευθύνσεων IP, συνοψίζονται στην 

Εικόνα 3.3. 
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31 24 23 0 Bits
0

Κατηγορία Α

31 30 29 16 15 0 Bits
1 0

Κατηγορία Β

31 30 29 28 8 7 0 Bits
1 1 0

Κατηγορία C

Αριθµός ∆ικτύου
(Network Number)

Αριθµός Υπολογιστή
Host Number

Αριθµός ∆ικτύου
(Network Number)

Αριθµός Υπολογιστή
(Host Number)

Αριθµός ∆ικτύου
(Network Number)

Αριθµός Υπολογιστή
(Host Number)

 

Εικόνα 3.3. Παράσταση των Κατηγοριών ∆ιευθύνσεων IP 

H Κατηγορία διευθύνσεων A (Class A Addresses) 

 Το συνολικό πλήθος των διευθύνσεων αυτών χρησιµοποιεί το 50% του συνολικού 

αριθµού των διευθύνσεων IP.  

 Από αυτές σήµερα έχουν αποµείνει ελάχιστες αδιάθετες.  

 Όλες οι διευθύνσεις της κατηγορίας A αρχίζουν µε το δυαδικό ψηφίο 0.  

 Η κατηγορία χρησιµοποιεί 24 από τα  32 bits.  

 Μια διεύθυνση της κατηγορίας αυτής έχει την ακόλουθη µορφή: 

Χ.0.0.0 

 Το σύµβολο Χ αντιστοιχεί σε ένα αριθµό από 0 έως 126 και το πρώτο του bit 

είναι 0. Τα σύµβολα 0 αντιστοιχούν το κάθε ένα σε αριθµούς από 0 έως 255.  

 Η κατηγορία A παρέχει πολύ µεγάλο αριθµό διευθύνσεων ανά δίκτυο, που 

ανέρχεται σε 16.777.216 (=224). 

H Κατηγορία διευθύνσεων B (Class B Addresses) 

 Το συνολικό πλήθος των διευθύνσεων αυτών χρησιµοποιεί το 25% των 
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διαθεσίµων διευθύνσεων IP, δηλαδή συνολικά 1.073.741.824 από 

4.294.967.296 IP διευθύνσεις. 

 Η κατηγορία Β παρέχει 65.636 (=216) διευθύνσεις ανά δίκτυο.  

 Μια διεύθυνση της κατηγορίας αυτής έχει την ακόλουθη µορφή: 

Χ.Χ.0.0 

 Όλες οι διευθύνσεις της κατηγορίας Β αρχίζουν µε τα δυαδικά ψηφία 10.  

 Τα σύµβολα Χ και 0 αντιστοιχούν το κάθε ένα σε αριθµούς από 0 έως 255, αλλά 

µόνον τα δύο δεξιότερα λαµβάνονται υπ' όψη, δηλαδή 16 µόνον bits.  

H Κατηγορία διευθύνσεων C (Class C Addresses) 

 Το συνολικό πλήθος των διευθύνσεων αυτών είναι 536.870.912 από το σύνολο 

των 4.294.967.296 IP διευθύνσεων.  

 Η κατηγορία Β παρέχει 256 (=28) διευθύνσεις ανά δίκτυο.  

 Μια διεύθυνση της κατηγορίας αυτής έχει την ακόλουθη µορφή: 

Χ.Χ.Χ.0 

 Όλες οι διευθύνσεις της κατηγορίας Β αρχίζουν µε τα δυαδικά ψηφία 110.  

 Τα σύµβολα Χ και 0 αντιστοιχούν το κάθε ένα σε αριθµούς από 0 έως 255, αλλά 

µόνον τα δύο δεξιότερα λαµβάνονται υπ' όψη, δηλαδή 16 µόνον bits.  

3.2. Περιοχή (Domain) και ∆ιεύθυνση Περιοχής (Domain 

Addressing) 

Μια πολύ σηµαντική έννοια που χρησιµοποιείται στο ∆ιαδίκτυο, είναι η Περιοχή (Domain) 

και η ∆ιεύθυνση Περιοχής (Domain Addressing).  

Με απλά λόγια µια ∆ιεύθυνση Περιοχής (Domain Address) είναι ένα όνοµα που 

χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό, µε µονοσήµαντο τρόπο, ενός και µόνου 

υπολογιστικού συστήµατος µέσα σε ολόκληρο το ∆ιαδίκτυο. Οι πραγµατικές διευθύνσεις 

στο ∆ιαδίκτυο είναι αριθµητικές. ∆ιεύθυνση Περιοχής (Domain Address) είναι µια 
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αριθµητική διεύθυνση που προσδιορίζει έναν υπολογιστή (κόµβο) στο ∆ιαδίκτυο. Πιο 

συγκεκριµένα, µια διεύθυνση είναι µια ακολουθία από τέσσερις αριθµούς, χωρισµένους 

µε τελείες, όπως στο παράδειγµα που ακολουθεί: 

193.22.100.12 

Ένα αλφαβητικό όνοµα όµως αποτελείται από λέξεις που ο άνθρωπος θυµάται πιο 

εύκολα από τους αριθµούς. Η µοναδική διεύθυνση κάθε κόµβου στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να 

παρασταθεί µε αριθµητικό τρόπο, αλλά και µε ένα αλφαβητικό όνοµα, όπως στο 

παρακάτω παράδειγµα: 

news.netco.com 

Μια διεύθυνση IP µπορεί να παρασταθεί µε λέξεις από µια καθοµιλουµένη γλώσσα. Οι 

λέξεις αυτές που µπορεί να είναι συντοµογραφίες ή και ολόκληρες λέξεις συνθέτουν µια 

«φράση» που αποτελεί ένα είδος ονόµατος που αντιστοιχεί στην αριθµητική διεύθυνση.    

3.3. Domain Name (Όνοµα Περιοχής) 

Domain Name ή Όνοµα Περιοχής είναι το όνοµα που προσδιορίζει, ένα µοναδικό κόµβο 

στο ∆ιαδίκτυο.  

Βλέπουµε από τα παραπάνω ότι απαιτείται ένας τρόπος µετάφρασης της αριθµητικής 

διεύθυνσης σε µια σειρά από λέξεις που είναι κατανοητές και εύκολα θυµάται ο 

άνθρωπος. Αυτό πραγµατοποιείται από το Σύστηµα Ονοµασίας Περιοχών (Domain 

Name System).   

Κάθε ∆ιεύθυνση Περιοχής χρησιµοποιεί µια πολύ αυστηρή σύνταξη και έχει µια πολύ 

απλή ερµηνεία. Αποτελείται από έναν αριθµό περιοχών (domains) που χωρίζονται µεταξύ 

τους µε τελείες. Το µεγαλύτερο µέρος µιας Domain Address αφιερώνεται στην ευρύτερη 

περιοχή (domain), ενώ τα τµήµατα προς τα αριστερά είναι υποσύνολα της κάθε 

προηγούµενης περιοχής. Για παράδειγµα θεωρούµε τη ∆ιεύθυνσης Περιοχής :  

alpha.cs.rochester.edu 

Παρατηρούµε ότι υπάρχουν τέσσερις λέξεις χωρισµένες µε τρεις τελείες. Η τελευταία 

προς τα δεξιά λέξη edu είναι η ευρύτερη ∆ιεύθυνση Περιοχής του παραδείγµατος. Στη 
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συγκεκριµένη περίπτωση η τελευταία περιοχή χρησιµοποιεί τη λέξη edu (education) που 

αντιστοιχεί στην εκπαίδευση και χρησιµοποιείται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα κυρίως των 

Ηνωµένων Πολιτειών. Η αµέσως επόµενη περιοχή (ή επόµενο επίπεδο) προς τα αριστερά 

περιλαµβάνει τη λέξη rochester που είναι φανερό ότι αντιστοιχεί στο Πανεπιστήµιο του 

Rochester. Η αµέσως επόµενη περιοχή (ή επόµενο επίπεδο) της δοµής περιλαµβάνει 

την ακολουθία χαρακτήρων cs και αντιστοιχεί στο τµήµα επιστήµης των υπολογιστών 

(Computer Science). Η επόµενη και τελευταία περιοχή προς τα αριστερά αντιστοιχεί σε 

διευθύνσεις υπολογιστικών συστηµάτων µέσα στο τµήµα επιστήµης των υπολογιστών 

(Computer Science). Είναι φανερό ότι όλα τα συνδεδεµένα υπολογιστικά συστήµατα, 

που βρίσκονται µέσα στο τµήµα επιστήµης των υπολογιστών, έχουν ονόµατα αριστερά 

της λέξης cs και περιέχονται στο cs. Στο παράδειγµά µας το όνοµα alpha αντιστοιχεί σε 

ένα από αυτά τα υπολογιστικά συστήµατα. 

Συµβολισµός Κατηγορία
com: Εµπορικές επιχειρήσεις
edu: Εκπαιδευτικά ιδρύµατα
gov: Κυβερνητικές υπηρεσίες
mil: Στρατός (ΗΠΑ)

net: Επιχειρήσεις υπηρεσιών δικτύων

org: ∆ιάφοροι οργανισµοί
int: ∆ιεθνείς οργανισµοί  

Εικόνα 3.4. Oνόµατα που έχουν καθιερωθεί διεθνώς  

Οι πίνακας της Εικόνας 3.4 περιλαµβάνει χαρακτηριστικά ονόµατα κατηγοριών 

διευθύνσεων που έχουν καθιερωθεί και χρησιµοποιούνται διεθνώς. Υπάρχουν 

περιπτώσεις όµως που σε µερικές χώρες χρησιµοποιούνται διαφορετικά ονόµατα. Για 

παράδειγµα, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Μεγάλης Βρετανίας έχουν το διακριτικό ac 

(Academic) αντί του edu.    

Για τη διάκριση των χωρών έχει σχεδιασθεί και δηµιουργηθεί ένα σύστηµα 

προσδιορισµού, το οποίο χρησιµοποιεί δύο µόνον χαρακτήρες, ως συντοµογραφία κάθε 

χώρας. Παράδειγµα από τον πίνακα των χωρών περιέχεται στην Εικόνα 3.5. 

Η ανάγνωση και προφορά των διευθύνσεων, όπως οι παραπάνω, πραγµατοποιείται µε 
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προφορά των λέξεων ή των συντοµογραφιών όπως αυτές απαντώνται µε τη σειρά από 

τα αριστερά προς τα δεξιά και χρήση της λέξης τελεία ή dot κάθε φορά που συναντάται 

το σύµβολο τελεία. 

Συµβολισµός Κράτος

AD Ανδόρα
AL Αλβανία
AU Αυστραλία
BE Βέλγιο
CA Καναδάς
CN Κίνα
EE Εσθονία
ES Ισπανία
GR Ελλάς
IN Ινδία
IT Ιταλία
JP Ιαπωνία
RU Ρωσία
TR Τουρκία
UA Ουκρανία
UK Ηνωµένο Βασίλειο 

US
Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής 
 

Εικόνα 3.5. Σύστηµα συντοµογραφίας χωρών µε δύο χαρακτήρες 

Από τα παραπάνω βλέπουµε ότι τα ονόµατα έχουν ιεραρχική δοµή και στην 

πραγµατικότητα δεν είναι άλλο από τις διαδροµές (paths) ενός µεγάλου ανεστραµµένου 

δένδρου, που ονοµάζεται Domain Name Space (χώρος ονοµασιών περιοχών). Ο 

πρώτος κόµβος είναι η ρίζα του δένδρου (root node). Από τη ρίζα αρχίζει η ανάπτυξη 

του δέντρου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.6.  
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eduedu govgov milmil

Root Root NName ame SServererver

comcom netnet orgorgintint usus

yahooyahoo aolaol nyunyumitmit househouseeded linuxlinuxununictict verizonverizon

finfin cscs jobsjobseecseecs econecon

 

Εικόνα 3.6. Το Σύστηµα Ονοµασίας Περιοχών µε δενδρική (ιεραρχική) 

παράσταση 

Κάθε κόµβος είναι µια σχετική ρίζα για όσους κλάδους ξεκινούν από αυτόν. Ο 

συγκεκριµένος κόµβος ονοµάζεται περιοχή (domain). Με τον τρόπο αυτόν 

αναπτύσσονται οι περιοχές και οι υποπεριοχές (subdomains). Κάθε κόµβος του δένδρου 

έχει ως ετικέτα ένα όνοµα που δεν περιλαµβάνει τελείες. Ένα όνοµα µπορεί να 

περιλαµβάνει µέχρι 63 χαρακτήρες το πολύ. Η ρίζα δεν έχει όνοµα και θεωρείται ως µια 

ετικέτα µε µηδενικό µήκος (χωρίς γράµµατα). Το όνοµα περιοχής (Domain Name) 

κάθε κόµβου είναι η ακολουθία µε τις ετικέτες της διαδροµής από τον κόµβο αυτό µέχρι 

τη ρίζα του δένδρου. 

Κάθε όνοµα περιοχής διαβάζεται αντίστροφα, δηλαδή από τον κόµβο προς τη ρίζα, ενώ 

οι ετικέτες των κόµβων διαχωρίζονται µεταξύ τους µε τελείες, όπως φαίνεται στο 

παράδειγµα της Εικόνας 3.7. Η ονοµατολογία για τα ονόµατα περιοχής διέπεται από 

τους κανόνες. Έτσι η διεύθυνση:  

 Μεταβαίνει από το πιο ειδικό µέρος στο πιο γενικό µέρος. 

 Καταλήγει συνήθως σε µια επέκταση χώρας, όπως gr, fr, za ή σε µια ειδική 

επέκταση, όπως com, org, edu, κλπ.   
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 Αποτελείται το πολύ από 4 τµήµατα. 

Υπολογιστής (Host)
Τµήµα (Subdomain-2)

Ινστιτούτο (Subdomain-1)
Ανώτατο επίπεδο domain

Mugwump.cl.msu.edu Mugwump.cl.msu.edu 

 

Εικόνα 3.7. Ερµηνεία του συστήµατος ονοµασίας περιοχών 

3.4. Το ∆ιαδίκτυο2 και τα ∆ίκτυα επόµενης γενιάς  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι µε τον τρόπο διαχείρισης των IP διευθύνσεων που 

ακολουθείται σήµερα, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα διάθεσης τους. Πραγµατικά, οι 

επιχειρήσεις και οργανισµοί που επιθυµούν µεγάλο αριθµό IP διευθύνσεων, σπάνια ή 

ποτέ δεν χρειάζονται την κατηγορία A, που παρέχει 16 περίπου εκατοµµύρια διευθύνσεις 

ανά δίκτυο.  

Υπάρχουν όµως επιχειρήσεις και οργανισµοί που επιθυµούν ένα αριθµό IP διευθύνσεων 

µεγαλύτερο από αυτόν που προσφέρει η κατηγορία B, δηλαδή 65.536 διευθύνσεις, αλλά 

µικρότερο από αυτόν της κατηγορίας A. Οµοίως πολλές επιχειρήσεις βρίσκουν µικρό τον 

αριθµό των IP διευθύνσεων που παρέχει η κατηγορία C, δηλαδή 256 και πολύ µεγάλο 

τον αριθµό της κατηγορίας Β.  

θα πρέπει να σηµειωθεί ότι την εποχή που δηµιουργήθηκε το πρωτόκολλο TCP/IP κανείς 

δεν µπορούσε να φαντασθεί ότι το πλήθος των διατιθεµένων διευθύνσεων IP θα ήταν 
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δυνατόν κάποτε να εξαντληθεί. Τότε όµως και ο πιο φθηνός υπολογιστής κόστιζε 

περισσότερο από 5.000 δολάρια. Σήµερα τα δεδοµένα έχουν αλλάξει σηµαντικά και η 

ανάγκη παροχής νέων διευθύνσεων έχει αποτελέσει πρόβληµα. 

Για όλου τους παραπάνω λόγους έχουν προταθεί και αρχίσει να υλοποιούνται σήµερα 

διορθωτικά συστήµατα. Υπάρχουν σήµερα πειραµατικά ερευνητικά δίκτυα τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στην Αµερική τα οποία διαθέτουν µεγάλες ταχύτητες µετάδοσης και 

θεωρητικά ανεξάντλητο τρόπο διαθέσιµων διευθύνσεων. Τα δίκτυα αυτά 

χρησιµοποιούνται πειραµατικά από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα καθώς και 

επιχειρήσεις. Στις Ηνωµένες Πολιτείες υπάρχουν κοινοπραξίες εθνικών ερευνητικών 

δικτύων που περιλαµβάνουν 200 πανεπιστήµια, δηµόσιους φορείς και µεγάλο πλήθος 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, που εργάζονται για τη δηµιουργία ενός νέου ∆ιαδικτύου που θα 

διαθέτει πολύ µεγάλο εύρος ζώνης και θα αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά όλα τα 

παραπάνω προβλήµατα. Μέσα στις προσπάθειες αυτές έχουν δηµιουργηθεί νέα δίκτυα 

όπως το Abilene και το vBNS (very high performance Backbone Network Service) που 

είναι σύµπραξη των Worldcom και NSF). Τα δίκτυα αυτά έχουν εύρος ζώνης από 2,5 

Gbps µέχρι και 9,6 Gbps (Gbps = Gigabytes per second). Το Φεβρουάριο του έτους 2003 

το ∆ιαδίκτυο2 (Internet2) ανακοίνωσε ότι επέτυχε ταχύτητες µεγαλύτερες από 8 Gbps.        

3.5. Οι οντότητες του ∆ιαδικτύου  

Στο ∆ιαδίκτυο συναντάµε τις ακόλουθες οντότητες που διακρίνονται µεταξύ τους από τις 

λειτουργίες, τις ανάγκες και υπηρεσίες που παρέχουν ή χρησιµοποιούν.  

Internet Service Providers (ISPs) - Πάροχοι Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου  

Πρόκειται για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που είναι µόνιµα συνδεδεµένες µε το 

∆ιαδίκτυο και διαθέτουν γρήγορες γραµµές µετάδοσης δεδοµένων. Μοιράζουν 

µισθωµένες γραµµές στους χρήστες στους οποίους προσφέρουν σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. 

Στη λίστα που ακολουθεί στη συνέχεια περιέχονται µερικοί από τους πιο σηµαντικούς 

Ιnternet Service Providers (ISP) που δραστηριοποιούνται σήµερα (2006) στην Ελλάδα 

(σύµφωνα µε δηµοσίευση του ∆ικτυωθείτε, η-Επιχειρείν).  
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Altec Telecoms

E∆ΕΤ

FORTHnet

Hellas On Line

Lannet

Megabyte

ΟΤΕnet

Panafonet

Teledome

TelePassport 
Tellas

Vivodi
 

Εικόνα 3.8. Λίστα παρόχων υπηρεσιών ∆ιαδικτύου και άλλων 

επικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα 

Πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες σε τοπικό, 

εθνικό ή και πολυεθνικό επίπεδο (πχ MSN - Microsoft Network, AOL - America on Line, 

κλπ), µέσω του ∆ιαδικτύου. Ένας πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσφέρει στους 

πελάτες του διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που µπορεί να περιλαµβάνουν υπηρεσίες 

σταθερής τηλεφωνίας, µετάδοσης κάθε φύσης πληροφοριακών δεδοµένων, λογισµικό, 

υποστήριξη και συµβουλές, ταχυδροµείο φωνής  και άλλες υπηρεσίες. Συχνά οι πάροχοι 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσφέρουν όπως και οι ISP και σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. 

Χρήστες (Users) 

Χρήστες του ∆ιαδικτύου είναι όσοι διαθέτουν υπολογιστικά συστήµατα συνδεδεµένα στο 

∆ιαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις, οι οργανισµοί αλλά και οι ιδιώτες που χρησιµοποιούν το 

∆ιαδίκτυο και ανταλλάσσουν πληροφορίες µε άλλους, είναι χρήστες του ∆ιαδικτύου. 
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3.6. Λειτουργίες και Υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου 

Το ∆ιαδίκτυο παρέχει στους χρήστες του ένα πλήθος διαφορετικών υπηρεσιών. 

Παρακάτω περιέχονται οι πιο δηµοφιλείς υπηρεσίες που παρέχει το ∆ιαδίκτυο και 

αφιερώνεται σε κάθε υπηρεσία µια σύντοµη περιγραφή. 

E-mail (Electronic mail, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

Χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των χρηστών του ∆ιαδικτύου, σε 

όλες τις φάσεις, όπως η κειµενογράφηση, η αποστολή, η παραλαβή, η αποστολή και η 

παραλαβή συνηµµένων. Ενώ αρχικά τα µηνύµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ήταν 

απλά κείµενα, σήµερα µπορεί να περιλαµβάνουν µορφοποιηµένο κείµενο, ήχο, εικόνες, 

φωτογραφίες και video. Κάθε χρήστης έχει µια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

όπως στο φυσικό ταχυδροµείο κάθε αποστολέας ή παραλήπτης έχει µια φυσική 

διεύθυνση. 

Remote Login (Τηλεσύνδεση - Telnet) 

Υποστηρίζει την α) άµεση σύνδεση του υπολογιστή του χρήστη µε ένα αποµακρυσµένο 

υπολογιστικό σύστηµα και β) την εργασία του χρήστη στο αποµακρυσµένο αυτό 

υπολογιστικό σύστηµα µε διαδραστικό τρόπο (µε αλληλεπίδραση). Ο χρήστης αµέσως 

µετά τη σύνδεση δουλεύει πλέον ως χρήστης του αποµακρυσµένου υπολογιστικού 

συστήµατος, µέσω του δικού του υπολογιστή. Τα προγράµµατα που χρησιµοποιεί είναι 

αυτά που βρίσκονται και εκτελούνται στο αποµακρυσµένο υπολογιστικό σύστηµα. Κατά 

τη διαδικασία αυτή ο υπολογιστής του χρήστη µετατρέπεται σε µια τερµατική συσκευή 

του αποµακρυσµένου υπολογιστή. 

FTP (File Transfer Protocol – Πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων) 

Είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά αρχείων µεταξύ 

δύο υπολογιστικών συστηµάτων, σε οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται µεταξύ 

τους. 
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Finger 

Συχνά ένας χρήστης θέλει να διαπιστώσει αν ένα αποµακρυσµένο υπολογιστικό σύστηµα 

είναι συνδεδεµένο στο ∆ιαδίκτυο και είναι σε λειτουργία ή όχι. Χρησιµοποιεί τότε την 

υπηρεσία Finger πληκτρολογώντας τη λέξη Finger και στη συνέχεια τη διεύθυνση του 

αποµακρυσµένου υπολογιστικού συστήµατος. Σε σύντοµο χρόνο, αν το σύστηµα είναι σε 

λειτουργία και συνδεδεµένο, ο χρήστης θα λάβει σχετική απάντηση, από το ερωτώµενο 

σύστηµα. Αν όµως το σύστηµα δεν είναι σε λειτουργία ή δεν είναι συνδεδεµένο, τότε 

είναι προφανές ότι ο χρήστης δεν θα λάβει απάντηση και θα αντιληφθεί ότι το σύστηµα 

δεν λειτουργεί, ή ότι δεν είναι συνδεδεµένο στο ∆ιαδίκτυο.  

Talk 

Είναι µια υπηρεσία που επιτρέπει την άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων σε µορφή κειµένου 

µεταξύ δύο χρηστών του ∆ιαδικτύου. Κάθε ένας από τους χρήστες πληκτρολογεί τα 

κείµενά του και ταυτόχρονα βλέπει τα αντίστοιχα κείµενα του «συνοµιλητή» του.  

IRC (Internet Relay Chat) 

Πρόκειται για µια υπηρεσία παρόµοια µε την υπηρεσία Talk, η οποία όµως υποστηρίζει 

την άµεση επικοινωνία µεγαλύτερου αριθµού χρηστών και δίνει τη δυνατότητα για 

οµαδικές «συνοµιλίες», πάντα όµως µε τη µορφή κειµένων. 

Archie  

Χρησιµοποιείται για την αναζήτηση και προσδιορισµό συγκεκριµένων υπολογιστικών 

συστηµάτων του ∆ιαδικτύου, τα οποία παρέχουν την υπηρεσία µεταφοράς αρχείων FTP 

και περιέχουν πληροφορίες µε περιεχόµενο, το οποίο καθορίζει ο χρήστης που 

πραγµατοποιεί την αναζήτηση. 

Usenet 

Ανταλλαγή µηνυµάτων οργανωµένη σε “οικογένειες ηλεκτρονικών συζητήσεων” µε 

εξαιρετική ποικιλία θεµάτων προς συζήτηση και παγκόσµια συµµετοχή (πάνω από 10000 

ηλεκτρονικές συζητήσεις). 
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Gopher 

Υποστηρίζει την αναζήτηση πληροφοριών µέσω επιλογών από µενού σε ολόκληρο τον 

κόσµο. 

Veronica 

Χρησιµοποιείται για την αναζήτηση και τον προσδιορισµό υπολογιστικών συστηµάτων 

του ∆ιαδικτύου που προσφέρουν την υπηρεσία Gopher, στα θέµατα που καθορίζει ο 

χρήστης. 

WAIS (Wide Area Information Service) 

Η υπηρεσία αυτή πραγµατοποιεί αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων του ∆ιαδικτύου που 

προσδιορίζει ο χρήστης µε λέξεις - κλειδιά. 

WWW (World Wide Web – Παγκόσµιος ιστός) 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε λεπτοµερώς µε τον Παγκόσµιο Ιστό, ή web. Το web 

περιέχει έγγραφα σε ηλεκτρονική µορφή (ιστοσελίδες) που συνδυάζουν γραφικό και 

παραθυρικό περιβάλλον χρήστη και συνδέονται µε τη χρήση ειδικών συνδέσµων.  

MUD (Multiple User Dimension) 

Παιχνίδια που έχουν συγκεκριµένα σενάρια και παίζονται οµαδικά στο ∆ιαδίκτυο. Οι 

παίκτες είναι χρήστες του ∆ιαδικτύου και ο κάθε ένας υποδύεται ένα συγκεκριµένο ρόλο 

και ενεργεί αλληλεπιδραστικά στο περιβάλλον του παιχνιδιού µε τους συµπαίκτες του.  

3.7. Οι γραµµές ADSL 

Το ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) είναι µια τεχνολογία µετάδοσης 

δεδοµένων. Η διαφορά του και υπεροχή του σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες για τον 

τελικό χρήστη είναι οι υψηλές ταχύτητες που παρέχει. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από 

όλους ιδιώτες, φοιτητές, επιστήµονες, επαγγελµατίες, επιχειρήσεις και οργανισµούς. 

Επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιµοποιήσει τις προσφερόµενες δυνατότητες του Web 

και γενικά του ∆ιαδικτύου και να δραστηριοποιηθεί µε τον τρόπο που επιθυµεί.  
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Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του ADSL είναι: 

►  Προσπέλαση  κα ι  µόν ιµη  σύνδεση  στο  ∆ ιαδ ί κ τυο  24  ώρες  το  

24ωρο .   

►  Επ ι λογές  ταχύτητας  από  512Kbps  έως  κα ι  4Mbps  (προς  το  

παρόν ) .   

►  ∆υνατότητα  υποστήρ ι ξης  κάθε  ε ί δους  λογ ι κής  δ ι κ τυακής  

απα ί τησης ,  όπως  αποστολή  &  λήψη  µουσ ικής ,  β ί ντεο ,  τα ι ν ιών ,  

γραφ ικών  κα ι  κάθε  ε ί δος  πληροφορ ιακών  δεδοµένων  που  

συνδυά ζουν  τα  παραπάνω ,  µ ε  γρήγορο ,  συνεπή  κα ι  απλό  

τρόπο .   

►  Μόν ιµη  σύνδεση  µε  το  I n t e rne t ,  24  ώρες  το  24ωρο ,  χωρ ί ς  

δ ιαδ ι κασ ί ε ς  d i a l  up  κα ι  l og i n ,  έχοντας  άµ εση  πρόσβαση  στην  

πληροφορ ία  γ ι α  τη  δ ιασκέδαση  ή  την  εργασ ία  σας .   

►  Σταθερό  συνολ ι κό  κόστος  ανεξάρτητα  από  το  χρόνο  χρήσης .   

►  ∆υνατότητα  προσπέλαση  σε  νέε ς  υπηρεσ ί ε ς ,  όπως  V i deo  on  

Demand  (VoD) ,  Games  on  Demand  (GoD) ,  που  δεν  ε ί να ι  

εφ ι κ τέ ς  µέσω  των  απλών  συνδέσεων .  

Ειδικότερα το ADSL, είναι µια ευρυζωνική τεχνολογία επικοινωνιών, που χρησιµοποιείται 

µέσα από τις  κοινές τηλεφωνικές γραµµές. Μεταφέρει δεδοµένα µε ταχύτητες 140 

φορές µεγαλύτερες από κάθε αναλογικό modem. Επί πλέον υπερέχει σε πολλά άλλα 

σηµεία των αναλογικών modems. ∆εν λειτουργεί µε σύνδεση διεπιλογής (dial-up) αλλά η 

σύνδεση που παρέχει είναι πάντα ενεργή. ∆εν χρειάζεται συνεπώς σύνδεση ούτε 

αποσύνδεση, και το κυριώτερο δεν εµποδίζεται η σύνδεση από κατειληµµένες γραµµές, 

ούτε υπάρχει αναµονή για τη σύνδεση.  

Το ADSL δεν εµπλέκεται στα τηλεφωνήµατα του χρήστη. Επίσης δεν θα χρειαστεί να 

αλλάξει ο χρήστης την ηλεκτρονική του διεύθυνση, εκτός αν πρέπει να χρησιµοποιήσει 

διεύθυνση του φορέα παροχής υπηρεσιών που του παρέχει το ADSL. Οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις του Web δεν θα επηρεάζονται από τη σύνδεση ADSL. 
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G.lite ADSL ή (ADSL Lite) 

Πρόκειται για ένα πρότυπο της International Telecommunications Union (ITU). 

Υποστηρίζει ταχύτητες download (για κατέβασµα) µέχρι 1.5 Mpbs και ταχύτητες upload 

(για ανέβασµα) µέχρι 384 Kbps.  

Το πλήρες ADSL είναι ταχύτερο. Υποστηρίζει ταχύτητες download (για κατέβασµα) µέχρι 

8 Mbps ταχύτητες upload (για ανέβασµα) µέχρι 1 Mbps.  

3.8. Κατηγοριοποίηση των χρήσεων του ∆ιαδικτύου 

Στη συνέχεια παραθέτουµε αναλυτικά µε κατηγοριοποίηση τις πιο σηµαντικές λειτουργίες 

του ∆ιαδικτύου και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Γενικές Λειτουργίες και Υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου 

 Επικοινωνία και Συνεργασία. 

 Υποστήριξη πολλών διαφορετικών εφαρµογών, που ονοµάζονται network services 

(υπηρεσίες δικτύου). 

 Αποστολή και λήψη Ηλεκτρονικών Μηνυµάτων (e-mail). 

 Συµµετοχή σε Τηλεσυνέδρια.  

Αναζητήσεις και Προσπελάσεις σε Πληροφοριακά ∆εδοµένα 

 Αναζήτηση Πληροφοριών από Βάσεις ∆εδοµένων (search databases). 

 Περιήγηση καταλόγων Browse indexes.  

 Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες. 

 Ανάγνωση Ηλεκτρονικών Βιβλίων µε Συνδυασµό Εικόνας και Ήχου (πχ 

Εγκυκλοπαιδειών). 

 Βιβλία και Περιοδικά. 

 Ανάγνωση από Έγγραφα σε Ηλεκτρονική µορφή.  

 ∆ιαφηµιστικά Φυλλάδια. 
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 Εγχειρίδια. 

 ∆ιαφηµίσεις. 

 

Συµµετοχή σε οµάδες συζητήσεων 

 Πρόσβαση και συµµετοχή σε discussion forums.  

 Συµµετοχή σε συζητήσεις µε άµεσο τρόπο. 

Μετάδοση ∆εδοµένων. 

 Μετάδοση Εγγράφων. 

 Μετάδοση φωνής. 

 Μετάδοση κειµένων, εικόνων, πινάκων. 

 Μετάδοση φωνητικών µηνυµάτων καθώς και άλλου τύπου. 

 Παροχή Πληροφοριών (Πληροφοριακών ∆εδοµένων). 

 Μεταφορά αρχείων πολλών διαφορετικών τύπων. 

 Αρχεία κειµένου (Text Files). 

 Αρχεία Γραφικών (Graphics). 

 Προγράµµατα Υπολογιστών (Computer Programs).  

 Αρχεία Εικόνας και Κινούµενης Εικόνας (Animation). 

 Αρχεία Ήχου. 

 Αρχεία Video. 

Εκπαίδευση 

 Αναζήτηση και µελέτη άρθρων επιστηµονικού και επαγγελµατικού περιεχοµένου.  

 Εκπαίδευση από απόσταση.  
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Επιχειρηµατικές Συναλλαγές 

 Αγορές και πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών. 

 Συναλλαγές µέσω του ∆ιαδικτύου. 

 Παροχή άµεσης ενηµέρωσης για αγαθά και υπηρεσίες. 

 Άµεση ενηµέρωση για τη µεταφορά και παράδοση αγαθών.  

 Συστήµατα ολοκληρωµένων συναλλαγών.  

Μάρκετινγκ 

 Ελεύθερη και Ευέλικτη ∆ιαφήµιση. 

 Εύκολη ∆ιάδοση Προϊόντων και Υπηρεσιών για όλους. 

 

∆ηµοκρατική Ατµόσφαιρα 

 Ελεύθερη ∆ηµιουργία Επιχειρηµατικών Σελίδων. 

 Ατοµική ανταπόκριση των καταναλωτών και µε τη θέλησή τους στο µάρκετινγκ των 

επιχειρήσεων.  

 Μικρές και Μεγάλες Επιχειρήσεις έχουν Ίσα ∆ικαιώµατα. 

 Ευνοούνται οι Επιχειρήσεις και οι Καταναλωτές. 

 

Ενηµέρωση  

 Ενηµερωτικές Σελίδες ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.  

 Σελίδες Πανεπιστηµίων και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. 

 Μετεωρολογικές Προβλέψεις. 

 Ειδήσεις.  
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Παροχή ∆ωρεάν Υπηρεσιών 

 Εκπαιδευτικό Υλικό από Πανεπιστήµια και άλλους. 

 Προγράµµατα Υπολογιστών (freeware).  

 

Απασχόληση 

 Αναζητήσεις και Προσφορές Θέσεων Εργασίας.  

 

Αναζήτηση Ψυχαγωγίας 

 Παίξιµο Παιγνίων Video (Video Games) µε Αλληλεπίδραση (Interactively). 

 Προβολή Video Clips. 

 Ακρόαση Ηχητικών και Μουσικών Αρχείων. 

3.9 Ιστορικά στοιχεία του ∆ιαδικτύου 

1960 :  Μια οµάδα επιστηµόνων της Πληροφορικής ερευνητικών κέντρων και 

πανεπιστηµίων, αναπτύσσει σε συνεργασία, τεχνικές για τη δηµιουργία ενός κοινού 

δικτύου. Το έργο χρηµατοδοτείται από το υπουργείο άµυνας των ΗΠΑ. Αρχικά 

ονοµάζεται ARPA (Advanced Research Projects Agency) και αργότερα DARPA.     

1969 : ∆ηµιουργία του ARPANET. Το έργο εξακολουθεί να υποστηρίζει το υπουργείο 

άµυνας των ΗΠΑ. Συµµετέχουν τα Πανεπιστήµια UCLA, University of California Santa 

Barbara, University of Utah και Stanford Research Institute (SRI).   

1972 : ∆ηµιουργία, για πρώτη φορά, ενός συστήµατος διανοµής µηνυµάτων, µέσα σε 

ένα δίκτυο υπολογιστικών συστηµάτων. 

1974 :  Οι Vint Cerf και Bob Kahn (µέλη του ARPA) δηµοσίευσαν ένα τεχνικό άρθρο 

σχετικό µε την επικοινωνία µεταξύ δικτύων (internetting - διαδικτύωση), το οποίο 

οδήγησε στο γνωστό πρωτόκολλο TCP/IP του ∆ιαδικτύου, που αργότερα καθιερώθηκε. 
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1980 - 81 :  To NSF (National Science Foundation) επέκτεινε τη διαδικτύωση και σε 

άλλες ερευνητικές οµάδες της επιστήµης υπολογιστών, µέσω του δικτύου που 

δηµιουργήθηκε και ονοµάστηκε CSFNET.   

1981 :  ∆ηµιουργείται το BITNET (Because It’s Time Network) ένα δίκτυο για την 

ακαδηµαϊκή κοινότητα και τους ερευνητές. Το δίκτυο αυτό παρέχει Ηλεκτρονικό 

Ταχυδροµείο (e-mail).  

1981 : ∆ηµιουργείται επίσης το CSNET (Computer Science Network), το οποίο παρέχει 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).  

1982- 83 :  Η τεχνική των Vint Cerf και Bob Kahn (TCP/IP) αναγνωρίζεται από το 

Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ και χρησιµοποιείται για δικτυακές επικοινωνίες στο 

ARPANET. 

1984 :  Καθιερώνεται το σύστηµα DNS (Domain Name Server), που δίνει τη δυνατότητα 

ονοµασίας των περιοχών του ∆ιαδικτύου. 

1985 - 86 :  To NSF (National Research Foundation των ΗΠΑ) συνδέει πέντε κέντρα 

υπερυπολογιστών (super computer centers) µέσω ενός κεντρικού δικτυακού κορµού 

(backbone). Το ελεύθερο δίκτυο (free net) του Cleveland αρχίζει τη λειτουργία του.  

1988 : Η πρώτη επίθεση ιού στο δίκτυο, από τον Robert Morris Jr. Προσβάλλονται 

6.000 υπολογιστές, µεταξύ των οποίων και υπολογιστές του υπουργείου άµυνας των 

ΗΠΑ. 

1989 :  Η λειτουργία του ARPANET τερµατίζεται και το NSFNET το αντικαθιστά. Το 

NSFNET επεκτείνεται σε όλες τις ερευνητικές οµάδες µέσω του κεντρικού του δικτύου 

σύνδεσης (backbone).   

1989 :  Το NSFNET αναβαθµίζεται. Χρησιµοποιεί ταχύτερες γραµµές µετάδοσης από 56 

Kbps σε 1.544 Mbps (T1 lines). 

1991 :  Χρησιµοποιείται για πρώτη φορά ο όρος “Information Superhighway”, που 

βασίζεται σε µια οµιλία του Al Gore και καθιερώνεται από τον τότε πρόεδρο Bush. 

1991 : Το NSF αίρει τους περιορισµούς για εµπορική χρήση του ∆ιαδικτύου. 

Καθιερώνεται η εµπορική χρήση στις ΗΠΑ, µέσω του CIX (Commercial Information 

Interchange).  
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1992 :  Το NSFNET αναβαθµίζεται και πάλι. Χρησιµοποιεί ακόµη ταχύτερες γραµµές 

µετάδοσης από 1.544 Mbps (T1 lines) σε 45 Mbps (T3 lines). 

1992 : Για πρώτη φορά χρησιµοποιείται επισήµως το ηλεκτρονικό ταχυδροµεί (e-mail) 

από τον πρόεδρο Clinton, µε διεύθυνση (president@whitehouse.gov).  

1992 :  Ιδρύεται η Internet Society και πληθαίνουν οι  Host Computers. 

1993-1995 :  To ∆ιαδίκτυο  αναπτύσσεται ραγδαία και παρέχει εξελιγµένες υπηρεσίες 

προς όλους. 

1994 :  Πραγµατοποιούνται µεταδόσεις video και ήχου µέσω του ∆ιαδικτύου.  

1994: Το πρώτο διαφηµιστικό Banner εµφανίζεται στο ∆ιαδίκτυο, από την εταιρεία 

Hotwired.com. Θεωρητική έναρξη του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. 

1994 :  Tο LINX (London Internet exchange) παρόµοιο µε το CIX καθιερώνεται στην 

Αγγλία.  

1995 :  Καθιερώνονται νέες τεχνολογίες ασφάλειας και επιτρέπουν τις οικονοµικές 

συναλλαγές στο ∆ιαδίκτυο. 

1996: Σχηµατισµός της κοινοπραξίας του ∆ιαδικτύου2 (Internet2).     

1999 : Περίπου 50 εκατοµµύρια υπολογιστές είναι συνδεδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο, 100 

εκατοµµύρια χρήστες και οι ταχύτητες των κεντρικών συνδέσεων (backbone links) 

φθάνουν το 1 Gbps. 

1999 : Η πρώτη τράπεζα µε αποκλειστικές συναλλαγές κάνει την εµφάνισή της (Bank of 

Indiana). 

2000 : Χρησιµοποιούνται πλέον απόλυτα διαδραστικές εφαρµογές πολυµέσων 

(interactive multimedia applications) οι οποίες γίνονται διαθέσιµες µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Οι αγοροπωλησίες και οι τραπεζικές υπηρεσίες είναι πλέον εφικτές, χωρίς προβλήµατα. 

Επίσης το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιείται για video conferences, για ιατρικές εφαρµογές και 

για διαχείριση οικιακού εξοπλισµού από απόσταση. 

2001 : Το Ευρωπαϊκό συµβούλιο αποδέχεται και συµµετέχει σε διεθνή συµφωνία 

αντιµετώπισης εγκληµάτων στον κυβερνοχώρο. 

2003 : To ∆ιαδίκτυο2 (Internet2) Abilene αναβαθµίζεται µε ταχύτητες που φθάνουν τα 
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10 Gbps. To ∆ιαδίκτυο2 έχει αναπτυχθεί και περιλαµβάνει περισσότερα από 200 

πανεπιστήµια, 60 επιχειρήσεις και 40 ακόµη µέλη. 

2005 :  Tο NSF προτείνει νέες µεθόδους ασφάλειας, λειτουργίας και υπηρεσιών του 

∆ιαδικτύου µε κατάλληλη αρχιτεκτονική. Περιλαµβάνονται θέµατα σχετικά µε τις 

ονοµασίες, διευθύνσεις, υπηρεσίες κλπ.   

2005 – Σήµερα  :  To ∆ιαδίκτυο διαθέτει δεκάδες εκατοµµύρια υπολογιστές hosts σε 

όλες σχεδόν τις χώρες του κόσµου.    
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4. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail, από τις λέξεις electronic mail) είναι σήµερα ένα 

πολύ διαδεδοµένο επικοινωνιακό µέσο σε ολόκληρο τον κόσµο. Λειτουργεί ασταµάτητα 

(24 ώρες / ηµέρα) και δεν είναι «ενοχλητικό» όπως το τηλέφωνο, αφού το χρησιµοποιεί 

κανείς µόνον όποτε το χρειάζεται και όχι όποτε τον καλούν. Η χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου άρχισε κατά τις πρώτες ηµέρες λειτουργίας του διαδικτύου ARPANET (από 

το οποίο όπως είδαµε προήλθε το ∆ιαδίκτυο). Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του, 

εξαιρετικά εξυπηρετικό και λειτουργεί µε πολύ χαµηλό κόστος. Αποτελεί το κύριο µέσο 

επικοινωνίας στους δηµόσιους τοµείς των περισσοτέρων χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης 

και πολλών άλλων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, αλλά δεν 

έχει µέχρι τώρα καθιερωθεί ως επίσηµο µέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, 

στο Ελληνικό δηµόσιο.  

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, σε σχέση µε το αποτέλεσµα που παρέχει, δεν διαφέρει 

σηµαντικά από το γνωστό παραδοσιακό ταχυδροµείο, αφού και στις δύο περιπτώσεις 

πρόκειται για µεταφορά γραπτών µηνυµάτων. Η βασική διαφορά του είναι ο τρόπος 

µετάδοσης, που υλοποιείται µέσω του ∆ιαδικτύου. Ασφαλώς η ταχύτητα, η διαδικασία 

της αποστολής των µηνυµάτων, η αποφυγή της µετάβασης και η αποφυγή παραµονής 

σε ουρές του αποστολέα και του παραλήπτη ενός µηνύµατος είναι υπέρ του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι χρήστες του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πάντως, θα 

πρέπει, εκτός από τη διαδικασία δηµιουργίας και αποστολής µηνυµάτων, να γνωρίζουν 

και πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει κατά περίπτωση να τα λαµβάνουν σοβαρά 

υπ’ όψη τους.  

4.1. ∆ιαχειριστής ηλεκτρονικών µηνυµάτων (email server) 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η χρησιµότητα του διαχειριστή 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων (email server) είναι η παραλαβή, συλλογή και διανοµή των 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων στους χρήστες, όταν αυτοί τα ζητήσουν. Όπως ένα τοπικό 

ταχυδροµικό γραφείο εξυπηρετεί µια πόλη, µια συνοικία ή µια περιοχή, έτσι και ένας 

email server εξυπηρετεί µια επιχείρηση, έναν οργανισµό, τους πελάτες ενός ISP ή τους 
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σπουδαστές ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Η λειτουργία του email server είναι να 

παραλαµβάνει τα ηλεκτρονικά µηνύµατα, να τα αποθηκεύει και να τα παραδίδει στους 

παραλήπτες όταν αυτοί τα ζητήσουν µε χρήση του προγράµµατος ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου που έχουν. Επίσης ένας email server συλλέγει τα ηλεκτρονικά µηνύµατα 

που αποστέλλουν οι χρήστες (στον οργανισµό, επιχείρηση, εκπαιδευτικό ίδρυµα) και τα 

αποστέλλει προς τους παραλήπτες µέσω του ∆ιαδικτύου. Συνοπτικά θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι ένας email server εξυπηρετεί για τον τελικό χρήστη τις ακόλουθες δυο 

διαφορετικές λειτουργίες. 

►  Παράδωσέ  µου  το  µήνυµα .  

►  Πάρε  το  µήνυµα  κα ι  στε ί λ ε  το .   

Αν ο email server δεν υπήρχε, τότε λογικά θα έπρεπε κάθε χρήστης να βρίσκεται 

συνεχώς σε αναµονή, µε τον υπολογιστή, να παραµένει αναγκαστικά συνδεδεµένος στο 

δίκτυο και να περιµένει την άφιξη του επόµενου ηλεκτρονικού µηνύµατος. Ο email 

server όµως εξυπηρετεί το χρήστη συγκεντρώνοντας και αποθηκεύοντας τα µηνύµατά 

του. Έτσι, όποτε επιθυµεί ο χρήστης συνδέεται στο δίκτυο µε τον υπολογιστή του και 

ζητά µέσω του προγράµµατος που χρησιµοποιεί (πχ Outlook, Eudora, Netscape, ή άλλο) 

τα µηνύµατά του από τον email server.  

4.2. Το ταξίδι ενός ηλεκτρονικού µηνύµατος στο ∆ιαδίκτυο  

Αν ένας χρήστης συνδέεται στο ∆ιαδίκτυο µέσω ενός πάροχου σύνδεσης (ISP), τότε 

κατά τη σύνταξη ενός ηλεκτρονικού µηνύµατος θα χρησιµοποιήσει ένα από τα 

προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (όπως τα Outlook, Eudora, Netscape κλπ). Θα 

συντάξει το µήνυµα και στη συνέχει θα ζητήσει την αποστολή του στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του παραλήπτη. Το ηλεκτρονικό µήνυµα θα ακολουθήσει µια πορεία 

µετάβασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του παραλήπτη, η οποία µπορεί να διέρχεται 

από πολλούς ενδιάµεσους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως ένα παραδοσιακό γράµµα 

(επιστολή) που µπορεί να περάσει από πολλά διαφορετικά ταχυδροµικά γραφεία πόλεων. 

Συγκεκριµένα, το µήνυµα θα µεταφερθεί αρχικά στο server της ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας του αποστολέα και από εκεί θα ακολουθήσει µια διαδροµή, η οποία δεν 

είναι πάντα η ίδια κατ’ ανάγκη, έστω και αν έχει τον ίδιο προορισµό. Στη διαδροµή αυτή 
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θα περάσει, όπως αναφέραµε, από περισσότερους από ένα servers, µέχρι να φθάσει στο 

server του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του παραλήπτη. Η πορεία καθορίζεται από 

διάφορους παράγοντες, όπως η διαθεσιµότητα των γραµµών, η απασχόλησή τους και 

άλλα στοιχεία. Η πορεία δεν ρυθµίζεται από τον άνθρωπο αλλά από τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και τις επικοινωνιακές συσκευές που θα διέλθει το µήνυµα.  

4.3. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην επιχείρηση 

Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε µια επιχείρηση διαφέρει µόνο διαδικαστικά 

από τη χρήση που κάνει ένας ιδιώτης µέσω ενός πάροχου σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο. Η 

επιχείρηση συνήθως έχει τοπικό δίκτυο και επίσης ένα server που συλλέγει και διανέµει 

την ηλεκτρονική αλληλογραφία στα µέλη της επιχείρησης.  

Εκτός από τη δυνατότητα επικοινωνίας παρέχει και δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων, 

οποιασδήποτε φύσης, µε τη µορφή συνηµµένων εγγράφων. Θα πρέπει πάντως να 

σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν να αποστέλουν 

µεγάλους όγκους δεδοµένων, ως συνηµµένα δεδοµένου ότι το email µε τη χρήση αυτή 

χάνει µερικά από τα πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατά του, όπως η ευελιξία, η ταχύτητα, η 

αµεσότητα κλπ. Υπάρχουν άλλωστε πολλοί άλλοι τρόποι για τη µετάδοση µεγάλων 

αρχείων. 

4.4. Λειτουργίες του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου   

Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποτελείται από  

1. Το όνοµα χρήστη (user name) του παραλήπτη,  

2. Το σύµβολο @ 

3. Το όνοµα της περιοχής του παραλήπτη.  

Παράδειγµα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι: 

petrosmelas@abcd.gr 

Όλα τα προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υποστηρίζουν περίπου τις ίδιες 

βασικές λειτουργίες. Ειδικότερα, οι ακόλουθες τέσσερις από τις λειτουργίες που 
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χρησιµοποιούν είναι κοινές.   

 Εµφανίζουν µια λίστα µηνυµάτων που έχουν ληφθεί και πρόκειται να διαβασθούν. 

 Επιτρέπουν στο χρήστη να επιλέξει ένα από τα µηνύµατα της λίστας και να το 

διαβάσει. 

 Επιτρέπουν στο χρήστη να δηµιουργήσει νέα µηνύµατα και να τα αποστείλει. 

 Επιτρέπουν στο χρήστη να επισυνάψει έγγραφα (συνηµµένα) σε ένα µήνυµα. 

Τα προγράµµατα  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υποστηρίζουν επίσης τις ακόλουθες 

ιδιότητες που αναφέρονται στον τρόπο αποστολής µηνυµάτων στους παραλήπτες.  

 CC : (courtesy copy). Χρησιµοποιείται για την αποστολή αντιγράφων ενός 

µηνύµατος σε επί πλέον παραλήπτες. 

 BCC : (blind courtesy copy). Χρησιµοποιείται για την αποστολή αντιγράφων ενός 

µηνύµατος σε επί πλέον παραλήπτες. ∆ιαφέρει από την προηγούµενη περίπτωση 

στο ότι οι πρόσθετοι παραλήπτες δεν θα µπορούν να δουν (ή να καταλάβουν) τον 

αρχικό (ή τους αρχικούς) παραλήπτες.   

 Μορφοποίηση του περιεχοµένου των µηνυµάτων σε µορφή HTML (κείµενο και 

εικόνες). 

 Προώθηση ενός µηνύµατος σε άλλους χρήστες. 

 ∆υνατότητα δηµιουργίας καταλόγων για κατηγοριοποίηση των µηνυµάτων.   

4.5. Mailing lists (Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) 

Πρόκειται για συγκεκριµένες οµάδες χρηστών, που µπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε, 

κοντά ή µακριά και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους µε χρήση του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Συνήθως τα µέλη της οµάδας αυτής έχουν κάποιο κοινό 

ενδιαφέρον και ανταλλάσσουν µηνύµατα σχετικά µε θέµατα που τους ενδιαφέρουν. Ένα 

από τα µέλη της οµάδας είναι συνήθως υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία της λίστας. 

4.6. Κίνδυνοι από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και 
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Προφυλάξεις  

Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι απλή και εξυπηρετική, αλλά περιλαµβάνει 

κινδύνους, που οι χρήστες οφείλουν να γνωρίζουν.  

Κίνδυνοι µπορεί να προκύψουν από ιούς υπολογιστών, αλλά και από περιπτώσεις 

προγραµµάτων που αν εκτελεσθούν ενδέχεται να έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες στο 

περιβάλλον εργασίας του χρήστη. Μέσα στους κινδύνους συγκαταλέγονται η απώλεια 

µερικών αρχείων ή και µια ολική καταστροφή των αρχείων. Επίσης η χρήση από άλλους 

της τηλεφωνικής σύνδεσης του χρήστη, καθώς και η οικειοποίηση της ηλεκτρονικής του 

διεύθυνσης από τρίτους, για δικούς τους σκοπούς. Επίσης, το ενδεχόµενο 

παρακολούθησης από άλλους, όποιας εργασίας εκτελεί ο χρήστης στον υπολογιστή του.    

Θα πρέπει συνεπώς οι χρήστες να είναι πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί ιδιαίτερα 

µάλιστα στις περιπτώσεις που τα ηλεκτρονικά τους µηνύµατα περιέχουν εµπιστευτικά 

δεδοµένα. Στις περιπτώσεις αυτές οι προφυλάξεις συνοψίζονται στα εξής: 

 Οι χρήστες του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε µια επιχείρηση ή οργανισµό θα 

πρέπει να εκπαιδεύονται και ενηµερώνονται σχολαστικά για την ύπαρξη κινδύνων 

και τις διαδικασίες προφύλαξης. 

 Ο χρήστης δεν πρέπει να ανοίγει ποτέ µηνύµατα, όταν αυτά δεν περιέχουν γνωστή 

ταυτότητα προέλευσης.  

 Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να εκτελεί προγράµµατα που έχει παραλάβει µέσω του 

ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου, από άγνωστους αποστολείς. (Θα σηµειώναµε στο 

σηµείο αυτό ότι δεν πρέπει ποτέ να εκτελεί προγράµµατα, αν δεν είναι απόλυτα 

σίγουρος τι ακριβώς είναι και τι κάνουν, έστω και αν γνωρίζει τον αποστολέα).   

 Σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για 

την αποστολή «κακού» περιεχοµένου. (Το κακό είναι σε όλους γνωστό και δεν είναι 

διαφορετικό στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο).  

 Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο δεν παρέχει καµιά 

εξασφάλιση στην περίπτωση εµπιστευτικών ή απορρήτων εγγράφων.  Σε κάθε 

περίπτωση τα έγγραφα (συνηµµένα αρχεία κλπ) που είναι χαρακτηρισµένα µε 

κάποιο βαθµό ασφαλείας θα πρέπει να κρυπτογραφούνται και µετά να 
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αποστέλονται.  

 Όπου χρειάζεται, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται και οι υποδοµές δηµόσιων 

κλειδιών, PKI, ώστε να είναι δυνατή η ψηφιακή υπογραφή και πιστοποίηση. 

Κίνδυνοι στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορούν να προκύψουν και από κακή χρήση των 

φυλλοµετρητών κατά τις αναζητήσεις στο ∆ιαδίκτυο. Αν ο χρήστης «κατεβάζει» 

(download) αρχεία για τα οποία δεν είναι σίγουρος, ούτε τι κάνουν, ούτε την πηγή 

προέλευσής τους, µπορούν να συµβούν πολλά από τα παραπάνω προβλήµατα.    

Η Ανεπιθύµητη Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (Spamming) 

Μεταξύ των αντιδεολογικών πράξεων που παρατηρούνται στο ∆ιαδίκτυο είναι και η 

αποστολή µαζικών ενοχλητικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων, που είναι γνωστά µε τον όρο 

Spam. Η ανεπιθύµητη λήψη µηνυµάτων spam είναι ιδιαίτερα ενοχλητική και επιφέρει 

µεγάλο κόστος τόσο στους ιδιώτες, που σπαταλούν πολύτιµο χρόνο, όσο και στις 

επιχειρήσεις.  

Ειδικότερα, spam είναι ένα ηλεκτρονικό µήνυµα εµπορικού περιεχοµένου, το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως «αυτόκλητο». Ο όρος «αυτόκλητο» δικαιολογείται από το ότι το 

µήνυµα αυτό αποστέλλεται σε πολλούς παραλήπτες χωρίς αυτοί να το έχουν ζητήσει. 

Ένα spam µπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε και να περιέχει πληροφορίες που συνήθως 

δεν ενδιαφέρουν τον παραλήπτη, αφού αποστέλλεται σε µεγάλα πλήθη παραληπτών 

χωρίς να εξετάζεται η σχέση τους µε το περιεχόµενο του µηνύµατος. Τα spam επίσης 

µπορούν να αποτελούν πολλαπλές αποστολές ενός µηνύµατος σε οµάδες συζητήσεων 

και σε διακοµιστές λίστας που δεν έχουν κάποια σχέση µε το περιεχόµενο του µηνύµατος 

και ουσιαστικά ούτε τους αφορά ούτε τους ενδιαφέρει.  

Η αποστολή αυτών των ανεπιθύµητων µηνυµάτων δεν έχει κηρυχθεί παντού παράνοµη. 

Απαγορεύεται όµως από τη νοµοθεσία πολλών ευρωπαϊκών και άλλων κρατών. 

Συγκεκριµένα στην Ευρώπη τα spam απαγορεύονται, µετά από απόφαση που πήρε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έτος 2002. Στις ΗΠΑ τα spam έχουν τεθεί υπό διωγµό µέχρι 

στιγµής σε 33 πολιτείες. Πάντως η αντιµετώπιση των spam µε τεχνικά µέσα και κάτω 

από ένα κοινό σχέδιο είναι πολύ δύσκολη, πράγµα που εκµεταλλεύονται οι αποστολείς 

τους. Ο ιδιώτης όµως δεν θα πρέπει να είναι περίεργος και θα πρέπει να αποφεύγει να 

ανοίξει µηνύµατα που δεν αναµένει και δεν γνωρίζει τον αποστολέα τους. Τα spam είναι 
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σε κάθε περίπτωση καταδικαστέα και από τη δεοντολογία του ∆ιαδικτύου. Επί πλέον 

όµως πλήττουν σοβαρά την προστασία όλων των χρηστών του ∆ιαδικτύου και κυρίως 

των προσωπικών τους δεδοµένων.  

Συχνά οι αποστολείς των spam τα χρησιµοποιούν για να διακινήσουν άσεµνο υλικό και 

κυρίως πορνογραφικού περιεχοµένου. Σε άλλες περιπτώσεις προτείνουν στους 

ανυποψίαστους παραλήπτες παράνοµες συµφωνίες που αν γίνουν αποδεκτές καταλήγουν 

σίγουρα εις βάρος τους. Τέλος προωθούν και παράνοµα προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που 

δεν είναι εγκεκριµένα στις περισσότερες ανεπτυγµένες και πολιτισµένες κοινωνίες.    

Μερικοί διαφορετικοί όροι που χρησιµοποιούνται στη γλώσσα του ∆ιαδικτύου, για 

περιπτώσεις που είναι παρακλάδια του spam, είναι οι ακόλουθοι: "Αυτόκλητες Εµπορικές 

Επιστολές Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου" (Unsolicited Commercial Email - UCE) και 

"Αυτόκλητες Επιστολές Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου" (Unsolicited Bulk Email - UBE). 

Η τακτική αποστολής spam αυξάνεται συνεχώς αφού προσφέρεται για ανάπτυξη 

παράνοµων δραστηριοτήτων και έχει σχεδόν µηδαµινό κόστος. Πάντως η αποστολή 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων τα οποία αποστέλλονται σε άτοµα που γνωρίζει ο αποστολέας 

δεν θεωρούνται ότι είναι spam. Επίσης είναι πολύ σηµαντικό να τονισθεί ότι η 

ηλεκτρονική αλληλογραφία που χρησιµοποιείται στο µάρκετινγκ (email marketing), δεν 

θεωρείται spam. ∆υστυχώς ηλεκτρονική αλληλογραφία που χρησιµοποιείται στο 

µάρκετινγκ θεωρείται από πολλούς spam και για το λόγο αυτό δυσφηµίζεται.  

Οι αποστολείς ηλεκτρονικών µηνυµάτων spam καταφέρνουν να βρίσκουν καταλόγους µε 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από διάφορες πηγές. Συχνά µάλιστα αγοράζουν 

τους καταλόγους αυτούς. Στη συνέχεια χρησιµοποιούν αυτές τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις και αποστέλλουν µέσω αυτών spam όπου θέλουν σε ολόκληρο το ∆ιαδίκτυο. 

Το τελευταίο γίνεται επειδή η άµεση αποστολή spam σε µερικές χώρες διώκεται ως 

παράνοµη πράξη. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι ένα spam ενδέχεται να 

δηµιουργήσει προβλήµατα και στην ασφάλεια των δικτύων. 
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5. Ο παγκόσµιος Ιστός 

Είδαµε στα προηγούµενα ότι το ∆ιαδίκτυο προσφέρει α) πολλές νέες ευκαιρίες 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και β) προς όλους, ανεξάρτητα από τη θέση τους ή την 

προϊστορία τους.  

Το ∆ιαδίκτυο όµως από µόνο του, ενώ είναι πολύ σηµαντικό δεν θα είχε την απήχηση και 

τη χρήση που έχει αν δεν υπήρχε η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί από κάθε άτοµο, 

ανεξάρτητα από τις γνώσεις του στην πληροφορική. Η δυνατότητα αυτή του ∆ιαδικτύου 

επιτρέπει στον κάθε ένα να ανοίξει και µελετήσει µια ιστοσελίδα, χωρίς πρόβληµα και 

χωρίς µεγάλη εµπειρία. Για να φθάσουµε όµως στο σηµείο αυτό χρειάσθηκε να 

αναπτυχθεί ένα ξεχωριστό τµήµα του ∆ιαδικτύου, που είναι γνωστό µε τον όρο 

Παγκόσµιος Ιστός.  

Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) είναι ένα σύστηµα, που επιτρέπει την 

ανάκληση, αποθήκευση, µορφοποίηση, και παρουσίαση πληροφοριών κάθε φύσης µέσα 

από ολόκληρο το ∆ιαδίκτυο. Η γνωστή ακολουθία χαρακτήρων WWW προέρχεται από 

τα αρχικά των λέξεων World Wide Web, ενώ χρησιµοποιείται επίσης το όνοµα Web. Οι 

πληροφορίες βρίσκονται αποθηκευµένες σε κεντρικούς υπολογιστές του ∆ιαδικτύου, ως 

σύνολα πληροφοριακών δεδοµένων κάθε τύπου και µορφής. Είναι συγκεντρωµένες σε 

σελίδες, όπως αυτές των βιβλίων, αλλά και σε αρχεία µε ηλεκτρονική µορφή. Οι 

πληροφορίες εστιάζονται από τους χρήστες µε διάφορους τρόπους και µεταφέρονται 

στους υπολογιστές τους, όπου παρουσιάζονται στις οθόνες µε τη µορφή ηλεκτρονικών 

σελίδων. Μια ηλεκτρονική σελίδα (ιστοσελίδα ή web page), µπορεί να περιέχει κείµενο, 

γραφικά, ήχο, εικόνα, φωτογραφία και video καθώς και συνδυασµό αυτών των µορφών. 

Ο Παγκόσµιος Ιστός βασίζεται στην καθιέρωση ενός κοινά αποδεκτού συστήµατος 

κωδικοποίησης πληροφοριών κάθε φύσης, όπως αυτές που αναφέραµε. Το hypertext 

(υπερκείµενο) είναι µια ολοκληρωµένη µέθοδος δηµιουργίας και παρουσίασης εγγράφων 

κάθε τύπου.  
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5.1. Πολυδιάστατα έγγραφα 

Τα έγγραφα υπερκειµένου έχουν επίσης την ιδιότητα των πολλαπλών διαστάσεων και για 

το λόγο αυτό θεωρούνται πολυδιάστατα. Ένα πολυδιάστατο έγγραφο διαφέρει από ένα 

κοινό έγγραφο, στο ότι δεν το µελετάµε ακολουθιακά, όπως συµβαίνει µε ένα 

λογοτεχνικό κείµενο, πχ ένα µυθιστόρηµα, ή διήγηµα. Ένα λογοτεχνικό κείµενο 

(µυθιστόρηµα, διήγηµα κλπ) παρουσιάζει συνέχεια που ακολουθείται πάντα κατά τη 

µελέτη του και διαβάζεται από την αρχή προς το τέλος του, δηλαδή από την πρώτη προς 

την τελευταία σελίδα. Έτσι ένα βιβλίο, σύµφωνα µε την έννοια αυτή, µπορεί να 

θεωρηθεί ως µονοδιάστατο έγγραφο. Αντίθετα, µια εγκυκλοπαίδεια δεν διαβάζεται 

συνήθως ακολουθιακά αλλά µε επιλογή. Η σελίδα που επιλέγεται κάθε φορά, µπορεί να 

προσδιορίζεται µέσω ενός ευρετηρίου. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα πολλές λέξεις 

έχουν παραποµπές προς άλλα µέρη της εγκυκλοπαίδειας. Ο χρήστης διαβάζει συνήθως 

ένα µικρό απόσπασµα που περιέχει το τµήµα που τον ενδιαφέρει. Έτσι, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, η εγκυκλοπαίδεια µπορεί να θεωρηθεί ως ένα πολυδιάστατο έγγραφο. 

Το Web όµως είναι µια πολύ µεγάλη συλλογή από αλληλοσυνδεδεµένες ιστοσελίδες 

(δηλαδή πολυδιάστατα έγγραφα υπερκειµένου). Οι συνδέσεις των ιστοσελίδων µεταξύ 

τους δίνει τη δυνατότητα προσπέλασης από µια ιστοσελίδα σε άλλη µε τη χρήση 

συνδέσµων, που δεν είναι άλλο από παραποµπές που λειτουργούν αυτοµάτως, µε µόνη 

την υπόδειξη του χρήστη. 

5.2. Η γλώσσα HTML 

Τα έγγραφα του Web συντάσσονται συνήθως µε µια γλώσσα που ονοµάζεται Hypertext 

Markup Language (γλώσσα σηµείωσης υπερκειµένου) ή πιο σύντοµα µε τα 

αρχικά πεζά ή κεφαλαία γράµµατα του όρου HTML ή html, καθώς επίσης και µε τρία 

µόνο γράµµατα htm. Κάθε έγγραφο που έχει γραφεί στη γλώσσα HTML είναι απλώς ένα 

αρχείο κειµένου (text file, ή ASCII file).  

Τα αρχεία HTML περιλαµβάνουν εντολές που συµβολίζονται µε ακολουθίες χαρακτήρων 

και ονοµάζονται tags (θέσεις ετικέτας). Οι εντολές αυτές δεν εµφανίζονται στην οθόνη 

του χρήστη που µελετά το κείµενο. Απλώς υποδεικνύουν στο φυλλοµετρητή (Web 

browser) τον τρόπο παρουσίασης του HTML εγγράφου. H γλώσσα HTML περιγράφει τη 
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δοµή ενός έγγραφου προσδιορίζοντας τους τίτλους, τις επικεφαλίδες, τις παραγράφους, 

τους πίνακες και άλλα στοιχεία δοµών καθώς και στοιχεία µορφοποίησης των κειµένων, 

όπως χρώµατα και µεγέθη χαρακτήρων, τρόπο εµφάνισης, υπογράµµιση, λοξή γραφή 

(italics) κλπ. Γενικά οι θέσεις ετικέτας (tag) χρησιµοποιούνται κατά τη σύνταξη ενός 

HTML κειµένου όπως φαίνεται παρακάτω:  

<tag> κείµενο </ tag> 

Βλέπουµε ότι κάθε tag έχει µια αρχή, <tag> και ένα τέλος </tag>, που προσδιορίζουν 

την αρχή και αντίστοιχα το τέλος της συγκεκριµένης µορφοποίησης.  Για παράδειγµα το 

ακόλουθο tag χρησιµοποιείται για να αποδώσει µε έντονο τρόπο (bolt) µια ακολουθία 

χαρακτήρων.  

<b>Έντονα Γράµµατα </b> 

5.3. Ιστοσελίδες  

Γενικά ο Παγκόσµιος Ιστός είναι ένα κατανεµηµένο σύστηµα υπολογιστών πολύ µεγάλης 

κλίµακας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα προσπέλασης σε ιστοσελίδες που δεν είναι άλλο 

από πολυδιάστατα έγγραφα υπερκειµένου. Οι ιστοσελίδες µπορεί να βρίσκονται 

κατανεµηµένες σε πολλές διαφορετικές θέσεις του ίδιου υπολογιστικού συστήµατος ή 

άλλων υπολογιστικών συστηµάτων, που µπορεί να είναι οπουδήποτε και οσοδήποτε 

µακριά. Οι ιστοσελίδες είναι δυνατό να προβάλονται σε κάθε είδος υπολογιστικού 

συστήµατος. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει συγκεκριµένες λέξεις σε µια 

ιστοσελίδα, ή και κουµπιά και να «µεταβεί», (ή καλύτερα συνδεθεί) µε άλλες σελίδες 

κατά την αναζήτηση πληροφοριών, στον Παγκόσµιο Ιστό.  

Η αναζήτηση φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων, η κράτηση θέσεων γενικά, η συµµετοχή 

σε δηµοπρασίες, η άµεση χρήση λεξικών, η αναφορά σε χάρτες, η πληροφόρηση για τον 

καιρό, οι αγοροπωλησίες, αλλά και πάµπολλες άλλες περιπτώσεις υλοποιούνται µε τη 

χρήση του Παγκόσµιου Ιστού. 

Μια ιστοσελίδα είναι ένα έγγραφο που περιέχει απλό κείµενο. Στην πραγµατικότητα 

όµως, µέσα στο κείµενο περιλαµβάνονται και πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 

παρουσίασης του εγγράφου. Αυτό πραγµατοποιείται, όπως είδαµε µε τη γλώσσα HTML. 
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Συνεπώς η ιστοσελίδα περιέχει κείµενο που δεν είναι άλλο από κώδικα στη γλώσσα 

HTML. Όπως θα δούµε όµως, εκτός από την HTML υπάρχουν και άλλοι κώδικες που 

χρησιµοποιούνται σε ένα έγγραφο ιστοσελίδας, όπως κώδικας στη γλώσσα XML. Η 

παρουσίαση µιας ιστοσελίδας µε τρόπο που να είναι κατανοητή από τον άνθρωπο µε 

άµεσο τρόπο πραγµατοποιείται, όπως θα δούµε παρακάτω, µέσω ειδικών προγραµµάτων 

που ονοµάζονται Web Browsers (φυλλοµετρητές) και εκτελούνται στους υπολογιστές 

των χρηστών.       

5.4. Ιστοχώροι ή Ιστοτόποι (Websites) 

Το σύνολο των ιστοσελίδων που έχει κατασκευάσει και διαθέτει µια επιχείρηση, ή ένας 

οργανισµός ή ακόµη ένας ιδιώτης αποτελούν µαζί ένα Website, δηλαδή έναν ιστοχώρο, ή 

ιστοτόπο. Οι επιχειρήσεις και οι Οργανισµοί δηµιουργούν ιστοχώρους τους οποίους 

φροντίζουν να επιµελούνται ώστε να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη εµφάνιση κατά 

την προβολή τους.  Φροντίζουν συνεπώς για την «εικαστική» πλευρά του ιστοχώρου. 

Χρησιµοποιούν για το λόγο αυτό ειδικά άτοµα µε εµπειρία (πχ γραφίστες, σχεδιαστές, 

ακόµη και αρχιτέκτονες) που αναλαµβάνουν να κάνουν τους ιστοχώρους όσο το δυνατό 

ελκτικούς. Παρατηρούµε ότι πολλοί ιστοχώροι είναι κατασκευασµένοι µε ωραίους 

χρωµατισµούς, κοµψές γραµµατοσειρές, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία. Επίσης δίνουν 

τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιµοποιούν τον ιστοχώρο διαδραστικά και 

παρέχουν ευελιξία.   

Οι επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούν τους ιστοχώρους τους για να 

γίνονται γνωστές και να ενηµερώνουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν. 

Βλέπουµε λοιπόν συχνά σε πολλούς ιστοχώρους διαφηµίσεις, λίστες µε προϊόντα, 

υπηρεσίες και τις αντίστοιχες τιµές, καθώς και ολοκληρωµένες διαδικασίες ηλεκτρονικών 

πωλήσεων.  

5.5. Το πρότυπο Client – Server στο ∆ιαδίκτυο 

Το Web λειτουργεί µε βάση ένα πρότυπο που ονοµάζεται Client – Server 

(εξυπηρετούµενος – εξυπηρετών). Θα µπορούσαµε να δώσουµε πολλές διαφορετικές 

αποδόσεις αλλά δεν θα διαπράξουµε το σφάλµα, απλώς για λόγους προστασίας της 
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γλώσσας. Θα χρησιµοποιούµε τον όρο «client – server» που είναι γνωστός σε όλους και 

έχει επικρατήσει στις επιχειρήσεις και οργανισµούς. Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, Web 

server είναι το λογισµικό που εκτελείται σε έναν υπολογιστή του ∆ιαδικτύου (κόµβο) και 

κάνει διαθέσιµα αντίγραφα των ιστοσελίδων που είναι αποθηκευµένες σ’ αυτόν, σε 

άλλους υπολογιστές του ∆ιαδικτύου. Αντιστοίχως, Web client είναι το λογισµικό που 

εκτελείται στον τοπικό υπολογιστή ενός χρήστη του ∆ιαδικτύου και αντλεί, διαµορφώνει 

και παρουσιάζει στο χρήστη τα αντίγραφα των ιστοσελίδων που ζητά ο χρήστης από 

έναν οποιονδήποτε Web server. 

5.6. Web server 

Ένας υπολογιστής που είναι συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο και εκτελεί ειδικό λογισµικό 

(web server software) για να παρέχει συγκεκριµένες υπηρεσίες σε άλλους υπολογιστές 

του ∆ιαδικτύου. Ο τελευταίοι εκµεταλλεύονται τις πληροφορίες µε χρήση λογισµικού 

τύπου web browser (φυλλοµετρητή) που είναι εγκατεστηµένο και εκτελείται σ’ αυτούς. 

(Πιο αυστηρά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι web server είναι το λογισµικό που εκτελεί 

ένας υπολογιστής συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο).  
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CLIENTSCLIENTSΒΑΣΗΒΑΣΗ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

 

Εφαρµογή του προτύπου Client Server στο ∆ιαδίκτυο 

Γενικά η λειτουργία ενός Web server είναι η αποθήκευση ιστοσελίδων και η διάθεσή τους 

στα προγράµµατα Web browsers (ή φυλλοµετρητές), που χρησιµοποιούν οι χρήστες 

στους τοπικούς υπολογιστές τους, όταν οι τελευταίοι τις ζητήσουν. Οι ιστοσελίδες 

µπορούν, όπως αναφέραµε, να περιέχουν κάθε είδος εγγράφου του Web. Για το λόγο 

αυτό ένας Web server µπορεί να αποθηκεύει έγγραφα κάθε τύπου, όπως υπερµέσα 

(hypermedia), τα οποία περιλαµβάνουν γραφικά, ήχο, video, κίνηση και να τα διαθέτει 

στους ενδιαφεροµένους.    

5.7. Ο φυλλοµετρητής (Web browser) 

Η δυνατότητα ανάκλησης και χρήσης των ιστοσελίδων από τον Παγκόσµιο Ιστό 

πραγµατοποιείται µε τη χρήση προγραµµάτων που ονοµάζονται φυλλοµετρητές (ή Web 

browser) και είναι εγκατεστηµένα στους υπολογιστές των χρηστών. Οι φυλλοµετρητές 

συνεργάζονται µε τα αντίστοιχα προγράµµατα, που βρίσκονται αποθηκευµένα στους 

υπολογιστές των servers και ονοµάζονται web servers. Αποκωδικοποιούν και 

παρουσιάζουν στους χρήστες τις σελίδες που ανακαλούν, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

τους. Χρησιµοποιούνται από τους χρήστες για προσπελάσεις σε ιστοσελίδες του 
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∆ιαδικτύου και γενικότερα για πλοήγηση στον Παγκόσµιο ιστό.  

5.8. Γνωστοί Φυλλοµετρητές 

Ο Microsoft Internet Explorer είναι σήµερα ο πιο διαδεδοµένος φυλλοµετρητής σε 

ολόκληρο τον κόσµο. Είναι πολύ εξυπηρετικός, παρέχει πολλές διευκολύνσεις, συνδέεται 

µε άλλα προγράµµατα της ίδιας εταιρείας και θεωρείται µια πολύ καλή επιλογή. Πάντως 

το ότι είναι τόσο δηµοφιλής έχει στρέψει εναντίον του τις επιθέσεις πολλών χάκερ.  

Ο Netscape είναι επίσης ένα πολύ καλό προϊόν και παρέχει πολλές διευκολύνσεις.  

Επίσης ο φυλλοµετρητής Mozilla FireFox είναι πολύ αποτελεσµατικός, γρήγορος και 

αποτελεί µια άριστη εναλλακτική λύση και το κυριότερο προσφέρεται δωρεάν από την 

ακόλουθη διεύθυνση:http://www.mozilla.org/products/firefox. Το αρχείο του έχει 

µέγεθος 4.7MB. 

5.9. Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων (URL) 

Κάθε ιστοσελίδα πρέπει να έχει ένα λακωνικό και περιεκτικό όνοµα που να επιτρέπει 

στους χρήστες να το θυµώνται και στους φυλλοµετρητές να το χρησιµοποιούν και να 

την εντοπίζουν. Για το λόγο αυτό σε κάθε ιστοσελίδα εκχωρείται ένας Ενιαίος 

Εντοπιστής Πόρων (Uniform Resource Locator ή URL), που δεν είναι άλλος από τη 

διεύθυνση που χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό της.     

Ακολουθούν ως παραδείγµατα, διευθύνσεις ιστοχώρων (URL).  

http://www.aueb. gr 

http://www.ntua.gr 

http://www.ibm.com 

http://www.lancs.ac.uk 

http://www.harvard.edu 

http://www.cia.gov 
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http://www.britcoun.org 

http://users.hol.gr 

Κάθε Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων (Uniform Resource Locator ή URL) αρχίζει µε το 

πρόθεµα του πρωτοκόλλου http://, που αναφέρεται στο HyperText Transfer Protocol. 

To πρόθεµα αυτό προσδιορίζει ότι η επικοινωνία που θα ακολουθήσει µεταξύ του Web 

Server και του Web Browser καθορίζεται από το πρωτόκολλο HTTP. 

Το υπόλοιπο µέρος του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων προσδιορίζει τη θέση της ιστοσελίδας 

στο ∆ιαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, µετά το πρωτόκολλο ακολουθεί το όνοµα του Web 

Server στον οποίο είναι αποθηκευµένη η ιστοσελίδα. 

Γνωρίζουµε ότι όπως όλα τα αρχεία έτσι και τα περιεχόµενα των ιστοσελίδων είναι 

αποθηκευµένα σε κάποιο δίσκο του web server. Γνωρίζουµε επίσης ότι οι χώροι 

αποθήκευσης στους δίσκους προσδιορίζονται από καταλόγους ή directories. Έτσι το 

επόµενο τµήµα του URL αναφέρεται στο συγκεκριµένο κατάλογο του δίσκου. 

Το επόµενο τµήµα του URL είναι το όνοµα του αρχείου (file name) µέσα στον κατάλογο. 

Η γενική µορφή του URL είναι η ακόλουθη:  

Πρωτόκολλο : / / [www]όνοµαWebSe rve r /∆ ιαδροµή /αρχε ί ο . h tm l  

Θα πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι συχνά δεν είµαστε υποχρεωµένοι να 

πληκτρολογήσουµε κάθε τµήµα ενός URL. Πολλοί φυλλοµετρητές επιτρέπουν στο 

χρήστη να παραλείψει το πρόθεµα του πρωτοκόλλου http://. Επίσης αν το όνοµα του 

αρχείου της σελίδας παραλειφθεί από το τέλος του URL τότε υπονοείται από το 

φυλλοµετρητή το παραλειπόµενο ή υπονοούµενο (default) όνοµα, index.html. Το 

τελευταίο είναι γνωστό στους σχεδιαστές ιστοσελίδων, οι οποίοι συνήθως ονοµάζουν το 

αρχείο της σελίδας index.html. Έτσι οι χρήστες δεν έχουν παρά να αποµνηµονεύουν 

µόνο τη θέση του αρχείου και όχι ολόκληρο το όνοµά του. 

5.10. Απλή περιγραφή της λειτουργίας του WWW 

Το παράδειγµα που ακολουθεί περιλαµβάνει αναλυτικά τη διαδικασία ανάκλησης ενός 

εγγράφου και την παρουσίασή του στο χρήστη του ∆ιαδικτύου. 
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Θεωρούµε ότι η διεύθυνση µε την οποία θα αναζητηθεί το έγγραφο είναι η ακόλουθη: 

f:\tyxaioswebserver\dhmosieymena\Arthra\Arthro1.html 

Το αναζητούµενο έγγραφο είναι καταχωρηµένο σε ένα υπολογιστικό σύστηµα µε τη 

µορφή ηλεκτρονικού αρχείου και συγκεκριµένα σε κάποια συγκεκριµένη θέση ενός 

δίσκου. Το υπολογιστικό σύστηµα στο οποίο είναι καταχωρηµένο το έγγραφο, λειτουργεί 

µε ένα πρόγραµµα Web Server. 

Θεωρούµε ότι ο χρήστης εργάζεται σε έναν υπολογιστή συνδεδεµένο, µε κάποιο τρόπο, 

στο ∆ιαδίκτυο.  

Στον υπολογιστή του  Web Server είναι πλήρως καθορισµένη η περιοχή του δίσκου στην 

οποία µπορούν να προσπελάσουν οι χρηστές του ∆ιαδικτύου. Έτσι, για παράδειγµα στη 

συγκεκριµένη περίπτωση,  οι προσπελάσεις επιτρέπονται από τον κατάλογο Arthra και 

όσους άλλους καταλόγους βρίσκονται κάτω από αυτόν. 

Ο χρήστης αναζητά το έγγραφο µε τη χρήση του φυλλοµετρητή (web browser) που 

χρησιµοποιεί.  

Ο φυλλοµετρητής υποβάλλει ένα σχετικό αίτηµα στo Web Server.  

Όταν o Web Server δεχθεί το αίτηµα του φυλλοµετρητή, αναζητά το έγγραφο στην 

περιοχή του δίσκου του (κατάλογο) που έχουν δυνατότητα πρόσβασης οι χρηστές του 

∆ιαδικτύου. H περιοχή αυτή, σύµφωνα µε το παράδειγµά µας, είναι η ακόλουθη: 

f:\tyxaioswebserver\dhmosieymena 

Στη συνέχεια ερευνά για το έγγραφο Arthro1.html µέσα στη προσδιορισµένη περιοχή, 

µε βάση τη διεύθυνση που έχει δοθεί και συγκεκριµένα:  

\dhmosieymena\Arthra 

Μετά την ανάκληση του εγγράφου από το Web Server, το έγγραφο παραδίδεται στο 

φυλλοµετρητή, ο οποίος αναλαµβάνει τη διαµόρφωσή του και στη συνέχεια την 

παρουσίασή του στο χρήστη. 

5.11. Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines) 

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία εντοπισµού των πληροφοριών που αναζητούνται στο 
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∆ιαδίκτυο, έχουν αναπτυχθεί ειδικά προγράµµατα που ονοµάζονται µηχανές 

αναζήτησης (search engines).  

Μερικές από τις πιο γνωστές µηχανές αναζήτησης είναι οι ακόλουθες  

 google (http://www.google.com) 

 yahoo (http://www.yahoo.com),  

 altavista (http://www.altavista.com),  

 lycos (http://www.lycos.com),  

 webcrawler (http://www.webcrawler.com),  

 excite (http://www.excite.com),   

 aol (http://www.aol.com) 

Κάθε µηχανή αναζήτησης ενεργοποιείται µε τον ίδιο τρόπο.  

 Πληκτρολογείται ή επιλέγεται η διεύθυνσή της.  

 Στη σελίδα της µηχανής αναζήτησης, εµφανίζεται µια φόρµα αναζήτησης, όπου ο 

χρήστης πληκτρολογεί τη λέξη κλειδί ή το συνδυασµό των λέξεων του θέµατος που 

αναζητά.  

 Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται µε τη µορφή λίστας και περιλαµβάνουν συνδέσµους 

στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.  

Οι µηχανές αναζήτησης υποστηρίζουν µεθόδους που διευκολύνουν τη διαδικασία 

αναζήτησης και περιορίζουν τόσο το χώρο αναζήτησης όσο και το πλήθος των 

αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των χρηστών.  

Ο περιορισµός του θέµατος και η χρήση λέξεων κλειδιών είναι ο πιο συνηθισµένος 

τρόπος µείωσης του χρόνου αναζήτησης.  

5.12. ∆ιαφηµιστικό πανό (banner ad) 

Πανό (banner ad) είναι η προβολή µιας εικόνας, σε µια ιστοσελίδα του Web, συνήθως για 

διαφηµιστικούς σκοπούς. Το banner συνδέεται µε τον ιστοχώρο του διαφηµιζόµενου και 

δίνει τη δυνατότητα σε όποιον επιθυµεί να µεταφερθεί στην ιστοσελίδα του για 
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περισσότερες πληροφορίες. Το µέγεθος του αρχείου της εικόνας είναι συνήθως µεταξύ 7 

Kb και 10 Kb. Είναι λογικό ότι όσο µικρότερο είναι το µέγεθος του αρχείου τόσο πιο 

γρήγορα «κατεβαίνει». Για το λόγο αυτό δίνεται µεγάλη σηµασία στο µέγεθος, αφού η 

καθυστέρηση έχει σαν αποτέλεσµα την ανυποµονησία των επισκεπτών και τη διακοπή 

και της διαδικασίας πριν από την ολοκλήρωσή της, και της εµφάνισης του banner. Τα 

banners συνήθως περιλαµβάνουν κείµενο, γραφικά και εικόνες. Η προσπάθεια γίνεται 

πάντα µε στόχο την προσέλκυση των καταναλωτών. Ένα banner περιλαµβάνει σύνδεσµο 

που µεταφέρει στην αρχική ιστοσελίδα του διαφηµιζοµένου. Μεταξύ των 

µειονεκτηµάτων του banner είναι το υψηλό του κόστος. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι 

περιέχει πάντα λίγες πληροφορίες. Για το λόγο αυτό η προσπάθεια έγκειται στη σχεδίαση 

ενός αποδοτικού και σύντοµου µηνύµατος για να προσελκύσουν τους καταναλωτές.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ενσωµάτωσης banners σε ιστοχώρους άλλων. Συχνά δυο 

επιχειρήσεις (ιστοχώροι) ανταλλάσσουν banner και η µία συµφωνεί να εµφανίζει το 

banner της άλλης. Στην περίπτωση αυτή έχουµε µια άµεση σύνδεση των δύο web-sites 

και δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη του ενός ιστοχώρου να επισκεφθεί µε άµεσο 

τρόπο και τον άλλο. Η ίδια διαδικασία µπορεί να γίνει και µεταξύ περισσοτέρων από δύο 

επιχειρήσεις. Η αγορά χώρου τοποθέτησης banner στο ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιείται και 

αυτή αλλά ως επιλογή στοιχίζει πολύ περισσότερο. 

5.13. Ιστορικά στοιχεία του Παγκόσµιου Ιστού 

Το 1989 ο Tim Berners-Lee, που ήταν επιστήµονας πληροφορικής του Ινστιτούτου 

Cern, διετύπωσε µια ιδέα για να διευκολύνει την ανταλλαγή των διαφόρων 

επιστηµονικών κειµένων, µεταξύ των ερευνητών. Η ιδέα αυτή θα έδινε τη δυνατότητα 

χρήσης εγγράφων υπερκειµένου (hypertext) σε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία θα 

µπορούσαν να συνδέονται µεταξύ τους κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Έτσι οι 

διάφοροι επιστήµονες ερευνητές, όπως πχ οι φυσικοί θα µπορούσαν µε απλές επιλογές 

λέξεων και φράσεων, που προβάλλονται στην οθόνη, να ανακαλούν ένα σχετικό 

υπερκείµενο. 

1991: Αναπτύσσεται µια αρχική µορφή της ιδέας του Tim Berners-Lee στο Ινστιτούτο 

Cern. Ήταν ένα εργαλείο ξεφυλλίσµατος επιπέδου γραµµής (Browser Line Oriented), 

χωρίς δυνατότητα γραφικών, αλλά µόνον κειµένου. 
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1992: Η ιδέα γίνεται πραγµατικότητα µε τη µορφή του World Wide Web (Παγκόσµιου 

Ιστού). Έκτοτε έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία της εποχής εκείνης.    

1993: Ανάπτυξη του Mosaic, του πρώτου εργαλείου ξεφυλλίσµατος σε γραφικό 

περιβάλλον, στο NCSA Center του Πανεπιστηµίου του Illinois, από τον Mark Andreasson 

και άλλους. Στη συνέχεια δύο εκατοµµύρια αντίγραφα του Mosaic χρησιµοποιούνται στο 

∆ιαδίκτυο.  

1994 : Εµφάνιση του πρώτου εµπορικού φυλλοµετρητή (web browser) Netscape, από 

την εταιρεία Netscape Corporation. 

1995 : Ένα πλήθος από επιχειρήσεις που λειτουργούν και µέσω του ∆ιαδικτύου κάνουν 

τη δηµόσια εµφάνισή τους, µεταξύ των οποίων και η Netscape Corporation (Αυτή είναι η 

αρχή της εκρηκτικής ανόδου των εταιρειών “dot.com”, “.com”). 

1998 : Το πλήθος των ιστοχώρων στον παγκόσµιο ιστό ξεπερνά τις 700 χιλιάδες. 

2000 : Το πλήθος των ιστοχώρων στον παγκόσµιο ιστό ξεπέρασε το ένα εκατοµµύριο 
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6. Η τεχνολογία της Ηλεκτρονικής 

∆ιαµεταγωγής ∆εδοµένων (EDI - Electronic 

data interchange) 

H ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων χρησιµοποιείται κυρίως για την πραγµατοποίηση 

αγορών και πληρωµών µεταξύ επιχειρήσεων. Χρησιµοποιείται σταδιακά επίσης και στην 

περίπτωση χρεοπιστώσεων, που πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µε τις αντίστοιχες 

συναλλαγές.  

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων περιλαµβάνει τη µεταφορά ηλεκτρονικών 

δεδοµένων από το υπολογιστικό σύστηµα µιας επιχείρησης στο υπολογιστικό σύστηµα 

µια άλλης. Για το σκοπό αυτό τα δεδοµένα δοµούνται σε µια γενικά αποδεκτή µορφή, 

ώστε να είναι έτοιµα να χρησιµοποιηθούν από το υπολογιστικό σύστηµα της επιχείρησης 

που τα δέχεται. 

Το EDI ξεχωρίζει από τις παραδοσιακές µεταδόσεις δεδοµένων µεταξύ των επιχειρήσεων, 

που πραγµατοποιούνται µε fax, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλέφωνο ή και telex. Αυτό 

συµβαίνει επειδή οι παραδοσιακές µεταδόσεις δεδοµένων πραγµατοποιούνται µε την 

ανθρώπινη παρέµβαση. Ο άνθρωπος οφείλει να γνωρίζει τα πάντα σχετικά µε το 

περιεχόµενο των δεδοµένων και να ξέρει τι ακριβώς αποστέλλει και τι λαµβάνει και µε 

ποιον ακριβώς τρόπο. Στη συνέχεια, αν πρόκειται για παραλαβή δεδοµένων, θα πρέπει να 

µεριµνήσει για τη διαµόρφωσή τους και την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα 

πληροφοριακά συστήµατα για επεξεργασία. Με λίγα λόγια ολόκληρη ή µέρος της 

επεξεργασίας των πληροφοριακών δεδοµένων γίνεται από τον άνθρωπο. Με την 

τεχνολογία EDI τα πληροφοριακά δεδοµένα µεταδίδονται άµεσα µεταξύ των αντιστοίχων 

πληροφοριακών συστηµάτων των επιχειρήσεων, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης 

ερµηνείας και µεσολάβησης.  

Το EDI έχει γενικά πολλές εφαρµογές. Για να αντιληφθούµε πως το EDI µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια του οικιακού αυτοµατισµού παραθέτουµε το παρακάτω 

παράδειγµα.  

Οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις που συναρµολογούν προϊόντα επιθυµούν να έχουν επάρκεια 
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των απαραιτήτων υλικών, ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιούν άµεσα τις ανάγκες τους. 

Όταν όµως τα αποθέµατα ενός υλικού µειωθούν, παραγγέλλουν νέα από τους 

προµηθευτές τους για να τα αντικαταστήσουν. Οι προµηθευτές αποστέλλουν τα υλικά 

και αργότερα εκδίδουν τιµολόγια. 

Η όλη διαδικασία µπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο, ιδίως αν το τµήµα προµηθειών µιας 

βιοµηχανίας πρέπει να καταρτίσει εντολή παραγγελίας η οποία θα ταχυδροµηθεί στον 

προµηθευτή. Ο προµηθευτής επίσης θα πρέπει να επεξεργαστεί την όλη  υπόθεση µε το 

λογιστήριό του και το τµήµα αποστολών. Παρατηρούµε ότι η γραφειοκρατία της 

παραγωγής είναι φανερή τόσο στη βιοµηχανική αυτή επιχείρηση, όσο και στον 

προµηθευτή, καθώς επίσης και στις διαδικασίες επικοινωνίας µεταξύ των δύο 

επιχειρήσεων. Όλα αυτά  είναι δυνατό να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, που έχουν 

πάντα κόστος και σε λάθη. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδέχεται η βιοµηχανική επιχείρηση να διατηρεί αποθέµατα 

πολύ µεγαλύτερα από τα απαραίτητα, για να είναι σίγουρη, επειδή λαµβάνει υπ’ όψη το 

χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση µιας παραγγελίας. Αυτό από µόνο του 

αποτελεί κόστος. Αν και ο προµηθευτής έχει επίσης χαµηλά αποθέµατα του υλικού, τότε 

θα χρειαστεί κάποια χρονική περίοδος για να ενηµερωθεί γι' αυτό η βιοµηχανική 

επιχείρηση. Τα ίδια θα µπορούσαν να συµβούν, έστω και αν και οι δύο επιχειρήσεις 

έχουν αυτοµατοποιηµένα συστήµατα παρακολούθησης των αποθεµάτων και ελέγχου 

των παραγγελιών τους. Αυτό που λείπει από την όλη υπόθεση είναι η αυτοµατοποίηση 

των παραπάνω διαδικασιών, αλλά µε αυτόµατη διασύνδεση για τις δυο εταιρείες. 

Στα πλαίσια του πλήρους αυτοµατισµού και του EDI η κατάσταση αυτή µπορεί να 

διευθετηθεί µε τον παρακάτω τρόπο. Μόλις τα αποθέµατα του υλικού της βιοµηχανικής 

επιχείρησης µειωθούν χαµηλότερα από ένα κατώτατο επίπεδο, τότε, µετά από 

διερεύνηση µιας λίστας πιθανών προµηθευτών, που βασίζεται σε υπολογιστή, ο πιο 

κατάλληλος επιλέγεται. Ακολουθεί στη συνέχεια µια ηλεκτρονική παραγγελία που 

δηµιουργείται στο υπολογιστικό σύστηµα της βιοµηχανικής επιχείρησης. Η παραγγελία 

αυτή µεταδίδεται ακολούθως στο υπολογιστικό σύστηµα του προµηθευτή, όπου και 

υφίσταται την κατάλληλη επεξεργασία. Την ίδια δηλαδή επεξεργασία που θα 

ακολουθούσε µια τηλεφωνική ή γραπτή παραγγελία. Η διαφορά είναι ότι όλα είναι 

προγραµµατισµένα να λειτουργούν άµεσα και αλυσιδωτά. Θα ακολουθήσει λοιπόν 
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έλεγχος σχετικά µε το αν υπάρχει διαθέσιµο ή όχι το υλικό. Αν δεν υπάρχει, τότε στην 

ιδανική περίπτωση, ένα σήµα προς το υπολογιστικό σύστηµα της βιοµηχανικής 

επιχείρησης, θα έχει σαν συνέπεια την επανάληψη της διαδικασίας µε τον επόµενο από 

τους επιλεγέντες προµηθευτές. Αν το υλικό είναι διαθέσιµο, τότε θα ακολουθήσει µείωση 

του αποθέµατος για τον προµηθευτή και οδηγία στα εµπλεκόµενα τµήµατα να 

αποστείλουν το υλικό και να ρυθµίσουν όλες τις λεπτοµέρειες της παράδοσης. Με τον 

ίδιο τρόπο µία ηλεκτρονική αναγνώριση της ικανοποίησης της παραγγελίας µεταδίδεται 

στη βιοµηχανική επιχείρηση, µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος έκδοσης τιµολογίων 

το οποίο θα περιµένει την παραλαβή των αγαθών πριν από την πληρωµή. 

Στην παραπάνω EDI αυτοµατοποιηµένη έκδοση δεν παρατηρούνται γραφειοκρατικές 

ανταλλαγές. Οι άνθρωποι εµπλέκονται µόνο όπου απαιτείται, όπως στη φόρτωση και τη 

διανοµή των αγαθών, στην περίπτωση της επικύρωσης της εντολής προµήθειας από τη 

βιοµηχανική επιχείρηση και στη συµφωνία µε τον προµηθευτή. Αλλά και οι ανθρώπινες 

επικυρώσεις είναι δυνατό να ορισθούν σαφώς και να αποτελέσουν κανόνες µε επιλογές, 

ίσως και να διαχειρίζονται από το υπολογιστικό σύστηµα, ώστε  να γίνει δυνατή η 

αυτοµατοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας αποκλειστικά από τον υπολογιστή. Στην 

τελευταία περίπτωση τα πλεονεκτήµατα και για τις δύο επιχειρήσεις θα είναι τα εξής: 

 ταχύτητα ικανοποίησης της παραγγελίας. 

 έλλειψη της εµπλεκόµενης γραφειοκρατίας. 

 χαµηλό κόστος των διαδικασιών των συναλλαγών λόγω του ότι η εµπλοκή της 

δαπανηρής ανθρώπινης εργασίας είναι ελάχιστη. 

 έλλειψη των ανθρώπινων λαθών. 

6.1. Η µεθοδολογία EDI 

Το EDI µπορεί να εφαρµοσθεί εκεί που µια οµάδα συναλλασσοµένων επιχειρήσεων 

επιθυµεί να διασφαλίσει ότι όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταδίδονται µεταξύ των 

επιχειρήσεων.  

 Μια από τις πρώτες οµάδες EDI που δηµιουργήθηκαν επέτρεψε στις διεθνείς 

αεροπορικές εταιρείες µέλη της IATA, να έχουν τη δυνατότητα αυτόµατης κράτησης 
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θέσεων.  

 Η SWIFT (Society for Worldwide International Financial Transfers) είναι µια από τις 

EDI οµάδες και έχει σκοπό τη µετάδοση και επεξεργασία των διεθνών οικονοµικών 

συναλλαγών µεταξύ τραπεζών. 

6.2. Το ηλεκτρονικό γραµµατοκιβώτιο 

Οι όµιλοι EDI χρειάζονται υπηρεσίες που προσφέρει το EDI, για να κάνουν τις 

ανταλλαγές δεδοµένων αποτελεσµατικές. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνήθως 

από φορείς που έχουν οικονοµικά οφέλη, ή αποτελούν µέλη του οµίλου και εξυπηρετούν 

τα υπόλοιπα µέλη. Οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν περιορίζονται στη µετάδοση των 

δεδοµένων, αλλά παρέχονται διευκολύνσεις ηλεκτρονικού γραµµατοκιβωτίου. Το 

ηλεκτρονικό γραµµατοκιβώτιο είναι ένα είδος ηλεκτρονικής θυρίδας,  στην οποία 

καταχωρούνται τα κάθε τύπου δεδοµένα που στέλνονται από άλλες επιχειρήσεις. Η 

φυσική θέση του ηλεκτρονικού γραµµατοκιβωτίου βρίσκεται στους δίσκους του φορέα 

του EDI. Ο  χρήστης (client) της ηλεκτρονικής θυρίδας µπορεί να διαβάσει τα δεδοµένα 

ή τα µηνύµατα. Παρέχοντας αυτές τις υπηρεσίες ο φορέας προσθέτει αξία στη µετάδοση 

των δεδοµένων και για αυτό λέγεται ότι εκτελείται ένα value-added network (δίκτυο 

προστιθέµενης αξίας). 

Είναι προφανές ότι µία οµάδα επιχειρήσεων θα πρέπει να συµφωνεί πλήρως ως προς τα 

πρότυπα της επικοινωνίας και τις παραστάσεις των µηνυµάτων ώστε το EDI να 

λειτουργεί επιτυχώς. Για παράδειγµα οι τράπεζες έχουν συµφωνήσει σε όλα τα θέµατα 

σχετικά µε τα πρότυπα του SWIFT. Η µεγάλη απήχηση που έχει το EDI οδήγησε τα 

Ηνωµένα Έθνη να δηµιουργήσουν για τις εµπορικές εφαρµογές του EDI ένα ειδικό σώµα 

πρότυπο, το UN / EDIFACT (United NATIONS / EDI for Administration, Commerce and 

Transport). Το σώµα αυτό παρήγαγε ένα σύνολο προτύπων γνωστό ως EDIFACT για την 

ηλεκτρονική µετάδοση των δεδοµένων σε σχέση µε το εµπόριο των αγαθών και των 

υπηρεσιών. 
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6.3. Η Χρησιµότητα του EDI 

Πολλά από τα οφέλη του EDI είναι γνωστά από τα προηγούµενα. Γενικά όµως το EDI 

διασφαλίζει: 

 Τη διεκπεραίωση µιας διεπιχειρησιακής συναλλαγής στον ελάχιστο χρόνο. 

 Τον περιορισµό της γραφειοκρατίας κατά τη διεκπεραίωση των συναλλαγών. 

 Τη µείωση του κόστους της επεξεργασίας των συναλλαγών και της ανάγκης για 

ανθρώπινες επεµβάσεις. 

 Ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων λαθών, λόγω της µειωµένης ανθρώπινης εµπλοκής 

στις διαδικασίες. 

Τα παραπάνω είναι οφέλη δοκιµασµένα τόσο από τον αποστολέα, όσο και από τον 

αποδέκτη σε µία σχέση EDI, αν και υπάρχει βέβαια και το κόστος της αγοράς και 

εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισµού.  

Επί πλέον υπάρχουν σηµαντικά στρατηγικά πλεονεκτήµατα συσχετισµένα µε την 

εισαγωγή του EDI. 

 Η αύξηση της ταχύτητας των διαδικασιών των συναλλαγών µεταξύ των 

επιχειρήσεων και των προµηθευτών τους, αλλά και των πελατών τους, δηµιουργεί 

µια ευέλικτη αλυσίδα στην όλη διαδικασία των προµηθειών, που παρέχει 

ταχύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες. Με τον τρόπο αυτό οι 

επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν το EDI αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, 

τουλάχιστον ως προς την αλυσίδα των προµηθειών, σε σχέση µε τις άλλες 

επιχειρήσεις.  

 Η ταχύτητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις για υλικά στη βιοµηχανική διαδικασία 

καθιστά ικανούς όλους τους συµµετέχοντες στην αλυσίδα προµήθειας να 

µειώσουν τα αποθέµατα ασφαλείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα για µια επιχείρηση 

να περιορίζει την ανάγκη να δεσµεύσει το ενεργητικό της σε µη παραγωγικά υλικά. 

Όλη η αλυσίδα εποµένως αποκτά ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο 

βιοµηχανικό τοµέα. 

 Είναι συµφέρον για µια επιχείρηση να συνδέεται µε µεγάλο αριθµό προµηθευτών 

και πελατών µέσα στο EDI. Για παράδειγµα µια βιοµηχανία κατασκευής οικιακών 
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ηλεκτρικών ειδών έχει συµφέρον και θα αποκτήσει σηµαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα αν κατορθώσει να εισάγει και συνδέσει στο EDI πολλούς 

προµηθευτές των υλικών που χρειάζεται. Ενώ όµως το EDI ωφελεί κάθε 

προµηθευτή για τους παραπάνω λόγους,  από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι τον 

εξασθενεί όσο αυξάνονται οι  προµηθευτές που συµµετέχουν στο EDI. Είναι 

συνεπώς προς το συµφέρον του προµηθευτή να προσπαθήσει να συνδεθεί και 

αυτός µέσω του EDI, µε όσες το δυνατό περισσότερες βιοµηχανίες κατασκευής 

οικιακών ηλεκτρικών ειδών, έτσι ώστε να ενισχύεται η θέση του, δεδοµένου ότι 

δεν θα έχει πλέον εξάρτηση από ένα µόνο βιοµηχανικό πελάτη. 
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7. Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και η ∆ικτυακή 

Επιχείρηση  

Η εκτεταµένη χρήση και οι προοπτικές της ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας µέσω της 

χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε δραστηριότητες 

επιχειρηµατικής εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων της. Η «ηλεκτρονική 

επιχειρηµατικότητα» ή το «ηλεκτρονικό επιχειρείν» είναι µια από τις πιο βασικές µορφές 

ανάπτυξης της σύγχρονης επιχειρηµατικότητας. Σε ολόκληρο τον κόσµο παρατηρούµε 

πολλές περιπτώσεις ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας µε διάφορους τρόπους. Αυτές 

εµφανίζονται µε την εφαρµογή έξυπνων ιδεών, οι οποίες εκσυγχρονίζουν βασικές 

λειτουργίες των επιχειρήσεων µέσω της συµµετοχής τους στον κόσµο του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Η αναγνώριση των πελατών, των επιθυµιών τους και της όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορης ανταπόκρισης στις επιθυµίες τους είναι κάτι που απασχολούσε και απασχολεί 

ακόµη τις επιχειρήσεις. Η δυνατότητα της αµεσότητας, µπορεί να ισχύει  µόνο σε µικρά 

καταστήµατα, µε µικρή και γνωστή πελατεία, από τα οποία λίγα υπάρχουν πια. Η 

αναγνώριση των πελατών και η αµεσότητα στις σχέσεις µαζί τους δεν είναι δυνατόν να 

λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο σε περιπτώσεις που οι πελάτες είναι πολυπληθείς και 

άγνωστοι. Η ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων σήµερα βασίζεται σε κατάλληλα 

συστήµατα που χρησιµοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις και στις επιθυµίες των πελατών, µε ευελιξία, αξιοπιστία, αποδοτικότητα και 

ταχύτητα.  

Η επιχείρηση σήµερα τείνει να γίνεται πιο ανταγωνιστική όταν ανταποκρίνεται άµεσα στις 

επιθυµίες των πελατών και µπορεί να τους προσφέρει άµεσα οφέλη. Η προσπάθεια 

ανταπόκρισης στις επιθυµίες των πελατών, για µια επιχείρηση, θα πρέπει να υλοποιηθεί 

όσο το δυνατόν πιο σύντοµα, ώστε να οδηγήσει στη βελτίωση των επιχειρηµατικών 

επιδόσεων τώρα και όχι µετά από χρόνια. Ο καλύτερος και πιο αποτελεσµατικός τρόπος 

για ρεαλιστικά επιχειρηµατικά οφέλη είναι να γεφυρωθεί το πληροφοριακό κενό που 

υπάρχει µεταξύ των πελατών, των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης και της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα κέρδη από την αντιµετώπιση αυτού του πληροφοριακού 

κενού είναι η µείωση του κόστους παραγωγής και η δυνατότητα ελαχιστοποίησης του 
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χρόνου ικανοποίησης των επιθυµιών των πελατών. Το τελευταίο δεν σηµαίνει µόνο 

ανταπόκριση στις παραγγελίες. Αντίθετα σηµαίνει πρόβλεψη των επιθυµιών των πελατών 

πριν αυτές εκφρασθούν σε παραγγελίες.  

Όλα τα παραπάνω µπορούν να πραγµατοποιηθούν σήµερα µέσω των πληροφοριακών 

συστηµάτων, που έχει αποδειχθεί ότι συµβάλλουν ουσιαστικά στην ικανοποίηση των 

πελατών. Ο γνωστός ιδρυτής της Microsoft Bill Gates είχε τονίσει ότι «Σήµερα, τα πάντα 

σχεδόν στο εµπόριο είναι ένα ενιαίο προϊόν, εκτός από τον τρόπο που µια εταιρία 

χειρίζεται τις πληροφορίες. Ο τρόπος διαχείρισης των πληροφοριών καθορίζει τους 

νικητές και τους ηττηµένους. Ο τρόπος που χρησιµοποιούνται οι πληροφορίες ίσως να 

είναι ο κρίσιµος παράγων που κάνει τη διαφορά µεταξύ αποτυχίας ή επιτυχίας – ή 

σαρωτικής επιτυχίας».  

Η παραπάνω σκέψη µας οδηγεί στην ερώτηση: «Πώς διαχειρίζεται σήµερα µια εταιρία τις 

πληροφορίες για τους πελάτες της, τις πωλήσεις της, τις παραγγελίες και τους 

καταλόγους;». Η απάντηση είναι απλή: «Μέσω των σύγχρονων επιχειρηµατικών της 

συστηµάτων, που συνδυάζουν βάσεις δεδοµένων, αποθήκες δεδοµένων, διαδικασίες 

εξόρυξης δεδοµένων, πολυµέσα και εφαρµογές του παγκόσµιου ιστού».  

Η σύγχρονη επιχειρηµατικότητα εκφράζεται µε κατάλληλο σχεδιασµό που να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, της διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και των εφαρµογών 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλες αυτές οι εφαρµογές είναι κεντρικές σε µια 

σύγχρονη επιχείρηση. Η αλλαγή των επιχειρήσεων από τις παραδοσιακές συνήθειες και η 

δυνατότητα αναβάθµισής τους στα παραπάνω είναι πολύ σηµαντική υπόθεση. Με το 

γεγονός ότι ο παγκόσµιος ιστός και το ∆ιαδίκτυο έχουν συγκεντρώσει τα τελευταία 

χρόνια το ενδιαφέρον του µεγαλύτερου µέρους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, οι 

παραπάνω εφαρµογές µπορούν να υλοποιηθούν και να αποδώσουν µε κατάλληλη 

σχεδίαση και υλοποίηση.  

Επί πλέον, η δυνατότητα συµµετοχής σε εταιρικές διαδικασίες µέσω κατάλληλων 

πληροφοριακών συστηµάτων, που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και 

συνεργάζονται χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση, χρονολογείται από τη δεκαετία του 90 

και είναι µια πολύ σηµαντική εξέλιξη στην εταιρική χρήση της πληροφορικής. Η στροφή 

προς τις εταιρικές εφαρµογές ήταν ιδιαίτερα εµφανής στα µισά της δεκαετίας του 90, 
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όταν οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί προσπαθούσαν να βρουν τρόπους για να 

παρακάµψουν τις παλιές παραδοσιακές εφαρµογές, που είχαν απαξιωθεί και δεν ήταν 

ικανές να ανταποκριθούν στις αλλαγές και απαιτήσεις της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Σήµερα, είναι φανερή η προσπάθεια των επιχειρήσεων να στραφούν δυναµικά προς την 

οικονοµία των πληροφοριών. Η εσωτερική τους διάρθρωση δοµείται σταδιακά σε 

αλληλένδετες µεταξύ τους εταιρικές εφαρµογές, που υποστηρίζονται από τη σύγχρονη 

τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι αποµονωµένες και µη 

συνεργάσιµες εφαρµογές θωρούνται πια παρωχηµένες. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν στρέφεται στις διαδικασίες και στις µεθόδους ενσωµάτωσης ενός 

περίπλοκου συνόλου εφαρµογών, έτσι ώστε να λειτουργούν όλες µαζί µε σκοπό τη 

διαχείριση, την οργάνωση, την επεξεργασία των πληροφοριακών δεδοµένων και την 

παραγωγή χρήσιµων πληροφοριών.  

Τα παραπάνω δεν είναι καθόλου εύκολο να πραγµατοποιηθούν, δεδοµένου ότι όσο ο 

ρυθµός των αλλαγών αυξάνει, τόσο τα προβλήµατα γίνονται πιο περίπλοκα και όσο πιο 

περίπλοκα είναι τα προβλήµατα των εφαρµογών, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται 

για την επίλυσή τους. Συνεπώς όσο αυξάνουν οι ρυθµοί των αλλαγών, τόσο και τα 

προβλήµατα αλλάζουν µορφές, ενώ αντιστοίχως η διάρκεια ζωής των λύσεων µειώνεται. 

Αυτά που συνήθως συµβαίνουν είναι: α) Ανεύρεση λύσεων για τα πιο σηµαντικά 

προβλήµατα, β) ∆ιαφοροποίηση εν τω µεταξύ των προβληµάτων σε βαθµό που οι λύσεις 

που βρέθηκαν δεν ανταποκρίνονται πλέον. Το αποτέλεσµα για τις επιχειρήσεις θα είναι 

να υποστούν τεράστιες απώλειες ή και να πτωχεύσουν από την κακή σχεδίαση των 

απαιτήσεων σε λογισµικό. 

Η κεντρική ιδέα µετά τα παραπάνω είναι: ∆ηµιουργία και προσφορά περισσότερης αξίας 

για τον πελάτη, µέσα από τη σχεδίαση κατάλληλων εφαρµογών, οι οποίες µπορούν να 

προκύψουν από εξαντλητικό και συνεπή προσδιορισµό των απαιτήσεων. Γενικά για να 

σχεδιάσει κανείς και να αποφασίσει θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψη του τα 

ακόλουθα:     

 Τις τάσεις των εφαρµογών του ηλεκτρονικού επιχειρείν κατά την επόµενη 

πενταετία. 

 Την ανταπόκριση στις επιχειρηµατικές προκλήσεις µε κατάλληλο λογισµικό. 

 Την εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής (IT), την επιχειρησιακή υποδοµή και 
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τις δυνατότητες ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας. 

 Τη δυνατότητα συλλογής κατάλληλων πληροφοριακών δεδοµένων, επεξεργασίας, 

διαχείρισης και άµεσης και ενδεδειγµένης χρήση των πληροφοριών που 

προκύπτουν. 

 Τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες µείωσης της ζωής των προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 Τις συνθήκες που αναµένεται να προκύψουν από τη σύγκλιση των τεσσάρων 

βιοµηχανιών που συντελείται σήµερα και συγκεκριµένα της πληροφορικής, των 

επικοινωνιών, της ψυχαγωγίας και των ηλεκτρονικών καταναλωτικών ειδών, όπως 

ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών, κινητής τηλεφωνίας κλπ.       

 Τη δυνατότητα σε πρόγνωση των επιθυµιών των πελατών και της άµεσης σχεδίασης 

και υλοποίησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, µε χρήση της πληροφορικής πχ 

διαφοροποίηση προϊόντων µε µαζική εξατοµίκευση. 

Η ενοποίηση κατάλληλα σχεδιασµένων επιχειρηµατικών εφαρµογών, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, µπορούν να οδηγήσουν στην εταιρική αλλαγή που απαιτεί το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν. Παράλληλα απαιτείται ένα διαφορετικό επίπεδο διορατικότητας και εύστοχων 

αποφάσεων σχετικά µε την υιοθέτηση  λύσεων, που θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψη τα 

ακόλουθα :  

 τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου και  

 τη λογική που διακρίνει τις χρήσιµες και ενδεδειγµένες επιλογές της νέας 

τεχνολογίας, από τις συχνές υπερβολές της αγοράς, µε ταυτόχρονη αποµυθοποίηση 

στοιχείων της νέας τεχνολογίας. 

7.1 Η ∆ικτυακή (Ψηφιακή) Επιχείρηση  

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί χρησιµοποιούν σήµερα το ∆ιαδίκτυο για να έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνούν µε τους πελάτες και τους προµηθευτές τους, χωρίς 

φυσικούς περιορισµούς.  

Οι περιορισµοί που παρακάµπτονται συνδέονται κυρίως µε το φυσικό τόπο και το χρόνο 

επικοινωνίας, δεδοµένου ότι το ∆ιαδίκτυο λειτουργεί 24 ώρες την ηµέρα, ενώ επίσης 
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επιτρέπει τη διεξαγωγή συναλλαγών χωρίς τη φυσική παρουσία του ανθρώπου. 

Συνδέονται επίσης µε την παροχή πληροφοριών προς τους ενδιαφεροµένους µε τρόπο 

που κανένα άλλο µέσο ως τώρα δεν είχε τη δυνατότητα. Η µεγάλη ανάπτυξη των 

δικτύων και κυρίως του Internet τείνει να µεταλλάξει την παραδοσιακή επιχείρηση σε 

«δικτυωµένη επιχείρηση». Η δυνατότητα µετάδοσης πληροφοριών στο εσωτερικό και 

στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι βασική ιδιότητα της δικτυωµένης 

επιχείρησης και της παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα.  

Γενικά οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τον Παγκόσµιο Ιστό για τους παρακάτω γενικούς 

λόγους:   

 Άντληση πληροφοριών από τον ιστό  

 Προβολή των ιστοσελίδων τους για λόγους διαφήµισης  και αναζήτησης αγορών. 

 Αµεσότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών τους και επικοινωνία µαζί τους. 

 Καθιέρωση των υπερ-κειµένων (hypertexts)  σαν βασική µορφή ανάπτυξης 

εφαρµογών (π.χ. Intranets) 

 ∆ιεξαγωγή επιχειρηµατικών διαδικασιών όπως το Ηλεκτρονικό Εµπόριο.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η καθιέρωση της 

τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου συντελεί επίσης και στον εκσυγχρονισµό πολλών 

εσωτερικών διαδικασιών των επιχειρήσεων και οργανισµών. Οι επιχειρήσεις είναι 

αναγκασµένες να περάσουν σε νέες µορφές οργάνωσης και διοίκησης, να προβούν 

ακόµη και σε διαµόρφωση της κουλτούρας τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα 

τεκταινόµενα. Θα πρέπει να είναι έτοιµες να οδηγηθούν σε νέες κατευθύνσεις, µε ριζικές 

αλλαγές των δραστηριοτήτων τους, της µορφής τους και του χαρακτήρα τους, ώστε µε 

κατάλληλη διαµόρφωση να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις νέες ανάγκες του 

ανταγωνισµού και της αποδοτικότητας.  

Η τεχνολογία του παρελθόντος ήταν διαφορετική. Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις για να 

είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις διαδικασίες, ακόµη και αυτές της καθηµερινής 

πρακτικής ήταν αναγκασµένες να χρησιµοποιούν ακριβά και πολύπλοκα συστήµατα για 

να συγκεντρώνουν εσωτερικές πληροφορίες ώστε να συνδέονται µε τους πελάτες και 

προµηθευτές. Σήµερα οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί δηµιουργούν σύγχρονα ψηφιακά 

επιχειρηµατικά δίκτυα, τα οποία παρακάµπτουν τα παραδοσιακά δίκτυα συναλλαγών και 



Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
Ελευθέριος Α. Παπαθανασίου 

85 

διανοµής.   

Από τα προηγούµενα διαπιστώσαµε ότι το ∆ιαδίκτυο υποστηρίζει τη σύνδεση µεταξύ δύο 

πλευρών που διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνολογικά µέσα, τα οποία στις απλούστερες 

περιπτώσεις περιορίζονται σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή µε σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο.  

Είναι λοιπόν εύκολο να πραγµατοποιηθεί σύνδεση µεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και 

µεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους. Η χρήση του ∆ιαδικτύου παρέχει µια 

κοινή τεχνολογική πλατφόρµα εύχρηστη και αποδεκτή από όλους. Η πλατφόρµα αυτή 

µπορεί πολύ εύκολα να χρησιµοποιηθεί από κάθε οργανισµό και κάθε επιχείρηση. Με 

βάση όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι το ∆ιαδίκτυο τείνει να αντικαταστήσει και να 

επεκτείνει τα παραδοσιακά επιχειρηµατικά πρότυπα καθώς και τα κανάλια διανοµής. Το 

τελευταίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις  επιχειρήσεις και τους οργανισµούς και οδηγεί 

στη σταδιακή µείωση του κόστους των συναλλαγών και των αντιπροσώπων. Ο 

Παγκόσµιος Ιστός παρέχει άµεση πληροφόρηση στον καθένα. Όλη η πληροφόρηση 

σχετική µε τις αγορές, διάθεση προς αγορά, διαθεσιµότητα, τιµές, ποιότητα και άλλα 

είναι σήµερα διαθέσιµη µε άµεσο τρόπο από το Web. Είναι λοιπόν φανερό ότι η 

τεχνολογία του ∆ιαδικτύου έχει δηµιουργήσει και καθιερώσει µια παγκόσµια τεχνολογική 

πλατφόρµα η οποία χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς για να 

τους διευκολύνει στις ακόλουθες επιχειρηµατικές δραστηριότητες:  

►  των  αγορών ,   

►  των  πωλήσεων  κα ι   

►  των  ανταλλαγών  αγαθών  κα ι  υπηρεσ ιών .   

Εκτός από τα παραπάνω, το ∆ιαδίκτυο συντελεί και στη µείωση του κόστους όλων των 

βηµάτων της διαδικασίας της πληροφόρησης. Έτσι οι διαδικασίες της συλλογής 

πληροφοριακών δεδοµένων, της αποθήκευσής τους και της µετάδοσής τους 

απλοποιούνται σηµαντικά. Πολλά από τα παραδοσιακά κανάλια ανταλλαγής πληροφοριών 

που αναφέρονται σε προϊόντα και υπηρεσίες, είναι πλέον πολύ ακριβά και τείνουν να 

απαξιωθούν. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί έχουν τη δυνατότητα άµεσης 

πληροφόρησης για πολλά και διαφορετικά θέµατα, τόσο για το εσωτερικό όσο και το 

εξωτερικό τους περιβάλλον.  

Οι πελάτες των επιχειρήσεων επίσης έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται µε άµεσο 

τρόπο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, να συγκρίνουν και να αποφασίζουν χωρίς να 
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χρειάζεται να επισκεφθούν τα καταστήµατα πωλήσεων. Επί πλέον µπορούν να εκτελούν 

άµεσα παραγγελίες στις πηγές πώλησης, δηλαδή στους προµηθευτές και να 

παρακάµπτουν τους όποιους µεσάζοντες.  

Η νέα κατάσταση που δηµιουργείται έχει τροποποιήσει τους παραδοσιακούς τρόπους 

διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών και τείνει να τους αντικαταστήσει ολοσχερώς. Οι 

επιχειρήσεις που έχουν αντιληφθεί την επερχόµενη αλλαγή λαµβάνουν τα µέτρα τους και 

µεταβάλουν τα επιχειρηµατικά τους πρότυπα µε νέα, τα οποία ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της νέας κατάστασης που διαµορφώνεται.  

7.2 Πλεονεκτήµατα της ∆ικτυακής Επιχείρησης 

Μείωση των ιεραρχικών επιπέδων  

∆ιάφορες µεγάλες επιχειρήσεις κατόρθωσαν µε χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής 

και των επικοινωνιών να µεταµορφωθούν. Συγκεκριµένα από καθαρά δυσκίνητες και 

γραφειοκρατικές έγιναν περισσότερο ευέλικτες, αποδοτικές, επιδεκτικές στις αλλαγές και 

πιο ανταγωνιστικές. Πολλές µάλιστα κατόρθωσαν να πραγµατοποιήσουν µείωση του 

προσωπικού και των επιπέδων της ιεραρχίας στην οργάνωσή τους, να µειώσουν το 

µέγεθός τους και να γίνουν πιο λειτουργικές από κάθε άποψη. Τα δίκτυα υπολογιστικών 

συστηµάτων επιτρέπουν και υποστηρίζουν την εργασία σε οµάδες, που οδηγεί σε πιο 

επίπεδη οργάνωση. Τα µέλη µιας οµάδας µπορούν να συνεργάζονται ανεξάρτητα από τις 

θέσεις που βρίσκονται. Οι δυνατότητες αυτές έχουν επίσης οδηγήσει και σε αντίστοιχη 

αναβάθµιση της λειτουργίας της διοίκησης. Έτσι τα υψηλότερα στελέχη µπορούν να 

διοικούν και να ελέγχουν µεγαλύτερο πλήθος εργαζοµένων, να διοικούν και να 

εποπτεύουν περισσότερα έργα και σε οποιεσδήποτε αποστάσεις.  

Ανεξαρτησία της εργασίας από τον τόπο 

Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν τη συνεργασία ανεξάρτητα από τις αποστάσεις µεταξύ 

των συνεργαζοµένων. Σε πολλές περιπτώσεις συγκεκριµένα τµήµατα της παραδοσιακής 

οργάνωσης έχουν απαξιωθεί και µπορούν να καταργηθούν. Η διαχείριση των 

αποθεµάτων µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που παρέχονται από λογισµικό που 

εύκολα πλέον διατίθεται στην αγορά είναι ένα παράδειγµα. Οι προµηθευτές έχουν τη 
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δυνατότητα να συνδέονται µέσω εξωδικτύων ή και του ∆ιαδικτύου µε τα συστήµατα των 

επιχειρήσεων, να ενηµερώνονται για τις απαιτήσεις και να προετοιµάζονται για τις 

παραδόσεις. Το σύστηµα της Built to order που χρησιµοποιεί η εταιρεία Dell είναι ένα 

πολύ καλό παράδειγµα. Γενικά οι επιχειρήσεις δεν περιορίζονται πλέον από τις 

γεωγραφικές τους θέσεις, ούτε και τις δυνατότητες οργάνωσης για να υποστηρίξουν το 

µάρκετινγκ, την ενηµέρωση, τις παραγγελίες, τις πωλήσεις και τις πληρωµές των 

προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν. Η δικτυακή επιχείρηση έχει τη δυνατότητα 

να συντονίζει όλες τις σχετικές δραστηριότητες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.  

Επί πλέον η δικτυακή επιχείρηση µπορεί να συνδέεται άµεσα και να συντονίζεται µε 

άλλες επιχειρήσεις και να δηµιουργεί εικονικές επιχειρήσεις, που µπορούν να συνδέουν 

ιδέες, προµηθευτές, κατασκευαστές, περιουσιακά στοιχεία, καταναλωτές και σε µερικές 

περιπτώσεις και ανταγωνιστές, µε σκοπό τη σχεδίαση, δηµιουργία και διάθεση νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Σήµερα υπάρχουν συστήµατα λογισµικού, που 

χρησιµοποιούνται για εκτέλεση των παραπάνω διαδικασιών. Η δικτυακή επιχείρηση 

µπορεί να χρησιµοποιεί τις δυνατότητες άλλων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, χωρίς την 

ανάγκη κάποιας φυσικής σύνδεσης µεταξύ τους. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί 

να έχει αναλάβει τη σχεδίαση ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, µια άλλη την παραγωγή 

και συναρµολόγησή του, µια τρίτη την οικονοµική  διαχείριση και µια ακόµη τη διανοµή 

του. Οι συνεργασίες αυτές δεν είναι συνήθως µόνιµες, αλλά διαρκούν όσο η υπηρεσία ή 

το προϊόν αποφέρει κέρδη.  

Βελτίωση της Οργάνωσης  

Στη δικτυακή επιχείρηση η τεχνολογία της πληροφορικής έχει οδηγήσει στην κατάργηση 

πολλών από τις χειρονακτικές διαδικασίες και τις έχει αντικαταστήσει µε νέες 

αυτοµατοποιηµένες, µε αποτέλεσµα τη βελτιωµένη διαχείριση της ροής των εργασιών. 

Το τελευταίο είχε οδήγησε στη µείωση του κόστους και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης 

ων πελατών. Με τον τρόπο αυτό πραγµατοποιείται σχεδίαση νέων διαδικασιών η οποία 

συνήθως συµβάλλει µε ουσιαστικό τρόπο στη βελτίωση της όλης επιχειρησιακής 

οργάνωσης. Επί πλέον οι δικτυακή επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να οργανώνεται 

καλύτερα, πιο ευέλικτα και µε δυνατότητες καλύτερης ανταπόκρισης στις αλλαγές της 

αγοράς. τέλος, είναι πολύ γρήγορη στις αντιδράσεις της και µπορεί να επωφελείται 

σχεδόν άµεσα από τις παρουσιαζόµενες επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Όπως αναφέραµε, 
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µικροί και µεγάλοι στο διαδίκτυο έχουν ίσες ευκαιρίες. Βέβαια το κόστος σε κάθε 

περίπτωση διευρύνει τη διαφορά σε δυνατότητες. Όµως οι επιχειρηµατικές ιδέες 

συνδυασµένες κατάλληλα µε τη χρήση της νέας τεχνολογίας µπορούν να παράσχουν σε 

κάθε ένα, µικρό ή µεγάλο, πρόσθετη ευελιξία ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις 

δυσκολίες και στους περιορισµούς που είναι συνάρτηση του µεγέθους του.  

Τα πληροφοριακά συστήµατα της δικτυακής επιχείρησης επιτρέπουν την κάθετη ροή των 

πληροφοριακών δεδοµένων µεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων και την οριζόντια µεταξύ 

των διαφορετικών λειτουργικών περιοχών (πωλήσεις και µάρκετινγκ, ανθρώπινοι πόροι, 

λογιστική και χρηµατοοικονοµικά, παραγωγή κλπ). Με τον τρόπο αυτό πραγµατοποιείται 

διανοµή εξουσίας στα µεσαία και κατώτερα διοικητικά στελέχη, καθώς και σε οµάδες 

εργασίας. Παράλληλα η οριζόντια ροή των πληροφοριακών δεδοµένων µεταξύ των 

λειτουργικών περιοχών του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου, συµβάλλει ουσιαστικά στην 

πραγµατική οριζόντια πληροφόρηση κάθε επιπέδου και δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας 

µεταξύ των στελεχών του ίδιου επιπέδου και διαφορετικών λειτουργικών περιοχών.  Όλα 

τα παραπάνω, σε µια δικτυακή επιχείρηση, επαναπροσδιορίζουν τις διοικητικές 

διαδικασίες παρέχοντας στα στελέχη νέες σηµαντικές δυνατότητες στον 

προγραµµατισµό, στην ηγεσίας, στον έλεγχο και στην οργάνωση. Η κάθετη ροή 

πληροφοριακών δεδοµένων επιτρέπει στα διοικητικά στελέχη να πληροφορούνται για την 

απόδοση της επιχείρησης σε κάθε επίπεδο και σε κάθε λειτουργική περιοχή.  

7.3. Η δικτυακή επιχείρηση και η εξυπηρέτηση των πελατών 

Ένα επιτυχηµένο πληροφοριακό σύστηµα πωλήσεων θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε 

βάση την οµοιογένεια, που είναι πολύ σηµαντική τόσο κατά τη διαδικασία των πωλήσεων 

όσο και κατά την εξυπηρέτηση των πελατών. Αυτό συµβαίνει επειδή οι πωλήσεις µέσω 

του ∆ιαδικτύου έχουν χάσει πλέον την πρωτοτυπία τους, ενώ οι απαιτήσεις των πελατών 

αυξάνουν. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι ένας ολοκληρωµένος τρόπος ασφαλούς, 

ευέλικτης, αλάνθαστης και γενικά αποδεκτής εξυπηρέτησης θα είναι ο βασικός στόχος 

στην προσπάθεια διατήρησης της καταναλωτικής εµπιστοσύνης.  

Σαν παράδειγµα αναφέρουµε την Amazon.com, η οποία αποβλέπει στην ταχύτητα 

υλοποίησης και αποστολής παραγγελιών. Για το λόγο αυτό έχει σχεδιάσει και 

δηµιουργήσει ένα πληροφοριακό σύστηµα πακεταρίσµατος και αποστολής, το οποίο 
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ενεργοποιείται άµεσα κατά τη στιγµή της παραγγελίας µέσω του ∆ιαδικτύου.  

Το ίδιο σύστηµα ελέγχει τα αποθέµατα, επεξεργάζεται την παραγγελία και ενεργοποιεί τις 

σχετικές διαδικασίες αποστολής. Παρατηρούµε ότι ο ιστοχώρος της Amazon.com 

συνδέεται άµεσα µε τις λειτουργίες τιµολόγησης, πακεταρίσµατος και αποστολής και 

παράδοσης στο πελάτη. Αυτό αποδεικνύει ότι οι ιστοχώροι των επιχειρήσεων θα πρέπει 

να συνδέονται µε τα συστήµατα εκτέλεσης των εσωτερικών λειτουργιών τους, όπως 

διαχείριση καταλόγων, επεξεργασία παραγγελιών, διαχείριση οικονοµικών και 

εξυπηρέτηση πελατών. Αν και όλα αυτά ακούγονται εύκολα στην πραγµατικότητα 

υλοποιούνται εξαιρετικά δύσκολα. Υπάρχουν παραδείγµατα επιχειρήσεων που αν και 

δαπανούν σηµαντικά ποσά δεν µπορούν να επιτύχουν τα παραπάνω. Είναι φανερό ότι το 

πρόβληµα που αντιµετωπίζουν είναι η δυνατότητα οµαλής ροής των πληροφοριών που 

απαιτούν οι ανάγκες του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Ένα καλό παράδειγµα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι το 

παράδειγµα της εταιρείας DELL που κατασκευάζει υπολογιστές και το σύστηµα «Built to 

order» που χρησιµοποιεί. (Καλό θα είναι οι εκπαιδευόµενες να ερευνήσουν στο 

∆ιαδίκτυο, και να µελετήσουν σχετικά µε το θέµα αυτό).     

Ο παγκόσµιος ιστός προσφέρεται σήµερα ως ένα ισχυρό εργαλείο για ελαχιστοποίηση 

του κόστους και ενίσχυση µιας αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους πελάτες. Θα πρέπει 

όµως να ληφθεί υπ’ όψη ότι όσο οι πελάτες αποκτούν εµπειρία στη λειτουργία του 

∆ιαδικτύου, αντιλαµβάνονται τι είναι σωστό, τι είναι ικανοποιητικό και σύµφωνα µε τα 

στοιχεία αυτά ανατρέχουν ή και απορρίπτουν ένα ιστοχώρο. 

7.4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, ∆ιαλειτουργικότητα και 

∆ικτυακή Επιχείρηση 

Είναι φανερό ότι οι διαλειτουργικές εφαρµογές, που ονοµάζονται και δίκτυα εφαρµογών, 

αποτελούν τα θεµέλια του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι εφαρµογές αυτές είναι εκείνες που 

συµβάλλουν έτσι ώστε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον η δικτυακή επιχείρηση να έχει 

τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις επιθυµίες των πελατών.  

Το παράδειγµα της Wal-Mart είναι πολύ ενδιαφέρον. ∆είχνει ότι η σχεδίαση και 
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υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι µια συνεχής διαδικασία, που 

περιέχει ολόκληρη τη λειτουργική βάση της επιχείρησης. Περιλαµβάνει τόσο απλές 

εφαρµογές όσο και πολύπλοκες και καλύπτει θέµατα καθηµερινής πρακτικής αλλά και 

σοβαρών επιχειρησιακών απαιτήσεων. ∆ιευκολύνει την απρόσκοπτη ροή των 

πληροφοριών τόσο µεταξύ των διοικητικών επιπέδων όσο και των λειτουργικών 

περιοχών και µε τον τρόπο αυτό υποστηρίζει τη συνολική επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν ηλεκτρονικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε σκοπό να 

αυξήσουν την κερδοφορία τους, να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτηµα και να έχουν 

τη δυνατότητα να αναπτύξουν καινοτοµικές επιχειρηµατικές πρακτικές. Για να επιτύχουν 

τους παραπάνω στόχους είναι υποχρεωµένες να µετασχηµατισθούν σε εκσυγχρονισµένες 

επιχειρηµατικές κοινότητες και να χειρίζονται από κοινού τις απαιτούµενες αλλαγές, ώστε 

να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη διάρκεια της εξέλιξής τους. Τα 

στάδια σχεδιασµού του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι τα ακόλουθα: 

 ∆ηµιουργία ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. 

Πρώτο στάδιο του σταδίου αυτού είναι η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών που ήδη 

υπάρχουν.  

 Άµεση εξυπηρέτηση του πελάτη. Τροποποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να 

ανταποκρίνεται σε συνδυασµένες διανοµές, µεταφορές και διοικητική µέριµνα, 

καθώς και το συνδυασµό µεταποίησης και προµηθειών µε στόχο την καλύτερη 

κάλυψη της πελατειακής ζήτησης. 

 Ενοποίηση της επιχείρησης, µε βασικό στόχο την ανταπόκριση στις πελατειακές 

απαιτήσεις, σχετικά µε τη γρήγορη παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας σε χαµηλό κόστος. 

 ∆ηµιουργία της διευρυµένης επιχείρησης, που αναφέρεται σε µια πολυ-

επιχειρηµατική εφοδιαστική αλυσίδα µε κοινή πληροφοριακή υποδοµή. Η έννοια της 

διευρυµένης επιχείρησης δίνει τη δυνατότητα σχεδίασης µιας κοινής εφοδιαστικής 

αλυσίδας και διευκολύνει την αµεσότητα των συναλλαγών. 

 Σταδιακή ανάπτυξη µιας διεπιχειρησιακής κοινότητας µε µέλη που σχεδιάζουν, 

υλοποιούν από κοινού και µοιράζονται στόχους και σκοπούς, µε χρήση της νέας 

τεχνολογίας, όπως το ∆ιαδίκτυο. Έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν τις 

συναλλαγές τους µε τους εµπορικούς εταίρους, να αναπτύσσονται και να αυξάνουν 
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την κερδοφορία τους. 

7.5. ∆ιαχείριση πελατειακών σχέσεων 

Οι περισσότερες εταιρίες υποστηρίζουν ότι είναι και λειτουργούν ως πελατοκεντρικές, 

αλλά συνήθως λειτουργούν µε επίκεντρο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν. 

Οι πελάτες όµως έχουν αποκτήσει κατά τα τελευταία χρόνια εµπειρία και έχουν 

αυξηµένες απαιτήσεις και προσδοκίες.  

Είναι γνωστό ότι ισχύουν τα ακόλουθα:  

►  Κοστ ί ζ ε ι  έ ξ ι  φορές  περ ισσότερο  η  πώληση  σε  νέο  πελάτη  παρά  

σε  αυτόν  που  ήδη  υπάρχε ι .  

►  Ο  δυσαρεστηµ ένος  πελάτης  θα  µ ι λ ήσε ι ,  συνήθως ,  σε  οχτώ  µ ε  

δέκα  ανθρώπους  γ ια  την  εµπε ι ρ ί α  του .  

►  Μια  επ ι χε ί ρηση  µπορε ί  να  εν ισχύσε ι  τ ι ς  ετήσ ι ε ς  πωλήσε ι ς  της  

κατά  85% µ ε  αύξηση  κατά  5% ετησ ίως  της  πελατε ία ς  της .  

►  Ο ι  π ιθανότητες  γ ια  πώληση  ενός  προ ϊόντος  σε  ένα  νέο  πελάτη  

ε ί να ι  15%,  ενώ  ο ι  π ιθανότητες  γ ια  τους  υπάρχοντε ς  πελάτε ς  

ε ί να ι  50%.  

►  Περ ισσότερες  από  το  90% των  σηµερ ι νών  επ ι χε ι ρήσεων  δεν  

δ ιαθέτουν  την  απαρα ί τητη  ενοπο ίηση  των  πωλήσεων  κα ι  της  

παροχής  υπηρεσ ιών ,  γ ια  την  υποστήρ ι ξη  ηλεκτρον ι κού  

εµπορ ί ου .  

Οι πελάτες γενικώς δεν ενδιαφέρονται για τις διαδικασίες που πραγµατοποιεί η 

επιχείρηση για να τους ικανοποιήσει. Τους ενδιαφέρει απλώς το αποτέλεσµα, δηλαδή ο 

βαθµός εξυπηρέτησής τους. Απαιτούν άριστη εξυπηρέτηση και µε άµεσο τρόπο. Αυτός 

είναι ο βασικός λόγος ύπαρξης των συστηµάτων CRM (Customer Relationship 

Management ή ∆ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων). 

Το CRM είναι σηµαντικό για την επιβίωση των εταιριών. Ο αυξηµένος ανταγωνισµός, η 

παγκοσµιοποίηση, το αυξηµένο κόστος προσέλκυσης πελατών και οι απαιτήσεις των 

πελατειακών συναλλαγών απασχολούν σε µεγάλο βαθµό πολλές επιχειρήσεις. Μεταξύ 



Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
Ελευθέριος Α. Παπαθανασίου 

92 

αυτών αναφέρουµε τις χρηµατοοικονοµικές, τις τηλεπικοινωνιακές και όσες εµπλέκονται 

στη µεταπώληση. Η αποτελεσµατική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων είναι πράγµατι 

συγκριτικό πλεονέκτηµα, αφού υποστηρίζεται ότι ο πιο σηµαντικός τρόπος επιτυχίας 

είναι η εστίαση στις ανάγκες των πελατών. Η δηµιουργία σωστής υποδοµής που ενοποιεί 

τις πωλήσεις και την παροχή υπηρεσιών µε κάθε δόκιµο τρόπο και µε κατάλληλη χρήση 

της νέας τεχνολογίας των επικοινωνιών και της πληροφορικής µπορεί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη των επιδιωκόµενων πελατειακών σχέσεων.  

Τα παραδοσιακά επιχειρηµατικά πρότυπα, που δεν χρησιµοποιούσαν σύγχρονες 

µεθόδους και δεν ήταν βασισµένα στη σύγχρονη τεχνολογία δεν έδιναν τη δυνατότητα 

σε όλους να αναπτύξουν τις πελατειακές σχέσεις που είχαν ως στόχο και µόνο λίγοι τα 

κατάφερναν.  

Το CRM περιλαµβάνει µια ολοκληρωµένη στρατηγική πωλήσεων, µάρκετινγκ και παροχής 

υπηρεσιών και βασίζεται στην ποιότητα συντονισµένων ενεργειών. Μερικοί από τους πιο 

βασικούς στόχους του CRM  συνοψίζονται στις παρακάτω απιτήσεις: 

Απα ι τ ε ί τα ι  η  γνώση  µ ι α ς  συνολ ι κής  άποψης  του  πελάτη  γ ια  ανάπτυξη  

της  σχέσης  του  µ ε  την  επ ι χ ε ί ρηση ,  που  εκφράζετα ι  µ ε  αύξηση  τη ς  

εµπ ιστοσύνης  του  κα ι  µε  ανοδ ι κ έ ς  πωλήσε ι ς .  Χρε ιά ζ ετα ι  γ ι ’  αυτό  µ ι α  

ολοκληρωµ ένη  πληροφόρηση  γ ια  τον  πελάτη  κα ι  καλή  αναγνώρ ισή  

του ,  γ ια  τη  σωστή  ανταπόκρ ιση  στ ι ς  επ ι θυµ ί ε ς  του .  Απα ι τ ε ί τα ι  

επ ίσης  η  δηµ ι ο υργ ία  κλ ίµατος  εµπ ιστοσύνης  µ εταξύ  της  επ ι χε ί ρησης  

κα ι  του  πελάτη .  Τέλος ,  πολύ  σηµαντ ι κή  ε ί να ι  κα ι  η  σχεδ ίαση  

αποτελ εσµατ ι κών  στρατηγ ι κών  γ ια  την  αντ ιµετώπ ιση  του  συνόλου  

των  πελατοκεντρ ι κών  επ ι χ ε ι ρηµατ ι κών  προβληµάτων  κα ι  την  

ε ξ εύρεση  αποτελ εσµατ ι κών  λύσεων .  

Η πραγµατοποίηση της επιχειρηµατικής στρατηγικής του CRM απαιτεί ανάπτυξη ενός 

συστήµατος ενοποιηµένων υποσυστηµάτων, το οποίο να ανταποκρίνεται σε όλες τις 

ανάγκες της άµεσης διαχείρισης πελατειακών σχέσεων σε επίπεδο front-office. Σ’ αυτά 

συµπεριλαµβάνονται η αυτοµατοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών και η επιτόπια 

εξυπηρέτηση των πωλήσεων και του marketing.   

Τα συστήµατα CRM είναι πια απαραίτητα και πολλοί οίκοι λογισµικού σχεδιάζουν νέα 

εξελιγµένα συστήµατα που λειτουργούν µε όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα και 
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κυρίως το ∆ιαδίκτυο. Σήµερα τα συστήµατα αυτά είναι πιο προσιτά από ότι στο 

παρελθόν, που µόνον οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να 

ανταποκρίνονται στο κόστος αγοράς και λειτουργίας τους. 

7.6 Ενδοδίκτυα (intanets)  

Το ∆ιαδίκτυο έχει σήµερα γίνει το κύριο τεχνολογικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εµπόριο και την υποστήριξη των διεπιχειρησιακών σχέσεων. Η 

τεχνολογία του χρησιµοποιείται σήµερα και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, για την 

υποστήριξη των εσωτερικών επιχειρηµατικών αναγκών, αφού έχει αποδειχθεί ότι έχει τη 

δυνατότητα να υποστηρίζει και εσωτερικές δραστηριότητες. Χρησιµοποιείται λοιπόν 

επιτυχώς στην επιχείρηση απ’ άκρη σ’ άκρη και υποστηρίζει τόσο διοικητικές 

δραστηριότητες όσο και δραστηριότητες της υπόλοιπης επιχείρησης, όπως δηµοσίευση 

πολιτικών προσωπικού, ανάλυση των υπολοίπων των λογαριασµών, έλεγχο της πορείας 

των προγραµµάτων παραγωγής, προγραµµατισµούς επισκευών και συντήρησης 

κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Η διαφορά της άµεσης χρήσης του Παγκόσµιου Ιστού, για τις εσωτερικές διαεργασίες 

µιας επιχείρησης, σε σχέση µε τη χρήση ενδοδικτύων βασίζεται κυρίως σε θέµατα 

ασφάλειας. Τα ιδιωτικά ενδοδίκτυα είναι προστατευµένα από τις ανεξέλεγκτες 

προσπελάσεις δεδοµένου ότι κατά κανόνα προστατεύονται από αντιπυρικές ζώνες (fire 

wall). Η προστασία αυτή βασίζεται σε κατάλληλο εξοπλισµό, δηλαδή ειδικά προγράµµατα 

και υλικό, που δεν επιτρέπουν την είσοδο στο ενδοδίκτυο σε άτοµα που δεν είναι 

εξουσιοδοτηµένα. Η αντιπυρική ζώνη ενός ενδοδικτύου εγκαθίσταται µεταξύ του 

ενδοδικτύου και ενός εξωτερικού δικτύου που µπορεί να είναι και το ∆ιαδίκτυο. Είναι 

προγραµµατισµένη να εξετάζει λεπτοµερώς και να ελέγχει τα πακέτα µηνυµάτων που 

επιχειρούν να περάσουν από το ένα δίκτυο στο άλλο. Με τον τρόπο αυτό δεν επιτρέπει 

την είσοδο µηνυµάτων που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (δεν είναι 

εξουσιοδοτηµένα) στο ενδοδίκτυο.   

Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την τεχνολογική πλατφόρµα του ∆ιαδικτύου και 

επωφελούνται από τις δυνατότητες της διασύνδεσης και σχεδιάζουν και δηµιουργούν 

εσωτερικά εταιρικά δίκτυα, τα οποία ονοµάζονται ενδοδίκτυα (intranets). Ένα ενδοδίκτυο 

χρησιµοποιεί την επικοινωνιακή υποδοµή της επιχείρησης µε τα πρότυπα του ∆ιαδικτύου 
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και µε λογισµικό που αναπτύσσεται για τον Παγκόσµιο ιστό. Τα ενδοδίκτυα επιτρέπουν 

την ανάπτυξη δικτυακών εφαρµογών, οι οποίες είναι συµβατές µε όλους τους τύπους 

υπολογιστικών συστηµάτων που διαθέτει η επιχείρηση. Αυτή είναι µια από τις πιο 

σηµαντικές ιδιότητες του ∆ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού και για το λόγο αυτό 

χρησιµοποιείται και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και οργανισµών. Σε διαφορετική 

περίπτωση η επικοινωνία µεταξύ των διαφορετικών συστηµάτων θα ήταν από πολύ 

δύσκολη έως και ανέφικτη. Η χρήση των ενδοδικτύων παρέχει πρόσβαση σε 

πληροφοριακά δεδοµένα σε ολόκληρη την επιχείρηση. Χρησιµοποιείται επίσης για 

υποστήριξη της επικοινωνίας, της συνεργασίας, και του συντονισµού. Η δυνατότητα 

ελεύθερης µετάδοσης των πληροφοριών µέσω ενδοδικτύων και η υποστήριξη της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε ψηφιακό τρόπο ενδυναµώνει, αναβαθµίζει και 

επεκτείνει τις δυνατότητες της διοίκησης. Η τεχνολογική πλατφόρµα του ∆ιαδικτύου 

επιτρέπει στο προσωπικό να χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τόσο εξωτερικά 

όσο και εσωτερικά και το ίδιο ακριβώς ισχύει µε τη χρήση του Παγκόσµιου Ιστού.  Έτσι 

υποστηρίζεται κάθε τρόπος επικοινωνίας τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά µε όλες τις 

προεκτάσεις, όπως σε θέµατα τηλεργασίας, διοίκησης από απόσταση, συνεργασίας 

µεταξύ οµάδων µε αποµακρυσµένα µεταξύ τους µέλη, εκπαίδευσης και ενηµέρωσης.  

7.7 Εξωδίκτυα (extranets) 

Πολλές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα ιδιωτικά ενδοδίκτυα που διαθέτουν, εκτός από το 

εσωτερικό περιβάλλον τους και σε ένα περιορισµένο κύκλο χρηστών, που είναι συνήθως 

άλλες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ειδικοί πελάτες, αντιπρόσωποι, συνεργαζόµενοι 

πωλητές και γενικά όσοι έχουν µια αυξηµένη σχέση µε την επιχείρηση. Τα δίκτυα αυτά 

ονοµάζονται συνήθως εξωδίκτυα (extranets).  

Τα εξωδίκτυα, όπως και τα ενδοδίκτυα, προστατεύονται µε ειδικές αντιπυρικές ζώνες 

(fire wall). Η προστασία των εξωδικτύων, εκτός του ότι δεν επιτρέπει την είσοδο σε µη 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα, καταγράφει τα στοιχεία των εξουσιοδοτηµένων χρηστών όποτε 

κάνουν προσπελάσεις. Τα εξωδίκτυα χρησιµοποιούνται κυρίως για παροχή πληροφοριών 

κάθε είδους σε αρµόδια και εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή επιχειρήσεις. Παρέχουν 

πληροφόρηση για τη διαθεσιµότητα των προϊόντων, ενηµερώνουν για παραδόσεις, για 

τιµές και χρησιµοποιούνται στην ηλεκτρονική διαµεταγωγή δεδοµένων (EDI). 
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Χρησιµοποιούνται επίσης σε θέµατα εκπαίδευσης, εξωτερικών συνεργατών και 

αντιπροσώπων για νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και σε θέµατα χρήσης νέου 

λογισµικού.      
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8. Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο (electronic 

commerce) 

8.1. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

Ένας πολύ απλός ορισµός για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι ο ακόλουθος:  

«Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι ένα σύνολο εµπορικών συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων ή 

µεταξύ ιδιωτών ή µεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών και περιλαµβάνουν αγορές,  πωλήσεις 

και ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών µε ψηφιακό τρόπο» .  

Ένας πιο εµπεριστατωµένος ορισµός είναι ο ακόλουθος:  

«Ο  όρος  ηλεκτρον ι κό  εµπόρ ιο  ( e - commerce )  αναφέρετα ι  στ ι ς  

ολοκληρωµ ένε ς  συναλλαγές  αγορών ,  πωλήσεων ,  δ ιανοµής  κα ι  

µάρκετ ι ν γκ  προ ϊόντων  κα ι  υπηρεσ ιών ,  όταν  αυτές  περ ι λαµβάνουν  

την  ανταλλακτ ι κή  αξ ία  κα ι  υποστηρ ί ζ οντα ι  κα ι  εκτελούντα ι  

ψηφ ιακά».   

Οι συναλλαγές που υλοποιούνται ψηφιακά έχει επικρατήσει να ονοµάζονται ψηφιακές 

συναλλαγές και υποστηρίζονται µε µέσα που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία. Γενικά το 

∆ιαδίκτυο είναι το µέσο µε το οποίο υλοποιούνται οι περισσότερες ψηφιακές συναλλαγές.  

Σύµφωνα µε τον ορισµό: α) οι συναλλαγές πρέπει να πραγµατοποιούνται ψηφιακά και 

β) το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν µπορεί να είναι «εµπόριο» αν δεν συµπεριλαµβάνει και 

την ανταλλακτική αξία (exchange of value). 

Η διαφορά µεταξύ Ηλεκτρονικού Εµπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι σχετικά µε τις έννοιες και τους περιορισµούς του  

Ηλεκτρονικού Εµπορίου και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν υπάρχουν διαφορετικές 

απόψεις.  

Σύµφωνα µε τη µια άποψη το Ηλεκτρονικό Εµπόριο ως όρος, θεωρείται από πολλούς 

περιορισµένος. Συχνά χρησιµοποιείται ο όρος Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business), που 
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πολλοί θεωρούν ότι είναι ευρύτερος, δεδοµένου ότι δεν καλύπτει αποκλειστικά τις 

συναλλαγές που αναφέρονται στις αγοροπωλησίες προϊόντων. Καλύπτει επίσης την 

εξυπηρέτηση των πελατών, τη συνεργασία µε τους επιχειρηµατικούς εταίρους, τη 

διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσα στην ίδια την επιχείρηση και όλων των 

συναφών διαδικασιών που έχουν σχέση µε τα παραπάνω.  

Πιο συγκεκριµένα, από µια πλευρά ειδικών υποστηρίζεται ότι ο όρος Ηλεκτρονικό 

Επιχειρείν για µια επιχείρηση ή έναν οργανισµό περιλαµβάνει ολόκληρο τον κύκλο των 

οργανωσιακών διαδικασιών, οι οποίες εκτελούνται ψηφιακά, είτε αυτές είναι εσωτερικού 

είτε εξωτερικού χαρακτήρα και επί πλέον περιλαµβάνει και αυτό το ίδιο το 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο, καθώς και ολόκληρη την πληροφοριακή υποδοµή.    

Μια άλλη πλευρά ειδικών υποστηρίζει ότι ο όρος Ηλεκτρονικό Εµπόριο περιλαµβάνει 

ολόκληρο τον κύκλο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις εµπορικές συναλλαγές 

της επιχείρησης ή του οργανισµού και εκτελούνται ψηφιακά. Περιλαµβάνει επίσης τα 

πληροφοριακά συστήµατα και ολόκληρη την πληροφοριακή υποδοµή που υποστηρίζει τις 

δραστηριότητες αυτές.  

Η 1η άποψη, την οποία θα χρησιµοποιούµε και εµείς στη συνέχεια δίνεται παρακάτω πιο 

απλά και αναλυτικά: 

 Το ηλεκτρονικό εµπόριο αναφέρεται στις ολοκληρωµένες διαδικασίες συναλλαγών 

αγοροπωλησιών και ενοικίασης προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Περιλαµβάνει και υποστηρίζει όλες τις αναγκαίες και σχετικές γι’ αυτό λειτουργίες 

και τις αντίστοιχες διαδικασίες, που µπορεί να χρειασθούν σε µια τυχαία 

συναλλαγή (έστω και αν δεν απαιτούνται σε όλες γενικά τις συναλλαγές) και 

διαθέτει όλα τα απαραίτητα µέσα για τη διεκπεραίωσή τους. Τέτοιες  λειτουργίες 

µπορεί να είναι το µάρκετινγκ, οι παραγγελίες, οι πωλήσεις, οι πληρωµές και οι 

παραδόσεις. 

 Οι υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι πιο εκτεταµένες και 

περιλαµβάνουν: 

 Την υποστήριξη µε αντίστοιχες συγκεκριµένες διαδικασίες όλων των λειτουργιών 

που αναφέρονται στις πωλήσεις, στις ανταλλαγές και στις ενοικιάσεις προϊόντων 

και υπηρεσιών. Περιλαµβάνεται το µάρκετινγκ, οι παραγγελίες, οι πωλήσεις, οι 

πληρωµές, οι παραδόσεις και όλες οι συναφείς υποχρεώσεις. Στις παραπάνω 
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λειτουργίες περιλαµβάνονται επίσης και όλες οι απαιτούµενες και ολοκληρωµένες 

διαδικασίες έκδοσης, διαχείρισης και ανταλλαγής των απαιτουµένων 

παραστατικών, όπως τιµολογίων, δελτίων αποστολής, αποδείξεων λιανικής (και 

κάθε άλλου σχετικού παραστατικού). Όλες οι διαδικασίες εκτελούνται σε 

ηλεκτρονική µορφή και µέσω του ∆ιαδικτύου.  

 Τη διεκπεραίωση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών λειτουργιών της 

επιχείρησης, µε ψηφιακό τρόπο (δηλαδή µέσω των πληροφοριακών της 

συστηµάτων, του ∆ιαδικτύου και του Ιστού). 

Βασικές αρχές του Ηλεκτρονικού Εµπορίου  

Ο τίτλος της παραγράφου αυτής µπορεί να κάνει κάποιον να αναρωτηθεί: Έχει αρχές το 

ηλεκτρονικό Εµπόριο; Αφού δεν έχει ακόµη ένα κοινά παραδεκτό ορισµό, δεν µπορεί να 

είναι απόλυτα σαφές τι ακριβώς είναι. Προφανώς είναι κάτι καινούργιο και βρίσκεται 

ακόµη στο στάδιο της διαµόρφωσής του, χωρίς να είναι περιορισµένο µέσα σε στενά 

πλαίσια. Η ως τώρα ιστορία του όµως µας επιτρέπει να µελετήσουµε το µικρό σε χρόνο 

παρελθόν του, αλλά πλούσιο σε γεγονότα και να εξάγουνε από αυτό συµπεράσµατα, να 

εντοπίσουµε µερικά από τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία  του  και να κατανοήσουµε τις 

βασικές έννοιες του. Γενικά γνωρίζουµε ότι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι µια 

αναδυόµενη ιδέα που υλοποιείται και γίνεται πράξη, µε βάση τις εκάστοτε δυνατότητες 

της νέας τεχνολογίας. Επικεντρώνεται στις δραστηριότητες των αγορών, των πωλήσεων, 

των ανταλλαγών και της ενοικίασης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των 

πληροφοριών. Οι δραστηριότητες αυτές υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου από τις νέες 

τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Γενικά το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

βασίζεται και χρησιµοποιεί: 

 Επικοινωνίες 

 Υπηρεσίες 

 Επιχειρηµατικές διαδικασίες 

 Αµεσότητα 

Σε σχέση µε τις επικοινωνίες το Ηλεκτρονικό Εµπόριο πραγµατοποιεί τη διανοµή των 

προϊόντων, υπηρεσιών και των πληρωµών µέσω δικτύων υπολογιστικών συστηµάτων, 

κυρίως µέσω του ∆ιαδικτύου αλλά και µε χρήση άλλων ιδιωτικών δικτύων. Από την 
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πλευρά των υπηρεσιών, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο υλοποιεί τις συναλλαγές, συµβάλλει 

στη µείωση του κόστους των υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών 

και µειώνει δραστικά τους χρόνους ολοκλήρωσης των συναλλαγών. Σε σχέση µε τις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι το µέσο που 

αυτοµατοποιεί τη διεξαγωγή και ροή των εργασιών. Τέλος, από την πλευρά της 

αµεσότητας (online), το Ηλεκτρονικό Εµπόριο υποστηρίζει την άµεση διεξαγωγή των 

ολοκληρωµένων συναλλαγών αγοροπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του 

∆ιαδικτύου. 

Σήµερα οι περισσότερες εµπορικές συναλλαγές εκτελούνται ακόµη µε τα παραδοσιακά 

κανάλια. Πολλοί όµως καταναλωτές χρησιµοποιούν τα τελευταία χρόνια για τις αγορές 

τους και το ∆ιαδίκτυο και πραγµατοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου 

(electronic commerce). Οι προβλέψεις δείχνουν ότι πολύ σύντοµα ένα µεγάλο πλήθος 

καταναλωτών σε ολόκληρο τον κόσµο, που χρησιµοποιούν ενεργά το ∆ιαδίκτυο, θα 

στραφούν στις ηλεκτρονικές αγορές.  

Οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν ολοκληρωµένες συναλλαγές Ηλεκτρονικού 

εµπορίου, σύµφωνα µε τον τελευταίο ορισµό, µπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

Εµπορικές Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις. 

Ο όρος «Ηλεκτρονικό Εµπόριο» είναι σχετικά νέος. Οι σχετικές ιδέες όµως 

χρονολογούνται από την εποχή που άρχισαν να αναπτύσσονται τα πρώτα προγράµµατα 

υπολογιστών για την υλοποίηση εµπορικών εφαρµογών. Έτσι βλέπουµε πολλές 

επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν από την εποχή εκείνη διάφορα παραδοσιακά εργαλεία του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, όπως συστήµατα οπτικής ανάγνωσης διαφόρων τύπων (bar 

codes και OCR), συσκευές τηλετυπίας και τηλεοµοιοτυπίας (fax) κλπ.  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ένα νόµιµο µέσο κερδοφορίας που χρησιµοποιείται από τις 

επιχειρήσεις και οργανισµούς. ∆ίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που το 

χρησιµοποιούν κατάλληλα να:  

 αυξάνουν τις πωλήσεις τους,  

 αναπτύσσουν νέες πιο αποδοτικές και ευέλικτες διαδικασίες,  

 αναδιοργανώνουν τις εσωτερικές τους επιχειρηµατικές διαδικασίες,  

 σχεδιάζουν και προάγουν συµµαχίες µε εµπορικούς εταίρους,  
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 σχεδιάζουν και δηµιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες προσανατολισµένες στους 

πελάτες.     

Η χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου όµως απαιτεί και αλλαγή νοοτροπίας, αφού οι 

επιχειρήσεις πρέπει να είναι προετοιµασµένες να λειτουργήσουν µε διαφορετικό τρόπο 

από ότι στο παρελθόν. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να είναι έτοιµες να µοιράζονται, µέσω 

του ∆ιαδικτύου, πληροφορίες του εσωτερικού περιβάλλοντός τους µε τους εµπορικούς 

εταίρους, τους προµηθευτές, τους πελάτες και ακόµη και µε τους ανταγωνιστές τους.   

8.2. Ηλεκτρονικό εµπόριο και καταναλωτές µε απλά λόγια 

Οι καταναλωτές σε πολλές περιπτώσεις επωφελούνται από τις δυνατότητες που 

προσφέρει το ηλεκτρονικό εµπόριο. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και να 

αγοράζουν µε καλύτερες συνθήκες, από τα πλεονεκτήµατα που τους παρέχουν οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές γενικά. Παρακάτω αναφέρουµε µερικές από τις πιο απλές αλλά 

σηµαντικές περιπτώσεις:  

 Οι αγορές µπορούν να πραγµατοποιούνται από οπουδήποτε, συνεπώς και από το 

σπίτι του καταναλωτή, 24 ώρες την ηµέρα και 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Η 

δυνατότητα αυτή έχει πολλά πλεονεκτήµατα, µεταξύ των οποίων είναι η αποφυγή 

της βεβιασµένης και πρόχειρης αγοράς, για όσους δεν διαθέτουν χρόνο και η όποια 

ταλαιπωρία που εµπεριέχει η φυσική µετάβαση στα καταστήµατα. Μειονέκτηµα είναι 

η έλλειψη της φυσικής συνεννόησης και συνεργασίας µεταξύ του καταναλωτή και 

του πωλητή, όπου αυτό έχει σηµασία στην απόφαση µιας αγοράς. Πάντως και στην 

περίπτωση αυτή ακόµη, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να µεταβεί στο 

κατάστηµα πώλησης, πλήρως ενηµερωµένος, να δει, να συζητήσει και να 

πραγµατοποιήσει την αγορά του εκεί. Παρατηρούµε ότι ο συνδυασµός αυτός 

προσφέρεται µε την πληροφόρηση - ενηµέρωση που είναι και αυτές ένα είδος 

συναλλαγής, έστω και αν η συναλλαγή αγοράς-πώλησης δεν ολοκληρώνεται 

ηλεκτρονικά. 

 Όλες οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

ενδιαφέρουν τον καταναλωτή, είναι άµεσα διαθέσιµες και του δίνουν τη δυνατότητα 

σηµαντικού πλεονεκτήµατος στη λήψη της τελικής απόφασης, όπως είδαµε και στην 
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παραπάνω περίπτωση. Με τη δυνατότητα αυτή ο χρήστης αποκτά γνώση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που επιθυµεί καθώς και των τιµών τους. Έχει τη 

δυνατότητα να επισκεφθεί πολλούς σχετικούς ιστοχώρους και να αποκτήσει µια 

εµπεριστατωµένη αντίληψη έτσι ώστε να µειώσει ή να εκµηδενίσει την ασυµµετρία 

πληροφόρησης κατά τη συναλλαγή, που διαφορετικά θα ήταν εις βάρος του. 

 Η δυνατότητα που έχουν οι καταναλωτές να ενηµερώνονται και να µπορούν να 

πραγµατοποιούν αγορές από µεγάλο πλήθος εγχώριων και ξένων καταστηµάτων, 

είναι αντιληπτή από τις επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να γίνονται πιο 

ανταγωνιστικές στις σχέσεις τους µαζί τους, µε ενηµέρωση, ευέλικτες διαδικασίες 

πωλήσεων, ικανοποίηση πριν και µετά την πώληση και ανταπόκριση στις επιθυµίες 

των καταναλωτών. 

 Οι δυνατότητες σύγκρισης των τιµών και των χαρακτηριστικών των προϊόντων και 

των υπηρεσιών µπορούν να πραγµατοποιούνται πλέον εύκολα και σύµφωνα µε τη 

διάθεση του καταναλωτή. Ο χρόνος και η προσπάθεια που αντιστοιχούν σε 

µεταβάσεις στο φυσικό κατάστηµα, η παραµονή σε ουρές και πολλές άλλες 

δυσκολίες που είναι τα ανεπιθύµητα στοιχεία µιας αγοράς εκµηδενίζονται. Ο 

καταναλωτής µπορεί, απερίσπαστος από άλλες υποχρεώσεις, να κάνει την επιλογή 

του και παράλληλα να αυξήσει το αίσθηµα της ικανοποίησης για τη «σωστή» αγορά 

που πραγµατοποίησε.     

 Η ύπαρξη ειδικών προσφορών και ευκαιριών για προϊόντα και υπηρεσίες είναι 

εύκολο να εντοπισθεί. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις 

προσφορές τους σε ευρύτερο κύκλο καταναλωτών. Οι καταναλωτές που θα 

επισκεφθούν τον ιστοχώρο µιας επιχείρησης, έστω και αν δεν αγοράσουν τελικά, θα 

έχουν επισκεφθεί τον ιστοχώρο, κάτι που είναι σηµαντικό και πλεονέκτηµα για την 

επιχείρηση. Σε πολλές περιπτώσεις η αναζήτηση ευκαιριών και προσφορών από 

καταναλωτές κυριαρχεί στο ∆ιαδίκτυο και είναι ένας από τους πιο βασικούς τρόπους 

προσέλκυσης καταναλωτών.     

8.3. Μέσα υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν είναι κάτι απλό. Βασίζεται στη νέα τεχνολογία, δηλαδή στο 
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∆ιαδίκτυο, στον Παγκόσµιο Ιστό, στα πληροφοριακά συστήµατα και στην πληροφοριακή 

υποδοµή της επιχείρησης ή του οργανισµού αλλά δεν είναι µόνον αυτά. Περιλαµβάνει επί 

πλέον ένα πλήθος από επιχειρηµατικές και διεπιχειρησιακές δραστηριότητες, οι οποίες 

διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των σχέσεών τους µε τους επιχειρησιακούς 

τους εταίρους. Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να αναφέρονται σε διαδικασίες 

καθηµερινής πρακτικής µέχρι και σε διαδικασίες ανωτάτου επιπέδου, όπως χάραξη 

στρατηγικής και λήψη σηµαντικών επιχειρηµατικών αποφάσεων. Όλες όµως οι 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου βασίζονται σε νέα 

πρότυπα, σε απαραίτητες αλλαγές και παραδοχές και σε νέες επιχειρηµατικές αντιλήψεις 

και λειτουργίες. Παραδείγµατα αποτελούν οι τρόποι έρευνας αγοράς, η υποστήριξη των 

πωλήσεων, η διανοµή των προϊόντων, η υποστήριξη µετά τις πωλήσεις, η διαχείριση και 

η ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, οι οικονοµικές συναλλαγές, η δυνατότητες 

αναγνώρισης των πελατών και των επιθυµιών τους, η διαµόρφωση των προϊόντων 

σύµφωνα µε τις επιθυµίες των πελατών, η καθιέρωση του πελάτη ως χρήστη πλέον των 

πληροφοριακών συστηµάτων, η ικανοποίηση των πελατών µέσω των πληροφοριακών 

συστηµάτων και πολλά άλλα επίσης στοιχεία. Γενικά οι εφαρµογές του ηλεκτρονικού 

εµπορίου και οι απαιτήσεις τους σε αντίστοιχη πληροφοριακή υποδοµή ταξινοµούνται 

στις παρακάτω γενικές κατηγορίες:  

Ηλεκτρονικές αγορές 

Η γνωστή µας παραδοσιακή αγορά είναι ένα σύστηµα που χαρακτηρίζεται από 

διαδραστικότητα και περιλαµβάνει πολύπλοκες σχέσεις µεταξύ των συµµετεχόντων, µε 

σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών και χρηµατικής αξίας. 

Βασικοί συµµετέχοντες είναι εκείνοι που αγοράζουν, πουλούν, µεταπουλούν, πληρώνουν 

ή εισπράττουν και γενικά έχουν κάποιο ρόλο στη διαδικασία των συναλλαγών που είναι 

εξ ολοκλήρου φυσικές. Όλες ή ένα µεγάλο µέρος από τις ενέργειες που 

πραγµατοποιούνται στην παραδοσιακή αγορά (ή στη φυσική αγορά), όπως οι οι 

προτάσεις, οι συµφωνίες, οι πληρωµές, οι παραδόσεις προϊόντων και οι ενδεχόµενες 

επιστροφές υλοποιούνται συνήθως σε ένα φυσικό χώρο, ο οποίος µπορεί να είναι ένα 

κατάστηµα, ή ένα γραφείο, όπου η  φυσική παρουσία των συναλλασσοµένων είναι 

απαραίτητη. 

Αντίθετα, στην περίπτωση των ηλεκτρονικών αγορών δεν υπάρχει φυσικός χώρος για 
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την πραγµατοποίηση των αντίστοιχων συναλλαγών. Στις ηλεκτρονικές αγορές, οι κύριοι 

συµµετέχοντες είναι οι συναλλασσόµενοι που αγοράζουν ή πουλούν, οι διαχειριστές των 

συναλλαγών και οι όποιοι µεσάζοντες. Όλοι αυτοί δεν βρίσκονται κατά τη διάρκεια 

πραγµατοποίησης µιας συναλλαγής στον ίδιο φυσικό χώρο. Η αγορά χειρίζεται όλες τις 

απαραίτητες συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένης και της µεταβίβασης χρηµατικών ποσών 

µέσω των τραπεζών.  

Οι ηλεκτρονικές αγορές αναφέρονται συνήθως στις αγοροπωλησίες προϊόντων και 

υπηρεσιών. Υποστηρίζουν τον καταναλωτή στην αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών 

για προϊόντα και υπηρεσίες και στην πραγµατοποίηση των αγορών του. Οι καταναλωτές 

έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις προτιµήσεις τους και εύκολα να προσεγγίσουν 

τα προϊόντα που επιθυµούν. Η ολοκλήρωση των αγορών, οι πληρωµές και οι παραδόσεις 

των προϊόντων και γενικά οι συναλλαγές ανάµεσα στους καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις υποστηρίζονται µε «ηλεκτρονικές ή ψηφιακές» διαδικασίες.  

Η ηλεκτρονική αγορά είναι ένα διαδραστικό δίκτυο δραστηριοτήτων και σχέσεων που 

περιλαµβάνει ανταλλαγή πληροφοριών, και ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών µε 

χρηµατική αξία. Το κέντρο της ηλεκτρονικής αγοράς δεν είναι ένα φυσικό κτίριο, αλλά 

ένας δικτυακός τόπος ή ιστοτόπος. Ουσιαστικά ο ιστοτόπος αυτός είναι το σηµείο 

συνάντησης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Στον ιστοτόπο αυτό 

πραγµατοποιείται ένα είδος εικονικής συνάντησης του αγοραστή µε τον πωλητή και όχι 

µια φυσική συνάντηση. Στην περίπτωση µιας καθαρά ψηφιακής επιχείρησης, ο ιστοτόπος 

(ή ιστοχώρο) της είναι το µέρος (όχι φυσικό) στο οποίο πραγµατοποιούνται όλες οι 

συναλλαγές της.  

Γενικά , όλες οι διαπραγµατεύσεις και συµφωνίες υποστηρίζονται από τις δυνατότητες 

των ηλεκτρονικών αγορών. Οι προσφορές και οι παραγγελίες εκτελούνται είτε µε άµεσο 

τρόπο (online) είτε µε έµµεσο (offline). Για παράδειγµα µερικά ψηφιακά προϊόντα, όπως 

τα προγράµµατα (λογισµικό), οποιουδήποτε τύπου, τα επιχειρηµατικά πακέτα, τα 

ψηφιακά παιχνίδια, οι όποιες πληροφορίες κλπ. παραδίνονται άµεσα (online). Το ίδιο 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε συγκεκριµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η 

υποστήριξη και η συντήρηση λογισµικού, η διαχείριση λογισµικού εξ αποστάσεως, η 

ενοικίαση πληροφοριακών πόρων κλπ. Στις ηλεκτρονικές αγορές κύριοι συµµετέχοντες 

είναι όσοι διαχειρίζονται τις συναλλαγές, οι αγοραστές, οι µεσάζοντες και οι πωλητές. 
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∆ιεπιχειρησιακά πληροφοριακά συστήµατα 

Τα διεπιχειρησιακά πληροφοριακά συστήµατα (Interorganizational Systems) 

υποστηρίζουν την ελεύθερη ροή πληροφοριακών δεδοµένων και την άµεση  επικοινωνία 

και συνεργασία µεταξύ των επιχειρηµατικών εταίρων. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα η 

ροή πληροφοριακών δεδοµένων πραγµατοποιείται χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης 

παρέµβασης. Παράδειγµα είναι οι περιπτώσεις συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µε 

τη δυνατότητα σύνδεσης των λογιστηρίων των επιχειρηµατικών εταίρων.  

Ο αντικειµενικός σκοπός της σχεδίασης και υλοποίησης ενός διεπιχειρησιακού 

συστήµατος είναι η αποτελεσµατική διεκπεραίωση των ψηφιακών ή ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. Μέσα στις διαδικασίες των ηλεκτρονικών συναλλαγών εντάσσονται η 

διαχείριση παραγγελιών, των λογαριασµών και των πληρωµών µε διάφορους τρόπους, 

αλλά πάντα ψηφιακούς. Γενικά στα διεπιχειρησιακά συστήµατα δεν πραγµατοποιούνται 

διαπραγµατεύσεις. Όλα είναι σαφώς προκαθορισµένα µε καθιερωµένες διαδικασίες 

λειτουργίας (standard operating procedures) και το µόνο που µένει είναι η άµεση 

υλοποίηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής. Οι πιο σηµαντικοί από τους τρόπους 

ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι:  

 Τα συστήµατα Ηλεκτρονικής ∆ιαµεταγωγής ∆εδοµένων (Electronic Data Interchange 

- EDI), για τα οποία έχουµε αναφερθεί εκτενώς σε ιδιαίτερο κεφάλαιο.  

 Τα εξωδίκτυα (Extranets) για τα οποία υπάρχει εκτεταµένη αναφορά στο κέφάλαιο 

του ∆ιαδικτύου.  

 Η ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων (Electronic Funds Transfer). 

 Οι ηλεκτρονικές φόρµες (Electronic Forms) που υποστηρίζονται από µεθόδους EDI, 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και πραγµατοποιούν διαχείριση προκαθορισµένων 

συγκεκριµένων ηλεκτρονικών φορµών, χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση.  

 Τα ολοκληρωµένα συστήµατα µετάδοσης µηνυµάτων (Integrated Messaging), που 

περιλαµβάνουν αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες διαχείρισης, αποστολής, λήψης και 

διανοµής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεµοιοτύπου (fax). Συνδυάζουν 

µεθόδους EDI, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και χρήση ηλεκτρονικών φορµών. 

 Βάσεις δεδοµένων κοινής χρήσης (Shared Databases) για τους επιχειρηµατικούς 

εταίρους. H κοινή χρήση υλοποιείται συνήθως µέσω εξωδικτύων (extranets). Με τις 
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βάσεις αυτές οι πληροφορίες µοιράζονται ανάµεσα στους επιχειρηµατικούς εταίρους 

και είναι άµεσα προσπελάσιµες από όλους. Η χρήση των βάσεων αυτών έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου επικοινωνίας µεταξύ των συνεργατών, ενώ 

επίσης οδηγεί στον εκσυγχρονισµό των σχετικών δραστηριοτήτων.  

 ∆ιαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management). 

Πραγµατοποιείται µεταξύ των επιχειρήσεων και των προµηθευτών τους καθώς και 

των πελατών τους. Αναφέρεται στις προβλέψεις της ζήτησης, στη διαχείριση των 

αποθεµάτων και στην εκτέλεση των παραγγελιών. Έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 

των αποθεµάτων, την ελαχιστοποίηση των χρόνων εκτέλεσης των παραγγελιών και 

τείνει να οδηγεί την παραγωγή σε λειτουργία πραγµατικού χρόνου («built to order» 

και «just-in-time manufacturing»). 

Ενδοεπιχειρησιακά Συστήµατα  

Η ολοκλήρωση των εσωτερικών επιχειρηµατικών διαδικασιών των επιχειρήσεων 

υλοποιείται µε κατάλληλη πληροφοριακή υποδοµή, η οποία επιτρέπει τη µετάδοση των 

πληροφοριακών δεδοµένων απ’ άκρη σ’ άκρη της επιχείρησης ή του οργανισµού. Τα 

συστήµατα που υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτή είναι τα ενδοεπιχειρησιακά 

συστήµατα (Interorganisational Information Systems). Η σχεδίαση και λειτουργία των 

συστηµάτων αυτών δεν είναι εύκολή και έχει µεγάλο κόστος υλοποίησης. Μπορεί όµως 

να βοηθήσει αποτελεσµατικά στην οµαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων µιας 

επιχείρησης, σε όλες τις φάσεις της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες 

της. Ο σχηµατισµός κατάλληλων οµάδων εργασίας στην επιχείρηση, η επικοινωνία και 

συνεργασία µεταξύ οµάδων, που µπορεί να εργάζονται σε διαφορετικές λειτουργικές 

περιοχές και σε διαφορετικούς τόπους και χώρους και η διανοµή πληροφοριών µε άµεσο 

τρόπο υποστηρίζονται από την ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών µέσω των 

ενδοεπιχειρησιακών συστηµάτων και αποτελούν µερικά από τα πιο συνηθισµένα 

παραδείγµατα απαιτήσεων των εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου. 

i.  
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8.4 Κατηγορίες του Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι σύµφωνα µε τους οποίους το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί 

να κατηγοριοποιηθεί. Ένας από τους τρόπους αυτούς εξετάζει τη φύση των 

συµµετεχόντων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σύµφωνα µε τον τρόπο αυτό, υπάρχουν 

διαφορετικές κατηγορίες ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι βασικές κατηγορίες (όπως θα δούµε 

υπάρχουν περισσότερες) είναι οι ακόλουθες: 

1. Business-to-Consumer (B2C) e-commerce - Επιχείρηση προς 

Καταναλωτή 

2. Business-to-Business (B2B) e-commerce - Επιχείρηση προς 

Επιχείρηση 

3. Consumer-to-Consumer (C2C) e-commerce – Καταναλωτής προς 

Καταναλωτή 

8.5. Business-to-Consumer (B2C) e-commerce - Επιχείρηση 

προς Καταναλωτή 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει συναλλαγές αποκλειστικά µεταξύ της επιχείρησης και 

του καταναλωτή. Γενικά εστιάζει στις λιανικές πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών από 

επιχειρήσεις σε απλούς καταναλωτές. Γνωστά παραδείγµατα B2C αποτελούν οι 

επιχειρήσεις Amazon.com, E*Trade.com. Γενικά η κατηγορία αυτή είναι η πιο γνωστή 

από την πλευρά των καταναλωτών. Σύµφωνα µε πολλές έρευνες οι πιο πολλές πωλήσεις 

αναφέρονται σε λιανεµπόριο και µάλιστα δώρων, λουλουδιών, διασκέδασης, υλικού και 

λογισµικού υπολογιστών. Οι παγκόσµιες πωλήσεις ηλεκτρονικού εµπορίου της 

κατηγορίας B2C ανέρχονται σε δισεκατοµµύρια δολάρια αλλά υπολείπονται σηµαντικά 

των συναλλαγών τύπου B2B (που ) που είναι πολύ µεγαλύτερες.    

Πρόκειται για την πιο διαδεδοµένη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου. Σήµερα ο ρόλος των 

εµπορικών ιστοτόπων διαφέρει από το παρελθόν. Αρχικά οι εµπορικές ιστοσελίδες είχαν 

στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση καταλόγων για να να προσελκύσουν 

τους πελάτες στα φυσικά τους καταστήµατα, αν και µερικές επιχειρήσεις είχαν τη 
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δυνατότητα να δεχτούν και να εκτελέσουν άµεσα (on-line) παραγγελίες, αλλά όχι σε 

ολοκληρωµένη µορφή. Σήµερα ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε µια τεράστια ποικιλία 

προϊόντων σε δικτυακά καταστήµατα, βλέπει, επιλέγει, αν επιθυµεί µπορεί ενίοτε να 

δοκιµάσει τα προϊόντα (µέσω ειδικών προγραµµάτων), ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία 

δεν θα µπορούσε να βρει εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιµές και τέλος αγοράζει. Κι 

όλα αυτά χωρίς να βγει από το σπίτι του, κερδίζοντας πολύτιµο χρόνο και κόπο. 

Χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο οι κατασκευαστές µπορούν να έρθούν σε άµεση επαφή µε 

τους πελάτες τους χωρίς την παρουσία ενδιαµέσων. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο B2C διακρίνεται, σύµφωνα µε τον τρόπο διάθεσης των 

προϊόντων στους καταναλωτές, στο καθαρό (pure) ή και άµεσο και στο µερικό (partial) ή 

έµµεσο. Το καθαρό ηλεκτρονικό εµπόριο περιλαµβάνει τα προϊόντα που µπορούν να 

παραδοθούν άµεσα στους καταναλωτές, µέσω του ∆ιαδικτύου, χωρίς τη µεσολάβηση 

τρίτων. Τέτοια προϊόντα είναι όλα όσα έχουν ψηφιακή µορφή όπως λογισµικό, µουσική, 

βιβλία σε ψηφιακή µορφή και ψηφιακές υπηρεσίες. Τα υπόλοιπα προϊόντα, όπως τα 

φυσικά, που δεν διανέµονται άµεσα στους καταναλωτές και συνήθως χρειάζονται τη 

µεσολάβηση άλλων, όπως τα τρόφιµα και τα λουλούδια  ανήκουν στο µερικό 

ηλεκτρονικό εµπόριο δεύτερη.  

8.6 Business-to-Business (B2B) e-commerce - Επιχείρηση 

προς Επιχείρηση  

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει συναλλαγές αποκλειστικά µεταξύ επιχειρήσεων.  Γενικά, 

η κατηγορία Β2Β αναφέρεται στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις 

προς επιχειρήσεις. Ο όρος B2B περιγράφει αποκλειστικά τη σχέση µεταξύ εµπορικών 

εταίρων και δεν περιλαµβάνει καθόλου τον τρόπο εξυπηρέτησης των καταναλωτών.  

Για παράδειγµα αναφέρουµε µια επιχείρηση η οποία κατασκευάζει και πουλά εργαλεία και 

σκεύη εστιατορίων, καφενείων, µπαρ κλπ για επαγγελµατική χρήση. Η επιχείρηση δεν 

πουλά σε καταναλωτές τα αγαθά της, που είναι επαγγελµατικές κουζίνες, επαγγελµατικά 

ψυγεία, µίξερ, τοστιέρες κλπ.  

Ένα δεύτερο παράδειγµα, αναφέρεται σε µια άλλη επιχείρηση που κατασκευάζει και 

πουλά κουζίνες, ψυγεία, µίξερ, τοστιέρες για οικιακή χρήση, αλλά όχι άµεσα σε 
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καταναλωτές αλλά σε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται µε καταναλωτές. 

Οι επιχειρήσεις όµως έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται διαφορετικά µεταξύ τους 

από ότι µε τους καταναλωτές. Έτσι µπορούν να τυποποιούν και χρησιµοποιούν 

αυτοµατισµούς στις διαδικασίες των συναλλαγών, όπως για παράδειγµα µεταξύ των 

λογιστηρίων τους. Παρατηρούµε ότι οι ιστοσελίδες της κατηγορίας B2B αναφέρονται σε 

δραστηριότητες µεταξύ των επιχειρήσεων. Για τους παραπάνω λόγους η κατηγορία 

ηλεκτρονικού εµπορίου B2B περιλαµβάνει αυτόµατες διαδικασίες µεταξύ των 

συνεργαζοµένων επιχειρήσεων. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο Β2Β έχει ως τώρα το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς σε σχέση 

µε τις άλλες κατηγορίες. Η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε προµηθευτές και 

διανοµείς, ενισχύει τις οργανωτικές και λειτουργικές δυνατότητες των επιχειρήσεων και 

βελτιώνει την αποτελεσµατικότητά τους. Η βελτίωση αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό 

στον περιορισµό του ανθρώπινου σφάλµατος, στην επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των 

διαδικασιών και στη µείωση του κόστους των συναλλαγών. Επί πλέον το ηλεκτρονικό 

εµπόριο Β2Β συµβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών και µε τον τρόπο αυτό 

ελαχιστοποιεί το κόστος των προµηθειών. Επίσης  η συνεργασία µε τους προµηθευτές 

επιταχύνει τις παραδόσεις των προµηθειών και κάνει πιο αποτελεσµατική διαχείριση των 

αποθεµάτων. Ένα επίσης πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα αυξηµένης 

πληροφόρησης για τα προσφερόµενα προϊόντα, που πραγµατοποιείται τόσο από τους 

προµηθευτές όσο και από τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Υποστηρίζεται ότι 

ηλεκτρονικό εµπόριο Β2Β περιλαµβάνει ένα σύνολο εφαρµογών µε τις οποίες µια 

επιχείρηση διευκολύνεται στη σύναψη καλών πελατειακών σχέσεων καθώς και καλού 

κλίµατος σχέσεων µε τους επιχειρηµατικούς της εταίρους.  

Τα διάφορα επιχειρηµατικά πρότυπα που έχουν επικρατήσει αξιολογούνται σύµφωνα µε 

την οντότητα η οποία ελέγχει την αγορά, δηλαδή τους προµηθευτές, τους αγοραστές και 

τους ενδιάµεσους. Ένα συνηθισµένο πρότυπο είναι εκείνο στο οποίο η «αγορά ελέγχεται 

από τον προµηθευτή» και οι µεµονωµένοι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν την ίδια αγορά µε αυτήν του προµηθευτή. Οι αγορές αυτές διατηρούνται, 

όπως είναι φυσικό, αν είναι καλή η φήµη του προµηθευτή και επί πλέον αν ο 

προµηθευτής διαθέτει ένα ικανοποιητικό αριθµό πελατών.  

Γενικά ένας µεγάλος αγοραστής δηµιουργεί συνήθως τη δική του αγορά. Στο πρότυπο 
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αυτό πρόκειται για µια «αγορά που ελέγχεται από τον αγοραστή». Ο αγοραστής 

σχεδιάζει και υλοποιεί ένα αντίστοιχο ιστοχώρο και µέσω αυτού αναζητεί προσφορές από 

διάφορους δυνητικούς προµηθευτές για να επιλέξει αυτές που τον ενδιαφέρουν. Το 

πρότυπο αυτό είναι κατάλληλο για προϊόντα που δεν είναι ακριβά και είναι δυνατόν να 

αγορασθούν εκ των προτέρων από συγκεκριµένο προµηθευτή. Με τον τρόπο αυτό 

µειώνεται η ανάγκη µακράς αποθήκευσης των προϊόντων στις αποθήκες του αγοραστή.    

Ένα διαφορετικό επιχειρηµατικό πρότυπο βασίζεται σε µια ενδιάµεση δικτυακή 

επιχείρηση και πρόκειται για «αγορά ελεγχόµενη από µεσάζοντες». Στην αγορά αυτή 

προσελκύονται τόσο οι αγοραστές όσο και οι πωλητές. Οι αγορές αυτής της κατηγορίας 

εξυπηρετούνται συνήθως µε τη χρήση εξωδικτύων (extranets) και χρησιµοποιούν συχνά  

πλειστηριασµούς και δηµοπρασίες. 

8.7 Business-to-Employee (B2E) e-commerce Επιχείρηση 

προς Εργαζόµενους 

Η κατηγορία αυτή, που είναι κλάδος της B2B, χρησιµοποιείται από οργανισµούς οι οποίοι 

διαθέτουν Intranets (Ενδοδίκτυα), που είδαµε στο κεφάλαιο του Παγκόσµιου Ιστού. 

Σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο τα Ενδοδίκτυα χρησιµοποιούν και εφαρµόζουν την 

τεχνολογία του ∆ιαδικτύου στο εσωτερικό των επιχειρήσεων µε στόχο την ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας της εσωτερικής αλυσίδας αξίας. Τα ενδοδίκτυα παρέχουν 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα εξατοµικευµένα ιδιωτικά δίκτυα. Ένα από τα πολύ 

σηµαντικά τους πλεονεκτήµατα είναι, όπως είδαµε η βελτίωση της επικοινωνίας στο 

εσωτερικό των οργανισµών, που είναι απαραίτητη στην υλοποίηση των εφαρµογών 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Κάθε εργαζόµενος (εξουσιοδοτηµένος στη χρήση του 

ενδοδικτύου) έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει στο ενδοδίκτυο και να χρησιµοποιήσει 

τις παροχές του από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου βρίσκεται. 
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8.8 Consumer-to-Consumer (C2C) e-commerce – 

Καταναλωτής προς Καταναλωτή 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει συναλλαγές αποκλειστικά µεταξύ καταναλωτών. Γενικά 

αναφέρεται σε πωλήσεις που πραγµατοποιούνται άµεσα από καταναλωτές σε άλλους 

καταναλωτές, όπως αυτοκίνητα, περιουσιακά στοιχεία κτλ. Ένα από τα καλύτερα 

παραδείγµατα κατηγορίας C2C είναι το eBay, που πραγµατοποιεί δηµοπρασίες µέσω του 

∆ιαδικτύου, που είναι ελεύθερες για όλους και στις οποίες παίρνουν µέρος επιχειρήσεις 

και ιδιώτες. Οποιοσδήποτε µπορεί να συµµετάσχει προσφέροντας τα αγαθά που επιθυµεί 

να πουλήσει, ή να συµµετάσχει για να αποκτήσει ένα αγαθό που έχει δηµοπρατηθεί. Το 

eBay χρησιµοποιείται ετησίως από εκατοµµύρια άτοµα και είναι σε ανοδική πορεία. 

Ταυτόχρονα, πολλές ιστοσελίδες δηµοπρασιών επιτρέπουν σε ιδιώτες να καταχωρούν 

προσωπικά τους προϊόντα για πλειστηριασµό. 

Γενικά η κατηγορία C2C αναφέρεται σε πωλήσεις που πραγµατοποιούνται από 

καταναλωτή σε καταναλωτή µε τη βοήθεια µιας άµεσης (online) επιχείρησης, όπως το 

eBay. Ο παραδοσιακός τρόπος συναλλαγών της κατηγορίας C2C ήταν οι συνήθεις 

δηµοπρασίες σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους και το δηµοπρατήριο. Ο τρόπος αυτός 

είχε για όλους µειονεκτήµατα. Οι συναλλασσόµενοι έπρεπε να µεταβούν στο φυσικό 

χώρο της συναλλαγής. Εκείνοι που πουλούσαν έπρεπε να φέρουν µαζί τους τα αγαθά και 

οι αγοράζοντες να έχουν µαζί τους τα χρήµατα. Η µεταφορά και φύλαξη των αγαθών 

στο χώρο της δηµοπρασίας είναι δύσκολο έργο και έχει µεγάλο κόστος. Σήµερα η 

δυνατότητα των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, όπως υλοποιείται από το eBay αναβαθµίζει 

σηµαντικά το εµπόριο της κατηγορίας C2C.  

Θα πρέπει πάντως να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν τους 

αρέσουν οι δηµοπρασίες, ανεξάρτητα αν πραγµατοποιούνται ψηφιακά και δεν απαιτείται 

η φυσική τους παρουσία. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν νέες δυνατότητες. Υπάρχουν 

ηλεκτρονικές αγορές της κατηγορίας C2C που επιτρέπουν σε καταναλωτές να πουλούν 

σε άλλους καταναλωτές διάφορα είδη, όπως βιβλία, δίσκους, διάφορα συλλεκτικά 

αντικείµενα σε προκαθορισµένες τιµές. Παράδειγµα αποτελεί η εταιρεία Half.com που 

συµβαίνει να είναι θυγατρική της eBay.    
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8.9 Consumer-to-Business (C2B) e-commerce - Καταναλωτές 

προς Επιχειρήσεις.  

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει ιδιώτες οι οποίοι πουλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε 

επιχειρήσεις, καθώς επίσης και ιδιώτες που αναζητούν πωλητές, να έρθουν σε επαφή 

µαζί τους και να καταλήξουν σε µια συναλλαγή. Πολλοί καταναλωτές πουλούν διάφορα 

αντικείµενα συνήθως µεταχειρισµένα, ή και τα ανταλλάσσουν µε άλλα. Μπορεί να είναι 

αυτοκίνητα, µηχανές, βιβλία, διάφορα συλλεκτικά αντικείµενα, οικιακά είδη κλπ.  

8.10 Peer-to-Peer (P2P) e-commerce  - Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

µεταξύ οµότιµων συστηµάτων (χωρίς την ανάγκη server).  

Το πρότυπο P2P συνδέει γενικώς χρήστες, όπως και το πρότυπο C2C συνδέει 

καταναλωτές. Παρέχει τη δυνατότητα στους συνδεδεµένους χρήστες να µοιράζονται 

διάφορα αρχεία σε ηλεκτρονική µορφή και υπολογιστικούς πόρους, αλλά χωρίς την 

ανάγκη υποστήριξης από ένα κοινό κεντρικό web server. Έτσι οι µεσάζοντες που 

παρέχουν τα υπολογιστικά τους συστήµατα και το αναγκαίο λογισµικό δεν χρειάζονται 

απαραίτητα. Πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις οι τα δίκτυα P2P βασίζονται σε πολύ 

ισχυρούς servers που διαθέτουν επιχειρήσεις οι οποίες παίζουν το ρόλο του µεσάζοντα. 

Οι επιχειρήσεις αυτές προσπαθούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών για 

αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών από οπουδήποτε και για κάθε χρήση και τους 

δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης µεταξύ τους στον παγκόσµιο ιστό. Μέχρι πρότινος αλλά 

και σήµερα ακόµη η τεχνολογία P2P χρησιµοποιήθηκε για την ανταλλαγή και διανοµή 

αρχείων µουσικών έργων κατοχυρωµένων µε πνευµατικά δικαιώµατα και κατά παράβαση 

των νόµων που διέπουν την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων. Γενικά η 

προσπάθεια των επιχειρήσεων που παρέχουν τις δυνατότητες στήριξης του P2P 

επικεντρώνεται πλέον στην ανάπτυξη νόµιµων και βιώσιµων και επικερδών 

δραστηριοτήτων. Στο παρελθόν µεγάλες επιχειρήσεις του χώρου έχουν οδηγηθεί στα 

δικαστήρια και µερικές από αυτές έχουν κλείσει. Σήµερα υπάρχει ένας αριθµός 

επιτυχηµένων επιχειρήσεων στο χώρο, που δεν ασχολούνται µε µουσική. Μια από αυτές, 

η Cloudmark, προσφέρει λογισµικό προστασίας από «spam» µε ένα δικό της προϊόν το 
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οποίο χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό από οργανισµούς και ιδιώτες σε ολόκληρο τον 

κόσµο.         

8.11 M-Commerce – Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο  

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στη χρήση της κινητής τηλεφωνίας και γενικά των 

διαφόρων συσκευών ασύρµατης επικοινωνίας για πραγµατοποίηση συναλλαγών στον 

Παγκόσµιο Ιστό. Οι συσκευές αυτές εκτός από κινητά τηλέφωνα µπορεί να είναι φορητοί 

υπολογιστές, προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (Personal Digital Assistants – PDA) και άλλες 

συσκευές που έχουν τη δυνατότητα άµεσης σύνδεσης στοn Παγκόσµιο Ιστό.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η τεχνολογική ανάπτυξη, εκτός από άλλες της ιδιότητες, είναι 

συχνά η αιτία αλλαγής ορισµών και προσαρµογής τους σε νέες συνθήκες. Παρατηρούµε 

ότι σήµερα το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να εκφρασθεί και µε άλλα µέσα, όπως µε 

χρήση των παραπάνω συσκευών, εκτός από την ιστοσελίδα και τον ιστοχώρο. θα πρέπει 

να περιλαµβάνει και να υποστηρίζει κάθε είδος ηλεκτρονικής επικοινωνίας µέσω της 

οποίας είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές. ∆εν θα πρέπει 

επίσης να µας διαφεύγει ότι εποχή µας χαρακτηρίζεται από τη σύγκλιση τεσσάρων 

βιοµηχανιών. Οι βιοµηχανίες αυτέ είναι α) Η πληροφορική. β) Οι ψηφιακές επικοινωνίες 

γ) Η ψυχαγωγία (µουσική, κινηµατογραφικές ταινίες, βίντεο κλπ). δ) Η βιοµηχανία των 

καταναλωτικών ειδών ηλεκτρονικής (consumer electronics), που περιλαµβάνει 

ηλεκτρονικές συσκευές, όπως αυτές που αναφέραµε παραπάνω, ψηφιακές φωτογραφικές 

µηχανές, συσκευές λήψης βίντεο, κλπ. Το αποτέλεσµα είναι να µην µπορούµε να 

ορίσουµε πλέον για µια συσκευή αν είναι φωτογραφική µηχανή µε δυνατότητες κινητής 

τηλεφωνίας, ή κινητό τηλέφωνο µε δυνατότητες φωτογράφησης, ραδιοφώνου και λήψης 

βίντεο και αντιστρόφως. Βέβαια πρόβληµα ορισµού δεν υπάρχει αφού η ονοµασία ενός 

προϊόντος, τουλάχιστον τώρα ταυτίζεται µε τις δυνατότητές του σε µια λειτουργική 

περιοχή (πχ τηλεφωνία, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, ραδιοφωνία κλπ).  

Οι συνήθεις συναλλαγές κινητού ηλεκτρονικού εµπορίου περιλαµβάνουν αγορές 

µετοχών, αγορά εισιτηρίων για θεάµατα, τραπεζικές συναλλαγές, κράτηση θέσεων 

ταξιδιών, άµεση αγορά παιγνίων υπολογιστών, κλείσιµο δωµατίων σε ξενοδοχεία και 

άλλα. 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ανάπτυξη της τεχνολογίας έκανε δυνατή και την ασύρµατη 

επικοινωνία µεταξύ καταναλωτών οι οποίοι κινούνται µε διάφορους τρόπους και 

βρίσκονται σε σύνδεση  µε τους δικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων. Οι τρόποι κίνησης 

των καταναλωτών µπορεί να αναφέρονται σε πεζοπορία, ή να γίνονται µε διάφορα 

µεταφορικά µέσα. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τις συνδέσεις των καταναλωτών 

(και όχι µόνον) µε τις επιχειρήσεις είναι µικροσυσκευές µικρού βάρους, όπως αυτές που 

αναφέραµε παραπάνω. 

Η έννοια της κίνησης µε τον τρόπο αυτό αναφέρεται στο κινητό ηλεκτρονικό εµπόριο 

(M-commerce) το οποίο υποστηρίζει τις ασύρµατες ηλεκτρονικές (ή ψηφιακές 

συναλλαγές) µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες είναι σχετικές µε την εκάστοτε 

θέση των καταναλωτών. ∆εδοµένου ότι οι κινητές µικροσυσκευές, όπως είδαµε, µπορούν 

να εκφρασθούν µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, οι ηλεκτρονικές (ή ψηφιακές 

συναλλαγές) θα πρέπει να είναι συµβατές µε τις δυνατότητες των κινητών 

µικροσυσκευών. Η πραγµατοποίηση συναλλαγών, όπως κράτηση θέσεων σε ξενοδοχεία, 

κλείσιµο και αγορά εισιτηρίων, τοπικά εστιατόρια, θεάµατα, εκδηλώσεις, τοπικές αγορές 

και άλλα πολλά προβλέπεται ότι θα κυριαρχήσουν στο προσεχές µέλλον (3G εποχή, 

http://www.nec.com/global/features/index6.html). Ο όρος 3G αναφέρεται στην 3η γενιά 

των ασύρµατων κινητών τηλεπικοινωνιακών καθιερωµένων προτύπων. Ως γνωστό η 1η 

γενιά αναφέρεται στο αναλογικό κινητό πρότυπο, η 2η γενιά στο ψηφιακό πρότυπο και η 

3η γενιά (3G) στο ψηφιακό µοντέλο υψηλών ταχυτήτων. 

8.12 Άλλα είδη Ηλεκτρονικού Εµπορίου  

Μη επιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Nonbusiness e-commerce)  

Πολλοί οργανισµοί, όπως για παράδειγµα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µη κερδοσκοπικοί 

οργανισµοί, θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές οργανώσεις και διάφορες 

υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα έχουν πρόσφατα αρχίσει να χρησιµοποιούν διάφορους 

τύπους Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Στόχος τους είναι η µείωση των τα εξόδων τους, η 

βελτίωση των λειτουργιών τους και η καλύτερη εξυπηρέτηση των µελών τους. 
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Ενδοεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Intrabusiness EC).  

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε εσωτερικές επιχειρησιακές διεργασίες, που συνήθως 

εκτελούνται µέσω Intranet (Ενδοδίκτυα). Περιλαµβάνονται ανταλλαγές αγαθών, 

υπηρεσιών και πληροφοριών. Παραδείγµατα συναλλαγών είναι η µαζική πώληση 

προϊόντων σε εργαζοµένους, η τηλεκπαίδευση, η ψυχαγωγία και άλλα. 

8.13 Λειτουργικές απαιτήσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου 

Οι υπολογιστές που χρησιµοποιούν οι χρήστες µπορεί να είναι οποιασδήποτε κατηγορίας, 

από απλούς φορητούς µέχρι και ισχυρούς. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται πάντα υπ’ όψη, 

ώστε να είναι δυνατές οι συναλλαγές µε όσο το δυνατό µεγαλύτερο κύκλο 

ενδιαφεροµένων και να µην περιορίζοντα από το υλικό και το λογισµικό των χρηστών. 

Αντίθετα τα υπολογιστικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται ως servers θα πρέπει να 

είναι ισχυροί ώστε να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις ταχύτητας εξυπηρέτησης πολλών 

χρηστών, κυρίως σε ώρες αιχµής. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζονται από γρήγορες 

επικοινωνιακές γραµµές για να αντεπεξέρχονται στις οµαδικές απαιτήσεις εξυπηρέτησης 

των πολλών χρηστών. 

 Τα υπολογιστικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται ως servers θα πρέπει να είναι 

εφοδιασµένα µε ειδικό λογισµικό που να επιτρέπει και υποστηρίζει τις συναλλαγές 

των πωλήσεων τόσο µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C) όσο και µεταξύ 

επιχειρήσεων (B2B).  

Στη συνέχεια αναφέρουµε µερικές από τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να 

υποστηρίζονται από τα συστήµατα των επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές 

πωλήσεις και γενικά συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 Σχεδίαση και δηµιουργία κατάλληλων, ανά περίπτωση, ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων. 

 Σχεδίαση και δηµιουργία καταλόγων µε τα διατιθέµενα αγαθά για πώληση. Οι 

κατάλογοι θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις να µην είναι απλώς τιµοκατάλογοι, 

αλλά να περιλαµβάνουν πλούσιο πληροφοριακό υλικό, όπως λεπτοµέρειες χρήσης, 

φωτογραφίες, χαρακτηριστικά, τιµές, συγκριτικά στοιχεία, προέλευση κλπ. 
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 Σχεδίαση και δηµιουργία των καλαθιών αγοράς, µέσα στα οποία οι καταναλωτές 

τοποθετούν τα είδη που προτίθενται να αγοράσουν. Τα καλάθια παρέχουν τη 

δυνατότητα προσθήκης ή και απόσυρσης των προϊόντων σε κάθε στιγµή της 

διαδικασίας αγορών, όπως ακριβώς γίνεται και στην περίπτωση των φυσικών 

αγορών που πραγµατοποιούνται σε ένα πολυκατάστηµα. Παράλληλα θα πρέπει να 

υποστηρίζεται και να παρουσιάζεται η πλήρης ανάλυση των λογαριασµών των 

µέχρις στιγµής αγορών. Συγκεκριµένα θα πρέπει να περιλαµβάνονται η καθαρή 

αξία κάθε είδους, η αντίστοιχη αξία ΦΠΑ και η συνολική, µέχρι στιγµής, αξία όλων 

των αγαθών που έχουν τοποθετηθεί στο καλάθι. 

 Υποστήριξη όλων των διαδικασιών που είναι σχετικές µε τις παραγγελίες αγαθών 

µε αναλυτικό τρόπο κατά φάση: Παραγγελία, Κλείσιµο, Τιµολόγηση, Αποστολή, 

Παράδοση. 

 ∆υνατότητα σύνδεσης µε επιχειρήσεις και καταστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών.   

8.14 Πλεονεκτήµατα από τη χρήση του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου και Περιορισµοί 

Στα παρακάτω θα αναφερθούµε µε επιγραµµατικό τρόπο στα πιο σηµαντικά θέµατα σε 

σχέση µε τα πλεονεκτήµατα  και τους περιορισµούς στη χρήση του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου.  

Πλεονεκτήµατα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου για τις Επιχειρήσεις  

Τα πλεονεκτήµατα, σε σχέση µε τον επωφελούµενο, διακρίνονται στις παρακάτω τρεις 

βασικές κατηγορίες: 

 Πλεονεκτήµατα για τους Οργανισµούς και Επιχειρήσεις 

 Πλεονεκτήµατα για τους καταναλωτές 

 Πλεονεκτήµατα για την κοινωνία 

Σε σχέση µε τους Οργανισµούς και τις Επιχειρήσεις τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση του 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου είναι τα παρακάτω:  

 ∆ίνει τη δυνατότητα σε µια επιχείρηση να απευθυνθεί σε νέες διευρυµένες ή και 
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εξειδικευµένες αγορές και να γίνεται γνωστή οπουδήποτε στον κόσµο. 

 Συµβάλλει στην καλύτερη διεκπεραίωση των εσωτερικών λειτουργιών.  

 Συµβάλλει στη µείωση του κόστους συλλογής, επεξεργασίας, δηµιουργίας, 

αποθήκευσης και διανοµής των πληροφοριών, σε σχέση µε τις ανάγκες. Όπως 

εξεύρεση νέων αγορών, εξεύρεση νέων προµηθευτών, πληροφόρηση για τις 

απαιτήσεις των πελατών. 

 ∆ίνει τη δυνατότητα µείωσης των αποθεµάτων. Ενισχύει τις διαδικασίες διαχείρισης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας µε νέες σύγχρονες µεθόδους που έχουν χρησιµοποιηθεί 

και δοκιµασθεί επιτυχώς από διάφορες επιχειρήσεις. Παραδείγµατα είναι το «Built to 

Order», «Just In Time», τα συστήµατα PLM. 

 Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην εφαρµογή της «Μαζικής Εξατοµίκευσης» (mass 

customization), µε άµεσο τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τις δυνατότητες που το 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο παρέχει στην αναγνώριση των πελατών και εκφράζεται µε τη 

σχεδίαση, την προσαρµογή και τη δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών, σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις και προτιµήσεις των πελατών.  

 Συµβάλλει στη µείωση του χρόνου που µεσολαβεί µεταξύ της διάθεσης κεφαλαίων 

και της παραλαβής των πρώτων προϊόντων και υπηρεσιών.  

 Βελτιώνει αποτελεσµατικά το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πελατών. 

Πλεονεκτήµατα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου για τους Καταναλωτές 

Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο παρέχει πλεονεκτήµατα και στους καταναλωτές. Τα πιο 

σηµαντικά από αυτά συνοψίζονται στα εξής: 

 Ελαχιστοποιεί τα προβλήµατα διάθεσης χρόνου των καταναλωτών. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε τη δυνατότητα πραγµατοποίησης συναλλαγών ανά πάσα στιγµή, 

αφού οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται 24 ώρες την ηµέρα και 7 ηµέρες την 

εβδοµάδα. 

 Εκµηδενίζει τα προβλήµατα µετάβασης των καταναλωτών σε συγκεκριµένα µέρη για 

τις αγορές τους. Έτσι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα από την 

απόσταση που χωρίζει την επιχείρηση από τον καταναλωτή. Αυτό σηµαίνει για τον 

καταναλωτή λιγότερο κόστος και µείωση του χρόνου. 
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 ∆ίνει τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, δεδοµένου ότι οι προτιθέµενοι να κάνουν 

µια αγορά µπορούν να «σερφάρουν» στους ιστοχώρους των επιχειρήσεων στο 

∆ιαδίκτυο και να πάρουν την επιθυµητή πληροφόρηση. Το πιο σηµαντικό είναι όµως 

ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν συγκρίσεις τόσο για 

τιµές όσο και για την ποιότητα των προϊόντων. 

 Υποστηρίζει τον ανταγωνισµό που συχνά οδηγεί σε σταδιακή µείωση των τιµών. 

 Στην περίπτωση αγοράς ηλεκτρονικών προϊόντων υλοποιεί την άµεση παράδοσή 

τους στον καταναλωτή. Τέτοιου είδους προϊόντα είναι τα προγράµµατα 

υπολογιστών, ο τύπος και τα περιοδικά που εκδίδονται σε ηλεκτρονική µορφή, τα 

παιχνίδια υπολογιστών, οι πληροφορίες που παρέχονται από τράπεζες πληροφοριών 

και πολλά άλλα  

 Η δυνατότητα στους καταναλωτές να συµµετέχουν σε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, 

είτα για να αγοράσουν είτε και για πουλήσουν, όπως είδαµε στα προηγούµενα. 

 Η δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ των καταναλωτών, που επιτυγχάνεται κυρίως µε 

τη δηµιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων. Μεταξύ αυτών πιο σηµαντικές είναι οι 

ιδεατές κοινότητες και η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων µέσω των µελών 

των κοινοτήτων αυτών. Σηµειώνεται ότι οι ιδεατές κοινότητες (virtual communities) 

έχουν µέλη που δεν βρίσκονται στον ίδιο τόπο, αλλά οπουδήποτε στον κόσµο και 

συνδέονται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως πολιτική, επιστήµες, µουσική, 

αθλητισµός, κινηµατογράφος, µαγειρική κλπ.  

Πλεονεκτήµατα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου για την Κοινωνία 

Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο παρέχει πλεονεκτήµατα ακόµη και στην κοινωνία, µε πιο 

σηµαντικά τα παρακάτω: 

 Επιτρέπει σε κοινωνίες που ζουν σε αποµακρυσµένες περιοχές, µικρά ορεινά χωρία ή 

νησιά, να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες, µε τις ίδιες 

ακριβώς συνθήκες που επικρατούν στις κοινωνίες των µεγάλων πόλεων. Αυτή είναι 

µια πολύ σηµαντική δυνατότητα, από αυτές που στο παρελθόν ήταν αδύνατο να 

πραγµατοποιηθούν. 

 ∆ιευκολύνει την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών, όπως υπηρεσιών υγείας (τελεϊατρική) 

και εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευση), µε µειωµένο κόστος και δυνατότητες αυξηµένης 
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ποιότητας. 

8.15. Ηλεκτρονικό εµπόριο, µάρκετινγκ και στρατηγικές  

Οι νέες τεχνολογίες που περιλαµβάνουν το ∆ιαδίκτυο, τον παγκόσµιο Ιστό, την ανάπτυξη 

των βάσεων ∆εδοµένων, τις Αποθήκες ∆εδοµένων (Data Warehouses), την εξόρυξη 

∆εδοµένων (Data Mining) έχουν οδηγήσει το µάρκετινγκ σε τεχνικές νέας γενιάς, ενώ 

επίσης έχουν αναβαθµίσει και τις παραδοσιακές τεχνικές. Η στρατηγική του µάρκετινγκ 

είναι µια από τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πλευρές του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Η χάραξη 

µιας καλής στρατηγικής µάρκετινγκ παρέχει στις επιχειρήσεις που επιδίδονται στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης, ενώ η όλη ιδέα της διαφήµιση 

αποκτά µία νέα εντελώς διαφορετική σηµασία. Στη συνέχεια θα περιγράψουµε τους 

βασικούς παράγοντες διάκρισης των επιχειρηµατικών προτύπων του µάρκετινγκ 

ηλεκτρονικού εµπορίου, το οποίο διακρίνεται σε δυο µεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία περιλαµβάνει εκείνο που απευθύνεται προς στους καταναλωτές (B2C) και η 

δεύτερη εκείνο που απευθύνεται προς τις επιχειρήσεις (B2B). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει 

να σηµειώσουµε ότι αν και το ηλεκτρονικό εµπόριο B2C και B2B έχουν σηµαντικές 

διαφορές, πολλές από τις στρατηγικές µπορούν να εφαρµοσθούν και στις δυο 

κατηγορίες. Μερικά από τα κλασσικά επιχειρηµατικά πρότυπα του Ηλεκτρονικού 

Μάρκετινγκ που απευθύνεται προς στους καταναλωτές είναι τα παρακάτω: 

 Το άµεσο και το έµµεσο µάρκετινγκ 

 Το ολικό και το µερικό µάρκετινγκ 

 Το ηλεκτρονικό κατάστηµα και το ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο 

Άµεσο και έµµεσο µάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

Στην περίπτωση του άµεσου µάρκετινγκ (Direct Marketing) οι επιχειρήσεις 

αναλαµβάνουν οι ίδιες τη διαφήµιση και διανοµή των προϊόντων τους, µέσω 

Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων του Παγκόσµιου Ιστού. Αντίθετα, στην περίπτωση του 

έµµεσου ηλεκτρονικού µάρκετινγκ οι λειτουργίες αυτές ανατίθενται σε τρίτους, οι οποίοι 

εκτελούν το ρόλο του µεσάζοντα. Μεσάζοντες στην περίπτωση αυτή είναι ηλεκτρονικά 

κέντρα µε σηµαντική παρουσία στον παγκόσµιο ιστό, που ονοµάζονται Ηλεκτρονικά 
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Εµπορικά Κέντρα (e-malls).  

Ολικό και µερικό µάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

Στο ηλεκτρονικό εµπόριο το ολικό µάρκετινγκ (Full Cybermarketing) ααναφέρεται στις 

επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποιούν τις πωλήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών 

τους αποκλειστικά µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. Τέτοιου είδους επιχείρηση είναι η 

Amazon.com. Αντίθετα ο όρος µερικό µάρκετινγκ αναφέρεται σε επιχειρήσεις όπως η 

Barnes & Nobles, οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους όχι µόνο µέσω 

του Internet, αλλά και µέσω παραδοσιακών φυσικών καταστηµάτων. 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα και το ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο 

Στον πραγµατικό κόσµο, εκτός του Ιστού και του ∆ιαδικτύου, εµπορικό κέντρο είναι ένα 

σύνολο από καταστήµατα, που είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. Με την ίδια λογική 

ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο είναι ένα σύνολο από ηλεκτρονικά καταστήµατα. 

Ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-Store) είναι σε γενικές γραµµές µια επιχείρηση που προωθεί 

προϊόντα και υπηρεσίες µέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος. Αντίθετα ηλεκτρονικό 

εµπορικό κέντρο (e-Mall) είναι ένα είδος µεσιτικής επιχείρησης, που προωθεί τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες, που διαχειρίζεται, χρησιµοποιώντας περισσότερα από ένα 

καταστήµατα. 

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι  

Η µεγάλη χρήση του ∆ιαδικτύου και η στροφή όλων των κατηγοριών των καταναλωτών 

στις νέες τεχνολογίες είναι ένα κίνητρο υλοποίησης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου 

από τις περισσότερες επιχειρήσεις, µεγάλες ή µικρές σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Παρατηρούµε ότι πλήθος ηλεκτρονικών καταστηµάτων (e-shops) ανοίγουν παντού και 

χρησιµοποιούν εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Μεταξύ των πιο σηµαντικών στοιχείων για τη στήριξη της χρήσης, της επισκεψιµότητας 

και της επιτυχηµένης παρουσίας ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος (e-shop) είναι η 

σχεδίαση και προβολή µιας κατάλληλης βιτρίνας στον ιστοχώρο του, ο οποίος, όπως 

αναφέραµε, είναι το ίδιο το ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

Ένας ηλεκτρονικός κατάλογος (eCatalogue) δίνει τη δυνατότητα µιας ηλεκτρονικής 
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παράστασης της βιτρίνας ενός φυσικού καταστήµατος στον ιστοχώρο της επιχείρησης. 

Γενικά οι «ηλεκτρονικοί κατάλογοι» είναι εργαλεία που υποστηρίζουν την επιχείρηση στη 

δηµιουργία καταλόγων, που περιέχουν δεδοµένα για προϊόντα και υπηρεσίες και 

αντίστοιχες τιµές, αλλά µε κατάλληλη παρουσίαση. Σύµφωνα µε αυτά τα προϊόντα 

µπορούν να συνοδεύονται µε λεπτοµερείς περιγραφές, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, 

συγκεκριµένες ιδιότητες, και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ένα επίσης σηµαντικό 

πλεονέκτηµα από τη χρήση καταλόγων είναι η δυνατότητα παρουσίασής τους σε λίστες 

µε άλλα παρόµοια προϊόντα, αλλά και ατοµικά. Επιτρέπουν στο χρήστη να αναζητά µε 

ευχέρεια και να βρίσκει χωρίς δυσκολία τα προϊόντα που αναζητά µε διάφορους τρόπους 

αναζήτησης, όπως ως προς κατασκευαστή, ως προς χώρα προέλευσης, ως προς 

κατηγορία τιµής, ως προς τις δυνατότητες και λειτουργίες κλπ. Οι ηλεκτρονικοί 

κατάλογοι. 

 

8.16 Ασυµµετρία Πληροφόρησης στις συναλλαγές 

Η ασυµµετρία στην πληροφόρηση µιας συναλλαγής προκύπτει όταν το ένα 

συναλλασσόµενο µέρος γνωρίζει περισσότερα στοιχεία από αυτά που έχουν σχέση µε τη 

συναλλαγή, από ότι το άλλο. ∆εδοµένου ότι η γνώση πηγάζει από την πληροφόρηση, 

µπορούµε να πούµε ότι το ένα µέρος διαθέτει καλύτερη και περισσότερη πληροφόρηση 

από ότι το άλλο. Η πληροφόρηση αυτή ενδέχεται να είναι πολύ σηµαντική για την 

εξέλιξη της συναλλαγής. Μπορεί να ζηµιώσει το µέρος που υπολείπεται σε πληροφόρηση 

έναντι του άλλου. Όλοι µας είµαστε γνώστες της κατάστασης που δηµιουργείται από την 

ασυµµετρία πληροφόρησης. Για παράδειγµα, κατά την αγορά ενός ακινήτου ο αγοραστής 

γνωρίζει πολύ λίγα, δεν ξέρει πολλές φορές ούτε και τα δικαιώµατά του, σε αντίθεση µε 

την άλλη πλευρά που γνωρίζει σχεδόν ότι χρειάζεται. Γενικά η διαφορά στο βαθµό 

πληροφόρησης είναι συνήθως καθοριστική για τη διαπραγµατευτική ισχύ.  

Αν και υπάρχουν πολλά παραδείγµατα ασυµµετρίας στην πληροφόρηση, µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε ένα απλό παράδειγµα αγοροπωλησίας µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. 

Είναι φανερό ότι η πληροφόρηση που διαθέτουν οι έµποροι υπερέχει κατά πολύ αυτής 

που διαθέτουν οι συνηθισµένοι πελάτες.  
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Με το ∆ιαδίκτυο και τον παγκόσµιο ιστό όµως η κατάσταση αλλάζει. Οι αντικειµενικές 

τιµές µπορούν να γίνουν σε όλους εύκολα γνωστές, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία 

που αναφέρονται στο συγκεκριµένο θέµα, όπως η κατάσταση αυτοκινήτου και οι τρόποι 

ανίχνευσής της κατάστασης, η εµπορικότητα, τα στοιχεία που πρέπει να αποφύγει κανείς 

ή εκείνα στα οποία θα πρέπει να επιµείνει. Υπάρχου ιστοχώροι στους οποίους µπορούν 

να ανατρέξουν οι ενδιαφερόµενοι και να ενηµερωθούν σχετικά και µάλιστα σε όποιο 

βαθµό επιθυµούν.  

Το ∆ιαδίκτυο έχει επίσης βοηθήσει τις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν αγορές από 

άλλες επιχειρήσεις να µειώσουν την ασυµµετρία στην πληροφόρηση και να εντοπίσουν 

επίσης καλύτερες αγορές.  

8.17 Επάρκεια και προσέγγιση πληροφόρησης (Richness and 

reach of information) 

Η Επάρκεια (Richness) πληροφόρησης είναι µια µέτρηση η οποία αναφέρεται α) στο 

βάθος και στη λεπτοµέρεια της πληροφόρησης, που µια επιχείρηση παρέχει στους 

πελάτες της και β) στην πληροφόρηση που συλλέγει για τους πελάτες της.  

Η προσέγγιση (Reach) (ή και εµβέλεια, όπως αποδίδεται στην Ελληνική έκδοση του 

βιβλίου των Laudon & Laudon) αναφέρεται στο πλήθος των ανθρώπων τους οποίους έχει 

τη δυνατότητα να ενηµερώσει µια επιχείρηση και στο πλήθος των προϊόντων που µπορεί 

να τους προσφέρει. 

Είναι προφανές ότι τα κόστη τόσο της επάρκειας όσο και της προσέγγισης είναι πολύ 

µεγάλα. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, όταν χρησιµοποιούνται οι παραδοσιακές µέθοδοι 

µόνον, µπορεί να είναι και απαγορευτικά ιδιαίτερα αν ο στόχος είναι οι µεγάλες επιδόσεις. 

Σαν παράδειγµα υψηλής επάρκειας πληροφόρησης αναφερόµαστε στην παραδοσιακή 

µέθοδο ενηµέρωσης των πελατών µιας επιχείρησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που προσφέρει, µέσω ειδικών στελεχών. Η ενηµέρωση στην περίπτωση αυτή πλεονεκτεί 

επειδή είναι φυσική και έχει αµεσότητα. Επί πλέον επειδή τα ειδικά στελέχη έχουν 

δυνατότητες να παράσχουν πληροφόρηση σε βάθος, πλεονεκτεί επίσης, αφού 

ανταποκρίνεται και στη λεπτοµέρεια της πληροφόρησης (α). Για µικρό αριθµό πελατών 
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ανταποκρίνεται επίσης και στην πληροφόρηση που συλλέγει για τους πελάτες της (β). 

Έχει όµως σηµαντικά µειονεκτήµατα. Μεταξύ αυτών είναι το υψηλό κόστος για την 

ενηµέρωση µικρού σχετικά πλήθους πελατών. Έτσι, ο αντικειµενικός σκοπός, που είναι η 

ενηµέρωση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού πελατών, δεν είναι εύκολο και ίσως 

δεν είναι και δυνατό να πραγµατοποιηθεί. Μπορεί για την ενηµέρωση αυτή να 

απαιτούνται (σύµφωνα πάντα µε τη συγκεκριµένη περίπτωση) δεκάδες ή εκατοντάδες ή 

ακόµη και χιλιάδες ειδικά στελέχη, για τα οποία θα απαιτηθεί από τεράστιο µέχρι και 

άπειρο θεωρητικά κόστος.  

Σε ένα παράδειγµα µεγάλης προσέγγισης πληροφόρησης, αναφερόµαστε στα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης, όπως εφηµερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά κλπ. Στην 

περίπτωση αυτή το πλήθος των πληροφορούµενων πελατών θα είναι πολύ µεγάλο (πχ 

εκατοµµύρια). Επίσης το κόστος για τόσο µεγάλο πλήθος θα είναι σχετικά µικρό. Στο 

σηµείο αυτό η µέθοδος φαίνεται να πλεονεκτεί. Όταν όµως αναφερθούµε στο βάθος της 

πληροφόρησης διαπιστώνουµε ότι περιορίζεται από τον τηλεοπτικό ή το ραδιοφωνικό 

χρόνο, καθώς και από το µέγεθος και από τον τρόπο παρουσίασης του κειµένου στις 

εφηµερίδες. Αυτά που µπορούν να µεταδοθούν µέσω ενός σύντοµου µηνύµατος ή ενός 

απλού και περιορισµένου κειµένου δεν ανταποκρίνονται στους στόχους της επιχείρησης. 

Το µειονέκτηµα στην περίπτωση αυτή είναι η χαµηλή επάρκεια, δηλαδή το µικρό βάθος 

πληροφόρησης που κάνει την ίδια την πληροφόρηση σε πολλές περιπτώσεις 

αναποτελεσµατική.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι είναι απαγορευτικά ακριβό για τις 

παραδοσιακές επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν την επιθυµητή επάρκεια και προσέγγιση, 

δηλαδή λεπτοµερή πληροφόρηση σε µεγάλα πλήθη πελατών. Το ∆ιαδίκτυο όµως άλλαξε 

ριζικά τη µορφή της επάρκειας και της προσέγγισης. Μέσω του ∆ιαδικτύου, του Web και 

των πολυµέσων, οι επιχειρήσεις µπορούν πλέον γρήγορα και µε χαµηλό κόστος να 

παρέχουν λεπτοµερή πληροφόρηση για τα προϊόντα τους, συγκεκριµένη για κάθε 

κατηγορία πελατών και επίσης σε µεγάλα πλήθη πελατών ταυτόχρονα. (Evans and 

Wurster, 2000). 

8.18 ∆υναµική ∆ιαµόρφωση Τιµών (Dynamic pricing) 

Πρόκειται για δηµοπρασίες µεταξύ επιχειρήσεων (business-to-business), οι οποίες 



Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
Ελευθέριος Α. Παπαθανασίου 

123 

αυξάνονται σηµαντικά. Η δυναµική διαµόρφωση των τιµών (Dynamic pricing) των 

προϊόντων και υπηρεσιών προκύπτει από µια άµεση (real-time) αλληλεπίδραση, µεταξύ 

εκείνων που επιθυµούν να αγοράσουν και εκείνων που επιθυµούν να πωλήσουν. Με τον 

τρόπο αυτό προσδιορίζεται δυναµικά η πραγµατική αξία κάθε αντικειµένου σε µια 

δεδοµένη στιγµή. Το On-line bidding, ή dynamic pricing, είναι πολύ επιτυχές και 

αναµένεται πολύ σύντοµα να αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό. ∆ίνει τη δυνατότητα δυναµικού 

καθορισµού της αξίας των διαφόρων αγαθών µέσα από µια άµεση και ευέλικτη 

διαδικασία αλληλεπίδρασης, µέσω του Internet, (Dalton, 1999).  

8.19 Εικονικές Κοινότητες (Virtual Communities) 

To Internet έχει οδηγήσει στη δηµιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων, τα µέλη των οποίων 

επικοινωνούν και συνεργάζονται άµεσα (on-line). Πρόκειται για οµίλους ατόµων µε κοινά 

ενδιαφέροντα, που µπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες από οποιεσδήποτε διαφορετικές 

γεωγραφικές θέσεις. Μερικές από αυτές τις κοινότητες θέτουν τα θεµέλια νέων 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µε παραδείγµατα τις επιχειρήσεις: Tripod, Geocities, 

FortuneCity. Είναι εµπορικές επιχειρήσεις στο ∆ιαδίκτυο, που δηµιουργούν και 

εξυπηρετούν κοινότητες, για άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα (πχ τέχνες, θέµατα υγείας, 

παίγνια, αθλητισµό, ταξείδια, µουσική κλπ). Μια πηγή εσόδων για τις επιχειρήσεις αυτές 

είναι η τοποθέτηση διαφηµιστικών banners στα Web ιστοτόπων τους. 

8.20 Ηλεκτρονικό εµπόριο και µάρκετινγκ των πελατειακών 

σχέσεων 

Είναι γεγονός ότι επιδίωξη κάθε εµπορικής επιχείρησης είναι να προσελκύσει πελάτες. Οι 

παραδοσιακές µέθοδοι προσέλκυσης πελατών περιλαµβάνουν αποστολή επιστολών, 

διαφηµίσει σε περιοδικά, στον τύπο στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο κλπ. Εκτός όµως 

από τα παραπάνω, έχουν πρόσφατα αναπτυχθεί τεχνικές µάρκετινγκ µέσω του 

∆ιαδικτύου, µε καλές επιδόσεις τόσο στις πωλήσεις όσο και στην επισκεψιµότητα των 

ιστοχώρων των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις τεχνικές αυτές. Οι τεχνικές αυτές 

είναι γνωστές µε τους ακόλουθους όρους:  
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 Permission Marketing (µάρκετινγκ µε άδεια) 

 Affiliate marketing (συνεργατικό µάρκετινγκ) 

 Viral Marketing (µεταδοτικό µάρκετινγκ) 

 Blog Marketing (ηµερολογιακό µάρκετινγκ) 

Permission marketing (µάρκετινγκ µε άδεια) 

Το είδος αυτό του µάρκετινγκ αναφέρεται στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόµενος να 

πουλήσει ή να κάνει γνωστή την παρουσία του, στέλνει στους καταναλωτές 

πληροφορίες, αφού όµως προηγουµένως ζητήσει την άδειά τους. (Goddin, 1999). Με τον 

τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις δηµιουργούν ένα καλύτερο περιβάλλον σχέσεων µε του 

πελάτες. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές σχετικές µε την υλοποίηση του είδος αυτού του 

µάρκετινγκ. Το µάρκετινγκ µε άδεια εφαρµόζεται συχνά όταν οι πελάτες πραγµατοποιούν 

παραγγελίες µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Τότε τους ζητείται η άδεια για 

αποστολή πληροφοριακών στοιχείων µε ενηµερωτικά δελτία ή µε e-mail.      

Affiliate marketing (συνεργατικό µάρκετινγκ) 

Οι παραποµπές και οι συστάσεις είναι πολύ διαδοµένες στον πραγµατικό κόσµο. 

παραποµπές ή συστάσεις όµως είναι δυνατόν να υλοποιούνται και στον Παγκόσµιο Ιστό. 

Συχνά µια επιχείρηση που διαθέτει ένα ιστοχώρο, ζητά από µια άλλη επιχείρηση να 

αναφέρεται σ’ αυτήν από το δικό της ιστοχώρο. Με τον τρόπο αυτό η πρώτη επιχείρηση 

επιδιώκει µε πολλές ετεροαναφορές στον ιστοχώρο της να γίνεται γνωστή να διευρύνει 

την επισκεψιµότητα του ιστοχώρου της. Ο διαδικασία υλοποιείται µε άµεση µετάβαση 

µέσω συνδέσµου από τον ένα ιστοχώρο στον άλλο και µε παρότρυνση µετάβασης. 

ασφαλώς η υποχρέωση αυτή έχει κόστος που συνήθως µετφράζεται σε ποσοστά επί των 

πωλήσεων. γενικά είναι µια πολλή διαδεδοµένη µέθοδος και πολύ επιτυχής. Ο όρος 

«συνεργατικό µάρκετινγκ» αναφέρεται στη συνεργασία των επιχειρήσεων, της 

αναφερόµενης και της αναφέρουσας. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι ιστοχώροι των 

συνεργαζοµένων επιχειρήσεων και κυρίως ο ιστοχώρος που συστήνει και παραπέµπει 

πρέπει να είναι άξιοι εµπιστοσύνης (trusted websites).        
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Viral Marketing (µεταδοτικό µάρκετινγκ) 

Στην περίπτωση αυτή µια επιχείρηση χρησιµοποιεί τους καταναλωτές (πελάτες), οι οποίοι 

συστήνουν µε τη θέλησή τους την επιχείρηση στον κύκλο των γνωριµιών που έχουν, 

µεταφέροντας µηνύµατα και ενηµερωτικό υλικό. Παρατηρούµε ότι η µέθοδος είναι 

παρόµοια µε αυτή του συνεργατικού µάρκετινγκ.  

Blog Marketing (blog µάρκετινγκ) 

Blog ή Weblog είναι µια προσωπική ιστοσελίδα η οποία περιέχει µια σειρά από 

ταξινοµηµένα χρονολογικά στοιχεία, γεγονότα, ειδήσεις κλπ, (όπως το ηµερολόγιο ενός 

πλοίου - log) από τα νεώτερα προς τα παλαιότερα. Ένα blog ενδέχεται να χρησιµοποιεί 

blogroll, δηλαδή συνδέσµους σε άλλα blog (ρολό από συνδέσµους) και δυνατότητα 

επιστροφής (TracBack) στην ίδια ιστοσελίδα. Οι επιστροφές πραγµατοποιούνται µε 

λίστες από συνδέσµους στα άλλα blog που παραπέµπουν στις σελίδα αυτή και σε κάθε 

άλλη οποία παραπέµπει σ’ αυτές. Η διαδικασία δηλαδή εκτελείται µε αλληλοπαραποµπές 

µεταξύ των συνδεδεµένων blog. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν εταιρείες οι οποίες 

φιλοξενούν τα blog, όπως οι Blogger.comm, LiveJournal.com, Xanga.com και άλλες. Τα 

περισσότερα blog επιτρέπουν στους επισκέπτες τους να εισάγουν σχόλια µε άµεσο 

τρόπο. Οι σελίδες blog είναι εύκολο να τροποποιηθούν από τους συνδεδεµένους χρήστες 

και να τους επιτρέψουν να δηµιουργήσουν και εισάγουν δικά τους στοιχεία χωρίς να 

έχουν ειδικές γνώσεις και χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα HTML. Έτσι µεγάλο πλήθος 

ιδιωτών, που είναι αρκετά εκατοµµύρια, σχεδιάζουν και δηµιουργούν τις δικές τους blog 

ιστοσελίδες και µοιράζονται στοιχεία µε φίλους και συνεργάτες σ’ ολόκληρο τον κόσµο. 

Το σύνολο των  ιστοχώρων που συνδέονται µε blog ονοµάζεται «blogos-σφαίρα» 

(blogoshpere). Περίπου 50 εκατοµµύρια ιδιώτες στις ΗΠΑ επισκέφθηκαν ένα blog κατά 

το πρώτο τετράµηνο του 2005 8 εκατοµµύρια έχουν δηµιουργήσει blocs. Η προσέγγιση 

του κόσµου των blog και η χρήση των ιστοσελίδων τους έχει µεγάλο ενδιαφέρον για 

τους οργανισµούς και επιχειρήσεις, που προσπαθούν να εισέλθουν στο χώρο µε 

διάφορους τρόπους.        
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8.21 Ηλεκτρονικό Σύστηµα Πληρωµών 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο θεωρείται ως µια εξελικτική µορφή του γνωστού µας 

παραδοσιακού εµπορίου. Παρέχει, όπως είδαµε στα προηγούµενα, πολλές διευκολύνσεις 

τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές και δείχνει ότι έχει καλές προοπτικές 

σταδιακής καθιέρωσής του. Πολλοί θεωρούν όµως ότι επειδή το ηλεκτρονικό εµπόριο 

δεν υιοθετεί την άµεση επαφή των δύο συναλλασσοµένων µε φυσικό τρόπο, µειονεκτεί 

στο σηµείο αυτό σε σχέση µε το παραδοσιακό εµπόριο σε συγκεκριµένα σηµεία. Ένα από 

αυτά είναι η αδυναµία χρησιµοποίησης χρηµάτων, που προϋποθέτει την άµεση και 

φυσική συναλλαγή των δύο πλευρών, κατά τη διάρκεια της οποίας υλοποιείται η 

ανταλλαγή των προϊόντων και υπηρεσιών µε την αντίστοιχη χρηµατική αξία. Αντί της 

συναλλαγής αυτής χρησιµοποιούνται άλλες µέθοδοι πληρωµών, όπως οι «ηλεκτρονικές 

πληρωµές».  

Το πρόβληµα είναι ότι παγκοσµίως οι περισσότερες πληρωµές σήµερα εξακολουθούν να 

γίνονται µε την χρησιµοποίηση µετρητών. Ένα µεγάλο όµως µέρος πληρωµών 

πραγµατοποιείται και µε άλλες µεθόδους, όπως οι τραπεζικές επιταγές, οι 

συναλλαγµατικές και επίσης συναλλαγές µε ηλεκτρονικό χρήµα, που χρησιµοποιούνται 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο.  

Τα συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών στο ∆ιαδίκτυο περιλαµβάνουν «πιστωτικές 

κάρτες», «ψηφιακό χρήµα», «ηλεκτρονικά πορτοφόλια», «συστήµατα πληρωµών 

συσσωρευµένου υπολοίπου», «συστήµατα πληρωµών αποθηκευµένης αξίας», 

«ηλεκτρονικές επιταγές» και άλλα.   

8.22 Πιστωτικές κάρτες (credit cards) 

Οι πιστωτικές κάρτες (credit cards) χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό τόσο στο 

ηλεκτρονικό, όσο και στο παραδοσιακό εµπόριο αντί µετρητών. Ειδικότερα οι πιστωτικές 

κάρτες αποτελούν πλέον τον πιο διαδοµένο τρόπο πληρωµών στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Αντιπροσωπεύουν το 80% του συνόλου των πληρωµών στις ΗΠΑ και το 50% σε χώρες 

εκτός των ΗΠΑ. Εκτός από τις πιστωτικές κάρτες χρησιµοποιούνται οι χρεωστικές κάρτες 

(debit cards), οι κάρτες µε προπληρωµένη αξίας (stored-value cards) καθώς και οι 

ηλεκτρονικές επιταγές (e-checks). 
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Οι προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας και µόνης κοινά αποδεκτής διαδικασίας πληρωµών 

είναι ένα πρόβληµα που απασχολεί για πολλά χρόνια και δεν σταµατήσει. Καθηµερινά 

ακούµε τους όρους ηλεκτρονικό χρήµα (e-cash) και «έξυπνη κάρτα» (smart card).  

Γενικά όλες οι ηλεκτρονικές µέθοδοι πληρωµής δηµιουργούν αυξηµένη υποχρεώσεις 

συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης και µετάδοσης πληροφοριακών δεδοµένων. Τα  

πληροφοριακά δεδοµένα που αναφέρονται σε πληρωµές είναι πολύ µεγάλης σηµασίας, 

για όλους όσου πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Είναι φανερό ότι υπάρχει 

θέµα ασφάλειας και προσπάθειας αντιµετώπισής του, που αναφέρεται στην ασφαλή 

διαχείριση και µετάδοση των πληροφοριακών δεδοµένων. Για τους λόγους αυτούς έχουν 

αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι εξασφάλισης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών 

πληρωµών. Πολλές γνωστές επιχειρήσεις έχουν δηµιουργήσει συστήµατα υποστήριξης 

της ασφάλειας των συναλλαγών.  

Χρήση της πιστωτικής κάρτας σε φυσικές συναλλαγές και στο ∆ιαδίκτυο  

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές πληρωµές στο ∆ιαδίκτυο πραγµατοποιούνται µε τη χρήση 

πιστωτικών καρτών. Οι κάρτες είναι αποδεκτές τόσο από όλες τις οντότητες που 

παίρνουν µέρος στις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εµπορίου. Για να εξετάσουµε το 

τρόπο χρήσης της πιστωτικής κάρτας στο ∆ιαδίκτυο, θα πρέπει να γνωρίζουµε τον τρόπο 

χρήσης στις φυσικές συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση η ακριβής διαδικασία χρήσης µιας 

πιστωτικής κάρτας περιγράφεται από τη συµφωνία που έχει γίνει µεταξύ του κατόχου 

της κάρτας και της τράπεζας ή της εταιρείας που έχει εκδώσει την κάρτα. Γενικά όµως τα 

παρακάτω ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις: 

1. Έκδοση της κάρτας µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου στην τράπεζα ή στο 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που εκδίδει την κάρτα. Μετά την έγκριση ακολουθεί η 

ενεργοποίησή της από τον κάτοχο και η οπισθογράφησή της. 

2. Επίδειξη της κάρτας από τον κάτοχο κατά τις συναλλαγές του (πληρωµές) στον 

πωλητή. 

3. Σε κάθε συναλλαγή µετά την επίδειξη της κάρτας ο πωλητής ζητά έγκριση από την 
τράπεζα ή το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που έχει εκδώσει την κάρτα. Έτσι 

διαπιστώνεται ή όχι η αυθεντικότητα και η κυριότητα της κάρτας. Η συναλλαγή 

ολοκληρώνεται και εκδίδεται από τον πωλητή µια πιστωτική απόδειξη, που παίρνει 
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και ο αγοραστής.  

4. Σε κάποιο χρόνο µετά τα παραπάνω ο πωλητής εισπράττει από την τράπεζα ή το 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που έχει εκδώσει την κάρτα το χρηµατικό ποσό που του 

αναλογεί από τη συναλλαγή, είτε άµεσα είτε µέσω πώλησης της πιστωτικής 

απόδειξης σε µια τράπεζα, οπότε καταβάλλει και το κόστος εξαργύρωσης (capturing 

process) που εισπράττει η τράπεζα. 

5. Μετά τα παραπάνω η τράπεζα που έχει πλέον τα δικαιώµατα της απόδειξης απαιτεί, 

από την τράπεζα ή το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που έχει εκδώσει την κάρτα, το 

αντίτιµο της απόδειξης. Η τράπεζα ή το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που έχει εκδώσει 

την κάρτα µεταφέρει την απαίτηση στην τράπεζα του αγοραστή. Η απαίτηση αυτή 

υλοποιείται είτε µε άµεση πληρωµή µε διάφορους τρόπους µεταξύ των τραπεζών. 

6. Τελικά η απόδειξη περιέχεται στην τράπεζα του αγοραστή ο οποίος ικανοποιεί την 
απαίτηση της τράπεζας είτε µέσω λογαριασµών που έχει στην τράπεζα, είτε µε 

µετρητά που καταβάλλει στην τράπεζα. 

Η παραπάνω διαδικασία που δείχνει πολύπλοκη αυτή περιλαµβάνει αυτοµατοποιηµένα 

µέρη και άλλα που απαιτούν ενέργειες του πωλητή και του αγοραστή. Ο πωλητής είναι 

υποχρεωµένος να επικοινωνήσει µε την τράπεζα του και την τράπεζα ή το 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που έχει εκδώσει την κάρτα και ο αγοραστής να εξοφλήσει το 

χρέος του. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι περισσότερες τράπεζες και τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εκδίδουν πιστωτικές κάρτες έχουν τη δυνατότητα άµεσης 

σύνδεσης µεταξύ τους, καθώς και µεταφοράς χρηµατικών ποσών.  

Η χρήση πιστωτικών καρτών στο διαδίκτυο 

Σε σχέση µε την προηγούµενη διαδικασία, η διαδικασία χρήσης των πιστωτικών καρτών 

στο ∆ιαδίκτυο διαφέρει σηµαντικά.  

 Ο πωλητής δεν απαιτείται να επικοινωνήσεί µε την τράπεζα ή το χρηµατοπιστωτικό 

ίδρυµα που έχει εκδώσει την κάρτα.  

 Ο πωλητής επικοινωνεί µε την τράπεζα του, δεδοµένου ότι η όλη λειτουργία είναι 

αυτοµατοποιηµένη και υλοποιείται µέσω δικτύων υπολογιστικών συστηµάτων και 

πληροφοριακών συστηµάτων.  
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 Ο αγοραστής κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής πληρωµής, δεν επιδεικνύει την 

κάρτα του. ∆ίνει όµως τα στοιχεία του (ή τα στοιχεία του κατόχου της κάρτας αν η 

κάρτα δεν του ανήκει).  

 Ο αγοραστής δίνει τον κωδικό αριθµό της κάρτας και ενδεχοµένως και την 

ηµεροµηνία λήξης της κάρτας.  

 Ο αγοραστής δεν παίρνει απόδειξη για την αγορά του κατά τη διαδικασία αυτή. 

Παίρνει ενδεχοµένως στη συνέχεια, όταν παραλαµβάνει το προϊόν. 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, περιλαµβάνει τράπεζες και ενδεχοµένως και 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Τα µέρη που εµπλέκονται στην όλη διαδικασία της 

υλοποίησης µιας ηλεκτρονικής πληρωµής µε χρήση πιστωτικής κάρτας στο ∆ιαδίκτυο 

είναι τα ακόλουθα: 

4. Ο αγοραστής και κάτοχος της πιστωτικής κάρτας, που µπορεί να είναι ιδιώτης ή 

επιχείρηση. 

5. Ο πωλητής, που θα χρησιµοποιήσει την πιστωτική κάρτα για να πληρωθεί. 

6. Η τράπεζα ή το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που έχει εκδώσει την κάρτα. 

7. Η τράπεζα που θα χρησιµοποιηθεί από τον πωλητή για την είσπραξη του ποσού της 

πληρωµής. 

8. Ο εγγυητής της πιστωτικής κάρτας. Πρόκειται για ένα χρηµατοπιστωτικό οργανισµό 

που δρα ως µεσολαβητής µεταξύ α) της τράπεζας ή του χρηµατοπιστωτικού 

ιδρύµατος που έχει εκδώσει την κάρτα και β) του κατόχου της κάρτας. Ο 

οργανισµός αυτός επιβλέπει την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας και χρήσης 

της πιστωτικής κάρτας. Η Visa και η MasterCard συγκαταλέγονται µεταξύ των πιο 

γνωστών εγγυητών. 

Είναι λοιπόν λογικό, για την προαγωγή της ασφάλειας να λαµβάνονται υπόψη τα 

συµφέροντα όλων των µερών. Το πρωτόκολλο SSL που εξετάστηκε παραπάνω, αφορά 

την επικοινωνία δύο µόνο µερών (του πωλητή και του αγοραστή συνήθως). Η 

επικοινωνία όλων των µερών µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την εκκίνηση σειριακών Για 

το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε το πρωτόκολλο SET που εξυπηρετεί και τα υπόλοιπα µέρη. 
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8.23 Άλλα συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών 

Έξυπνες κάρτες 

Οι έξυπνες κάρτες έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται ως 

πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωµένης αξίας, ώστε να αντιστοιχούν µε την 

εκάστοτε οικονοµική δυνατότητα και επιθυµία των κατόχων. Στόχος είναι η δυνατότητα 

χρησιµοποίησής τους από κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, µε τα στοιχεία µόνο του 

κατόχου τους.  

Ηλεκτρονικά πορτοφόλια. 

Χρησιµοποιούνται στις πληρωµές για αγορές που πραγµατοποιούνται στον Ιστό. 

∆ιευκολύνουν τους αγοραστές που δεν είναι υποχρεωµένοι να πληκτρολογούν τις 

διευθύνσεις τους και τους αριθµούς των καρτών τους σε κάθε αγορά. Το ηλεκτρονικό 

πορτοφόλι αποθηκεύει τις πληροφορίες σχετικά µε την πιστωτική κάρτα και τα στοιχεία 

του κατόχου και παρέχει αυτά τα πληροφοριακά δεδοµένα στο «ταµείο» του ιστοχώρου 

του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Στη φάση αυτή (του ταµείου) αποδίδει όλα τα 

απαραίτητα πληροφοριακά δεδοµένα, όπως τα στοιχεία του αγοραστή, τον κωδικό 

αριθµό της κάρτας, στοιχεία σχετικά µε την αποστολή των προϊόντων της αγοράς. 

Ηλεκτρονικά πορτοφόλια µπορούµε να δούµε σε διάφορους ιστοχώρους, όπως της 

Amazon.com. Υπάρχουν διάφορα συστήµατα διαφορετικά από αυτό της Amazon, όπως 

αυτά των εταιρειών MasterCard Wallet, Gator, MSN Wallet, AOL Quick Checkout. 

Συστήµατα µικροπληρωµών και Συστήµατα πληρωµών συσσωρευµένου 

υπολοίπου 

Οι µικροπληρωµές είναι αγορές κάτω των 10 δολαρίων. Χρησιµοποιούνται για αγορά 

µικρών µουσικών έργων (τραγούδια), ή και άρθρων οποιασδήποτε φύσης και άλλων 

αντικειµένων φυσικών ή ψηφιακών.  

Τα συστήµατα πληρωµών συσσωρευµένου υπολοίπου χρησιµοποιούνται για 

µικροπληρωµές στον ιστό. Επειδή τα ποσά των αγορών είναι µικρά, καταβάλλονται 

συγκεντρωτικά από τον αγοραστή µετά από ένα πλήθος αγορών. Αυτό που γίνεται είναι 
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η χρέωση του αγοραστή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πληρώνει µε την πιστωτική του 

κάρτα το χρεωστικό υπόλοιπο που συσσωρεύεται από τις αγορές που πραγµατοποιεί.   

Συστήµατα πληρωµών αποθηκευµένης αξίας 

Τα συστήµατα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγµατοποιούν 

πληρωµές µε άµεσο τρόπο. Οι πληρωµές γίνονται µε βάση την αξία που έχει ήδη 

καταχωρηθεί σε ένα τραπεζικό λογαριασµό.  

Ηλεκτρονικές (ψηφιακές) επιταγές 

Οι ηλεκτρονικές επιταγές έχουν πολύ µικρότερα έξοδα από τις πιστωτικές κάρτες και 

ασφαλώς πολύ ταχύτερες από τις πραγµατικές εκτυπωµένες επιταγές. Περιέχουν 

ψηφιακή υπογραφή που είναι κρυπτογραφηµένη και µπορεί να επιβεβαιωθεί από τον 

δικαιούχο (παραλήπτη). Οι ηλεκτρονικές επιταγές χρησιµοποιούνται συχνά στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων (B2B).  
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9. Στοιχεία ασφάλειας των συναλλαγών 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

Ασφαλώς το θέµα της ασφάλειας των πληρωµών στο ∆ιαδίκτυο είναι πολύ σηµαντικό. 

∆εν θα πρέπει όµως κάποιος να είναι απόλυτα αρνητικός και να υπερβάλει, αρνούµενος 

να συµµετάσχει σε αγοροπωλησίες στο ∆ιαδίκτυο, απλώς και µόνον από φόβο. Κίνδυνοι 

υπάρχουν παντού, σε οποιεσδήποτε συναλλαγές, ακόµη και στις φυσικές αγορές και 

µάλιστα πολύ µεγάλοι. Οι κίνδυνοι από τη χρήση των πιστωτικών καρτών δεν είναι 

συνδεδεµένοι µόνον µε τις πληρωµές στο ∆ιαδίκτυο. Είναι γνωστό ότι συµβαίνουν και 

στις καθηµερινές φυσικές συναλλαγές, όπως για παράδειγµα στην ανάληψη µετρητών 

από τα ATM των τραπεζών. Συνήθως, ο θόρυβος δηµιουργείται πάντα γύρω από κάτι 

καινούργιο, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση το ∆ιαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Τα διάφορα προβλήµατα προβάλλονται και ανησυχούν την κοινή γνώµη, ενώ αν τα ίδια 

συµβαίνουν σε άλλες γνωστές, παλιές παραδοσιακές καταστάσεις δεν εντυπωσιάζουν 

στον ίδιο βαθµό. Αυτό βέβαια είναι φυσικό και δικαιολογείται από την άγνοια που 

επικρατεί γύρω από το «καινούργιο».  

Συνεπώς θα πρέπει κανείς να είναι συνετός, να αντιµετωπίζει τους κινδύνους µε λογική 

και σύνεση, όχι µε φόβο και άρνηση, δεδοµένου ότι αυτό τον αφήνει έξω από 

διαδικασίες που τελικά, όπως είδαµε, ωφελεί όλους τους συµµετέχοντες, όποιο ρόλο και 

αν έχουν, είτε του αγοραστή, είτε του πωλητή, είτε του µεσάζοντα.  

Ας περάσουµε τώρα στο κύριο θέµα που είναι «ασφαλείς συναλλαγές». Ξεκινώντας µε τη 

θέση ότι «απόλυτα ασφαλείς συναλλαγές δεν υπάρχουν πουθενά» θα προσπαθήσουµε 

να περιγράψουµε και εξηγήσουµε στη συνέχεια τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνει 

κανείς για να µειώνει ή ελαχιστοποιεί τους κινδύνους των ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

Πως ορίζεται η ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εµπόριο; Πολύ δύσκολο ερώτηµα. Οι 

περισσότεροι στο άκουσµα των λέξεων «ασφάλεια ή κίνδυνος» αναφέρονται µόνον στις 

διαδικασίες των πληρωµών. Πάντως το ηλεκτρονικό εµπόριο περιλαµβάνει και πολλά 

άλλα. Όπως για παράδειγµα, το ότι κατά τη διάρκεια µιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, ο 

αγοραστής, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την ασφάλεια της πληρωµής, παρέχει στον 

πωλητή πολλές άλλες πληροφορίες. Τέτοιες πληροφορίες αναφέρονται σε διάφορα από 
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τα προσωπικά του δεδοµένα του, όπως πχ η διεύθυνσή του. Βέβαια, µερικές από τις 

πληροφορίες αυτές µπορεί να είναι σηµαντικές έως και απαραίτητες για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής, ή και για τον πωλητή. Ο κίνδυνος όµως καταχρηστικής 

ή παράνοµης χρήσης των πληροφοριών αυτών είναι υπαρκτός. Ο κίνδυνος υποκλοπής 

των πληροφοριών είναι επίσης υπαρκτός. Επί πλέον η παράνοµη χρήση τους είτε από 

τον πωλητή είτε από αυτόν που υπέκλεψε τις πληροφορίες είναι και αυτός υπαρκτός.  

Αυτά όµως δεν θα πρέπει να µας εκπλήσσουν, δεδοµένου ότι και το παραδοσιακό 

εµπόριο δεν τα εµποδίζει. Συγκεκριµένα, υπάρχουν σχετικές έρευνες που υποστηρίζουν 

ότι το ποσοστό των κρουσµάτων σε σχέση µε τη χρήση των πιστωτικών καρτών στο 

παραδοσιακό εµπόριο είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο που διαπιστώνεται 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Η προβολή όµως στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου 

είναι, για τους λόγους που αναφέραµε παραπάνω, τουλάχιστον υπερβολική. Σηµειώνεται 

επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών που χρησιµοποιούν το 

ηλεκτρονικό εµπόριο δηλώνει ότι δεν έχει αντιληφθεί κρούσµατα στις συναλλαγές τόσο 

των ίδιων όσο και των γνωστών τους. 

Τα ακόλουθα τέσσερα βασικά σηµεία αναφέρονται στην έννοια της ασφάλειας στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα πληρωµών:  

 Έγκριση: Αναφέρεται στις µεθόδους προσδιορισµού της ταυτότητας του αγοραστή 

πριν από την έγκριση της πληρωµής. 

 Κρυπτογράφηση: Περιγράφει τις διαδικασίες δηµιουργίας και διαχείρισης 

κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων µε πληροφοριακά δεδοµένα, τα οποία αναφέρονται 

σε στοιχεία προσωπικών δεδοµένων του αγοραστή, ώστε να είναι δυνατόν να 

αποκρυπτογραφηθούν και αξιοποιηθούν µόνο από όσους έχουν αρµοδιότητα. 

 Ακεραιότητα: Περιγράφει τις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για διασφάλιση των 

πληροφοριακών δεδοµένων, από ενδεχόµενες αλλαγές, είτε αυτές είναι τυχαίες είτε 

σκόπιµες. 

 Επιβεβαίωση: Προσδιορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να πραγµατοποιούνται για την 

ασφαλή καταχώρηση των δεδοµένων µιας συναλλαγής, µε σκοπό την κατά το 

δυνατόν εξασφάλιση κάθε νόµιµου συµφέροντος τόσο του πωλητή, όσο και του 

αγοραστή. 
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9.1 Ασφάλεια των Ηλεκτρονικών Πληρωµών: ∆ιαδικασίες και 

Ορολογία 

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και άλλα πολύ βασικά στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιούνται από 

επιχειρήσεις που επιδίδονται ενεργά στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Τα στοιχεία αυτά πού 

είναι σχεδόν απαραίτητα και περιλαµβάνονται σε όλα τα πρωτόκολλα και τα 

προγράµµατα ασφαλείας, περιγράφονται παρακάτω: 

 Ιδιωτική κρυπτογράφηση (secret key cryptography). Είναι µια µορφή 

κρυπτογράφησης, που βασίζεται σε ένα µε µυστικό κλειδί, που είναι γνωστό µόνο 

στον αποστολέα των κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων και στον παραλήπτη.  

 ∆ηµόσια κρυπτογράφηση (public key cryptography). Στην περίπτωση αυτή τα 

δύο µέρη που επικοινωνούν διαθέτουν χρησιµοποιούν ένα κλειδί ιδιωτικής 

κρυπτογράφησης, που γνωρίζουν µόνον οι ίδιοι και χρησιµοποιούν επίσης και ένα 

δηµόσιο κλειδί κρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση πραγµατοποιείται σε δύο 

φάσεις, πρώτα µε εφαρµογή της ιδιωτικής κρυπτογράφησης και στη συνέχεια µε 

χρήση του δηµόσιου κλειδιού, για διπλή προστασία. 

 Ψηφιακή υπογραφή (digital signature). Χρησιµοποιεί τη δηµόσια κρυπτογράφηση 

και αναφέρεται στη χρησιµοποίηση του αντίστροφου δηµοσίου κλειδιού. Όσοι έχουν 

το δηµόσιο κλειδί έχουν τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσουν το σχετικό 

µήνυµα. Αυτό όµως που έχει σηµασία είναι ότι ο παραλήπτης (που διαθέτει το 

δηµόσιο κλειδί) βεβαιώνεται για την ταυτότητα του αποστολέα. 

 Ψηφιακά Πιστοποιητικά (certificates). Αναφέρονται στην αυθεντικοποίηση 

µηνυµάτων. Βασίζεται σε µια ακολουθία δεδοµένων, πχ σε διαδοχικούς ακέραιους 

αριθµούς, ή σε ειδικά κρυπτογραφηµένα δεδοµένα, που εκδίδονται αποκλειστικά 

από διαπιστευµένους φορείς ή εταιρείες. Οι φορείς αυτοί επιβεβαιώνουν την 

αυθεντικότητα των µηνυµάτων και των συναλλασσοµένων. Κάθε πιστοποιητικό είναι 

µοναδικό για κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή για κάθε ζεύγος 

συναλλασσοµένων.  

 Τροποποιηµένο µήνυµα (message digest). Σε πολλές περιπτώσεις ένα µήνυµα 
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πρέπει να είναι να είναι συµβατό µε κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριµένες 

ηλεκτρονικές εφαρµογές. Οι κανόνες αναφέρονται σε διάφορα θέµατα όπως για 

παράδειγµα στο µήκος των µηνυµάτων, που ίσως πρέπει να είναι σταθερό. Τότε το 

µήκος του µηνύµατος θα πρέπει να αυξηθεί, ή αντίστοιχα µειωθεί.  

 Ακεραιότητα µηνύµατος. Περιλαµβάνει τις διαδικασίες σχετικά µε τη δυνατότητα 

διασφάλισης ότι το µήνυµα που αποστέλλεται φθάνει στον προορισµό του, χωρίς 

την παραµικρή αλλαγή των δεδοµένων που µεταφέρει κατά τη διαδροµή του από 

τον αποστολέα στον παραλήπτη.  

 Αρχές αυθεντικοποίησης (certificate authorities). Είναι οι φορείς ή και οι 

οργανισµοί που εκδίδουν πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης. Μεσολαβούν και 

παρέχουν υπηρεσίες αυθεντικοποίησης των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται µεταξύ 

των πιστοποιηµένων µερών. 

 Πιστοποίηση συναλλαγής (transaction certificate). Είναι η καταγραφή της 

πλήρους διαδικασίας µιας συναλλαγής. Περιλαµβάνει µια µοναδική ακολουθία 

δεδοµένων που δεν είναι δυνατόν να αλλάξει και χρησιµοποιεί συχνά και χρονικές 

σηµάνσεις (time stamps). Μοιάζει µε τα πιστοποιητικά µε τη διαφορά ότι 

αναφέρεται στις συναλλαγές και όχι στους συναλλασσοµένους.  

9.2 Πρωτόκολλα ασφάλειας των συναλλαγών 

Για την ασφάλεια των συναλλαγών µεταξύ άλλων χρησιµοποιο9ύνται δύο πολύ γνωστά 

και διαδεδοµένα πρωτόκολλα. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer) και το SET 

(Secure Electronic Transactions). Το SSL είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που 

χρησιµοποιείται γενικά κατά τη µετάδοση πληροφοριών µέσω του ∆ιαδικτύου. Το SET 

χρησιµοποιείται για την ασφάλεια των συναλλαγών µε πιστωτικές κάρτες. Το 

πρωτόκολλο SSL αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape και ενσωµατώνει όλες τις 

µεθόδους ασφαλείας που αναφέραµε στα προηγούµενα. Το SET αναπτύχθηκε από τις 

εταιρείες Visa, MasterCard και Microsoft και εξελίσσεται διαρκώς.  
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9.3 Προσωπικά ∆εδοµένα και Ιστοχώροι 

Τα προσωπικά δεδοµένα είναι όλες εκείνες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα 

φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να προσδιοριστεί. 

Παραδείγµατα προσωπικών δεδοµένων είναι: 

►  το  όνοµά  του ,   

►  το  επ ίθ ετό  του ,   

►  η  δ ι εύθυνσή  του ,   

►  η  δ ι εύθυνση  του  ηλεκτρον ι κού  του  ταχυδροµ ε ί ου  ( e -ma i l ) ,   

►  ο  αρ ιθµός  του  φορολογ ι κού  του  µητρώου ,   

►  ο  αρ ιθµός  του  τηλεφώνου  του .  

Ευαίσθητα δεδοµένα 

Ευαίσθητα δεδοµένα είναι εκείνα τα συγκεκριµένα δεδοµένα για ένα άτοµο που 

αναφέρονται στις παρακάτω πληροφορίες:  

►  Στη  φυλετ ι κή  του  κα ι  η  εθν ι κή  του  προέλευση   

►  Στα  πολ ι τ ι κά  του  φρονήµατα   

►  Στ ι ς  θρησκευτ ι κ έ ς  κα ι  ο ι  φιλοσοφ ικ έ ς  του  πεπο ιθήσε ι ς   

►  Στη  συµµ ετοχή  του  σε  ενώσε ι ς ,  σωµατε ί α  κα ι  συνδ ικαλ ισ τ ι κ έ ς  

οργανώσε ι ς ,   

►  Στην  υγε ία  του ,   

►  Στ ι ς  παροχές  από  την  κο ι νων ι κή  πρόνο ια   

►  Στην  ερωτ ι κή  του  ζωή  

►  Στ ι ς  όπο ι ε ς  πο ιν ι κ έ ς  δ ιώξε ι ς  ή  κα ι  καταδ ίκ ε ς  το  βαρύνουν .  

Είδαµε ότι ο παγκόσµιος ιστός αποτελεί µια συναρπαστική νέα αγορά για τους 

καταναλωτές. Τους προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε πλήθος αγαθών, υπηρεσιών και 

πληροφοριών, χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς και µε ευέλικτο και γρήγορο τρόπο. Θα 

πρέπει να γνωρίζουµε όµως ότι οι τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου και του Ιστού 



Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
Ελευθέριος Α. Παπαθανασίου 

137 

προσφέρονται (µε χαµηλό κόστος) για τη συλλογή, χρήση, και δηµοσίευση πληροφοριών 

κάθε µορφής, ακόµη και αυτών που αναφέρονται στη συµπεριφορά των καταναλωτών. 

 

Είναι γνωστό ότι η χρήση των προσωπικών δεδοµένων απασχολούσε την κοινωνία ακόµη 

και πριν από τη διάδοση των τεχνολογιών του ∆ιαδικτύου και του Ιστού. Είναι όµως 

προφανές ότι οι τεχνολογίες αυτές έχουν αυξήσει τη ροή των πληροφοριών σχετικά µε 

τα προσωπικά δεδοµένα. Αποτέλεσµα είναι η αύξηση του βαθµού της ανησυχίας των 

πολιτών σχετικά µε την προστασία των προσωπικών τους δεδοµένων. 

 

Σε σχέση µε τους καταναλωτές, οι ανησυχίες αυτές επιφέρουν απώλειες στις αγορές που 

γίνονται µέσω του ∆ιαδικτύου, λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης για τον τρόπο διαχείρισης 

των προσωπικών δεδοµένων. Άλλωστε, οι έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές που 

ανησυχούν για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδοµένων σπανίως ασχολούνται µε 

το ηλεκτρονικό εµπόριο, ενώ οι καταναλωτές που δεν έχουν κάνει ποτέ αγορές µέσω του 

∆ιαδικτύου προβάλλουν ως κύριο λόγο την ανησυχία τους σε σχέση µε την ασφάλεια 

των προσωπικών τους δεδοµένων. 

 

Μέχρι σήµερα έχουν υπάρξει ένας αριθµός νοµοθετικών ρυθµίσεων και κανονισµών που 

αναφέρονται στη χρήση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο στην Ευρώπη, 

όσο και στις ΗΠΑ. Οι βασικότερες από αυτές τις ρυθµίσεις είναι οι ακόλουθες: 

 1973, Αρχή της ∆ίκαιης ∆ιαχείρισης Πληροφοριών, “Hew Report”. 

 1980, OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 

Personal Data. 

 1981, Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic 

Processing of Personal Data. 

 1990, United Nations Guidelines. 

 1995, IITF Report. 

 1995, EU Information Directive. 
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 1998, Federal Trade Commission Report. 

 2002, EU Information Directive. 

 2003, Online Privacy Protection Act. 

Νοµικοί και Ηθικοί Κανόνες Ιστοχώρων 

Η ακόλουθη λίστα περιλαµβάνει τους «Νοµικούς και Ηθικούς Κανόνες Ιστοχώρων», που 

θα πρέπει να ακολουθούνται από όσους διαθέτουν ιστοχώρους, οι οποίοι συλλέγουν 

προσωπικά δεδοµένα. 

1. Κανόνας της συλλογής των προσωπικών δεδοµένων 

Σύµφωνα µε τον πρώτο κανόνα, τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται µε τη 

γνώση και συναίνεση του υποκειµένου των δεδοµένων και η γνωστοποίηση να γίνεται 

µέσω του ιστοχώρου. Το υποκείµενο των δεδοµένων πρέπει να γνωρίζει το είδος των 

συλλεγόµενων προσωπικών του δεδοµένων, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους 

πραγµατοποιείται η συλλογή. 

2. Κανόνας του σκοπού συλλογής 

Τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται µε καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους 

σκοπούς και η µεταγενέστερη επεξεργασία τους πρέπει να συµβιβάζεται µε τους σκοπούς 

αυτούς. 

3. Κανόνας της ακρίβειας των προσωπικών δεδοµένων 

Τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να είναι ακριβή, επίκαιρα και σύµφωνα µε το σκοπό 

συλλογής τους. 

4. Κανόνας της συγκατάθεσης του υποκειµένου 

Η χρήση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων µπορούν να γίνουν µόνο µετά 

τη συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων αυτών. Οι ιστοχώροι πρέπει να 

παρέχουν επιλογές σχετικά µε τις προϋποθέσεις χρήσης των προσωπικών δεδοµένων για 

σκοπούς άλλους, εκτός των αρχικών. 

5. Κανόνας της επίγνωσης 
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Το υποκείµενο των δεδοµένων πρέπει να έχει το δικαίωµα να πληροφορείται για τα 

προσωπικά του δεδοµένα τα εξής: Αν έχουν συλλεχθεί, αν τα έχουν επεξεργαστεί και εάν 

οι πληροφορίες σχετικά µε το άτοµό του έχουν αποκαλυφθεί, πωληθεί ή µεταφερθεί σε 

τρίτους. 

6.  Κανόνας της πρόσβασης - τροποποίησης 

Το υποκείµενο των δεδοµένων πρέπει να έχει το δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά 

δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί για το άτοµό του και να αµφισβητήσει, τα διορθώσει ή τα 

τροποποιήσει (προφανώς στο αρχείο που τα περιέχει). 

7. Κανόνας της ασφάλειας 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να παίρνουν τα κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση 

της ακεραιότητας και ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων, τόσο κατά την εισαγωγή 

και µεταφορά τους, όσο και κατά τη φύλαξή τους. 

8. Κανόνας της γνωστοποίησης 

Το υποκείµενο των δεδοµένων πρέπει να ενηµερώνεται µέσω του ιστοχώρου για την 

ταυτότητα και τη φυσική διεύθυνση του οργανισµού που συλλέγει προσωπικά δεδοµένα. 

Privacy Policy (Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων) 

Για να υπάρχει µια συνοχή µεταξύ των ιστοχώρων και να αποφεύγεται η δυσκολία του 

χρήστη να βρει πληροφορίες σχετικά µε τους παραπάνω κανόνες, θα πρέπει να υπάρχει 

ένα κοινό στοιχείο, το οποίο να βρίσκεται σε όλους τους ιστοχώρους και να παρουσιάζει 

µε τρόπο λιτό, επαρκή και κατανοητό όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Το κοινό αυτό 

στοιχείο µπορεί να αποτελέσει η Privacy Policy (Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων), που 

πρέπει να βρίσκεται σε όλους τους ιστοχώρους. Η άµεση προσπέλαση στην Privacy 

Policy (Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων) πρέπει να γίνεται µε ένα σύνδεσµο (link), ο 

οποίος να εµφανίζεται στην αρχική σελίδα (Home Page). Η δήλωση της Πολιτικής 

Προστασίας ∆εδοµένων αποτελεί µια επικοινωνία του ιδιοκτήτη του ιστοχώρου µε τα 

άτοµα που επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του, ώστε να είναι απόλυτα γνωστός ο τρόπος 

µε τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν τα προσωπικά δεδοµένα. Η δήλωση αυτή κρίνεται 

απαραίτητη και πρέπει να περιλαµβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες, να είναι εύκολα 
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προσβάσιµη, κατανοητή, να µην είναι πολύ µεγάλη σε έκταση, αλλά ούτε πολύ 

λακωνική, να περιέχει τις πληροφορίες ταξινοµηµένες µε τις πιο σηµαντικές πληροφορίες 

πρώτες και να ανανεώνεται όποτε απαιτείται. 
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10. Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Ελλάδα 

Τα παρακάτω περιέχουν πρόσφατα στοιχεία από την ελληνική πραγµατικότητα σε σχέση 

µε: 

 τη χρήση της νέας τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου,  

 των εφαρµογών του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,  

 των εφαρµογών του Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

 την πορεία της πληροφορικής και των εφαρµογών της  

 τα σχετικά σχέδια και τις δράσεις των αρµοδίων φορέων για το µέλλον    

Γεγονότα και δράσεις του έτους 2005, από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» 

Το έτος 2005 το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

χρηµατοδότησε περισσότερες από 40 ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών, 

µέσω 117 νέων έργων, που είχαν συνολικό προϋπολογισµό 97 εκατ. ευρώ.  

Πραγµατοποιήθηκε επίσης παρέµβαση για την «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση». Με την 

παρέµβαση αυτή επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναπτύσσουν ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών 

στην Περιφέρεια, καθώς επίσης και η εξοικείωσή τους µε τις νέες τεχνολογίες. 

Αποφασίσθηκε να γίνουν ενέργειες για την ανάπτυξη του γρήγορου ∆ιαδικτύου. Μια από 

τις ενέργειες αυτές ήταν ο σχεδιασµός του έργου ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδοµών 

τοπικής πρόσβασης και η ενίσχυση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες στην 

Περιφέρεια. Ο φάκελος µε τις προτάσεις για το σχεδιασµό αυτό υποβλήθηκε το τέλος 

του 2005 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται 

σε 196 εκατοµµύρια ευρώ. Το έργο είχε σχεδιασθεί να προκηρυχθεί το Μάρτιο του 2006. 

Υπήρξε πρωτοβουλία για τη σύσταση Ταµείου Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων, µε σκοπό την 

επίτευξη του Ψηφιακού Άλµατος (Digital Leap Venture Capital Fund), ύψους 100 

εκατοµµυρίων ευρώ, µε στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

µικροµεσαίωνεπιχειρήσεων, που ασχολούνται µε την τεχνολογία, σε επιχειρηµατικά 
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κεφάλαια.  

10.1 H χρήση του ∆ιαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στην 

Ελλάδα 

Η 5η κατά σειρά έρευνα (για το 2005), που διεξήχθη για λογαριασµό της Ε∆ΕΤ ΑΕ, στο 

πλαίσιο του e-business forum και διεξήχθη από την εταιρία VPRC.  

Η Εθνική Έρευνα για τις Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 

πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση, µε στόχο να αποτυπώσει τις κυρίαρχες απόψεις και 

τάσεις, αλλά και την αντιµετώπιση από την ελληνική κοινωνία των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών. 

Η έρευνα περιλαµβάνει δείγµα µεγέθους 2.741 ατόµων και χρησιµοποίηση προσωπικές 

συνεντεύξεις. Πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 21 Οκτωβρίου ως 23 Νοεµβρίου 2005 σ’ 

όλη τη χώρα και αναφέρεται το σύνολο του πληθυσµού. Οι ηλικίες των ερωτηθέντων 

είναι από 15 έτη και άνω. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι η χρήση υπολογιστών και ∆ιαδικτύου δεν 

είχε αξιόλογη αύξηση το έτος 2005 και υπάρχει στασιµότητα. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα, η χρήση υπολογιστών και Ιnternet δεν παρουσίασε σηµαντική αύξηση 

τον περασµένο χρόνο. Αντιθέτως η χρήση κινητών τηλεφώνων αυξήθηκε σε πολύ 

µεγάλο βαθµό. 

Οι µετρήσεις αυτές ξεκίνησαν πριν από έξι έτη και υπάρχουν στοιχεία για τα έτη 2001, 

2002, 2003, 2004 και 2005. Κατά τα τελευταία 3 έτη των µετρήσεων 2003, 2004 και 

2005 διαπιστώνεται µια σχετική σταθερότητα.  

Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι µόνον το 27% περίπου του ελληνικού 

πληθυσµού χρησιµοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Το ποσοστά πάντως διαφέρουν στις διάφορες κατηγορίες ηλικίας. Πιο συγκεκριµένα τα 

άτοµα µε ηλικίες από 15 µέχρι και 65 έτη χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 

πολύ µεγαλύτερο ποσοστό, που αγγίζει το 35%. 
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Χρήση του ∆ιαδικτύου   

Το 20% περίπου από το σύνολο των ερωτηθέντων χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο. Η 

ηλικιακή κατηγορία από 15 µέχρι και 65 έτη χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο πολύ πιο συχνά 

και το ποσοστό της είναι κοντά στο 25%.  

Προοπτικές για το έτος 2006 

Οι προοπτικές όµως, που βασίζονται σε «κύκλους της Ελληνικής αγοράς» και άλλες 

προβλέψεις δείχνουν µια πολύ πιθανή αύξηση στην Ελλάδα για το έτος 2006. 

Συγκεκριµένα αναµένεται ότι το 2006 θα σηµαδευτεί από τη µεγάλη αύξηση της χρήσης 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου. Η πτώση των τιµών των 

υπολογιστών, κυρίως των φορητών συστηµάτων και γενικά του υλικού υπολογιστών 

είναι ένας από τους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση αυτή. Επίσης η µεγάλη και 

σχεδόν συνεχής πτώση των τιµών προσπέλασης και χρήσης του ∆ιαδικτύου, σε σχέση µε 

τις προσφερόµενες ταχύτητες που συνεχώς αυξάνονται, κάνει το κλίµα χρήσης του 

∆ιαδικτύου προσιτό σε πολλούς και προσελκύει νέους χρήστες.  

Εκτός όµως από τα παραπάνω διαπιστώνεται καθηµερινά ότι η Ελληνική επιχείρηση έχει 

αρχίσει να βλέπει εντελώς διαφορετικά τη χρήση της πληροφορικής. Πολλές επιχειρήσεις 

τείνουν να κάνουν την υπέρβαση και να µεταβούν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον 

λειτουργίας, το οποίο θα υποστηρίζεται περισσότερο από πληροφοριακά συστήµατα από 

ότι στο παρελθόν. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να διαπιστώνουν ότι 

πληροφορική δεν είναι µόνον οι εφαρµογές της δεκαετίας του 1970, αλλά η 

ολοκληρωµένη αντιµετώπιση όλων των αναγκών τους και ασφαλώς και των αναγκών 

διοικητικής φύσεως. Η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε τον πελάτη, η εξυπηρέτησή 

του και η ικανοποίησή του µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων της επιχείρησης και 

του παγκόσµιου Ιστού έχουν αρχίσει να συµπεριλαµβάνονται στις βασικές απαιτήσεις. 

Παρατηρούµε επίσης ένα και αντίστοιχο άνοιγµα των ελληνικών οίκων λογισµικού σε νέα 

συστήµατα στα οποία κυριαρχούν η διαλειτουργικότητα και ο Παγκόσµιος Ιστός.          

Στοιχεία χρήσης της κινητής τηλεφωνίας 

Ένα άλλο στοιχεί της έρευνας είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου στην Ελλάδα. Όπως 

ανεµένετο, η χρήση κινητών συνέχισε την ανοδική της πορεία, στην οποία είµαστε 
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συνηθισµένοι κατά τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριµένα, το έτος 2003 το 65% των 

ελλήνων χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο. Το έτος 2003 το ποσοστό φθάνει το 70%, 

ενώ το έτος 2005 ξεπερνά 73,1%.  

Στοιχεία ανά απασχόληση και µορφωτικό επίπεδο 

Η έρευνα περιλαµβάνει αναλυτικά αποτελέσµατα χρήσης υπολογιστών και ∆ιαδικτύου 

απασχόληση, επίπεδο µόρφωσης και τόπου διαµονής. Τα αποτελέσµατα είναι πολύ 

ενδιαφέροντα. Παρατηρείται ότι οι τα άτοµα µε ηλικίες από 15  έως 65 έτη 

χρησιµοποιούν τη νέα τεχνολογία σε µεγάλο σχετικά βαθµό. Η έρευνα επίσης δείχνει ότι 

οι παρακάτω κατηγορίες προηγούνται των άλλων σε σηµαντικό βαθµό:  

 Νεότερα άτοµα 

 Ανώτερη µόρφωση 

 ∆ιαµονή σε κέντρα 

Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

Μεταξύ των υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο βρίσκεται στην 

πρώτη θέση, µε ποσοστό περίπου 21,2%. Η αναζήτηση πληροφοριών ακολουθεί µε 

ποσοστό περίπου 17% και η ενηµέρωση (15,2%).  

Αύξηση των αγορών από τον παγκόσµιο Ιστό 

Η έρευνα σχετικά µε την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα δείχνει 

ενθαρρυντική. Κατά το έτος 2005, το ποσοστό των χρηστών ∆ιαδικτύου, που 

πραγµατοποίησαν µια τουλάχιστον αγορά έφθασε το 20% των ερωτηθέντων.  

Φόβος για µειωµένη ασφάλεια 

Η έρευνα πάντως έδειξε ότι ο φόβος των χρηστών του ∆ιαδικτύου για ανασφαλείς 

συναλλαγές είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς λόγους, για τους οποίους το 

ηλεκτρονικό εµπόριο δεν αναπτύσσεται µε ταχύτερους ρυθµούς, όπως άλλωστε θα 

έπρεπε.  
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Ολόκληρη η έρευνα της Ε∆ΕΤ Α.Ε. σε µορφή παρουσίασης Power Point 

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα της έρευνας είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ε-business 

forum. Ένα αντίγραφο της έρευνας σε µορφή παρουσίασης στο πρόγραµµα Power Point 

βρίσκεται στα παραρτήµατα των Ελληνικών πηγών.  

H έρευνα (Copyright 2005 της Ε∆ΕΤ Α.Ε.) χρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. 

Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικές Πλατφόρµες Εµπορίου 

B2B στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η µέχρι τώρα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, 

δείχνει ότι η συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην κατηγορία Β2Β, δηλαδή 

ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ επιχειρήσεων, θα αυξηθεί σηµαντικά και σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. Μπορεί κανείς να προβλέψει, µε σχετική σιγουριά, ότι η ανάπτυξη 

εφαρµογών Β2Β θα είναι για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σύντοµα απαραίτητη. Είναι 

όµως γνωστό ότι οι ΜΜΕ υστερούν σηµαντικά σε σχέση µε µεγαλύτερες στην ανάπτυξη 

B2B εφαρµογών.  

Τα παρακάτω αναφέρονται σε µελέτη ειδικών που εκπονήθηκε για λογαριασµό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η µελέτη αναφέρεται στην καταγραφή των προβληµάτων, των 

προκλήσεων και των ενδεδειγµένων λύσεων, σχετικά µε την εφαρµογή του 

ηλεκτρονικού εµπορίου Β2Β στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και τα προβλήµατα 

συµµετοχής τους σε κοινές ηλεκτρονικές πλατφόρµες.  

Οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε µεγάλο βαθµό ως προµηθευτές 

µεγαλύτερων επιχειρήσεων, που επιδίδονται µερικά ή και αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο. Επί πλέον ο δηµόσιος τοµέας δείχνει να κατευθύνεται όλο και περισσότερο προς 

τη χρήση του ∆ιαδικτύου και στην υιοθέτηση ηλεκτρονικών µεθόδους για τις συναλλαγές 

του τόσο µε τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι οι Μικροµεσαίες 

Επιχειρήσεις είναι αναγκασµένες να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη εφαρµογών 

ηλεκτρονικού εµπορίου και µάλιστα να συµµετάσχουν σε κοινές πλατφόρµες µε αυτές 

των µεγαλύτερων επιχειρήσεων. Στο συµπέρασµα ε αυτό κατέληξε και σε άλλα πολύ 

ενδιαφέροντα κατέληξε η επιτροπή ειδικών που συνέστησε η Γενική ∆ιεύθυνση 

Επιχειρηµατικότητας της Εωρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Η οµάδα των ειδικών κατέληξε στο γενικό συµπέρασµα ότι οι πλατφόρµες ηλεκτρονικού 

εµπορίου θα παίζουν ολοένα και µεγαλύτερο ρόλο στο ευρωπαϊκό επιχειρηµατικό 

γίγνεσθαι και οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοιµες να επωφεληθούν όσο 

το δυνατόν συντοµότερα από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η συµµετοχή τους στις 

ηλεκτρονικές πλατφόρµες. 

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ 

επιχειρήσεων B2B, οδηγούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση νέων και εξελιγµένων 

εφαρµογών, σε σχέση µε τις παλαιότερες εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο. µεταξύ των 

πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν στις επιχειρήσεις είναι η µείωση των λειτουργικών 

εξόδων και η αύξηση της παραγωγικότητας. 

Η µελέτη, µετά από εξέταση των διαφορετικών µορφών ως προς τις πλατφόρµες Β2Β τις 

διακρίνει σε εταιρικούς δικτυακούς χώρους, που αποτελούν εισόδους σε εξωδίκτυα. Στα 

εξωδίκτυα αυτά έχουν δυνατότητα προσπέλασης οι πελάτες της επιχείρησης. Στη µελέτη 

υπάρχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την κίνηση της αγοράς του ηλεκτρονικού 

εµπορίου και της χρήσης του από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

αυτά διαπιστώνονται τα εξής: 

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες Β2Β έχουν µειωθεί σε σχέση µε το έτος 2000 όσο 

συνεχίζεται η σταθεροποίηση της αγοράς. Χρησιµοποιούνται περισσότερο σε 

συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας και συγκεκριµένα στις  

µεταφορές, στα τρόφιµα και ποτά, στα γεωργικά προϊόντα και στις κατασκευές. 

Η µελέτη, αναφέρεται σε σχετική έρευνα και τονίζει ότι στα 4 µεγαλύτερα κράτη µέλη 

της ΕΕ (Γερµανία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο) το 5% των επιχειρήσεων είχε 

ενεργή συµµετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές από τα µέσα του έτους 2002 µέχρι και τις 

αρχές του έτους 2003. Επίσης αναφέρει ότι το 4% των επιχειρήσεων προγραµµατίζει 

ενεργοποιηθεί στο άµεσο µέλλον. 

Η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένους τοµείς, 

όπως η πληροφορική και ο τουρισµός, έχουν πολλή µεγαλύτερη παρουσία σε 

ηλεκτρονικές αγορές από τη µέση τιµή συµµετοχής όλων των επιχειρήσεων. Οι 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις επιδίδονται στην εφαρµογή του ηλεκτρονικού εµπρίου B2B και 

χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές αγορές σε ποσοστό 10%, δηλαδή διπλάσιο από ότι οι ΜΜΕ, 

που έχουν ποσοστό συµµετοχής 5%.  



Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
Ελευθέριος Α. Παπαθανασίου 

147 

10.2 Έρευνες για το ∆ιαδίκτυο και το Ηλεκτρονικό εµπόριο 

(έτη 2003 και 2004)  

Τα παρακάτω αναφέρονται σε έρευνες που έγιναν τα έτη 2003 και 2004, για λογαριασµό 

των Υπουργείων Οικονοµίας & Οικονοµικών και Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 

Αποκέντρωσης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία Της 

Πληροφορίας», έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από Το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σηµειώνεται ότι όταν σε κάποιο συµπέρασµα δεν υπάρχει το έτος (2003, ή 2004), το  

συµπέρασµα αναφέρεται και στα δύο έτη.   

Κύρια Συµπεράσµατα των ερευνών 2003 και 2004 (1) 

 Η αναζήτηση πληροφοριών η ενηµέρωση και οι συναλλαγές µε Τράπεζες και το 

∆ηµόσιο αποτελούν τους βασικούς λόγους χρήσης του ∆ιαδικτύου.  

 Το έτος 2004, το 87% των επιχειρήσεων του δείγµατος εφάρµοζαν πολιτική 

ασφάλειας, ενώ το έτος 2003 µόνον το έναντι 79%. 

 Το έτος 2004, το 82,2% των επιχειρήσεων του δείγµατος διέθεταν ιστοσελίδα στο 

∆ιαδίκτυο. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2003 ήταν 80,6%. 

 Οι βασικότεροι παράγοντες ύπαρξης ιστοσελίδας είναι «Η ενηµέρωση για το ιστορικό 

και τις δραστηριότητες της επιχείρησης» και «η προβολή των προϊόντων και των 

υπηρεσιών». 

Κύρια Συµπεράσµατα ερευνών 2003 και 2004 (2) 

 Λιγότερες από 2 στις 10 επιχειρήσεις συµµετέχουν σε ηλεκτρονικές αγορές. 

 Το 2003, το 8% των επιχειρήσεων διενεργούσε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό το 2004 ανεβαίνει στο 18%. 

 Περίπου 2 στις 10 επιχειρήσεις διενεργεί πωλήσεις µε άµεσο τρόπο (online). 

 Ο τρόπος εκτέλεσης των παραγγελιών γίνεται: µε E-mail για τις µικρές και µέσω 

Ιστοχώρου για τις µεγάλες. 
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 Στις µισές επιχειρήσεις πραγµατοποιείται αυτόµατη ενηµέρωση των εσωτερικών 

συστηµάτων,  κυρίως ελέγχου αποθηκών και διακίνησης εµπορευµάτων. 

Περισσότερο αυτό συµβαίνει στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι άµεσων πληρωµής (online). Κυρίως όµως οι πληρωµές 

γίνονται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό. 

Κύρια Συµπεράσµατα ερευνών 2003 και 2004 (3) 

 Σχεδόν οι µισές από τις επιχειρήσεις του δείγµατος διενεργούν online προµήθειες. 

 Συνηθέστεροι τρόπος παραγγελίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) και οι 

ιστοχώροι (website), κυρίως για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Κύρια Συµπεράσµατα ερευνών 2003 και 2004 (4) 

 Το προσωπικό πληροφορικής έχει καταλυτικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία υιοθέτησης 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ανεξαρτήτως κλάδου και 

µεγέθους επιχείρησης. 

 Βασικός λόγος υιοθέτησης: Αύξηση ταχύτητας πρόσβασης σε δεδοµένα/ 

πληροφορίες και κατ’ επέκταση Βελτίωση αποδοτικότητας εργασιών. 

Κύρια Συµπεράσµατα ερευνών 2003 και 2004 (5) 

 Αύξηση ταχύτητας πρόσβασης σε πληροφορίες. 

 Αποδοτικότερη αξιοποίηση χρόνου εργαζοµένων. 

 ∆ιευκόλυνση επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων, µε τους προµηθευτές και τους 

πελάτες. 

Κύρια Συµπεράσµατα ερευνών 2003 και 2004 (6) 

 Συµβατότητα µε υπάρχοντα συστήµατα επιχείρησης και συνεργατών / πελατών. 

 Εξειδικευµένες γνώσεις προσωπικού. 

 Τηλεπικοινωνιακό κόστος, κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. 



Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
Ελευθέριος Α. Παπαθανασίου 

149 

Κύρια Συµπεράσµατα ερευνών 2003 και 2004 (7) 

 Μη επαρκής αριθµός προµηθευτών και αγοραστών. 

 Αβεβαιότητα ασφάλειας των συναλλαγών. 

 Ακαταλληλότητα των πρώτων υλών και προϊόντων σε άµεσες (online) προµήθειες. 

Προφίλ επιχειρήσεων µε µεγάλη χρήση ΤΠΕ-Έρευνες 2003 και 2004 (1) 

 Χρησιµοποιούν σε πολύ µεγάλο βαθµό τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σχεδόν σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες κυρίως όµως σε 

Οικονοµική διαχείριση και ∆ιαχείριση Αποθηκών. 

 Αυξάνει η χρήση από τις επιχειρήσεις όσο αυξάνει το µέγεθός τους. 

 Από Κατασκευαστικές και δευτερεύοντος από Βιοµηχανικές επιχειρήσεις. 

 Ανεξάρτητες εταιρίες, µέλη οµίλων ελληνικών επιχειρήσεων, ή θυγατρικών µε έδρα 

το εξωτερικό. 

 ∆ραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικές αγορές. 

 Εµφανίζουν πολύ δοµηµένες επιχειρησιακές διαδικασίες µε µεγάλη τυπικότητα και 

εξειδίκευση ρόλων. 

 Έχουν πλήρη ή µερική διασύνδεση των επιχειρησιακών συστηµάτων τους. 

 ∆ιαθέτουν σχεδόν τα διπλάσια εξειδικευµένα συστήµατα. 

 Χρησιµοποιούν πολύ περισσότερο το Internet για αναζήτηση πληροφοριών,ανάλυση 

του ανταγωνισµού και για ανεύρεση προµηθευτών. 

Προφίλ επιχειρήσεων µε µεγάλη χρήση ΤΠΕ -Έρευνες 2003 και 2004 (2) 

 Το site τους χρησιµοποιείται σε ένα πολύ µεγαλύτερο βαθµό για την προβολή και 

διαφήµιση των προϊόντων της και για την ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε 

την επιχείρηση. 

 Οι καθοριστικοί παράγοντες υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών αφορούν κυρίως στο Μάρκετινγκ και αναφέρονται σε καλύτερη 

εξυπηρέτηση και αποτελεσµατικότερη επαφή µε τους πελάτες, µείωση του κόστους 
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του µάρκετινγκ, ευκολότερη ανάλυση της αγοράς, κυρίως µέσω της ευκολίας της 

διάχυσης και ανάλυσης των πληροφοριών και βελτίωση συνεργασίας µε όλους τους 

ενδιάµεσους. 

Προφίλ επιχειρήσεων µε µεγάλη χρήση του ∆ιαδικτύου (Έρευνες 2003 

και 2004) (3) 

 Ανανεώνουν συχνότερα τους ιστοχώρους τους. 

 Περισσότεροι από τους µισούς εργαζόµενους χρησιµοποιούν καθηµερινά το 

∆ιαδίκτυο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 Μεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις µε 50 έως και 250 εργαζόµενους. 

 Περισσότερο από Βιοµηχανίες. 

 ∆ραστηριοποιούνται σε έντονα ανταγωνιστικές αγορές. 

 Εµφανίζουν πολύ δοµηµένες επιχειρησιακές διαδικασίες µε µεγάλη τυπικότητα και 

εξειδίκευση ρόλων. 

Βασικά Συµπεράσµατα Ερευνών 2003 και 2004 (1) 

 Η διείσδυση των πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν στις µεγάλες ελληνικές 

επιχειρήσεις κυµαίνεται σε µέτρια προς χαµηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από τον κλάδο 

ή το µέγεθος της επιχείρησης. 

 Εξαίρεση αποτελεί ο µεγάλος βαθµός αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου και η ύπαρξη 

ιστοσελίδας σε αρκετά µεγάλο βαθµό που όµως αποτελούν το αρχικό στάδιο 

υιοθέτησης πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

 Η χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου (online πωλήσεις και προµήθειες) είναι µικρή, 

χωρίς όµως να υπάρχουν προοπτικές για περαιτέρω αύξησή της λόγω της θεώρησης 

ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθµός προµηθευτών/ αγοραστών και λόγω της 

αντιλαµβανόµενης αβεβαιότητας για την ασφάλεια των συναλλαγών. 

 Γενικά, τα πλεονεκτήµατα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

υποσκελίζονται από έντονους προβληµατισµούς σχετικά µε την συµβατότητα, το 

κόστος (Εγκατάστασης και Συντήρησης) σε σχέση µε τα αναµενόµενα οφέλη, και τις 
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ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την διαχείριση τέτοιων συστηµάτων. Σηµαντικά 

βοηθούν τα κίνητρα χρηµατοδότησης τέτοιων επενδύσεων και εκπαίδευσης του 

προσωπικού. 

Βασικά Συµπεράσµατα Ερευνών 2003 και 2004 (2) 

Συγκεντρωτικά, τα κύρια σηµεία της πανευρωπαϊκής έρευνας της Grant Thornton για το 

ηλεκτρονικό εµπόριο και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι τα εξής: 

 Το 45% των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα διαθέτει στρατηγική 

ηλεκτρονικού εµπορίου.  

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στρατηγική ηλεκτρονικού εµπορίου 

βρίσκονται στην Ιρλανδία, τη Βρετανία και την Αυστρία, ενώ οι λιγότερες στο Βέλγιο 

και την Ιταλία. Η Ελλάδα εντάσσεται στο δεύτερο γκρουπ µε τα δεύτερα υψηλότερα 

ποσοστά υιοθέτησης στρατηγικής ηλεκτρονικού εµπορίου.  

 Ο κυριότερος ενθαρρυντικός παράγοντας για την εφαρµογή στρατηγικής 

ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η προσέγγιση νέων αγορών και πελατών.  

 Ο κυριότερος ανασχετικός παράγοντας για την εφαρµογή στρατηγικής ηλεκτρονικού 

εµπορίου είναι η άγνοια του µεγέθους της πελατειακής βάσης των επιχειρήσεων.  

 Οι επιχειρήσεις δεν έχουν µείνει πίσω στην επανάσταση του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν Internet και e-mail, ενώ οι 

εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών αποτελούν το 

σηµαντικότερο θέµα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τον 21ο αιώνα. 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ επιχειρήσεων και ειδικότερα η 

ψηφιοποίηση των διαδικασιών αγορών και προµηθειών, κερδίζει συνεχώς έδαφος σε 

διεθνές επίπεδο. Συγκεκριµένα, προβλέπεται οι πωλήσεις εφαρµογών ηλεκτρονικών 

προµηθειών να φθάσουν τα 8 δις δολάρια το 2004, µε τις περισσότερες επιχειρήσεις να 

υιοθετούν λύσεις ανασχεδιασµού, δικτύωσης και αυτοµατισµού των βασικών τους 

αγοραστικών διαδικασιών.  

Στη Ελλάδα ήδη προσφέρονται εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και έχουν αναπτυχθεί 

πλατφόρµες υλοποίησης ηλεκτρονικών προµηθειών. Μια εφ' όλης της ύλης, σχεδόν, 

συνοµιλία µε τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας στη χώρα µας, αποτελεί µια 
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µοναδική ευκαιρία για να ξεκαθαρίσει το τοπίο που χαρακτηρίζει την υιοθέτηση 

εφαρµογών υλοποίησης B2B ηλεκτρονικού εµπορίου από την πλευρά των ελληνικών 

εταιριών.  

10.3. Γενικά στοιχεία εφαρµογής Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

στην Ελλάδα 

Τα παρακάτω είναι συγκεντρωτικά στοιχεία από διάφορες πηγές που αναφέρονται στη 

γενική χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία χρόνια και 

συγκεκριµένα από το έτος 2003 µέχρι και το έτος 2005.     

 Το ηλεκτρονικό εµπόριο στην δείχνει να είναι αναπτυσσόµενο.  

 Παρατηρείται αύξηση των συνδέσεων στο ∆ιαδίκτυο. 

 Ποσοστό µεγαλύτερο από το 20% των Ελλήνων έχει πραγµατοποιήσει έστω και µια 

φορά άµεση (online) ηλεκτρονική αγορά. 

 Ένα 5% του πληθυσµού αγοράζει σταθερά προϊόντα µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Παρατηρούµε ότι τα παραπάνω ποσοστά είναι πολύ χαµηλά σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

της ∆υτική Ευρώπης των ΗΠΑ και άλλών χωρών, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και 

µερικές χώρες της Ασίας (Κορέα, Ιαπωνία, Χονγκ).  

Περιορισµοί στις ∆ιαδικτυακές Συναλλαγές 

Οι πιο σηµαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για τους οποίους δεν πραγµατοποιούνται 

άµεσες (online) συναλλαγές οι ακόλουθοι: 

 Οι καταναλωτές προτιµούν ακόµη την αγορά προϊόντων µε τον παραδοσιακό τρόπο. 

 Υπάρχει καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων. 

 Υπάρχει αµφιβολία για την πραγµατοποίηση της παράδοσης των προϊόντων στο 

σπίτι. 

 Σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιµα.  

 Υπάρχει ανησυχία στη χρήση των πιστωτικών καρτών, για λόγους ασφάλειας. 
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 Πολλές επιχειρήσεις δεν φροντίζουν για την ασφάλεία των προσωπικών δεδοµένων 

και ένα πλήθος επιχειρήσεων δεν έχουν πολιτική διαφύλαξης των προσωπικών 

δεδοµένων (privacy policy).  

 Το 68% των αγορών που πραγµατοποιούνται από το ∆ιαδίκτυο γίνονται µε χρήση 

πιστωτικής κάρτας. 

 Τα κυριότερα προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν για 

προσωπική χρήση είναι εφηµερίδες, βιβλία, περιοδικά, λογισµικό κυρίως αλλά και 

υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία. 

10.4 Πληροφορίες από µεταπτυχιακή έρευνα  

Τα παρακάτω αναφέρονται σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα 

από τον Οκτώβριο του 2003 µέχρι το Φεβρουάριο του 2004, από την κα Γεωργία 

Ξενάκη, στα πλαίσια της εκπόνησης της ∆ιπλωµατικής της εργασίας, για το πρόγραµµα 

µεταπτυχιακών σπουδών, «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίµων & 

Γεωργίας», του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το θέµα της διπλωµατικής εργασίας 

ήταν «Η Συµβολή του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Ικανοποίηση των Πελατών των 

Επιχειρήσεων στην Ελλάδα». 

Μέρος της έρευνας εξέτασε τις εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου από τις των ελληνικές 

επιχειρήσεις και κυρίως εκείνες που επικεντρώνονται στον πελάτη. Εξετάσθηκε επίσης η 

συµβολή εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου στην ικανοποίηση των πελατών. Η 

έρευνα απευθύνθηκε σε τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων (ως προς το τζίρο) µοιρασµένων 

σε διάφορους κλάδους, σε ολόκληρη τη χώρα. Τα στελέχη που µετείχαν στην παρούσα 

έρευνα ήταν υψηλόβαθµα διοικητικά στελέχη του Marketing και των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. Το δείγµα περιλάµβανε 58 επιχειρήσεις. 

Η έρευνα έδειξε ότι οι εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου βασίζονται και είναι στενά 

συνδεδεµένες µε τα πληροφοριακά συστήµατα των επιχειρήσεων.  

Στο σχεδιασµό των πληροφοριακών συστηµάτων συµµετέχουν η διοίκηση και η 

διεύθυνση του τµήµατος Πληροφορικής σε ποσοστό στο 68,4%. Στο 40% των 

επιχειρήσεων του δείγµατος, η διοίκηση δεν εµπλέκεται ενεργά στον σχεδιασµό των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Το 21% των επιχειρήσεων του δείγµατος δεν 
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πραγµατοποιούν στρατηγικό σχεδιασµό των πληροφοριακών τους συστηµάτων. Ο 

πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται στο βαθµό χρήσης των Πληροφοριακών Συστηµάτων 

µε στόχο την υποστήριξη των πελατών, που είναι πολύ βασικό στοιχείο για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Χρήση του ∆ιαδικτύου  

 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το µεγαλύτερο ποσοστό χρήσης του 

∆ιαδικτύου (38,6%) αναφέρεται σε παροχή πληροφοριών στους πελάτες για τα  

προϊόντα και τις υπηρεσίες.  

 Ενδιαφέρον είναι ότι το 28,6% του δείγµατος χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για τη 

διαχείριση παραπόνων των πελατών.  

 Σηµαντική θεωρείται η χρήση του ∆ιαδικτύου από τις επιχειρήσεις και για εφαρµογές 

µαζικής εξατοµίκευσης, µε σκοπό την παραγωγή προϊόντων εξατοµικευµένων στις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών (27%). 

 Οι αυτόµατες πληρωµές µέσω του ∆ιαδικτύου υποστηρίζονται από το 19,3% των 

επιχειρήσεων του δείγµατος. 

Προβλήµατα στην εφαρµογή Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

Το πιο σηµαντικό πρόβληµα στην ανάπτυξη εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η 

ασφάλεια των δεδοµένων µε ποσοστό 54,5%  

Στη συνέχεια η αξιοπιστία (48,1%) και η έλλειψη εµπιστοσύνης των καταναλωτών στο 

σύστηµα (41,8%).  

Συνολικά το 79,1% των επιχειρήσεων του δείγµατος θεωρεί ως σηµαντικότερο 

πρόβληµα την ασφάλεια, το 72,7% την έλλειψη εµπιστοσύνης από τους καταναλωτές 

και το 62,9% την έλλειψη αξιοπιστίας. 
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