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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

  Η ηηκνιφγεζε ελφο αγαζνχ, είλαη έλα απφ ηα θχξηα ζπζηαηηθά γηα ηελ 

επηηπρία κηαο επηρείξεζεο θαη κηαο επηηπρεκέλεο ζπλαιιαγήο ζε θάζε αγνξά, 

θπζηθή θαη ειεθηξνληθή. 

  Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν ηηκή ελλννχκε φρη κφλν ην ρξεκαηηθφ 

πνζφ γηα ηελ απφθηεζε ελφο αγαζνχ αγνξάο , αιιά θαη ηελ απνηίκεζε ηεο 

αμίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αγαζνχ απηνχ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ε 

απφθηεζή ηνπ δίλεη ζηνλ θαηαλαισηή.  

  ην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ ε ηηκνιφγεζε απνθηά αθφκε κεγαιχηεξε 

ζεκαζία. Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο εθηφο απφ ηδαληθέο είλαη θαη ηδηαηηέξσο 

απαηηεηηθέο. Η ρξήζε ησλ ππαξρνπζψλ ζεσξηψλ, κεζφδσλ θαη πξνηχπσλ 

ηηκνιφγεζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλα θαη 

δηαθνξνπνηεκέλα αγαζά. 

  Απφ ηελ κέρξη ηψξα δηαδξνκή ηνπ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

δηαθαίλεηαη πσο φια ηα παξαπάλσ πξνζαξκφζηεθαλ θαη εμειίρζεθαλ γηα λα 

ππεξεηήζνπλ ηηο λέεο απαηηήζεηο  ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

  Καη ε εμέιημε ζπλερίδεηαη… 

 

ABSTRACT 

 

  Pricing is a prime component both for a successful business and a 

successful transaction in offline and online markets. 

  Price is the amount for the obtaining of a good. It is also the value 

which a good has, because of its characteristics and the satisfaction that its 

acquisition offers to the customer. 

  Internet pricing is very important issue. Electronic markets are ideal 

but high demanding too. The industrial organization literature and the pricing 

models provide personalized and differentiated products. 

  Since electronic commerce has arisen, the elements we have mentioned 

above, have been adjusted and evoluted in order of new terms, in a very short 

period of time. 

  And the evolution is continued… 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

  Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο κνπ, νη νπνίνη ζηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ κνπ, κε νδήγεζαλ κε ζπλέπεηα ζε λέεο γλψζεηο. 

  Ιδηαηηέξσο επραξηζηψ ηνλ θν ηεηαθάθε, πνπ σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο 

ζπλέβαιε κε ηε ζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ παξφληνο 

πνλήκαηνο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1.  ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

 1.1 ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ, ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ 

 

  Η Φεθηαθή Οηθνλνκία εμειίζζεηαη ζηηο κέξεο καο ηαρχηαηα, 

νδεγψληαο ζε κεγάιεο αιιαγέο πνιινχο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Σν δηαδίθηπν 

θαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ , φπσο ε άξζε ρσξηθψλ θαη ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ 

ζηελ πξφζβαζε, ε εμέιημε θαη ε εχθνιε εθαξκνγή θαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

πνπ ην πξνάγεη, θαη θπξίσο ε παγίσζή ηνπ σο ρψξν πνιιαπιήο, ειεχζεξεο θαη 

θζελήο επηθνηλσλίαο έρνπλ δξάζεη θαηαιπηηθά ζηνλ θαηεμνρήλ θηινθαηλνηφκν 

ρψξν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

  Η πξνυπάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ 

νηθνλνκία παξέρεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο. Πνιιά 

απφ ηα ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά πνλήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ζαξάληα 

ηνπιάρηζηνλ εηψλ , εθαξκφζηεθαλ άκεζα θαη ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία. 

Χζηφζν λέεο πξνθιήζεηο πξνβάιινπλ θαζεκεξηλά γηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο νη ειεθηξνληθέο αγνξέο κέζα απφ  ηελ 

πξαθηηθή ηνπο ιεηηνπξγία , αληηκεησπίδνπλ θαηλνχξηα δεδνκέλα θαη 

λενυπφζηαηνπο  πξνβιεκαηηζκνχο. 

  θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ινηπφλ είλαη ν εληνπηζκφο, ε 

παξνπζίαζε θαη κηα πξψηε ζχγθξηζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο 

ζχγρξνλεο πνιηηηθέο θαη ηα κνληέια ηηκνιφγεζεο ζην δηαδίθηπν. 

  Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο καο  είλαη λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ κεηεμέιημε ησλ ζεσξηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ηηκνιφγεζε. Να 

δνχκε κέζα απφ ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ πψο 

αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα απηφ.  

  ην δηαδίθηπν ε αγνξά δελ είλαη απιά κία αγνξά καδηθή 60 

εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, αιιά 60 εθαηνκκχξηα αγνξέο πνπ θάζε κηα 

πεξηιακβάλεη έλα άηνκν, ζχκθσλα κε ηνλ Vassos ( 1997) (Μάξσ 

Βιαρνπνχινπ, e-Marketing Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα – Νέεο ηερλνινγίεο ζην 

καξθεηηγθ, 1999, εθδφζεηο Rosili θαη Μάξσ Βιαρνπνχινπ). ηφρνο καο ινηπφλ 

είλαη λα δηαθαλνχλ ηα ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο απηήο ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο 
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πειάηε πξνκεζεπηή πνπ θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν άκεζε θαη απαηηεηηθή γελλά 

πξντφληα θαη ηηκέο δηαθνξνπνηεκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο πξνζσπηθά. 

  Δπηπιένλ, ζηνρεχνπκε λα αλαδείμνπκε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο 

ηηκνιφγεζεο πνπ εκθαλίδνληαη, θαζψο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην εκπιέθνληαη 

πην ελεξγνί θαηαλαισηέο. Απηνί  έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο επξείεο δπλαηφηεηεο 

αλαδήηεζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο βέιηηζηεο ηηκήο. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη 

πξνκεζεπηέο ράξηλ ηηο χπαξμεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηζηνξηθψλ επηινγήο 

ηηκήο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πην πξνζσπνπνηεκέλεο πξνηάζεηο πξντφλησλ θαη 

αληίζηνηρσλ ηηκψλ. 

 

 

1.2.  ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ  

 

  Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ νη ππάξρνπζεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη ην πιαίζην πνπ ηηο ππαγνξεχεη, 

αλαπηχζζνληαη κία ζεηξά επηκέξνπο ζεκάησλ κε θχξην γλψκνλα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ εζηίαζε ζηελ ηηκνιφγεζε. Κάπνηα δεηήκαηα θαίλεηαη 

λα επαλαιακβάλνληαη. Απηφ είλαη αλακελφκελν, θαζψο ν ρψξνο ηνπ δηαδηθηχνπ 

έρεη έλα κεγάιν εχξνο ζεκάησλ θαη κία πνηθηιία ηδηαίηεξσλ δξάζεσλ. 

  ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη γεληθφηεξεο 

ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηηκνιφγεζε θαη νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο αγνξέο. 

  Καηφπηλ πεξηγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο 

ειεθηξνληθέο απφ ηηο θπζηθέο αγνξέο. Σα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία, 

θαηαλαισηέο, πξντφληα ηηκνιφγεζε, έρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ. 

  ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο ηεο 

ηηκνιφγεζεο γεληθφηεξα, θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή ηφζν ησλ βαζηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ηηκνιφγεζεο ζην δηαδίθηπν, φζν θαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε 

ηηκνιφγεζε ησλ θαζαπηνχ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. 

  ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα απφ ηα ζχγρξνλα κνληέια 

ηηκνιφγεζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ζην θεθάιαην πνπ 

αθνινπζεί γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ελφο πξφηππνπ ηηκνιφγεζεο, ηνπ 

iPrice, ην νπνίν είλαη θαηά ηελ άπνςή καο απφ ηα πην εμειηγκέλα. 
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  ηελ επφκελε ελφηεηα ην iPrice ζπγθξίλεηαη κε έλα πξφηππν, πνπ 

θηλείηαη ζε παξφκνηα βάζε κε απηφ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηα 

επηπξφζζεηα πιενλεθηήκαηα πνπ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθαξκφδεη ζηελ 

ηηκνιφγεζε. 

  Αθνινπζεί  κία παξάζεζε ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία κία 

δηαδηθηπαθή επηρείξεζε επηιέγεη ην κνληέιν ηηκνιφγεζεο πνπ ζα εθαξκφζεη, 

φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ φζα αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηεο παξνχζαο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο παξαδείγκαηα. 

  Σέινο , σο παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηίζεηαη κία έξεπλα γηα 

ην δηαδίθηπν θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζνπκε ηελ δπλακηθή παξνπζία ησλ εμειίμεσλ θαη ζηε ρψξα καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

2.1. ΘΔΧΡΗΔ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

 

Οη ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο θαη ηα δηάθνξα κνληέια πνπ θάζε θνξά 

δεκηνπξγνχληαη , ιακβάλνπλ ππφςε κία ζεηξά απφ ζεσξίεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί σο ηηο κέξεο καο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά. Η ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηφζν ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο 

θαη ηελ απνθφκηζε θέξδνπο, φζν θαη αμηνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο  ηερλνινγηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρνινγία ησλ πειαηψλ.  ηελ 

παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ζεσξίεο-

πξαθηηθέο, κε θξηηήξην ηε δηαρξνληθφηεηά ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

δηάθνξα ζχγρξνλα κνληέια, πξνθεηκέλνπ λα ηα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα. 

 

 

2.2.ΘΔΧΡΗΑ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ (ERG THEORY) 

 

Η Θεσξία ησλ Αλαγθψλ (ERG) είλαη έλα κνληέιν χπαξμεο θηλήηξσλ 

ζηνπο αλζξψπνπο. Παξνπζηάζηεθε ην 1969 απφ ηνλ ςπρνιφγν Clayton 

Alderfer, ν νπνίνο νπζηαζηηθά επέθηεηλε θαη απινπνίεζε ηελ αξρηθή Θεσξία 

ηνπ Maslow ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ. Γηεξεπλψληαο ην εξψηεκα «ηη 

θηλεηνπνηεί έλα άηνκν λα δξάζεη;» , ν Alderfer ππνζέηεη φηη θάζε αλζξψπηλε 

δξάζε ππνθηλείηαη απφ αλάγθεο. Μάιηζηα ζπλελψλεη ζε ηξεηο ηηο πέληε 

θαηεγνξίεο αλαγθψλ ηνπ Maslow, πνπ ηα αξρηθά ηνπο απνηεινχλ ηελ 

αθξνζηηρίδα ERG : Ύπαξμεο-Δπηβίσζεο ( Existence), πγγέλεηαο (Relatedness) 

θαη Αλάπηπμεο- Δμέιημεο (Growth). Πην αλαιπηηθά:   

 

 Αλάγθεο Ύπαξμεο : πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο κνξθέο πιηθψλ θαη 

θπζηνινγηθψλ επηζπκηψλ ( π.ρ. ηξνθή, λεξφ , νμπγφλν, ελδπκαζία, αζθάιεηα, 

αίζζεκα αγάπεο θαη αθνζίσζεο). Δλνπνηεί ηηο Φπζηνινγηθέο θαη ηηο αλάγθεο 

Αζθάιεηαο ηνπ Maslow. 
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   Αλάγθεο πγγέλεηαο-έληαμεο: πεξηιακβάλνπλ ηηο ζρέζεηο κε άιινπο 

αλζξψπνπο κε θνηλά ζηνηρεία ( π.ρ. ην λα αλήθεη θάπνηνο ζε κία νκάδα ή κία 

νηθνγέλεηα). Δδψ εληάζζεη ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο  δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ηελ αλάγθε εθηίκεζεο ηνπ Maslow. 

  Αλάγθεο Αλάπηπμεο : είλαη νη αλάγθεο γηα απηνπξαγκάησζε ηνπ 

αηφκνπ. Απηέο ην σζνχλ ζε δεκηνπξγηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηψζεη ηε δσή ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην ίδην βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε, ν Alderfer πξφηεηλε επίζεο ηελ 

χπαξμε κηαο δηαδηθαζίαο παιηλδξφκεζεο πνπ ιεηηνπξγεί καδί κε ηε ζεσξία 

ERG. Θεψξεζε  φηη φηαλ νη αλάγθεο ζε κηα πςειφηεξε θαηεγνξία δελ 

πιεξνχληαη, ηφηε ηα άηνκα πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ επέλδπζαλ 

ζε  κία κηθξφηεξε θαηεγνξία αλαγθψλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ δελ επηηεπρζεί ε 

απηνπξαγκάησζε ή ε απηνεθηίκεζε, ηφηε ην άηνκν ζα επελδχζεη επηπιένλ 

πξνζπάζεηεο ζηελ θαηεγνξία ζπγγέλεηαο κε ηελ ειπίδα λα θηάζεη έηζη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη ησλ πςειφηεξσλ αλαγθψλ ηνπ. 

Έηζη ζηελ ζεσξία ERG δηαθξίλνπκε ηξεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

θαηεγνξηψλ, πνπ είλαη: 

 Η πξννδεπηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ( αθνχ ηθαλνπνηήζεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ α΄ επηπέδνπ ην άηνκν πξνρσξά κε ηε ζεηξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

επφκελσλ) 

 Η παιηλδξφκεζε ιφγσ δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ ( ην πηζσγχξηζκα 

απφ ηηο ηξέρνπζεο κε ηθαλνπνηεζείζεο αλάγθεο ζε αλάγθεο ηεο πξνεγνχκελεο 

βαζκίδαο) 

 Η ελδπλάκσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ( ην άηνκν θαηαβάιιεη 

επαλαιακβαλφκελεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακψζεη ην αίζζεκα 

πιεξφηεηαο ησλ ήδε ηθαλνπνηεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ, ηεο ηξέρνπζαο βαζκίδαο).  

Η ζεσξία ERG είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηηο επηρεηξήζεηο, ηφζν απφ ηε 

ζθνπηά ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηνπο, φζν θαη ησλ ίδησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

2.3. ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ  (Prospect Theory PT) 

Η ζεσξία ηεο Πξννπηηθήο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Kahneman θαη 

Tversky (1979) θαη αζρνιείηαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ πνπ απνθαζίδεη 
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γηα θάηη πνπ ελέρεη θάπνην θίλδπλν. Έλαο νξηζκφο ηεο ζεσξίαο ηεο Πξννπηηθήο 

είλαη: « ε ιήςε κηαο απφθαζεο πνπ ελέρεη θίλδπλν κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κία 

επηινγή αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηνλ ηδφγν». Αληίζεηα κε ηελ Θεσξία ηεο 

Αλακελφκελεο Υξεζηκφηεηαο-Αμίαο ( Expected Utility Theory, EUT) πνπ 

αζρνιείηαη κε ην πψο πξέπεη λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζε αβέβαηεο 

θαηαζηάζεηο ( κία παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε), ε ζεσξία ηεο Πξννπηηθήο 

αζρνιείηαη κε ην πψο αθξηβψο παίξλνληαη νη απνθάζεηο ( κία πεξηγξαθηθή 

πξνζέγγηζε) ( Markowitz, 1952, Galanter θαη Pliner, 1974). 

  Η ζεσξία επηηξέπεη ζε θάπνηνλ λα πεξηγξάςεη πψο νη άλζξσπνη θάλνπλ 

επηινγέο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα απνθαζίζνπλ κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαη θίλδπλν θαη πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

άηνκα  αμηνινγνχλ ηηο πηζαλφηεηεο ησλ δπλεηηθψλ δεκηψλ θαη θέξδνπο. Η 

δηαδηθαζία ηεο απφθαζεο απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο ζηάδηα, απηφ ηεο 

πξνπαξαζθεπήο θαη ην ζηάδην ηεο απνηίκεζεο. Αξρηθά απνθαζίδνπλ απφ ηα 

πηζαλνινγνχκελα απνηειέζκαηα πνηα ζα ζεσξεζνχλ σο ηαπηφζεκα θαη ζέηνπλ 

έλα ζεκείν αλαθνξάο κε βάζε ην νπνίν ηα απνηειέζκαηα ραξαθηεξίδνληαη είηε 

σο θέξδε , είηε σο δεκίεο. ηελ θάζε ηεο απνηίκεζεο πνπ έπεηαη, ηα άηνκα 

πξνζπαζνχλ λα ππνινγίζνπλ ηελ αμία κε βάζε ηα πηζαλά απνηειέζκαηα θαη ηηο 

πηζαλφηεηεο εκθάληζήο ηνπο, νπφηε θαη επηιέγνπλ ηε ελαιιαθηηθή πνπ θαίλεηαη 

λα παξνπζηάδεη ηελ πςειφηεξε αμία. 

  Η ζεσξία ηεο Πξννπηηθήο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο γηα λα 

εμεγήζεη κία ζεηξά πξνβιεκάησλ ζηα νηθνλνκηθά, θαη εηδηθφηεξα γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ. Οχηε ιίγν νχηε πνιχ ππάξρνπλ 

αξθεηά θαηλφκελα πνπ παξαβηάδνπλ ηηο αξρέο ηεο Θεσξίαο ηεο Αλακελφκελεο 

Υξεζηκφηεηαο-Αμίαο, φπσο είλαη ε επίδξαζε ηεο ζηγνπξηάο, ηεο αλάθιαζεο θαη 

ηεο απνκφλσζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα άηνκν έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηηο 

παξαθάησ απνδφζεηο : 

i. 2.400 ζίγνπξα 

ii. 2.500 κε πηζαλφηεηα 33%, 2.400 κε πηζαλφηεηα 66% θαη 0 κε πηζαλφηεηα 0. 

  Σν απνηέιεζκα δείρλεη φηη ην 82% ησλ αηφκσλ επηιέγεη ην i. Χζηφζν ε 

ινγηθή απφθαζε θαίλεηαη λα είλαη ε επηινγή ii ( δει. 

2500*0,33+2400*0,66=2433) απφ ηε ζθνπηά  ηεο Θεσξίαο ηεο Αλακελφκελεο 

Υξεζηκφηεηαο-Αμίαο. Σν παξάδεηγκα απηφ θαλεξψλεη ηελ επίδξαζε ηνπ 



20 

 

αηζζήκαηνο ζηγνπξηάο ην νπνίν έρεη κεγάιε βαξχηεηα γηα ηα άηνκα. Παξφκνηα 

ιεηηνπξγνχλ θαη ηα άιια δχν θξηηήξηα. 

  Η Θεσξία ηεο Πξννπηηθήο πξνέξρεηαη απφ ηα νηθνλνκηθά θαη θπξίσο 

απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ (Stigler, 1961) . Δίλαη κία 

πεξηγξαθηθή ζεσξία ηνπ πψο ιακβάλνληαη απνθάζεηο πνπ ελέρνπλ θίλδπλν. 

πγθεθξηκέλα ε ζπλάξηεζε «π» πεξηγξάθεη ηελ θαηαλνκή ησλ πξαγκαηηθψλ 

πηζαλνηήησλ επί ησλ ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ πνπ βαξχλνπλ ηηο απνθάζεηο. 

Δπηπιένλ ε θαηαλνκή ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο επί ηεο ππνθεηκεληθήο αμίαο 

πεξηγξάθεηαη απφ κία θακπχιε «S», ε νπνία νξίδεηαη απφ ηηο απψιεηεο θαη απφ 

ηα θέξδε απφ κία θαηάζηαζε. 

 

 

2.4. ΓΗΑΝΟΖΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ (Mental Accounting) 

 

  Η Γηαλνεηηθή Λνγηζηηθή είλαη έλαο φξνο πνπ εηζήγαγε ν Richard 

Thaler (1980) θαη πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη 

άλζξσπνη θσδηθνπνηνχλ, θαηεγνξηνπνηνχλ θαη αμηνινγνχλ ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα. Δπεθηείλνληαο ηελ Θεσξία ηεο Πξννπηηθήο, ρσξίδεη ηελ 

ρξεζηκφηεηα-αμία ζε αμία απφθηεζεο θαη ζε αμία ζπλαιιαγήο. Η αμία 

απφθηεζεο είλαη έλα κέηξν ηεο αμίαο πνπ εκπεξηέρεη έλα αγαζφ ιφγσ ηεο ηηκήο 

ηνπ θαη είλαη φκνην κε ηνλ νηθνλνκηθφ φξν «πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή» ( δει 

ην πνζφ πνπ νη θαηαλαισηέο επσθεινχληαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ 

έλα πξντφλ ζε ηηκή πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ην κέγηζην πνπ ζα ήηαλ πξφζπκνη 

λα πιεξψζνπλ). Η αμία ηεο ζπλαιιαγήο κεηξά ηελ αληηιεπηή αμία κηαο 

ζπκθσλίαο. 

  ηε Γηαλνεηηθή Λνγηζηηθή ν φξνο ηηκή, φπσο θαη ν φξνο αμία πνπ 

πξναλαθέξακε, κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία έλλνηεο. Έηζη ππάξρεη ε 

ηηκή ρξέσζεο ελφο αγαζνχ, ε ηζνδχλακε αμία ηνπ αγαζνχ γηα ηνλ θαηαλαισηή, 

ε ηηκή αλαθνξάο (δει ε θαηψηαηε ηηκή ελφο αγαζνχ-ηηκή θφζηνπο) θ.η.ι. 

  Η Γηαλνεηηθή Λνγηζηηθή ρξεζηκνπνηεί ηελ Θεσξία ηεο Πξννπηηθήο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γηα λα θηλεζεί πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα, πεξηιακβάλεη ηελ θνηιφηεηα  ησλ θεξδψλ ( ζηελ 

απεηθφληζε ηεο ζρεηηθήο ζπλάξηεζεο) θαη ηεο απνζηξνθήο ηεο δεκίαο. Σέινο ε 

ζπλνιηθή ρξεζηκφηεηα-αμία κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα κε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Thaler
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Thaler
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ην ζπλδπαζκφ ηεο αμίαο απφθηεζεο θαη ηεο αμίαο ζπλαιιαγήο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ ηελ έλλνηα ηεο ηηκήο αλαθνξάο.  

 

 

 

2.5. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ( Pricing of Experience 

goods) 

 

  Οη νηθνλνκνιφγνη νξίδνπλ ηα αγαζά εκπεηξίαο σο πξντφληα ησλ 

νπνίσλ ε πνηφηεηα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί πιήξσο παξά κφλν αθνχ 

θαηαλαισζνχλ (Nelson 1970). Απηά κπνξεί λα είλαη απφ έλα γεχκα ζε έλα 

εζηηαηφξην, έσο θάζε είδνπο ππεξεζία. Παξαδνζηαθά, ζε αγαζά απηνχ ηνπ 

είδνπο ε θήκε έπαηδε πάληα κεγάιν ξφιν. Δπηπιένλ ν θίλδπλνο ηεο 

αηζρξνθέξδεηαο ήηαλ πάληα νξαηφο, αλ θαη ε ίδηα ε αγνξά κπνξεί λα ειέγμεη 

ηέηνηεο πξαθηηθέο (Liebeskind and Rumelt 1989). 

  Κχξην ινηπφλ γλψξηζκα ζηα αγαζά απηά είλαη ε έιιεηςε ζηγνπξηάο. 

Μάιηζηα ζηελ επνρή ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ έρεη 

δχν πιένλ δηαζηάζεηο εηδηθά γηα ηα ςεθηαθά πξντφληα απηνχ ηνπ ηχπνπ 

(Terwiesch θαη Loch 2004). Πξψηα απ΄φια ε αβεβαηφηεηα δελ βξίζθεηαη ζηελ 

θεξδνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αξηζκνχ πξνκεζεπηψλ, αιιά ζηελ κε 

ηθαλνπνηεηηθή δηαηχπσζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ απφ κέξνπο 

ηνπ πειάηε. Η αιιειεπίδξαζε ησλ λεφηεξσλ πειαηψλ κε ηνπο παιαηφηεξνπο 

ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, δελ κπνξεί λα  είλαη ην ίδην επσθειήο, φπσο απφ κία 

ζπδήηεζε. Ο ιφγνο είλαη επεηδή ην πξντφλ πνπ πξνηείλεηαη ζε θάζε πειάηε 

είλαη κνλαδηθφ πνιιέο θνξέο θαη θαζνξηζκέλν απφ θνηλνχ απφ ηνλ πειάηε θαη 

ηνλ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ ζε θάπνηα πξντφληα φπσο ηα πξνγξακκαηηζηηθά, ε 

επηινγή ιφγσ θήκεο δελ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή, θαζψο ην πςειφ θφζηνο δελ 

επηηξέπεη ηελ γξήγνξε αιιαγή ζε έλα πξντφλ πνπ δελ καο ηθαλνπνηεί. 

Υξεηάδνληαη κεραληζκνί επηινγήο πνιχ πην ζίγνπξνη απφ ηε δνθηκή. Έλαο 

αλάινγνο κεραληζκφο είλαη απηφο ηεο πλεξγαηηθήο Γηακφξθσζεο Πξνηχπνπ. 
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2.6. ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ(Collaborative 

prototyping) 

 

  Η ηδέα ηεο δηακφξθσζεο πξνηχπσλ-κνληέισλ είλαη αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ επαλαιεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί πειαηνθεληξηθά. 

Δπηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο λα δνθηκάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ηνπο ρξήζηεο θαη 

λα ζπιιέγνπλ ζηνηρεία γηα αλαηξνθνδφηεζε (αλάδξαζε) (Nelson , 1961). 

χκθσλα κε ηνπο Abernathy θαη Rosenbloom(1968), ν θχξηνο ζθνπφο ηεο 

δηακφξθσζεο πξνηχπσλ είλαη λα εκπιέμεη ηνπο ρξήζηεο-πειάηεο ζηνλ έιεγρν 

ησλ ηδεψλ πνπ ζρεδηάδνληαη ( ησλ ππφ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ) θαη λα έρνπκε 

έηζη ηελ αλάδξαζή ηνπο απφ ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο. Απηφ ζεκαίλεη 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ. Η δηαδηθαζία απηή ζην πιαίζην ησλ 

ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ, γηλφηαλ παξαδνζηαθά κέζα ζηελ επηρείξεζε, απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ. 

  ήκεξα, ε πλεξγαηηθή , πιένλ,   Γηακφξθσζε Πξνηχπνπ είλαη κία 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ράξηλ ηεο ηερλνινγίαο, φπνπ 

θαη ηα δχν κέξε ηεο ζπλαιιαγήο, πξνκεζεπηήο θαη πειάηεο, ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Σα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο πξντφληνο, έρνπλ αλαδεηρζεί ζε ζρεδηαζηηθφ θαλφλα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. Η ζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγία επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πεξηζζφηεξσλ 

πιεξνθνξηψλ, ηελ ηαπηφρξνλε κεραληθή δηακφξθσζε, ηνλ εηθνληθφ ζρεδηαζκφ 

πξνηχπνπ θαη ηνλ έιεγρφ ηνπ (δηαδηθαζία δνθηκήο), θαη γεληθφηεξα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα έλα ζπλνιηθά πνηνηηθφ management (Terwiesch θαη Loch, 

2004). Δπηπιένλ αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ αληηζηαζκίδεη ην ρξφλν θαη ηα ρξήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνηχπνπ. 

  Η ζπλεξγαηηθή δηακφξθσζε πξνηχπνπ ηαπηνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ρξήζηε θαη αλαηξνθνδνηεί κε απηέο ην ζρεδηαδφκελν πξφηππν. Σα θχξηα 

πιενλεθηήκαηά ηεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 Μεηψλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ελφο πξντφληνο, ην 

θφζηνο θαη ηνλ θίλδπλν 

 Απαηηεί ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε-πειάηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αλάδξαζεο 
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 Γηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο βαζίδεηαη ζηελ απνδνρή θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε-πειάηε 

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δεκηνπξγνχο λα βειηηψζνπλ ην πξντφλ ηνπο 

κειινληηθά. 

 

2.7. ΘΔΧΡΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ (Software 

Maintenance Theory) 

 

  ηελ επηζηήκε ηεο κεραληθήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ην 

Λνγηζκηθφ πληήξεζεο πζηήκαηνο είλαη έλα κέζν ειέγρνπ, αλαδηακφξθσζεο 

ελφο πιεξνθνξηαθνχ πξντφληνο κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί πεξαηηέξσ, λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ ειαηηψκαηα, λα αλαβαζκηζηεί ε 

απφδνζή ηνπ ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ή λα πξνζαξκνζηεί ζε έλα 

ηξνπνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα ISO/IEC 

14764:2006, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο σο έλα ζχλνιν έμη 

δηαδηθαζηψλ: 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ελέξγεηεο κεηάβαζεο , φπσο ε ζχιιεςε θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο, ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζηε ζπλέρεηα , κε ηε δηαξθή  παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξντφληνο.  

 Σν φπνην πξφβιεκα θαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο 

εθαξκνγήο εθηειείηαη κηα θνξά ππφ ηελ επζχλε ηεο νκάδαο ζπληήξεζεο. Ο 

πξνγξακκαηηζηήο ζπληήξεζεο πξέπεη λα αλαιχεη θάζε αίηεκα, λα ην 

επηβεβαηψλεη (κε ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θαηάζηαζεο) θαη λα ειέγρεη ηελ ηζρχ 

ηνπ, λα ην  εξεπλά θαη λα πξνηείλεη κηα ιχζε, λα ηεθκεξηψλεη ελππφγξαθα ην 

αίηεκα θαη ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε, θαη, ηέινο, λα ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο άδεηεο γηα λα εθαξκφζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο.                                               

 Σν ινγηζκηθφ εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ην ίδην. 

 Η απνδνρή ηεο ηξνπνπνίεζεο, πξνηείλνληαο ηελ ηξνπνπνίεζε ζην ρξήζηε πνπ 

ππέβαιε ην αίηεκα, ψζηε λα επηβεβαησζεί ε εμεχξεζε ιχζεο. 



24 

 

 Η δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο  (π.ρ. αιιαγή πιαηθφξκαο) , είλαη ηδηαίηεξε, θαη 

δελ απνηειεί κέξνο ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Δάλ ην ινγηζκηθφ 

ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε άιιε πιαηθφξκα ρσξίο θακία αιιαγή ζηε 

ιεηηνπξγία, ελεξγνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη κηα νκάδα έξγνπ 

ζπληήξεζεο είλαη πηζαλφ λα δηαηεζεί γηα ην έξγν απηφ. 

 Σέινο, ε ηειεπηαία δηαδηθαζία ζπληήξεζεο, είλαη επίζεο έλα γεγνλφο πνπ δελ 

ζπκβαίλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε, θαη είλαη ε απφζπξζε ηνπ ελφο θνκκαηηνχ ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 

  Μηα θνηλή αληίιεςε ηεο ζπληήξεζεο είλαη φηη πξφθεηηαη απιψο γηα ηε 

δηφξζσζε ζθαικάησλ.  Χζηφζν, κειέηεο θαη έξεπλεο κε ηα ρξφληα έρνπλ δείμεη 

φηη κεγαιχηεξν θνκκάηη, άλσ ηνπ 80%, ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κε-δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (Pigosky 1997). Η αληίιεςε 

απηή ηξνθνδνηείηαη θαη απφ ηνπο ρξήζηεο κε ηελ ππνβνιή αλαθνξψλ 

πξνβιεκάησλ , ηα νπνία  ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνξνχλ ζε  βειηηψζεηο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  Η ηδέα ηνπ Λνγηζκηθνχ πληήξεζεο θαη εμέιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Meir Lehman Μ. ην 1969 (Belady, L.A. 

(1985). Program evolution : processes of software change. London: Academic 

Press Inc). ε κηα πεξίνδν είθνζη εηψλ, ε έξεπλά ηνπ νδήγεζε ζηε εηζήγεζε  

νθηψ λφκσλ ηεο Δμέιημεο απφ ηνλ Lehman ην 1997. ηα βαζηθά επξήκαηα ηεο 

έξεπλάο ηνπ πεξηιακβάλεηαη ην γεγνλφο  φηη ε ζπληήξεζε είλαη πξαγκαηηθά 

εμειηθηηθέο αλαβαζκίζεηο θαη φηη νη απνθάζεηο ζπληήξεζεο ππνβνεζνχληαη απφ 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη αθξηβψο  ζπκβαίλεη ζηα ζπζηήκαηα (θαη ζην ινγηζκηθφ) 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ο Lehman απέδεημε φηη ηα ζπζηήκαηα 

εμαθνινπζνχλ λα εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Όπσο εμειίζζνληαη, 

αλαπηχζζνληαη πην πεξίπινθα δεηήκαηα εθηφο εάλ θάπνηα δξάζε, φπσο ε 

επαλαζχληαμε ηνπ θψδηθα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε πνιππινθφηεηα. 

  Σα βαζηθά ζέκαηα ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ είλαη ηφζν δηαρεηξηζηηθά 

φζν θαη ηερληθά.  Θέκαηα δηαρείξηζεο είλαη: ε επζπγξάκκηζε κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ, ην πξνζσπηθφ κε ην νπνίν ε επηρείξεζε θάλεη ηε 

ζπληήξεζε, θαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο. Σερληθά δεηήκαηα είλαη: ε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_migration
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Meir_M._Lehman
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_evolution#Lehman.27s_Laws_of_Software_Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Code_refactoring
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πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε, ε αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ν έιεγρνο 

κέζσ δνθηκψλ, ε κέηξεζε ηεο ζπληεξεζηκφηεηαο. 

  Ο E.B. Swanson ( 1976) αξρηθά πξνζδηφξηζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

ζπληήξεζεο: δηνξζσηηθή, πξνζαξκνζηηθή, θαη ηειεηνπνηεηηθή. Απηέο θαηφπηλ 

αλαπξνζαξκφζηεθαλ θαη ζχκθσλα κε ην  ISO / IEC 14764 είλαη: 

 Γηνξζσηηθή ζπληήξεζε: Αλαδξαζηηθή ηξνπνπνίεζε ελφο πξντφληνο 

ινγηζκηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ηελ παξάδνζε, γηα λα δηνξζψζεη 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ. 

 Πξνζαξκνζηηθή ζπληήξεζε: Σξνπνπνίεζε ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ηελ παξάδνζή ηνπ,  γηα λα παξακείλεη ην πξντφλ 

ρξεζηηθφ  ζε έλα δηαθνξεηηθφ ή κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 

 Σειεηνπνηεηηθή ζπληήξεζε: Σξνπνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ κεηά ηελ 

παξάδνζε, γηα λα βειηησζεί ε απφδνζε ή ε ζπληεξεζηκφηεηά ηνπ. 

 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε: Σξνπνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ κεηά ηελ 

παξάδνζε, γηα λα εληνπηζηνχλ  θαη λα δηνξζσζνχλ πηζαλά ζθάικαηα πνπ 

ππνιαλζάλνπλ ζην πξντφλ, πξνηνχ κεηαηξαπνχλ  ζε πξνβιήκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_analysis
http://www.anderson.ucla.edu/x1960.xml
http://en.wikipedia.org/wiki/Maintainability
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΑΓΟΡΧΝ 

 

 

 
3.1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

  Η αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε ρξήζε ηνπ σο έλα λέν ρψξν αγνξάο, 

έθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζην πψο δνπιεχνπλ πξαγκαηηθά νη αγνξέο. Αλ θαη 

αξρηθά αληηκεησπίζηεθαλ φπσο νη θπζηθέο αγνξέο, ε ηερλνινγηθή εμέιημε, ε 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζαξά ςεθηνπνηεκέλσλ, αιιά θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαδηθηχνπ απηνχ θαζεαπηνχ νδήγεζαλ πνιχ γξήγνξα 

ζε δηάθξηζε ησλ δχν ρψξσλ θαη ζηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο, 

ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο.  

  Η αλάγθε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, πξνέθπςε ηφζν απφ ηα ζπκπεξάζκαηα 

εξεπλψλ πνπ ζπλέθξηλαλ ηηο δχν αγνξέο, θαζψο θαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, αιιά θαη απφ ηελ αιιαγή θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ. 

 

 

3.2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ 

 

  Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο πξνζεγγίδνπλ ηηο ηέιεηα αληαγσληζηηθέο 

αγνξέο δηαζέηνληαο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα φπσο: 

 ρακειφ θφζηνο αλαδήηεζεο 

 εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ αγνξά πιεξνθνξίεο 

 ρακειφ θφζηνο ζπλαιιαγψλ 

 κεγαιχηεξε εκβέιεηα 

 ρακειφ ζηαζεξφ θφζηνο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ 

αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά (θαζψο ειαρηζηνπνηνχληαη ηα εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν) 
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 απμεκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ. (Schwind, Hinz, 

Stockheim and Bernhardt , 2008) 

  Βέβαηα δε ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη νη ειεθηξνληθέο αγνξέο 

απεπζχλνληαη αθφκε θαη ζήκεξα πνπ ην internet είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν 

ζην δπηηθφ θφζκν, ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαη αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο 

πειάηεο. Δηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο, αιιά θαη παγθνζκίσο ε ηάζε ρξήζεο ηνπ 

είλαη απμεηηθή. 

  Δκπεηξηθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο Brynjolfsson θαη Smith 

(2000) ππνζηεξίδνπλ φηη νη on-line θαηαλαισηέο δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο 

ρακειέο ηηκέο κφλν, αιιά επηδηψθνπλ θαη άιια νθέιε απφ ηηο αγνξέο 

Γηαδηθηχνπ. Η ηζνξξνπία δηάθνξσλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ νθειεηψλ κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζε κηα γεληθή αληίιεςε αμίαο γηα ηνλ 

αγνξαζηή πνπ ιακβάλεη ππφςε, καδί κε ηελ ηηκή, παξάγνληεο φπσο ε πνηθηιία 

πξντφλησλ, νη πιεξνθνξίεο πξντφλησλ, ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ε ερεκχζεηα, ε 

αζθάιεηα, ε παξάδνζε, θαη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ, φπσο αλαθέξεη θαη ν 

Degeratu (2000). Δπίζεο, νη πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ χπαξμε παξαγφλησλ φπσο επθνιία, θαηλνηφκα 

πεξηβάιινληα αγνξψλ, ειαρηζηνπνίεζε θηλδχλνπ θαη πνηθηιία (Bellman, 1999).  

 

 

 

3.3.ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΓΚΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΑΓΟΡΧΝ  

 

  Καζψο, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν 

απμάλνληαλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχ, πνιχ λσξίο πξνέθπςε ε εθηίκεζε φηη  είλαη 

ρξήζηκν λα ζπγθξηζνχλ ηα αληηιεπηά θφζηε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηηο 

θπζηθέο θαη ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο. Η ζχγθξηζε απηή απαηηείηαη λα γίλεη 

ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή. 

  ε φιεο ηηο αγνξέο νη πειάηεο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, 

πξνζπαζνχλ λα ειαηηψζνπλ ηελ ηηκή γηα θάζε πξντφλ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί 

ε ζπλνιηθή αγνξαζηηθή δχλακε ηνπο, ρσξίο θπζηθά απηφ λα είλαη απφξξνηα 

δεκηνπξγίαο επηπιένλ πινχηνπ. Οη πξνκεζεπηέο, απφ ηελ πιεπξά ηνπο,  

πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πηέζεηο αχμεζεο ησλ ηηκψλ πξνθεηκέλνπ λα 
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βειηηψζνπλ ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπο απφ θάζε αγνξαπσιεζία θαη έηζη λα 

εληζρχζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, κία ζπλαιιαγή 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ  δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην ακθφηεξα επσθειέο  , φπνπ 

δειαδή ε ηηκή ζεσξείηαη ζσζηή θαη γηα ηα δχν κέξε. 

  Αλ ην αληηιεπηφ θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο πξντφληνο είλαη 

κεγαιχηεξν ζηελ ειεθηξνληθή απ' φηη ζηε θπζηθή αγνξά, ηφηε ζαθψο δελ είλαη 

ζθφπηκν γηα κία επηρείξεζε λα πξνρσξήζεη θαη ζε δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο. 

 

 

3.3.1.  ΤΓΚΡΗΖ ΑΓΟΡΧΝ ΚΑΣΑ STRADER ΚΑΗ SHAW 

 

  Οη Strader θαη Shaw (1999) ζπλέθξηλαλ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηηο ηηκέο κεηαμχ ησλ θπζηθψλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ 

αγνξψλ. Η ζχγθξηζε ζηεξίρηεθε ζηα αθφινπζα ζπζηαηηθά ηκήκαηα ησλ ηηκψλ: 

 Κόζηνο Πξνϊόληνο (Produce Price - PC): Σν ζχλνιν ησλ: θφζηνπο 

παξαγσγήο, θφζηνπο ζπληνληζκνχ θαη θεξδψλ ηεο αιπζίδαο αμίαο πνπ 

πξνζθέξεη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία. 

 Κόζηνο Αλαδήηεζεο (Search Costs - SCc): Ο ρξφλνο, ν θφπνο θαη ην 

ρξήκα πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ δηαζέηεη ην 

πξντφλ πνπ απαηηείηαη ζε κηα απνδεθηή ηηκή, κε απνδεθηή πνηφηεηα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά. 

  Κόζηνο Κηλδύλνπ (Risk Cost - RCC): Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θηλδχλνπ φπσο θαη ην θφζηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απψιεηα αμίαο θαηά ηε ζπλαιιαγή. 

 Κόζηνο Γηαλνκήο (Distribution Costs - DCC): Σν θφζηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε θπζηθή κεηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ 

πειάηε. 

  Φόξνη (Taxes - Tc): Οη θφξνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ΦΠΑ, κε ηηο 

εηζαγσγέο θαη κε ηελ απφδνζε κέξνπο ησλ εζφδσλ ζην θξάηνο. 

 Κόζηνο Αγνξάο (Market Costs – MCC ): Σν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηε ζπκκεηνρή ζε κηα αγνξά. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Strader θαη Shaw (1999) ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 
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Κόζηνο Φπζηθή Αγνξά Ζιεθηξνληθή 

Αγνξά 

Κφζηνο Πξντφληνο Τςειφηεξν Υακειφηεξν 

Κφζηνο Αλαδήηεζεο Τςειφηεξν Υακειφηεξν 

Κφζηνο Κηλδχλνπ Υακειφηεξν Τςειφηεξν 

Κφζηνο Γηαλνκήο Υακειφηεξν Τςειφηεξν 

Φφξνη Τςειφηεξν Υακειφηεξν 

Κφζηνο Αγνξάο Υακειφηεξν Τςειφηεξν 

 

Πίνακας 1.  Σύγθξηζε θόζηνπο θπζηθώλ & ειεθηξνληθώλ αγνξώλ. 

 

  Η έξεπλά ηνπο έδεημε φηη πξντφληα πνπ νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ 

κέζσ δηαδηθηχνπ γίλνληαη αληηιεπηά σο πην νηθνλνκηθά ζε ζρέζε κε ηα 

θνηλσληθά θφζηε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφπνπ, αιιά πην αθξηβά ζε φξνπο ςπρηθνχ 

θφζηνπο. Έηζη νη δηαδηθηπαθνί θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα 

δηαθξηηφ ηκήκα ηεο αγνξάο κε βάζε ηνπο ςπρνγξαθηθνχο φξνπο. Σν ηκήκα απηφ 

είλαη δηαηεζεηκέλν λα αλαιάβεη επηπιένλ θηλδχλνπο άξα θαη λα ζπκπεξηθεξζεί 

δηαθνξεηηθά ζηηο ειεθηξνληθέο απ' φηη ζηηο θπζηθέο αγνξέο. 

  Δπηπιένλ, αλ ε επηρείξεζε επηζπκεί είηε λα δηεπξχλεη ηελ βάζε ηεο 

ειεθηξνληθήο αγνξάο ηεο,  είηε λα πείζεη ηνπο ππάξρνληεο θαηαλαισηέο λα 

πξνκεζεπηνχλ κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηεο ρψξνπ, ηφηε ν θεληξηθφο άμνλαο ηεο 

ηηκνινγηαθήο θαη ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη 

ζηελ ειάηησζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ θαη φρη απαξαίηεηα ζηε κείσζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο ζπλαιιαγήο. 

 

 

3.3.2. ΤΓΚΡΗΖ ΣΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ OFF-LINE ΚΑΗ ON-LINE 

ΑΓΟΡΧΝ ΚΑΣΑ KOTLER ΚΑΗ CHASTON. 

 

  Η θαηαβιεζείζα ηηκή γηα έλα αγαζφ ή κηα ππεξεζία κπνξεί λα 

εμεηαζηεί γεληθά κε δχν επδηάθξηηνπο ηξφπνπο. Αθ' ελφο, ε ηηκή κπνξεί λα 

αληηκεησπηζζεί σο άκεζν πνζφ ρξεκάησλ πνπ ρξεψλεηαη γηα ην αγαζφ ή ηελ 

ππεξεζία ( price) . Δίλαη δειαδή ε λνκηζκαηηθή πηπρή ηεο ηηκήο . Αθεηέξνπ, νη 
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θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηα δηάθνξα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί γηα λα αγνξαζζεί ην αγαζφ ή ε 

ππεξεζία (extended price). (Nagle θαη Holden, 1995) φπσο νη ρξνληθέο 

δαπάλεο ηνπ θαηαλαισηή (ρξφλνο αλαδήηεζεο θαη αλακνλήο ρξφλνο), θαη ηα 

δηάθνξα είδε θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηε «αγνξά» ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ (νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ-ςπρνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ) . 

  Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ νπζηαζηηθά ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο  είλαη ε δήηεζε, ην θφζηνο θαη ν αληαγσληζκφο. 

  Δπηπιένλ, έλα βαζηθφ βήκα γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ ζην δηαδίθηπν είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο ηηκνιφγεζεο. Οη 

ζηφρνη ηεο ηηκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο 

εηαηξίαο, φπσο παξαδνζηαθά ηζρχεη γηα ηελ ηηκνιφγεζε, θαζψο ε ηηκνιφγεζε 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε ζηξαηεγηθή ηεο 

εηαηξίαο. (Matthew Bickerton, Upkar Pardesi, 2000). Τπάξρνπλ πέληε πηζαλνί 

γεληθνί ζηφρνη πνπ κπνξεί λα θαζνδεγνχλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ηηκνιφγεζεο πνπ 

ζα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε. Οη ηέζζεξηο πξψηνη είλαη πην γλσζηνί γηα ηελ 

online ηηκνιφγεζε : 

1. Σν λα επηηεπρζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο θέξδνπο. 

2. Σν λα θεξδεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν κεξίδην ζηελ αγνξά. 

3. Σν λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ 

4. Σν λα ππνζηεξίδεη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ. 

5. Σν λα επηηχρεη κία ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά. 

 

  χκθσλα κε ηνλ Kotler (2000), εμάιινπ, ε θπζηθή εηαηξία (off-line) 

πξέπεη λα εμεηάζεη πνιινχο παξάγνληεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ηεο. Η 

δηαδηθαζία απηή ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο αθνινπζία έμη-βεκάησλ: 

 (1) επηινγή ηνπ ζηφρνπ ηηκνιφγεζεο 

 (2) θαζνξηζκφο δήηεζεο 

 (3) ππνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ  

 (4) αλάιπζε ηνπ θφζηνπο, ησλ ηηκψλ θαη ησλ πξνζθνξψλ ησλ αληαγσληζηψλ 

 (5) επηινγή κηαο κεζφδνπ ηηκνιφγεζεο  

 (6) επηινγή ηεο ηειηθήο ηηκή  
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  Η ηηκνιφγεζε ησλ on-line αγνξψλ «κνηάδεη» κε απηή ησλ  

παξαδνζηαθψλ αγνξψλ.  Τπάξρεη σζηφζν  θαη έλα λέν ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ζ΄ απηή ηε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο. Η ηηκή είλαη κηα κεηαβιεηή πνπ 

δελ πξέπεη λα εμεηαζηεί μερσξηζηά απφ ηηο άιιεο κεηαβιεηέο. Η αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ θαζνξίδεη ηελ 

αληίιεςε ησλ πειαηψλ γηα ηε ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ αγνξά. (Chaston, 

2000) 

 

 

Σχήμα 1. Η αιιειεπίδξαζε ηνπ κίγκαηνο αγνξάο ζηελ αληηιεπηή πεγή πξνζδηνξηζκνύ ζέζεο 

(Chaston 2000)  

 

 

 

 

3.4. ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

  Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη εκπνξεχζηκα ζηηο θπζηθέο αγνξέο, κπνξνχλ 

θάιιηζηα λα πξνσζεζνχλ θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Γελ ηζρχεη φκσο πάληα θαη 

ην αληίζηξνθν. ε θάζε πεξίπησζε, ζπλαληάκε  ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηηο δχν αγνξέο, νη νπνίεο εμαξηψληαη θαη απφ ηε θχζε ησλ πξντφλησλ, ηα 

νπνία  κπνξεί λα είλαη: 

 α. παξαδνζηαθά :  πιηθά, ππεξεζίεο, πξντφληα κε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν δσήο (πρ 

αεξνπνξηθά εηζηηήξηα) 

β. ςεθηνπνηεκέλα: ππεξεζίεο παξνρήο δηθηχνπ , ςεθηαθά αγαζά. 

 

  Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ε ρσξίο ρξνληθφ 

θαη ρσξηθφ πεξηνξηζκφ πξφζβαζε, ν κεγάινο αξηζκφο πξνκεζεπηψλ, νη 

Απφδνζε πξντφλησλ Σηκή 

Αληηιεπηφο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο αγνξάο 

Πξνσζεηηθή επηθνηλσλία Γίαπινο δηαλνκήο 
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ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, εληείλνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ. Δπηπιένλ ζηελ πεξίπησζε ησλ πξντφλησλ κε πιηθή ππφζηαζε, 

θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαιή θήκε , αιιά θαη ζηελ 

πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλαιιαγή, νη πξνκεζεπηέο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

πξφζζεηα εκπφδηα. 

  ηε λέα αγνξά ρξεηάδνληαη επνκέλσο επηπιένλ  κέζνδνη θαη 

κεραληζκνί ζηελ πξνψζεζε, ζηελ ηηκνιφγεζε θαη ζην φιν πιαίζην ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Απηά κπνξνχλ λα δηαθαλνχλ θαιχηεξα κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή 

ησλ ςεθηαθψλ πξντφλησλ.  

   

    

3.4.1. ΦΖΦΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 

 

 

  Ο Krishnamurthy (2003) νξίδεη ηα ςεθηαθά αγαζά σο ν,ηηδήπνηε 

κπνξεί λα ςεθηνπνηεζεί. Μέζα ζε απηά πεξηιακβάλεη ηηο δηαθεκίζεηο θαη 

νηθνλνκηθά αγαζά φπσο ηα ρξεφγξαθα θαη ηα νκφινγα. Αληίζεηα, ιίγν 

λσξίηεξα (2000) νη Choi and Whinston φξηζαλ σο ςεθηαθά αγαζά πξντφληα 

γλψζεο θαη φζα κπνξνχλ κε ηε γλψζε λα κεγεζπλζνχλ, φπσο πιεξνθνξίεο, 

γλψζεηο, εηδήζεηο, βάζεηο δεδνκέλσλ θ.ηι. Δπνκέλσο φ,ηη κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί θαη λα αλαπηπρζεί κε ηε γλψζε, ηε δηθηχσζε θαη λα κεηαηξαπεί 

ζε εμεηδηθεπκέλν πξντφλ. Έηζη εληάζζνληαη ζ΄απηά θαη νη πσιήζεηο θαη νη 

ππεξεζίεο. 

 

  Η επθνιία ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ πξντφλησλ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

αιιαγέο ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ, φπσο ζηνλ ηξφπν κεηαθνξάο, 

κεηάδνζεο,  παξνρήο ησλ αγαζψλ ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε. Μάιηζηα , ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ε ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ςεθηαθφ 

αγαζφ απφ έλα πξνυπάξρνλ παξαδνζηαθά πιηθφ πξντφλ ή ππεξεζία. Σέηνηα 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ: 

 Οη εθεκεξίδεο πνπ κεηεμειίρζεθαλ ζε ηζηνζειίδεο ελεκέξσζεο 

 Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε online εκπεηξίεο 

 Μνπζηθή, νκηιίεο, παξνπζηάζεηο πνπ αλεβαίλνπλ ζην δηαδίθηπν 
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 Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο πνπ γίλνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ 

ζπλδξνκεηηθά 

 

  Σα πεξηζζφηεξα ςεθηαθά πξντφληα έρνπλ θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία δηαρσξίδνληαη απφ ηα παξαδνζηαθά θαη ηηο 

παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο, ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ: 

 Τςειφ ζηαζεξφ θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή ηεο πξψηεο κνλάδαο, αιιά θαηφπηλ 

ρακειφ νξηαθφ θφζηνο γηα ηηο επφκελεο 

 Γελ ππάξρεη φξην παξαγσγήο 

 Η πνηφηεηα κπνξεί λα ειεγρζεί κφλν εθφζνλ γίλεη ρξήζε ηνπ αγαζνχ 

 Η απνζήθεπζε , ε απνθαηάζηαζε θαη ε πξνψζεζή ηνπο είλαη εχθνιε θαη 

ρσξίο έμνδα. 

Βέβαηα εμαηηίαο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο , κπνξεί λα θαηαζηνχλ 

εκπνξεχζηκα απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο παξφρνπο ή θαη λα «θαηαλαισζνχλ» 

απφ ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ θαηαβάιεη ηελ  απαηηνχκελε ηηκή αγνξάο. Γ΄ απηφ 

ρξεηάδνληαη θαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο θαη πψιεζήο ηνπο. 

 

 

3.5. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΣΟ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

  Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ ηηκνιφγεζε ζην 

ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη : 

Α. Η κεγαιχηεξε ζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο πνπ δηαζέηνπλ νη πειάηεο, ε νπνία 

ηνπο νδεγεί ζε   

 Μεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο 

 Απμεκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

 

Β.  Η κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ηηκνιφγεζεο κε βάζε ηε δήηεζε 

Γ.  Η πνηθηιία πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη ηηκέο 

Γ.  Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο πιεξσκψλ (Kung, Monroe & Cox, 2002) 
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  Ο θχξηνο αληίθηππνο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο έγθεηηαη ζηε κεηαθνξά δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ θαηαλαισηή. Απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ, αθνχ νη 

θαηαλαισηέο-ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξνχλ εχθνια λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο 

πνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξνη πξνκεζεπηέο θαη λα επηιέμνπλ ηελ ηηκή πνπ ηνπο 

ζπκθέξεη. Η αιιαγή ησλ ηηκψλ ζην δηαδίθηπν είλαη κία εχθνιε δηαδηθαζία θαη 

επηπιένλ, απηέο νη ηηκέο απεπζχλνληαη ζε αγνξαζηέο ζε φιε ηελ πθήιην. 

 

 

3.5.1.  ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΡΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ, 

ΔΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ 

ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ. 

 

  Όζν απμάλεηαη ε ζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο, απμάλεηαη ε 

ειαζηηθφηεηα δήηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απφ 

ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ. ε φηη αθνξά ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηξία ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο , απηή 

νθείιεηαη ζηελ επθνιία ζχγθξηζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ απφ άπνςε 

ρξφλνπ θαη θφζηνπο, θαζψο νη πειάηεο κπνξνχλ κέζα ζε ειάρηζην δηάζηεκα λα 

επηζθεθζνχλ δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη λα αμηνινγήζνπλ δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζ' έλα θαηάζηεκα.  

  Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή έρνπλ ζπκβάιεη θαη νη δηάθνξεο κεραλέο 

αλαδήηεζεο (search engines) πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ηεο πην νηθνλνκηθήο ιχζεο ζε πνιινχο 

ηνκείο φπσο αζθάιεηεο, αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, ε/π, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, 

βηβιία, πεηξέιαην, θνζκήκαηα θιπ. Δπηπιένλ, άιιεο κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη 

πην γεληθνχ ραξαθηήξα θαη κπνξεί θαλείο λα βξεη πξνζθνξέο ζε πξντφληα 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. 

  Τπάξρνπλ επίζεο , νη επθπείο πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ (e-agents) πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα θάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε πξντφλησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

θαηαλαισηή. Δίλαη πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ κε πξφζβαζε ζε κεγάιν αξηζκφ 

απφ δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ειεθηξνληθέο αγνξέο. θνπφ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ 

ζπγθξηηηθέο αμηνινγήζεηο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πξντφλησλ. Οη ειεθηξνληθνί 

πξάθηνξεο έρνπλ αλακθίβνια πηέζεη ηα δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα λα 
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παξακείλνπλ αληαγσληζηηθά ζε επίπεδν ηηκψλ θαη εληζρχνπλ ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ. 

  Οη θθ. Γεκεηξηάδεο θαη Μπαιηάο (2003, ζει. 343-346) ππνζηεξίδνπλ 

φηη, εθηφο απφ ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ επθνιία 

ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ, άιινη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε θαζνδηθή ηάζε ησλ 

ηηκψλ ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ αθνξνχλ: 

•    ηελ θαηάξγεζε ρσξνηαμηθψλ πεξηνξηζκψλ 

•    ηε δεκηνπξγία παγθφζκηαο αγνξάο θαη 

•    ην ρακειφηεξν θφζηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

  Η απμεκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ 

αληαλαθιάηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ζε κηα ζεηξά θιάδσλ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηηο 

ππεξβνιηθέο απμήζεηο ηηκψλ ιφγσ αθξηβψο ηνπ φηη ππάξρνπλ ηζηνζειίδεο πνπ 

παξέρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηηο ηηκέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αληαγσληζηψλ. 

Παξάιιεια, ζεκαληηθή αλάπηπμε παξνπζηάδνπλ θαη ηα δηάθνξα «ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα» (e-shops), ηα νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηελ πξνζθνξά 

ρακειψλ ηηκψλ , ηφζν κε κία θαζνξηζκέλε ρακειή ηηκή , φζν θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο.  

 

3.5.2.  ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΤΗΟΘΔΣΖΖ 

ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΕΖΣΖΖ 

 

  Η χπαξμε ηζηνζειίδσλ φπσο http://www.ebay.com, 

http://www.ubid.com έρεη παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηε κεγαιχηεξε πηνζέηεζε 

ηεο ηηκνιφγεζεο κε βάζε ηε δήηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηζηνζειίδεο απηέο 

απνηεινχλ ρψξνπο ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ (e-auctions), φπνπ νη αγνξαζηέο 

θαη νη πσιεηέο θάλνπλ πξνζθνξέο γηα ηα δηάθνξα πξντφληα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα βξίζθνπλ ηα 

πξντφληα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ζε ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα θαηαβάινπλ.  

  Η ηηκνιφγεζε κε βάζε ηε δήηεζε κπνξεί λα ιάβεη αθφκα θαη ηε 

κνξθή ηεο πνιηηηθήο ηεο δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο (dynamic pricing) φπνπ νη 

κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηε δήηεζε πνπ ππάξρεη ζηελ 

εθάζηνηε ζηηγκή. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ε δήηεζε είλαη 

πςειή ή δελ παξνπζηάδνπλ κεγάια απνζέκαηα νη ηηκέο κπνξνχλ λα απμεζνχλ, 

ελψ αληίζεηα γηα πξντφληα ρακειήο δήηεζεο κεηψλνληαη θαη νη ηηκέο. Απηφ 
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απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ θαη έρεη σο απνηέιεζκα 

δηαθνξεηηθνί πειάηεο λα θαηαβάινπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

γηα ην ίδην αθξηβψο πξντφλ. 

 

 

3.5.3.  ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΣΗΜΧΝ 

 

  Έλα άιιν ελδηαθέξνλ δήηεκα αθνξά ηελ πνηθηιία ησλ κνξθψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη ηηκέο απηέο θαζαπηέο ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ ηζηνζειίδεο πνπ παξέρνπλ εληειψο δσξεάλ 

πεξηερφκελν (π.χ. δηάθνξα portals ή δηάθνξεο εθεκεξίδεο) θαη επηδηψθνπλ ηε 

δεκηνπξγία εζφδσλ κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο δηαθεκηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

Οκνίσο, άιιεο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ δσξεάλ πεξηερφκελν απιψο γηα λα 

πιεξνθνξήζνπλ ηνπο επηζθέπηεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο θαη λα ηνπο 

θαζνδεγήζνπλ ζηηο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Αληίζεηα, ππάξρνπλ 

ηζηνζειίδεο πνπ ρξεψλνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπο, ελψ άιιεο παξέρνπλ δσξεάλ 

πιεξνθνξίεο θαη παξάιιεια ρξεψλνπλ γηα θάπνηεο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο . 

  Όια απηά ζα πξνζδηνξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα 

ζε επφκελν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπνπ αλαιχνληαη ε θαζεκία 

μερσξηζηά απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πξαθηηθέο. 

 

 

    3.5.4. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

 

  Χο ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ηέινο, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη 

δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη πιεξσκήο πνπ δηαζέηνπλ νη πειάηεο, νη 

νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

  Η πην απιή θαη θνηλή κνξθή ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη νη 

πηζησηηθέο θάξηεο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζπζηήκαηα πιεξσκψλ κε πηζησηηθέο θάξηεο. Σν 

δήηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη ην χςνο ηεο επηπιένλ ρξέσζεο πνπ ππεηζέξρεηαη 

απφ ηνλ νξγαληζκφ δηαρείξηζεο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

νξγαληζκφ πνπ δηεθπεξαηψλεη ηε ζπλαιιαγή θαη ηνλ νξγαληζκφ πνπ εγγπάηαη 

ηελ αζθάιεηα ηεο ζπλαιιαγήο. Σα ζέκαηα απηά απνηεινχλ έλα ζηνηρείν ησλ 
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πξνβιεκάησλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ παξνπζηάδεη ην δηαδίθηπν θαη αζθαιψο 

δελ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο απφ κφλα ηνπο είλαη 

έλα ηδηαίηεξν ζέκα πνπ απαζρφιεζε θαη απαζρνιεί φζνπο αζρνινχληαη κε ην 

δηαδίθηπν.  

  Έλαο άιινο ηξφπνο πιεξσκήο είλαη ην Ηιεθηξνληθφ θεθάιαην. 

Πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηε δεκηνπξγία ελφο 

θεληξηθνχ, αλεμάξηεηνπ θαη ηξίηνπ θνξέα πνπ δηαπηζηψλεη ηελ εγθπξφηεηα, ηε 

γλεζηφηεηα, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ζπλαιιαγήο. Παξαδείγκαηα 

εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο κεζφδνπο πιεξσκήο είλαη ε Yahoo πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ «ειεθηξνληθνχ πνξηνθνιηνχ» , φπνπ ν πειάηεο 

πξναγνξάδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, ην νπνίν κπνξεί λα ην 

εμαξγπξψζεη ζε αγνξέο πξντφλησλ φπνηε ην επηζπκήζεη. 

   Άιιεο εηαηξείεο, φπσο ε EBay ζπλεξγάδνληαη κε κεζάδνληεο, φπσο ε 

εηαηξεία Paypal, νη νπνίεο νπζηαζηηθά αλαιακβάλνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Σέινο, ππάξρνπλ θαη νη πεξηζζφηεξν 

ζπκβαηηθνί ηξφπνη πιεξσκήο, φπσο νη επηηαγέο, νη κέζνδνη αληηθαηαβνιήο θαη 

ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΜΔΘΟΓΟΗ  ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ  

 

 

4.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

  Οη κέζνδνη ηηκνιφγεζεο ζην δηαδίθηπν μεθηλνχλ απφ ηελ πηνζέηεζε 

θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ παξαδνζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηηκνιφγεζεο ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο. Βεβαίσο, ιφγσ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ηεο θαηλνχξηαο αγνξάο πνπ 

αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, λέα ζπζηήκαηα έρνπλ πξνβάιεη θαη 

δηαξθψο δηακνξθψλνληαη πξνηάζεηο πνπ ζηνηρεηνζεηνχληαη απφ ηα λέα 

δεδνκέλα ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. Η πψιεζε θπζηθψλ αγαζψλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ βξίζθεηαη φπσο είλαη αλακελφκελν, πην θνληά ζηηο παξαδνζηαθέο 

ηερληθέο . Η έληνλε δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζηελ παξνρή θαζαξά 

ςεθηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ( πρ ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο). 

ην θεθάιαην απηφ παξαζέηνπκε ινηπφλ θαη πάιη, φπσο θαη ζε πξνεγνχκελα, 

θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην marketing. Δμάιινπ θάζε επηζηήκε, 

πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο, ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα 

θαη ηα εξγαιεία ησλ άιισλ. 

  Ιδηαίηεξα εμειηζζφκελνο ρψξνο, είλαη απηφο ησλ ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηξέρνπλ εδψ πνιχ γξήγνξα θαη 

ζπκπαξαζχξνπλ θαη φια ηα ππφινηπα – ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κνληέια 

πξνψζεζεο, πξφηππα ηηκνιφγεζεο, πνπ αθνχ δνθηκαζηνχλ εδψ, πεξλάλ 

θαηφπηλ θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ ππνινίπσλ αγαζψλ. Γη΄ απηφ θαη ζα γίλεη 

ηδηαίηεξε κλεία ζηηο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ.  

 

 

4.2. ΤΓΚΡΗΖ ΣΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 

ΜΔ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ(MCRS) ΚΑΗ ΣΧΝ 

DOTCOM 

 

 

  ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο εληνπίδνληαη δχν ηχπνη πσιεηψλ: 
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 ηα δηθηπαθά θαηαζηήκαηα επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο παξάιιεια δηαηεξνχλ θαη 

θπζηθά θαηαζηήκαηα (Multi-Channel Retailers, ζην εμήο MCRs) 

 νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζην 

Γηαδίθηπν(Dotcoms) 

  ε φ,ηη αθνξά  ηηο εηαηξίεο πνπ ηηκνινγνχλ ζε πνιιαπιά θαλάιηα, 

απηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ παξφκνηα αλ φρη παλνκνηφηππα 

πξντφληα κε δηαθνξεηηθή ηηκή ζε θάζε θαλάιη,  παξέρνληαο ζηνπο πειάηεο ηνπο 

δηαθνξεηηθά επίπεδα πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεπψο δεκηνπξγψληαο δηαθνξεηηθή 

αληίιεςε ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο.  

  Ο Xing (2008) πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα πάλσ ζηελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη MCRs ζε ζχγθξηζε κε ηηο Dotcoms. Δηδηθφηεξα 

εμέηαζε ην θαηά πφζν ε δηαζπνξά ηηκψλ ζην Γηαδίθηπν είλαη απφξξνηα ηεο 

χπαξμεο ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηεο θήκεο θάζε επηρείξεζεο. 

  Σα δεδνκέλα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο πξνήιζαλ απφ ηελ αγνξά DVD 

θαη ε ζπιινγή ηνπο έγηλε ζε δηάζηεκα δχν εηψλ (Ινχιηνο 2000 – Ινχιηνο 2002). 

  Πην αλαιπηηθά, επηιέρζεθαλ νη 10 ζεκαληηθφηεξεο online επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ(κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ Bizrate.com), νη νπνίεο θαηέρνπλ 

ζπλνιηθά ην νπζηαζηηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο. Δπίζεο, επηιέρζεθαλ 51 ηίηινη 

DVD απφ ηνπο νπνίνπο νη 26 απνηεινχζαλ ηνπο ηίηινπο πνπ ζπγθέληξσλαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο θαη νη 25 ήηαλ ηπραίνη. 

  Σα  νηθνλνκεηξηθά κνληέια πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαζψο θαη νη 

αληίζηνηρεο ππνζέζεηο θαίλνληαη παξαθάησ (Xing, X. (2008) Can price 

dispersion be persistent in the Internet markets? .  Applied Economics, 99999:1 )  

    α)Σν νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν πνπ αλέπηπμε ν Xing (2008) γηα ην 

επίπεδν ηεο ηηκήο 
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 ηo παξαπάλσ κνληέιν, ηζρχνπλ ηα εμήο : 

MCR: ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 αλ ν ηχπνο ηεο επηρείξεζεο είλαη MCR(Multi-

Channel Retailer) θαη 0 δηαθνξεηηθά 

Dotcom: ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 αλ ν ηχπνο ηεο επηρείξεζεο είλαη Dotcom θαη 0 

δηαθνξεηηθά 

ΣΜ : ιακβάλεη ηελ ηηκή 0 ζηελ πεξίπησζε ησλ Dotcom θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ 

επίδξαζε ηνπ ρξφλνπ 

ΣD :  ιακβάλεη ηελ ηηκή 0 ζηελ πεξίπησζε ησλ MCR θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ 

επίδξαζε ηνπ ρξφλνπ. 

Retailer: αληηπξνζσπεχεη ηελ επίδξαζε θάζε κεκνλσκέλεο επηρείξεζεο ζην      

επίπεδν ηεο ηηκήο 

PTitle: αληηπξνζσπεχεη ηελ επίδξαζε ησλ δεκνθηιψλ ηίηισλ DVD  

RTitle: αληηπξνζσπεχεη ηελ επίδξαζε ησλ ηπραίσλ ηίηισλ DVD  

MLP: πξφθεηηαη γηα ηε κέγηζηε ηηκή ησλ DVD ε νπνία είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο      

επηρεηξήζεηο. 

 

  β) Σν νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν πνπ αλέπηπμε ν Xing (2008) γηα ηε 

δηαζπνξά ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ ηίηισλ DVD 

 

Οη κεηαβιεηέο νξίδνληαη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ κνληέινπ. 

  γ) Σν νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν πνπ αλέπηπμε ν Xing (2008) γηα ηε 

δηαζπνξά ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 
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 Οη κεηαβιεηέο νξίδνληαη φπσο θαη παξαπάλσ. 

 

Γηαπηζηψζεθε ινηπφλ φηη: 

  Η κέζε ηηκή ησλ MCRs είλαη πςειφηεξε θαηά 4.2% απφ εθείλε ησλ 

Dotcoms. Η παξαηήξεζε απηή βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία ελ κέξεη κε ηελ έξεπλα 

ησλ Venkatesan, Mehta θαη Bapna (2007) νη νπνίνη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη νη παξαδνζηαθνί πξνκεζεπηέο ρξεψλνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο, αθνινπζνχλ 

νη MRCs θαη ηέινο νη εηαηξίεο dotcom. 

  Οη ηηκέο ηφζν ησλ  MCRs φζν θαη ησλ Dotcoms παξνπζηάδνπλ 

πησηηθή ηάζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (αληαλαθιψληαο ηελ χπαξμε έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ ζηηο online αγνξέο), κε ηηο ηηκέο ησλ MRCs λα κεηψλνληαη κε 

κεγαιχηεξν ξπζκφ. Δπηπιένλ,  ν ξπζκφο κείσζεο ησλ ηηκψλ είλαη ηαρχηεξνο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ηπραίσλ ηίηισλ DVD (0,10% έλαληη 0,06% γηα ηνπο 

δεκνθηιείο ηίηινπο). αλ απνηέιεζκα, ε δηαθνξά ηεο κέζεο ηηκήο ησλ δχν 

ηχπσλ πξνκεζεπηψλ κεηψλεηαη, κε ηε κέζε ηηκή ησλ MRCs λα παξακέλεη 

πςειφηεξε απφ εθείλε ησλ Dotcoms.  

  ε φηη αθνξά ηε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ ηίηισλ DVD, αξρηθά 

απηή είλαη πςειφηεξε ζηελ πεξίπησζε ησλ MCRs ζε πνζνζηφ 92% ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο Dotcoms. Δπίζεο, ε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

επηρεηξήζεσλ εκθαλίδεηαη πςειφηεξε θαηά  16.8% ζηελ πεξίπησζε ησλ MCRs 

(φηαλ ζπλππνινγίδνληαη φινη νη ηίηινη DVD) . Μία πηζαλή εμήγεζε ηνπ 

θαηλφκελνπ απηνχ είλαη φηη νη MCRs έρνπλ ήδε θαζηεξψζεη ηελ παξνπζία ηνπο 

ζηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο φηαλ απνθαζίδνπλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Χζηφζν νη δηαθνξέο απηέο κεηψλνληαη ζηαδηαθά θαζψο 

παξαηεξείηαη αχμεζε ζηε δηαζπνξά ηηκψλ κεηαμχ ησλ Dotcoms, θάηη πνπ 

κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη θαζψο επέξρεηαη ε σξίκαλζε ηεο αγνξάο, νξηζκέλεο 

εηαηξίεο Dotcom έρνπλ απνθηήζεη αλαγλσξηζηκφηεηα κε απνηέιεζκα ε ηηκή λα 

κελ απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα πξνζέιθπζεο πειαηψλ. Παξάιιεια, ε 

δηαζπνξά ηηκψλ ησλ MRCs είηε εκθαλίδεη κείσζε ή απμάλεηαη κε αξγφ ξπζκφ. 

Γελ δηαπηζηψζεθε ινηπφλ ζχγθιηζε ησλ ηηκψλ. 

  Οη δχν επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο (Buycom 

θαη DVDPlanet ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα) παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά κηθξφηεξε 
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δηαζπνξά ηηκψλ, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί ζε έλα βαζκφ κε ηελ παξαηήξεζε ησλ 

Nelson, Cohen θαη Rasmussen (2007) φηη, νη πσιεηέο κε ρακειέο ηηκέο γηα έλα 

πξντφλ ζέηνπλ γεληθά ρακειέο ηηκέο γηα φια ηα πξντφληα κηαο δεδνκέλεο 

θαηεγνξίαο , ελψ αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο θαη ζε 

επφκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

 

 

 

 

4.3. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

 

  Γχν πνιχ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηηκνιφγεζεο θπξηαξρνχλ ζην 

δηαδίθηπν. Η πξψηε, πνπ ζπρλά αθνινπζείηαη απφ ηηο ιεγφκελεο λέεο dot.coms 

(πιήξσο ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο φπσο πξναλαθέξακε), ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηηκνιφγεζε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ γξήγνξα 

κεξίδην αγνξάο θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

πξσηνεηζεξρφκελνπ. Αληίζεηα, ε δεχηεξε, πνπ ζπρλά αθνινπζείηαη απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο εθθάλζεηο ησλ MRCs επηρεηξήζεσλ, δειαδή εθείλσλ πνπ 

δηαηεξνχλ παξνπζία θαη ζηηο θπζηθέο αγνξέο, είλαη ε επζπγξάκκηζε ησλ ηηκψλ 

ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο κε εθείλεο ησλ θπζηθψλ αγνξψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ απηφ είλαη απφξξνηα ηεο πεπνίζεζεο φηη ε δχλακε ηεο 

εκπνξηθήο επσλπκίαο ηνπο πξνζηαηεχεη απφ ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ζε 

ρακειά επίπεδα θαη ηελ εκπινθή ζε ηηκνινγηαθνχο πνιέκνπο κε ηηο 

επηρεηξήζεηο dot.coms. ε άιιεο πεξηπηψζεηο πάιη, αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε 

αλάπηπμεο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο, δελ είλαη φκσο έηνηκεο γηα ηηο επηπιένλ 

πνιππινθφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηήλ. 

  Οη on line ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο ινηπφλ βιέπνπκε φηη είλαη 

παξφκνηεο κε ηηο off line ζηξαηεγηθέο.  Σηο δχν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ on 

line ηηκνιφγεζε πνπ πξναλαθέξακε , δειαδή ηελ εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηελ 

αγνξά κε κηα ρακειή ηηκή ή ηηκνιφγεζε γηα δηείζδπζε (Penetration Pricing) θαη 

ηελ ηηκνιφγεζε εγεηηθήο επηρείξεζεο (Leadership Pricing) , ζα εμεηάζνπκε πην 

αλαιπηηθά παξαθάησ. Πέξα απφ ηηο βαζηθέο απηέο πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο, 

γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε ηξεηο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ απηέο. 
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4.3.1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔ ΜΗΑ 

ΥΑΜΖΛΖ ΣΗΜΖ(PENETRATION PRICING) 

 

  ηελ πεξίπησζε απηή ε επηρείξεζε απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε 

κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θέξδε εμαξηψληαη απφ 

ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ, θαζψο ν επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη κία 

καδηθή δήηεζε γηα ην πξντφλ εκπνδίδνληαο παξάιιεια ηελ είζνδν 

αληαγσληζηψλ, εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο (Πεηξψθ, Σδσξηδάθε 

Κ. θαη Σδσξηδάθε Α. , 2002). Η παξαπάλσ ζηξαηεγηθή θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή ζε αγνξέο φπνπ: 

 νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη πνιχ απφ ην χςνο ησλ ηηκψλ 

 ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο 

 ε παξαγφκελε πνζφηεηα επεξεάδεη ηελ ηηκή 

Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη:  

 Σαρεία δηάδνζε θαη απνδνρή ηνπ πξντφληνο, θάηη ην νπνίν νδεγεί ζε ηφζν 

γξήγνξε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ νη αληαγσληζηέο είλαη πνιχ δχζθνιν 

λα αληηδξάζνπλ. 

 Η εμέιημε ηεο επηρείξεζεο δεκηνπξγεί θαιή θήκε. 

 ην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο, ε πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε πςειή απνδνηηθφηεηα. 

 Απνζαξξχλεη ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ θαζψο νη ρακειέο ηηκέο 

ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδην. 

 Γεκηνπξγία κεγάινπ απνζέκαηνο θχθινπ εξγαζηψλ κέζσ ηνπ θαλαιηνχ 

δηαλνκήο. 

 Μπνξεί λα βαζηζηεί ζην κνληέιν ηηκνιφγεζεο ειάρηζηνπ θφζηνπο πνπ είλαη 

πνιχ απνδνηηθφ. 

  Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο είλαη φηη θαζηεξψλεη πξνζδνθίεο γηα 

καθξνπξφζεζκα ρακειέο ηηκέο θαη έηζη θαζηζηά δχζθνιε ηελ αχμεζή ηνπο. 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη φηη απηή ε ηαθηηθή έιθεη κφλν αγνξαζηέο 

πνπ αλαδεηνχλ επθαηξίεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε κηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ 

πξντφληνο ζα πάςνπλ λα είλαη πειάηεο. Όζνλ αθνξά ηελ θαηάιιειε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ πξέπεη λα ππάξμεη αχμεζε ζηελ ηηκή, νη απφςεηο δηίζηαληαη ζρεηηθά 
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κε ην αλ απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν εηψλ (έηζη ψζηε νη 

αγνξαζηέο λα κελ ην αληηιεθζνχλ) ή απεπζείαο κηα κεγάιε αχμεζε (θάηη ην 

νπνίν είλαη πην απνηειεζκαηηθφ). Απνηειεί ζπρλή ιχζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ν θαζνξηζκφο κεγαιχηεξεο αξρηθήο ηηκήο ζηελ νπνία φκσο ζα 

πεξηιακβάλεηαη θαη έλα πνζνζηφ έθπησζεο. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ηα 

κηθξά πεξηζψξηα θέξδνπο κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηά ζηαζεξά έηζη ψζηε λα 

απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή. 

 

 

4.3.2. Ζ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΑΡΥΖΓΟΤ ΣΗΜΖ (LEADERSHIP 

PRICING) 

 

  Βαζίδεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, νπφηε ην 

πξντφλ ζεσξείηαη «κνλαδηθφ» θαη ε επηρείξεζε δελ έρεη αληαγσληζηέο  

(Πεηξψθ, Σδσξηδάθε Κ. θαη Σδσξηδάθε Α. , 2002). ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έρεη εληνπηζηεί κηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ δηαθνξνπνίεζεο 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε απφ ηελ αγνξά 

ελφο αγαζνχ, ηελ εθκεηάιιεπζε κε ζπκκεηξηθά πιεξνθνξεκέλσλ αγνξαζηψλ, 

ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο αιιά θαη ηελ βειηησκέλε πνηφηεηα ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ απνζηνιήο θαη παξάδνζεο (Bailey,  

Faraj, and Yao 2007).  

  Πξνθεηκέλνπ κηα εηαηξεία λα ζεσξείηαη εγέηεο ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη δχν ζπλζήθεο. Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηθαλνπνηεηηθφ 

κεξίδην αγνξάο έηζη ψζηε λα ηελ επεξεάδεη. Έλα θαιφ πνζνζηφ είλαη 25-30% ή 

κπνξεί θαη πεξηζζφηεξν, Δπίζεο ζα πξέπεη ζα επελδχζεη ρξφλν θαη πφξνπο έηζη 

ψζηε λα θαηαιάβεη ηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη λα εγεζεί απηήο. Δίλαη γλσζηφ φηη 

δελ κπνξεί λα γίλεη ζσζηή ηηκνιφγεζε ρσξίο ζσζηή πιεξνθφξεζε. Αλ κηα 

εηαηξεία-εγέηεο δελ κπνξέζεη λα έρεη ζσζηέο πιεξνθνξίεο θαη ε ζπλνιηθή 

επίδξαζε ησλ ηηκψλ κεηαβιεζεί, νη αληαγσληζηέο ζα ζηακαηήζνπλ λα 

αθνινπζνχλ. 

  Απηή ε πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο θνζηίδεη θαη θνζηίδεη πεξηζζφηεξν φηαλ 

κηα επηρείξεζε θάλεη ηελ πξψηε ηεο πξνζπάζεηα. πλήζσο, ε εηαηξεία ζα 

επηρεηξήζεη λα απμήζεη ηηο ηηκέο αιιά νη αληαγσληζηέο δελ ζα αληαπνθξηζνχλ, 
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αληηζέησο ζα πεξηκέλνπλ λα δνπλ αλ ε εηαηξεία ζα επηκείλεη ζε άλνδν ηηκψλ. 

Θα πξέπεη ινηπφλ ε εηαηξεία λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε γηα απψιεηεο, γη απηφ 

ιίγεο είλαη νη εηαηξείεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηέηνην ξίζθν εθηφο θαη αλ είλαη 

ζίγνπξεο φηη ζην ηέινο ζα επσθειεζνχλ. Γελ ππάξρνπλ ινηπφλ ερέγγπα φηαλ 

κηα εηαηξεία επηρεηξήζεη λα εγεζεί ηεο αγνξάο. Όηαλ ζρεδηάδεηαη ε ζηξαηεγηθή 

ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ελδερφκελα απξφνπηα 

πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα ηα μεπεξάζεη ην ζπληνκφηεξν. Κάηη 

ηέηνην ζα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο εηαηξείαο καθξνρξφληα. 

 

 

4.3.3. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΧ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ( LOSS LEADER) 

 

  Μεξηθνί πξνκεζεπηέο ηηκνινγνχλ νξηζκέλα πξντφληα θάησ απφ ην 

θφζηνο (loss leader)   ζε κηα πξνζπάζεηα λα δψζνπλ ψζεζε γηα άιιεο 

θεξδνθφξεο πσιήζεηο ή λα επηηχρνπλ ηελ είζνδν ζε κηα θαζηεξσκέλε αγνξά. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε δεκηνπξγία θέξδνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί κεηαμχ ησλ 

άιισλ θαη κε ηελ ηηκνιφγεζε άιισλ πξντφλησλ (πέξα απφ ηνπο loss leaders) 

πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο (Grover,  Lim and Ayyagari, 2006). 

 

 

4.3.4. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΤΦΖΛΧΝ ΣΗΜΧΝ ΒΑΗΜΔΝΖ ΣΖΝ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

  Η κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί κε ηελ 

εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο πςειψλ ηηκψλ ε νπνία ζεκαηνδνηεί (κέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο ή κε βάζε ηε θήκε θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα) ηελ πςειή πνηφηεηα 

ηνπ πξντφληνο ή/θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (Grover,  Lim and Ayyagari, 

2006). 

 

4.3.5. ΔΝΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ - ΠΡΟΨΟΝΣΑ (BUNDLING) 

 

  Η κέζνδνο ηεο ζπλέλσζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ μεθίλεζε αξθεηά 

λσξίο. Με ηελ ηερληθή απηή επηδηψρζεθε λα πσιεζνχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
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ηα νπνία απφ κφλα ηνπο δελ είραλ αμία ή ηδηαίηεξε δήηεζε. Δλσκέλα φκσο κε 

άιια θαη κε κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή, θάλνπλ ην παξερφκελν παθέην πην 

δειεαζηηθφ γηα ηνλ θαηαλαισηή. 

  Η κέζνδνο απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο: απ΄ ηελ νπηηθή ησλ πξντφλησλ θαη απφ ηελ νπηηθή ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

  Απφ ηελ νπηηθή ησλ πξντφλησλ, ε ρξεζηκφηεηα, αμία κηαο δέζκεο 

πξντφλησλ βαζίδεηαη ζηα ζπζηαηηθά ηεο. Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ νπηηθή απηή: ην ζπλδπαζηηθφ κνληέιν 

(Green, Wind, and Jain,1972),  ην ζπλδπαζηηθφ κνληέιν κε ηελ εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο γξακκηθήο εμέηαζεο ηνπ ζπλφινπ γηα ηελ αλεχξεζε ηεο 

βέιηηζηεο ηηκήο (Hanson and Martin 1990) θαη έλα πηζαλνινγηθφ κνληέιν 

(Venkatesh and Mahajan,1993) γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο θάζε δέζκεο 

πξντφλησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο ηηκήο. 

  Απφ ηελ νπηηθή ηψξα ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ 

αλαπηχρζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κνληέισλ πνπ λα θαζνξίδνπλ ηε 

ζπκβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πειαηψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηκέξνπο πξντφλησλ κηαο δέζκεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη ην 

ηζνζηαζκηθφ κνληέιν (Balance model, Farquhar and Rao 1976) ην νπνίν 

ζπλδπάδεη ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ παξφκνησλ πξντφλησλ, κε ηελ αλάπηπμε 

κεηξεηψλ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Ο McAlister ην 

1979 πξφηεηλε ην κνληέιν Κνξεζκνχ ησλ Υαξαθηεξηζηηθψλ (Αttribute Satiation 

model) , θάλνληαο αξρηθά ηελ ππφζεζε φηη ζε κία ζπιινγή πξντφλησλ ην 

θαζέλα δξα αλεμάξηεηα. Σελ ππφζεζε απηή ηελ πξνζάξκνζε θαη ηελ επέθηεηλε 

κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε ζπζηαηηθνχ κηαο δέζκεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πειάηε, κε βάζε ην ηζηνξηθφ ησλ επηινγψλ ηνπ.  Δλψ νη  Harlam and Lodish 

(1995) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν γηα ηελ αγνξά πνιιαπιψλ αγαζψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην άζξνηζκα κεηαβιεηψλ  πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα ηδηαίηεξα 

γλσξίζκαηα ησλ πξντφλησλ ( πξνζνκνηάδνληαο θαηά θάπνην ηξφπν ην 

ηζνζηαζκηθφ κνληέιν). 

  Όια ηα παξαπάλσ πξφηππα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε δέζκεο 

πξντφλησλ κε νκνγελή ραξαθηεξηζηηθά. Χο πξνο απηφ δηαθνξνπνηείηαη ην 
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πξφηππν ησλ Chung θαη Rao (2003), ην νπνίν αμηνπνηεί ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ είηε ζε νκνγελή είηε ζε εηεξνγελή αγαζά. 

  Σελ εμέιημε θαη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο πξνηάζεηο καο ηηο δίλεη 

ζρεκαηηθά ν παξαθάησ πίλαθαο, ν νπνίνο βαζίζηεθε ζην πιηθφ πνπ πεξηέρεηαη 

ζηελ παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ ησλ Chung and Rao (A General Choice Model 

for Bundles with Multiple-Category Products: Application toMarket 

Segmentation and Optimal Pricingfor Bundles, Journal of Marketing Research  

Vol. XL (May 2003), 115–130 ) 

 

DEVELOPED  APPROACHES TO MODELING BUNDLE CHOICES 

 

Bundle Choice Model 

 

Component-Based 

Approach 

Attribute-Based  Approach 

 Homogeneous 

Components 

 

Heterogeneous 

Components 

 

Conjoint Approach 

(Green, Wind, and Jain 

1972) 

 

Deterministic 

Approach 

(Hanson and Martin 

1990) 

 

 

Balance Model 

(Farquhar and Rao 

1976 

Bradlow and Rao 

2000) 

 

 

Attribute Satiation 

Model 

(McAlister 1979) 

Probabilistic 

Approach 

(Venkatesh and 

Mahajan 

1993) 

 

Multiple-Item 

Assortment Model 

(Harlam and 

Lodish 1995) 

 

 

 Comparability-Based Balance Model 

(COBA) 

(Chung and Rao 2003) 

 

Πίνακας 2 Δμέιημε ηωλ κνληέιωλ παξνρήο αγαζώλ ζε δέζκεο/παθέηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

4.4. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

  Σν πξφβιεκα ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηθηπαθψλ πφξσλ 

ζε αληαγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη έλα θιαζζηθφ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. 

Η επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο 

ηηκνιφγεζεο. Οη ζηφρνη απηήο ηεο ηηκνιφγεζεο είλαη νη εμήο: 

 Απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή δηθηπαθψλ πφξσλ 

 Πξνζθνξά πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο ζ’ φζνπο  ηε ρξεηάδνληαη 

 Μεγηζηνπνίεζε θεξδψλ ISP (Internet Service Provider). 

  Κάπνηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραληζκνχ ηηκνιφγεζεο ζην 

Γηαδίθηπν είλαη ηα αθφινπζα: 

 Οη ηηκέο πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δίθηπν 

φηαλ είλαη ιηγφηεξν θνξεζκέλν κεηαθέξνληαο ηε δήηεζε κέζα ζην ρξφλν. 

 Οη ηηκέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ επίδξαζε ηεο ππάξρνπζαο δήηεζεο 

ζηε κειινληηθή. 

 Οη ηηκέο πξέπεη λα αληαλαθινχλ ην θνξηίν πνπ δεκηνπξγείηαη θαη απαηηείηαη 

γηα ηελ ππεξεζία. 

 Σν ζρήκα ηηκνιφγεζεο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε απνθεληξσκέλν ηξφπν. 

 Οη ηηκέο πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζην θνξηίν 

αλαδηαλέκνληάο ην κεηαμχ ησλ θφκβσλ. 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπλδέζεηο κε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαθνξεηηθέο πνηφηεηεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηηο δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο θαη ρξήζηεο.   

  χκθσλα κε ηνπο Varian & Mackie έλαο απνηειεζκαηηθφο 

Μεραληζκφο Σηκνιφγεζεο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

 

Σχήμα 2 :Μεραληζκόο ηηκνιόγεζεο θαηά Varian & Mackie(Pricing the Internet. PUBLIC 

ACCESS TO THE INTERNET, Brian Kahin and James Keller, eds., pp. 269-314, Cambridge, 

MA: MIT Press, 1995)   

Σταθερό 
Κόστος  
(πάγιο) 

++  

Μηδενική επιβάρυνση  
για μη συμφορημένο δίκτυο 

Περαιτέρω επιβάρυνση  
για συμφορημένο δίκτυο 
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  Γίλεηαη θαλεξφ ζχκθσλα κε ηνπο Varian & Mackie, φηη ην πψο ζα 

ηηκνινγεζεί κία ππεξεζία, εμαξηάηαη απφ ην πφζν ζπκθνξεκέλν είλαη ην δίθηπν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Τπάξρεη έλα πάγην θφζηνο, ζην νπνίν πξνζηίζεηαη κία 

πεξαηηέξσ ρξέσζε, φηαλ ην δίθηπν είλαη ζπκθνξεκέλν. Όηαλ ην δίθηπν δελ 

είλαη ζπκθνξεκέλν, δελ ππάξρεη θάπνηα πεξαηηέξσ ρξέσζε. 

 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θάπνηα αληεπηρεηξήκαηα ζηελ 

ηηκνιφγεζε ζπκθφξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα,   θάπνηνη πηζηεχνπλ φηη κε ηελ 

πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, ε έιιεηςε επαξθνχο εχξνπο δψλεο ζα πάςεη λα 

απνηειεί πξφβιεκα ζην θνληηλφ κέιινλ. Αληηζέησο, ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο . 

    χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο Gupta, Stahl & Whinston ζηελ λέα 

πξννπηηθή πνπ αλνίγεηαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα εκθαλίδεη ε ηηκνιφγεζε 

είλαη ηα εμήο:  

 

 Δλζάξξπλζε ρξήζεο δηθηχνπ φηαλ είλαη ιηγφηεξν ζπκθνξεκέλν. 

 Απνθεληξσηηθφο ηξφπνο πινπνίεζεο. 

 Παξνρή θηλήηξσλ ηφζν ζε ρξήζηεο φζν θαη ISP. 

 Γπλαηφηεηα παξνρήο πνιιαπιψλ πξνηεξαηνηήησλ 

 

 

 

 

 

4.4.1.  ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΓΗΚΣΤΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

 

 

  Έρνπκε ήδε πξναλαθέξεη, φηη ε θηλεηήξηνο δχλακε ζηηο εμειίμεηο ζε 

ηερλνινγηθφ θαη ζεσξεηηθφ επίπεδν ζε φηη αθνξά ζηελ ηηκνιφγεζε ζην 

δηαδίθηπν, είλαη ν ηνκέαο ησλ Γηθηπαθψλ ππεξεζηψλ.  
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Ό,ηη δεκηνπξγείηαη εδψ είλαη πξνάγγεινο ησλ φζσλ ζα εθαξκνζηνχλ αξγά ή 

γξήγνξα ζε φιν ην ρψξν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δίλαη ινηπφλ 

απαξαίηεην λα δνχκε ηνλ ηνκέα απηφ απφ πην θνληά.  

 

 

Σχήμα 3 : Πνιηηηθέο Τηκνιόγεζεο Γηθηπαθώλ Υπεξεζηώλ  

 

  Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα, ηξεηο είλαη νη βαζηθέο Πνιηηηθέο 

Σηκνιόγεζεο Γηθηπαθώλ Τπεξεζηώλ  

 Διεύζεξεο Πξόζβαζεο 

 πλδξνκήο (Flat – Rate) 

 Γπλακηθή ηηκνιόγεζε 

 

 4.4.2. ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΡΟΒΑΖ 

 

  Ο παξνρέαο ηνπ internet (ISP) παξέρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηνπο 

ρξήζηεο. Δπηπιένλ πνιιέο ηζηνζειίδεο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ δσξεάλ. 

Η πνιηηηθή απηή νπζηαζηηθά είλαη κηα νιφθιεξε ζεσξία πνπ μεθηλά απφ ηελ 

αξρή ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ηδεψλ θαη αγαζψλ πνπ ππάξρεη θαη ζηνλ θπζηθφ 

θφζκν.  

  Σν 2006 ν Fred Wilson εηζήγαγε ην κνληέιν πνπ νλνκάζηεθε 

freemium ( free + premium),  ππνζηεξίδνληαο φηη: « Γίλνληαο ηηο ππεξεζίεο ζνπ 

δσξεάλ, είηε ππνβνεζνχκελεο απφ δηαθεκίζεηο , είηε φρη, απνθηάο πνιινχο 

πειάηεο κέζσ ηεο δηάδνζεο ηεο θήκεο ζνπ απφ ζηφκα ζε ζηφκα, ζρεηηθά 

δίθηπα, νξγαληθή έξεπλα αγνξάο θηι. Καηφπηλ, πξφζθεξε πξφζζεηεο ππεξεζίεο 

Πολιτικές Τιμολόγησης 
Δικτυακών Υπηρεσιών 

Ελεύθερη  
Πρόσβαση 

Flat - Rate Δυναμική 
Τιμολόγηση 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Wilson_(financier)
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έλαληη πξνλνκηαθήο ηηκήο, ή κηα αλαβαζκηζκέλε έθδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζνπ 

ζηε βάζε πειαηψλ ζνπ». 

  Η κέζνδνο απηή ηηκνιφγεζεο ινηπφλ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηα έζνδα 

απφ δηαθεκίζεηο. Δπηπιένλ κπνξεί λα αμηνπνηεί πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

επηζθέπηεο κηαο ηζηνζειίδαο, ηηο νπνίεο κεηαπνπιά ζε δηάθνξνπο 

ελδηαθεξφκελνπο.  

  Αθφκε, ρσξίδνληαο ηνπο ρξήζηεο ζε δχν θαηεγνξίεο , ζε απινχο θαη 

ζε πην ελεξγνχο, κπνξεί θαλείο λα νξγαλψζεη δηαζηαπξσκέλεο πσιήζεηο. Έηζη 

ε ρξήζε κηαο ππεξεζίαο κπνξεί λα παξέρεηαη δσξεάλ, ελψ φπσο ήδε 

πξναλαθέξακε, κηα πην αλαβαζκηζκέλε έθδνζή ηεο  λα δίλεηαη έλαληη 

αληηηίκνπ.  

  Βέβαηα ππάξρνπλ θαη ηζηνζειίδεο πνπ δελ ελέρνπλ θαζφινπ ηε 

θηινζνθία ηεο αγνξάο, αιιά παξέρνληαη κε ηε βνήζεηα δσξεψλ ( π.ρ. ε 

Βηθηπαίδεηα) 

  

 

 

4.4.3. ΜΔΘΟΓΟ  ΔΠΗΠΔΓΖ ΤΝΓΡΟΜΖ (FLAT RATE) 

           

  Παξέρεηαη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (φζνλ αθνξά ηνπο 

παξφρνπο) θαη ζηηο εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο (φζνλ αθνξά ζε πξνκεζεπηέο) κε έλα 

ζηαζεξφ κεληαίν πνζφ αλεμάξηεην απφ ην ζπλσζηηζκφ ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ 

πνηφηεηα παξερφκελεο ππεξεζίαο. Όηαλ ην δίθηπν δελ είλαη ζπκθνξεκέλν, ε 

αλακνλή ηνπ ρξφλνπ είλαη ακειεηέα, θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο δηαβηβάδνληαη 

ακέζσο. Όηαλ ε ρξήζε είλαη πςειή, εληνχηνηο, απηή ε ηηκνιφγεζε δελ κπνξεί 

λα θάλεη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, θαη φινη νη πειάηεο βηψλνπλ ηνλ ίδην 

βαζκφ θαζπζηεξήζεσλ θαη απψιεηαο ζηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 

  ε κεξηθέο εθαξκνγέο (παξαδείγκαηνο ράξηλ, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν), ε θαζπζηεξεκέλε κεηάδνζε κπνξεί λα έρεη κηθξφ αληίθηππν, ελψ 

ζε άιιεο (φπσο ζηα βίληεν πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ)  θαζπζηεξεκέλα παθέηα ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Απηφο είλαη έλαο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ε ηξέρνπζα έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζην Γηαδίθηπν θαη ν ππαξθηφο θίλδπλνο 

γηα εκθάληζε πνιπάξηζκσλ δπζρεξεηψλ είλαη κηα αλεζπρία.  
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  Παξά ηα πξνβιήκαηα, νη ππεξαζπηζηέο ηεο επίπεδεο ηηκνιφγεζεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη  ζπκθέξεη θαη ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, 

δεδνκέλνπ φηη απινπνηεί ηε ινγηζηηθή, ελζαξξχλεη ηε ρξήζε, θαη παξέρεη έλα 

εγγπεκέλν εηζφδεκα κε ην νπνίν ISPs κπνξεί λα αλαθηήζεη ηηο πςειέο 

βπζηζκέλεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ. 

 Πέξα απφ ηα δεηήκαηα εηζνδήκαηνο θαη ινγηζηηθήο, ε κέζνδνο απηή 

έρεη θαη ηηο αλεπάξθεηέο ηεο. Καη' αξράο, ε επίπεδε ηηκή δελ πξνηξέπεη ηνπο 

ρξήζηεο λα ιάβνπλ ππφςε ηηο δαπάλεο γηα ζπκθφξεζε πνπ επηβάιινληαη ζηνπο 

ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αηρκήο. Γεδνκέλνπ φηη νη ρξήζηεο 

ρξεψλνληαη ηελ ίδηα ηηκή γηα λα ζηείινπλ ή λα ιάβνπλ δεδνκέλα, αλεμάξηεηα 

απφ ην ρξφλν παξάδνζεο, θάζε ρξήζηεο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ην εμήο 

δίιεκκα: ν ρξήζηεο ζα πξνηηκνχζε νη «άιινη» λα έκελαλ εθηφο δηθηχνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ ζπκθφξεζεο, ή  θάζε ρξήζηεο ζα πξνηηκνχζε λα ζηείιεη 

κηα κεηάδνζε θαη λα πεξηκέλεη ιίγν, παξά λα βγεη απφ ην δίθηπν. Όπσο ν 

θαζέλαο ζα πεξίκελε, νη ρξήζηεο ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ ζην δίθηπν, αθφκε 

θαη ζηηο πεξηφδνπο πςειήο ζπκθφξεζεο.  

  Άιιν έλα πξφβιεκα ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε κέζνδν απηή είλαη φηη ε 

επίπεδε ηηκή δελ θάλεη δηαθξίζεηο κεηαμχ " high" θαη " low" αμίαο εθαξκνγήο. 

Αθφκα θαη αλ κηα επηρείξεζε ήηαλ πξφζπκε λα πιεξψζεη έλα αζθάιηζηξν γηα 

ηελ πςειφηεξε δπλαηή ππεξεζία, νη πεξηζζφηεξεο ηξέρνπζεο πιαηθφξκεο 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηκνιφγεζεο δελ παξέρνπλ κηα ηέηνηα επηινγή.  

  Η ίδηα ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη θαη απφ πνιιέο ηζηνζειίδεο. Δηδηθά 

ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή άξζξσλ, αθφκε θαη νιφθιεξσλ 

εθεκεξίδσλ, είηε ζε ηδηαίηεξεο ππεξεζίεο, φπσο ην γξήγνξα θαηέβαζκα 

αξρείσλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο ζπλδξνκήο. 

 

 

4.4.4. ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ (Dynamic Pricing) 

 

 

 Γπλακηθή Σηκνιφγεζε νλνκάδεηαη ε δπλακηθή πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ 

αλάινγα κε ηελ αμία πνπ πξνζδίδεη ν πειάηεο ζε έλα αγαζφ. Αλάκεζα ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε ειαζηηθφηεηα θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηεο (V. 

Agrawal and A. Kambil.,2000). Η δπλακηθή ηηκνιφγεζε πεξηέρεη δχν απφςεηο: 

ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο.  Η δηαθνξνπνίεζή 
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ηεο κπνξεί λα είλαη είηε ρξνληθή ( ν ίδηνο πξνκεζεπηήο δίλεη έλα αγαζφ ζε 

δηαθνξεηηθή ηηκή θαηά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο π.ρ), είηε ρσξηθή ( ην ίδην αγαζφ έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή απφ 

πξνκεζεπηή ζε πξνκεζεπηή). 

 Η δεχηεξε πιεπξά ηεο έρεη λα θάλεη κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο 

ηνπ ίδηνπ αγαζνχ, απφ ηνλ ίδην πξνκεζεπηή αλάινγα κε ηνλ ππνςήθην πειάηε. 

Δδψ δηαθξίλνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο: 

 Γηαθνξνπνίεζε πξψηνπ βαζκνχ ( ή ηέιεηα): ν πξνκεζεπηήο πνπιά 

θάζε παξαγφκελε κνλάδα ζε δηαθνξεηηθή ηηκή, αλάινγα κε ηνλ πειάηε θαη ηελ 

αμία πνπ απηφο πξνηίζεηαη λα πιεξψζεη. Μάιηζηα αλ ν πξνκεζεπηήο έρεη πνιχ 

θαιή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξεί ν πειάηεο, κπνξεί λα πάξεη απφ ηνλ 

θαζέλα ην κάμηκνπκ ηεο αμίαο πνπ απνδίδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ. 

 Γηαθνξνπνίεζε δεχηεξνπ βαζκνχ: είλαη επίζεο κε γξακκηθή 

ηηκνιφγεζε. Η ηηκή ηνπ πξντφληνο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα πνπ αγνξάδεη ν 

πειάηεο θαη φρη απφ ηνλ πειάηε. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηξίηνπ βαζκνχ: ε ηηκή ηνπ πξντφληνο δηαθνξνπνηείηαη 

αλά νκάδεο/θαηεγνξίεο πειαηψλ θη φρη αηφκσλ ( πρ θνηηεηέο, επηρεηξήζεηο θιπ) 

 πρλά ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κέζα απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ αγαζνχ. πγθεθξηκέλα, πξνζηίζεληαη επηπιένλ ζηνηρεία ζε έλα πξντφλ 

(αλαβαζκίδεηαη), παξάγεηαη ζε κηα πην πςειφβαζκε έθδνζε θαη απεπζχλεηαη ζε 

πην εμεηδηθεπκέλνπο πειάηεο (π.ρ. νη ππνινγηζηέο DELL πνπ είλαη κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ θάζε αγνξαζηή, ή ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα αλάινγα κε 

ηε ζέζε, ηελ πηζαλή επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε καηαίσζεο θιπ). 

 Οη Elmaghraby θαη Keskinocak (2003) δηέθξηλαλ δχν δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο: ηνπο κεραληζκνχο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο θαη 

ηνπο κεραληζκνχο αλαθάιπςεο ηηκήο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε ηηκή ελφο 

αγαζνχ ηίζεηαη απφ ηνλ πσιεηή θαη είλαη αδηαπξαγκάηεπηε. Χζηφζν είλαη 

δπλακηθή ππφ ηελ έλλνηα  φηη ν πσιεηήο αιιάδεη ηελ ηηκή κέζα ζην ρξφλν, 

αλάινγα κε ηελ επνρή, ηελ πιεξνθφξεζε πνπ έρεη γηα ηε δήηεζε, ηηο 

δηαζέζηκεο πνζφηεηεο.  ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε ηηκή θαζνξίδεηαη κέζα απφ 

κία δηαδηθαζία πξνζθνξψλ. Άκεζν παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ειεθηξνληθέο 

δεκνπξαζίεο γηα ηηο νπνίεο ζα κηιήζνπκε ακέζσο πην θάησ. 
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4.4.5. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΓΖΜΟΠΡΑΗΔ (AUCTION APPROACH) 

 

  Έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην ηηκνιφγεζεο πνπ πξνηάζεθε γηα ηηο 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο απφ ηνπο Jeffrey MacKie-Mason θαη Hal Varian (1995) 

είλαη κία ηηκνιφγεζε αλά-παθέην δεκνπξαζίαο πνπ δηαθέξεη ζχκθσλα κε ην 

επίπεδν ζπκθφξεζεο ζην δίθηπν. Όηαλ ην δίθηπν δελ είλαη ζπκθνξεκέλν, ην 

θφζηνο (δειαδή ρξφλνο θαζπζηέξεζεο) ηεο απνζηνιήο ελφο κελχκαηνο είλαη 

κεδεληθφ, ελψ ηηο ζηηγκέο κε πςειή ζπκθφξεζε ηα παθέηα θαζπζηεξνχλ, 

κπαίλνπλ ζε ζεηξά αλακνλήο, θαη αξγφηεξα αλαθηνχληαη απφ ην ζεκείν 

πξνέιεπζήο ηνπο.  

  ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνπξαζίαο παθέησλ, νη επηπιένλ 

δαπάλεο γηα ηελ απνζηνιή ελφο παθέηνπ ζα είλαη κεδέλ φηαλ ην δίθηπν δελ 

είλαη ζπκθνξεκέλν. Η ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ππνδνκή ζα θαιχπηεηαη απφ κηα 

ζηαζεξή ακνηβή ζχλδεζεο πνπ πνηθίιεη απφ ηνλ έλαλ θαηαλαισηή ζηνλ άιιν 

ζχκθσλα κε ηελ πξνζπκία ηνπ λα πιεξψζεη. Κάζε ρξήζηεο θαηαβάιιεη κηα 

«standard» ακνηβή γηα ηε ζχλδεζε ζην δίθηπν θαη κεηά ππνβάιιεη έλα "bid" κε 

θάζε παθέην γηα ην πνζφ πνπ ζα ήηαλ πξφζπκνο λα πιεξψζεη γηα λα ηνπ 

δηαβηβαζηεί ην παθέην. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο "έμππλεο αγνξάο"  ζα 

παξαζέζνπκε θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρεηηθνχ κνληέινπ.   

  Σν κνληέιν απηφ ζηηο κέξεο έρεη εθαξκνζηεί ζε πνιιέο πιένλ 

επηρεηξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ. Μέζσ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ πσινχληαη 

ζρεδφλ φια ηα θπζηθά αγαζά, ηφζν απφ νξγαλσκέλεο ηζηνζειίδεο- επηρεηξήζεηο, 

φπσο θαη κέζα απφ forum θαη ηδησηηθέο ζπλαιιαγέο.  

 

4.4.6. Ζ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΣΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ (INTERACTIVE 

PRICING) 

 

  χκθσλα κε ηνπο Schwind, Hinz, Stockheim θαη Bernhardt (2008) ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί έκθαζε ζηε δπλακηθή ηηκνιφγεζε, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηελ απμαλφκελε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ δήηεζεο, ηελ 

αλάπηπμε εξγαιείσλ ζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ 

δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αιιαγήο ησλ ηηκψλ απφ ηερληθή 

άπνςε. 
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  Η αιιειεπηδξαζηηθή ηηκνιφγεζε (interactive pricing) απνηειεί 

ππνζχλνιν ηεο δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο,  φπνπ νη αγνξαζηέο θαη νη πξνκεζεπηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ηηκήο κε ηε κεζνιάβεζε 

ησλ ππνινγηζηψλ, επηηξέπνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δηάζεζε ηνπ ίδηνπ 

πξντφληνο ζε δηαθνξεηηθή ηηκή γηα δηαθνξεηηθνχο αγνξαζηέο, ιακβάλνληαο 

ηαπηφρξνλα ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο(δήηεζε θαη πξνζθνξά), ηελ ηηκή 

πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάιεη θάζε αγνξαζηήο (willingness-to-pay) 

αιιά θαη παξάγνληεο φπσο ε δηαζεζηκφηεηα απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ηνπ 

πξνκεζεπηή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 
 

ΜΟΝΣΔΛΑ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 
 

 

5.1.  ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

 

  Πξηλ παξνπζηάζνπκε θάπνην κνληέιν ηηκνιφγεζεο, θαιφ ζα ήηαλ λα 

πνχκε πξψηα θάπνηα γεληθφηεξα ζηνηρεία πνπ ην αθνξνχλ. 

 Ση πεξηιακβάλεη ην κνληέιν ηηκνιφγεζεο θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφ: 

 ε έλα κνληέιν ή πξφηππν ηηκνιφγεζεο ζπκκεηέρεη εθηφο απφ ηελ άκεζα 

πξνθχπηνπζα εξκελεία ηνπ, θάζε ηη πνπ ζπκβάιεη θαη επνκέλσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ή ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην κνληέιν. 

Πεξηιακβάλεη επνκέλσο ηηο επηκέξνπο έλλνηεο:  

 Πξντφληα, κεκνλσκέλα ή ζε δέζκεο/παθέηα 

 Πειάηεο: κεκνλσκέλνπο ή ζε νκάδεο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο 

 Σξφπν ρξέσζεο θαη εμφθιεζεο: ηε κέζνδν θαη ηε ζπρλφηεηα 

πιεξσκήο 

 Σηκή: αμία ηνπ πξντφληνο θαη πξφζζεηα έμνδα, εθπηψζεηο, εηδηθέο 

πξνζθνξέο 

 

  Σν κνληέιν ηηκνιφγεζεο δελ είλαη κία πξνζζήθε, αιιά έλα κέξνο ηνπ 

πξντφληνο, θαηά θάπνην ηξφπν, θαη είλαη ζεκαληηθφ αθνχ απηφ ηειηθά ζα 

θαζνξίζεη ηελ απφθαζε ηνπ πειάηε θαζψο:  

α. ην πξντφλ απφ κφλν ηνπ έρεη δπζδηάθξηηεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ πξνκεζεπηή 

ζε πξνκεζεπηή 

β. Η δηαθνξνπνίεζή ηνπ έγθεηηαη ηειηθά ζηελ ηηκή, ηε δηαδηθαζία ρξέσζεο θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο πιεξσκήο 

γ. δηαθνξεηηθνί πειάηεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη έηζη ειθχνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά κνληέια ηηκνιφγεζεο. 

  Δλαιιαθηηθά κνληέια ηηκνιφγεζεο επίζεο, βνεζνχλ ζηελ βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο: 

α. Σα θφζηε κπνξνχλ λα κεησζνχλ κέζσ ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο πςειφηεξεο 

παξακνλήο ησλ πειαηψλ ζε έλαλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ απηφο θαιχπηεη ηηο 
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αλάγθεο ηνπ, αλαπξνζαξκφδνληαο θαη ιεηηνπξγψληαο επέιηθηα ζηα ζέκαηα 

ηηκψλ, ρξέσζεο θαη ηξφπσλ πιεξσκήο 

β. Η απφδνζε κπνξεί λα απμεζεί , γηα παξάδεηγκα, ζπλδένληαο ηελ ζπρλφηεηα 

πιεξσκήο κε ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πειάηε ( π.ρ. ζε 

ηξαπεδηθά πξντφληα), ψζηε λα βειηησζνχλ νη δείθηεο ζπιινγήο ρξεψλ 

γ. κπνξνχλ αθφκε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ρξεψζνπλ δηαθνξεηηθή ηηκή γηα 

ην ίδην πξντφλ ζε δηαθνξεηηθνχο πειάηεο. 

  Σν θαηάιιειν κνληέιν ηηκνιφγεζεο βνεζά ινηπφλ ηε δηακφξθσζε ηεο 

έλλνηαο ηεο ρξεζηκφηεηαο-αμίαο , αιιά θαη ηνλ πειάηε. 

   

  Δπηπιένλ ην δηαδίθηπν θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αιιειεπίδξαζεο, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν θχθινο 

ρξέσζεο θαη πιεξσκήο, ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ θαιχηεξα , απνηειεζκαηηθφηεξα 

θαη ηθαλνπνηεηηθφηεξα γηα θάζε πειάηε. 

  Η ίδηα απηή ηδηφηεηα βνεζά πιένλ ζηελ απνθπγή πξνθαζνξηζκέλσλ 

ηηκψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ηφζν γηα ηνπο πειάηεο , φζν θαη κε κείσζε 

θεξδψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αμηνπνηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηε 

κέζνδν ηεο δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο. Απηφ κάιηζηα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε 

πξντφληα κε θπζηθά, φπσο θαη κε εχθνια κεηξήζηκα. πλδένληαο ηνπο εηήζηνπο 

θχθινπο ρξήζεο, εηζνδήκαηνο, θαηαλάισζεο μερσξηζηά γηα θάζε πειάηε, 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηδηαίηεξεο πξνηάζεηο θεξδνθφξεο θαη γηα ηηο δχν 

πιεπξέο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. 

  Με ηελ πξφβιεςε-θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ζε ηδηαίηεξεο νκάδεο, 

κπνξεί έλαο πειάηεο λα βνεζήζεη ηνλ άιιν ηαθηηθά, εχθνια θαη ζρεδφλ 

αφξαηα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί πιένλ , φρη κφλν κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ή θαη νξγαλψζεσλ θαηαλαισηψλ,  αιιά κέζσ ηεο 

δπλαηφηεηαο ηεο αιιειεπίδξαζεο   πνπ δίλεη ην δηαδίθηπν, ηφζν κε ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ ζηα δηάθνξα forum, αιιά θαη εληειψο κεραλνπνηεκέλα, 

κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ παξερφκελνπ πξντφληνο ράξηλ ελφο απαηηεηηθνχ ή 

γλψζηε θαηαλαισηή πνπ ζπκκεηέρεη ζε κία νκάδα.  

 

  Όια ηα παξαπάλσ ηα βιέπνπκε λα εθαξκφδνληαη ήδε απφ επηρεηξήζεηο 

φπσο νη Σξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν , θαζψο θαη 

επηρεηξήζεηο παξφρσλ ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαδηθηχνπ, φζν θαη ηνπ ηνκέα ηεο 
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πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ελεκέξσζεο.  Απηέο απνηεινχλ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηε 

δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ κνληέισλ ηηκνιφγεζεο, ελψ βιέπνπκε φηη ηα πξφηππά 

ηνπο κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν ( ηνπξηζηηθέο, κεηαθνξηθέο, αιιά θαη 

ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ π.ρ. Amazon) 

  πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη έλα κνληέιν-πξφηππν ηηκνιφγεζεο 

απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πειαηψλ θάζε θνξά, ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο απηήο ηεο νκάδαο, ελψ ε ηηκή είλαη κφλν έλα θνκκάηη ηνπ. Ιδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη είλαη αθφκε ε αλάγθε θαζνξηζκνχ ηεο ρξεζηκφηεηαο-αμίαο. 

Ο ζθνπφο είλαη ε δηακφξθσζε ησλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ 

θαη ηα δχν κέξε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

 

 

5.2. ΤΓΥΡΟΝΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

 

  Σα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνπξγνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

πξνηάζεηο γηα κνληέια ηηκνιφγεζεο ζην δηαδίθηπν. Ο θχξηνο άμνλάο ηνπο είλαη 

ε δπλακηθή ηηκνιφγεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο είλαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

βέιηηζηεο ηηκήο. Πξηλ παξνπζηάζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο αλαιπηηθά έλα ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθφ θαη εμειηγκέλν, θαηά ηελ 

άπνςή καο, πξφηππν ηηκνιφγεζεο, ζα θάλνπκε κία ζχληνκε αλαζθφπεζε θαη 

ζε θάπνηα  άιια κνληέια, κέζα απφ ηελ νπνία ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηαθαλεί 

ηαπηφρξνλα θαη ε εμέιημή ηνπο. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ηα κνληέια θηλνχληαη 

γχξσ απφ ην ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Απηφο άιισζηε ήηαλ θαη ν θαηεμνρήλ 

άμνλαο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο απηνχ 

ηνπ ρψξνπ καο εηζήγαγαλ ζηε λέα ςεθηαθή επνρή. 

 

5.2.1. ΔΞΤΠΝΖ ΑΓΟΡΑ (Smart Market) 

 

  Οη MacKie-Mason θαη Varian («Pricing the Internet» University of 

Michigan April 1993) εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηεο ηηκνιφγεζεο πνπ επεξεάδεηαη 

απφ ηε ζπκθφξεζε ζην δίθηπν. Σελ πξφηαζή ηνπο νλφκαζαλ Έμππλε Αγνξά ( 

Smart Market) θαη αθνξά ζηελ ηηκνιφγεζε πνπ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ 

θπξίσο νη πάξνρνη ηνπ δηαδηθηχνπ απηνχ θαζεαπηνχ. ην κνληέιν ηνπο ε ηηκή 

θάζε ςεθηνπνηεκέλνπ παθέηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζπκθφξεζε ηνπ δηθηχνπ ηε 
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δεδνκέλε ζηηγκή. Οη ρξήζηεο θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ κία ηηκή γηα ηα παθέηα 

ηνπο ( δει. γηα έλα ζχλνιν ςεθηνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ). Σα παθέηα πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηεο πξνζθνξάο, θάπνηα ζα επηηξέπνληαη θαη ηα ππφινηπα ζα 

ζπγθεληξψλνληαη ζε έλαλ απνηακηεπηή (buffer). Πφζα ζα πεξηθφπηνληαη 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπλζήθε φηη ην πεξηζψξην ηεο δηάζεζεο ηνπ ρξήζηε λα 

πιεξψζεη γηα ην επηπιένλ παθέην ηζνχηαη κε ην επηπιένλ θφζηνο ηνπ παθέηνπ 

ιφγν ζπκθφξεζεο. 

  Πξνθεηκέλνπ ε πξφηαζή ηνπο λα είλαη δειεαζηηθή, νη ρξήζηεο δελ 

πιεξψλνπλ ηελ ηηκή πξνζθνξάο πνπ νη ίδηνη έδσζαλ , αιιά ηελ ηηκή πνπ 

πξνζθέξζεθε γηα ην παθέην κε ηε ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα. Ο ζθνπφο είλαη 

λα βξεζεί έλαο κεραληζκφο ηηκνιφγεζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθή 

αμηνπνίεζε αθφκε θαη ησλ πην ζπάλησλ πεγψλ.  

  Πίζηεπαλ φηη κε ηελ ηηκνιφγεζε πνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζπκθφξεζε 

ηνπ δηθηχνπ, ζα κπνξνχζε ην θφζηνο θαζπζηέξεζεο θαη αλακνλήο λα 

κεηαθξαζηεί ζε ρξήκα, θαη έηζη ν ρξήζηεο λα αλαγθαζηεί λα ζπγθξίλεη ηελ 

πξαγκαηηθή αμία ησλ παθέησλ πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ 

παθέησλ κε ην νπνίν επηβαξχλεη θάζε θνξά ην δίθηπν. 

  Σν κνληέιν ηηκνιφγεζεο Smart Market εγγπάηαη κία ζρεηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε. Έλα παθέην κε πςειή ηηκή πξνζθνξάο, 

ηπγράλεη γξεγνξφηεξεο κεηάδνζεο απφ έλα κε ρακειή ηηκή πξνζθνξάο. 

Χζηφζν πνηέ δελ κπνξεί λα είλαη εγγπεκέλνο ν ρξφλνο παξάδνζήο ηνπ. Σα 

παθέηα πνπ απνξξίπηνληαη κπνξνχλ είηε λα επαλαζηαινχλ , είηε  λα 

δξνκνινγεζνχλ κέζσ κηαο πην αξγήο δηαδξνκήο, αθνχ αξρηθά θξαηεζνχλ ζε 

έλαλ απνηακηεπηή κέρξη λα ζηακαηήζεη ε πεξίνδνο ηεο ζπκθφξεζεο ηνπ 

δηθηχνπ. 

 

 

 

5.2.2. ΜΗΘΧΖ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ (Dynamic Capacity 

Contracting DCC) 

 

 

  Οη Ranjeeta Singh, Murat Yuksel, Shivkumar Kalyanaraman, T. 

Ravichandran (A Comparative Evaluation of Internet Pricing Models:Smart 

Markets and Dynamic Capacity Contracting,2000), βαζηδφκελνη ζε έλα ζηαηηθφ 
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κνληέιν  ηηκνιφγεζεο πνπ πξφηεηλε ην 1997 ν Clark, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν 

πειάηεο ζα έπξεπε λα ρξεψλεηαη φρη γηα ηελ ρξήζε, αιιά γηα ην πξνλφκην λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ρσξεηηθφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ φηαλ ην ρξεηάδεηαη, 

δεκηνχξγεζαλ ην DCC ( κνληέιν Μίζζσζεο Γπλακηθήο Υσξεηηθφηεηαο). 

  χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπο, ν ρξήζηεο – πειάηεο ζπκθσλεί ζε κία 

ηηκή κε ηνλ πάξνρν γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ νπνία θαη 

επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη ζηε ιήμε ηεο ζπκθσλίαο. Σφηε ππάξρεη θαη ην ζρεηηθφ 

ηζηνξηθφ σο πξνο ηε ζπκθφξεζε ηνπ δηθηχνπ, πνπ επηηξέπεη θαιχηεξνπο 

ππνινγηζκνχο. Με ηε βνήζεηα νξηζκέλσλ κεραληζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ππνινγίδεηαη θαη ζ΄ απηφ ην κνληέιν ε θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ , φζνλ αθνξά 

ζηε ζπκθφξεζε, θαη εμεηάδεηαη ε πξνζθνξά  ηηκψλ γηα ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, 

ε νπνία ηειηθά ηίζεηαη είηε γηα θάζε ρξήζηε, είηε γηα θάζε παθέην ρξήζεο.    

  Η πξφηαζή ηνπο απεηθνλίδεηαη κε ηελ ζπλάξηεζε:  

Service(S) = f(Volume (V) , Term (T), Price per unit volume (Pv))  

Γειαδή ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρεη έλα επηιεγκέλν 

απφ ηνλ ίδην ζπκβφιαην ρξήζεο, ε ηηκνιφγεζε ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζπρλφηεηα κεηάδνζεο πνπ επηιέγεη (V), γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (T), κε ηελ ηηκή κνλάδαο κεηάδνζεο (Pv) πνπ έρεη ππνινγίζεη ν 

πάξνρνο. Η ηηκή απηή (Pv) , εμαξηάηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπκθφξεζεο ηνπ 

δηθηχνπ γηα θάζε πξνηεηλφκελε ππεξεζία.                                                                            

 

 

 

5.2.3. ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ «PARIS METRO» (Paris Metro 

Pricing, PMP) 

 

   ε απηφ ην πξφηππν, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Andrew Odlyzko ην 

1998, γηα ηελ παξνρή δηαθνξνπνηεκέλσλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, ην δίθηπν 

ρσξίδεηαη ζε αλεμάξηεηεο δηαδξνκέο θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο νξίδνληαη γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε θάζε δηαδξνκή. Σν πξφηππν νλνκάζηεθε έηζη απφ ην ζχζηεκα 

ηξαίλσλ ηνπ Παξηζηνχ, πνπ, κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ '80, πεξηείρε πξψηεο θαη 

δεχηεξεο ζέζεο θαζίζκαηα, ίδηα ζε αξηζκφ θαη πνηφηεηα, αιιά δηαηηκεκέλα 

δηαθνξεηηθά (ηα πξψηεο ηάμεσο θαζίζκαηα θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξν).  
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  Όηαλ απηφ ην πξφηππν εθαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ Γηαδηθηχνπ, νη 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαδξνκέο δελ ζα απεηθνλίζνπλ ηηο 

δηαθνξέο ζηα επίπεδα πξνηεξαηφηεηαο ζηηο δηαδξνκέο ή ηηο δηαθνξεηηθέο 

εγγπήζεηο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, φπσο ζην ζηαηηθφ πξφηππν πξνηεξαηφηεηαο 

ηηκνιφγεζεο. Οη δηαθνξέο ζηηο δαπάλεο κεηάδνζεο νδεγνχλ ζηηο αλακελφκελεο 

δηαθνξέο ζηε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ. Όινη νη 

κεραληζκνί ηηκνιφγεζεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ δήηεζε θαη έηζη κπνξνχλ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ νη δηαδξνκέο αλάινγα κε ηε  ζπκθφξεζε. Σν πξφηππν PMP 

δηαθνξνπνηεί ηα δηάθνξα θαλάιηα κεηάδνζεο κφλν σο πξνο ηελ ηηκή, εληειψο 

απινπζηεπηηθά. Έηζη νη αθξηβφηεξεο δηαδξνκέο έρνπλ κηθξφηεξε δήηεζε, 

επνκέλσο ιηγφηεξε ζπκθφξεζε θαη ηειηθά παξέρνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο. 

  Αλ θαη ην πξφηππν απηφ ζε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη απιφ λα 

εθαξκνζζεί, έρεη δχν πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ επηπηψζεηο 

ζηελ απνδνηηθφηεηα. Καη' αξράο, γηα λα ηξέρνπλ θαιά νη εθαξκνγέο, ε 

θπθινθνξία ζην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζηε ρακειή πιεπξά, ε νπνία 

δεκηνπξγεί ηα εξσηήκαηα γηα ην πψο λα ρσξηζηεί ην δίθηπν. Γεχηεξνλ, απφ κηα 

ηερληθή ζθνπηά, νη ηξέρνπζεο ηερλνινγίεο θαζηζηνχλ δχζθνιν ην λα κεηξήζνπλ 

πξαγκαηηθά ηελ θπθινθνξία ζην δηαδίθηπν, θαη έηζη λα ζρεδηάζνπλ ηα 

απνδνηηθά ρσξίζκαηα.  

 

 

5.2.4. ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΑΓΑΘΧΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ ΕΧΖ 

 

  Κάπνηα κνληέια είλαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα θαη έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πξντφλησλ. ΄ απηή ηελ θαηεγνξία 

αλήθεη γηα παξάδεηγκα ην κνληέιν ηηκνιφγεζεο γηα αγαζά κε ζχληνκν ρξφλν 

δσήο (perishable goods), ησλ Liu Meilian  θαη Huo Weiwei ( Dynamic pricing 

of perishable goods pricing in electronic markets, 2007). Ο ιφγνο ηεο 

εμεηδίθεπζεο έγθεηηαη ζηε θχζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ, θαζψο έρνπλ 

ρξεζηκφηεηα-αμία γηα κία πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κεηά απφ ηελ νπνία ε 

αμία ηνπο ειαρηζηνπνηείηαη ή απνηειεί απιψο κία έλδεημε. Αγαζά ηέηνηνπ είδνπο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη νη μελνδνρηαθέο θξαηήζεηο 

ζηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ. 

http://www.highbeam.com/Search.aspx?q=author:%22Liu%2c+Meilian%22
http://www.highbeam.com/Search.aspx?q=author:%22Huo%2c+Weiwei%22
http://www.highbeam.com/doc/1G1-178220137.html
http://www.highbeam.com/doc/1G1-178220137.html
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  Λφγσ ηεο κηθξήο δηάξθεηαο δσήο πνπ έρνπλ απηά ηα αγαζά, ζεσξείηαη 

απαξαίηεην απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ κνληέινπ λα ππάξμεη θαη εηδηθή κέζνδνο 

ηηκνιφγεζεο. Σν πξφηππφ ηνπο ιεηηνπξγεί πάλσ ζηελ πιαηθφξκα ησλ Έμππλσλ 

Πξαθηφξσλ. Λφγσ ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, δίλεηαη έκθαζε ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη πεξηνξίδεηαη ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ε δπλαηφηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ηηκήο. Οπζηαζηηθή ε ηηκή θαζνξίδεηαη βάζε πξφβιεςεο 

ηεο δήηεζεο. 

  Οη πξνκεζεπηέο , έπεηηα απφ ηελ απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ 

κελπκάησλ, ζπγθεληξψλνπλ ηε ιίζηα ησλ πξνηηκήζεσλ ( βeta1, beta2 θιπ) ησλ 

ππνςήθησλ πειαηψλ (Ν). Θέηνπλ πξνηεηλφκελεο ηηκέο (p) , αλάινγα κε ην 

ρξφλν ( t) (πρ. ζηελ πεξίνδν 100 εκεξψλ ), ηα απνζέκαηα πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο θαη ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο. 

 

 

5.2.5. ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΣΖ ΜΔΧ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ (Collaborative Prototyping and the 

Pricing of Custom-Designed Products) 

 

  Οη Terwiesch C . θαη  Loch C. H. (2004) ζρεδίαζαλ ην κνληέιν ηνπο 

βαζηδφκελνη ζε δχν επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο,  ηε ζεσξία ηεο έξεπλαο θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

πξντφλησλ εκπεηξίαο   (experience goods).  

  Κάζε ρξήζηεο ππνινγίδεη θαη απνδίδεη κία αμία- ρξεζηκφηεηα u0   ζε 

έλα αγαζφ πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά. Ο δε πξνκεζεπηήο ζέηεη κφλν ηνλ 

παξάγνληα ηεο δηάζεζεο H πάλσ ζε απηή ηελ αμία u0 . Οη Terwiesch θαη Loch 

κεδελίδνπλ αξρηθά ηελ ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ. Καζψο ν ρξήζηεο δελ 

κπνξεί λα πξνυπνινγίζεη ηε ρξεζηκφηεηα- αμία ηνπ αγαζνχ απηνχ  

πξνζαξκνζκέλνπ ζηα δηθέο ηνπ απαηηήζεηο, δεηά λα εμεηάζεη θάπνηεο πηζαλέο 

παξαιιαγέο πνπ έρεη λα ηνπ πξνηείλεη ν πξνκεζεπηήο. Απηή ε δπλαηφηεηα δίλεη 

πξνζηηζέκελε αμία ζηελ αλακελφκελε πνηφηεηα ηνπ αγαζνχ.  

  ην κνληέιν ηνπο ιακβάλνπλ επηπιένλ ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ παξαιιαγψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θάζε θνξά θαη ην φξηφ ηνπο, 

ην δηακεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζρεδηαζκνχ ηνπο, θαη ηε ζρεηηθή ηηκνιφγεζή ηνπο. 



63 

 

  Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ , ν πειάηεο επηιέγεη έλα επίπεδν πνηφηεηαο 

γηα ην πξντφλ ην νπνίν ζέηεη σο φξην θαη δνθηκάδεη παξαιιαγέο κέρξηο απηνχ 

ηνπ νξίνπ. Οη επηινγέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πειάηε, ελψ ν 

πξνκεζεπηήο ζέηεη έλα ειάρηζην ηηκήο εμαξρήο γηα ηα πξντφληα, ην νπνίν 

αλαπξνζαξκφδεη αλάινγα κε ηελ παξαιιαγή, ηηο πξνηηκήζεηο , ηηο δνθηκέο θαη 

ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζαξκφδεη ζην ηειηθψο δηακνξθσκέλν 

πξντφλ. Σέινο ε ηηκή ηνπ πξντφληνο ιακβάλεη ππφςε ηε ρξεζηκφηεηα-αμία ζηελ 

νπνία έρεη θαηαιήμεη ν ρξήζηεο θαη ην πνζφ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

θαηαβάιιεη γηα λα ην απνθηήζεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ  IPRICE 

 

6.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

  Σν iPrice είλαη κία ζχγρξνλε κέζνδνο ηηκνιφγεζεο ζην δηαδίθηπν , 

βαζίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ERG, PT, Mental Account ηηο νπνίεο θαη εληάζζεη ζε 

έλα ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ αιγνξίζκνπ. 

  Απνηειεί κία πξνζπάζεηα λα ππάξμεη κία επθπήο κέζνδνο ηηκνιφγεζεο 

ε νπνία πεξηθιείεη ηελ έλλνηα ηεο απνηίκεζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο. Οη 

εκπλεπζηέο ηνπ ( W-L Chang θαη  S.T. Yuan) αλαθέξνπλ φηη γηα λα ην 

δεκηνπξγήζνπλ ζπλδχαζαλ νξηζκέλεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή  θαη 

ηελ ρξεζηηθή αμία ππφ εληαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηερλνινγηθψλ  ζπζηεκάησλ , 

βαζηδφκελνη ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Jarvinen (Jarvinen  2000) σο πξνο ηελ 

κέζνδν ηεο έξεπλαο. Σν κνληέιν ηνπο , φπσο θάζε ζχζηεκα, ελζσκαηψλεη θαη 

ηελ αλαιπηηθή θαη ηελ ζπλζεηηθή πξννπηηθή θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κε 

φξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηφρσλ θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 

   Καηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

πξνζπαζήζακε λα κεηαθέξνπκε φζν ην δπλαηφλ πην πηζηά ηελ πεξηγξαθή πνπ 

νη ίδηνη νη δεκηνπξγνί ηνπ θαηέγξαςαλ, απφ δχν πνλήκαηά ηνπο : 1) iPrice: a 

collaborative pricing system for e-service bundle delivery,  Int. J. Electronic 

Business, Vol. 5, No. 6, 2007 ζει 632  θαη  2) A Markov-based collaborative 

pricing system for information goods bundling Expert Systems with 

Applications,  Volume 36, Issue 2, Part 1, March 2009, Pages1660-1674 Wei-

Lun Chang, Soe-Tsyr Yuan 

 

6.2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

  Σν ζχζηεκα iPrice ιεηηνπξγεί κε ην ζπλδπαζκφ ηξηψλ ελνηήησλ: 

* ην ζχζηεκα  πλεξγαηηθήο Γηακόξθωζεο Πξνηύπνπ (collaborative 

prototyping module) 

*ην ζχζηεκα Δθηίκεζεο Βέιηηζηεο Σηκήο (Optimal-Price Estimation Module) 

θαη  
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* ην ζχζηεκα Αλαζεώξεζεο Έθδνζεο (Version revisionary module). 

  Κέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ελφηεηα ηεο πλεξγαηηθήο 

Γηακόξθωζεο Πξνηύπνπ ( CP module) . Δδψ αληρλεχεηαη ην πην θαηάιιειν 

θάζε θνξά παθέην γηα ηνλ ππνςήθην πειάηε κέζσ κηαο αιιειεπηδξαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο καδί ηνπ. Καηφπηλ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο Δθηίκεζεο Βέιηηζηεο 

Σηκήο (OPE Module) ππνινγίδεηαη ε ηηκή κε βάζε ηηο παξακέηξνπο πνπ 

πξνήιζαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπλεξγαηηθήο δηακφξθσζεο πξνηχπνπ θαη 

ιακβάλνληαο επηπιένλ ππφςε ηα έμνδα ζρεδηαζκνχ, ηηο δαπάλεο ειέγρνπ θαη ην 

θφζηνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνηχπνπ. Σέινο ε ιεηηνπξγία ηεο Αλαζεώξεζεο 

Έθδνζεο (VR module) αλαπξνζαξκφδεη πεξηνδηθά, εθείλεο ηηο εθδφζεηο κε ην 

ρακειφηεξν θέξδνο. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 

δεκηνπξγνχο ηεο ζρεκαηηθά ζηελ απεηθφληζε πνπ αθνινπζεί : 

 

 
Σχήμα 4 Απεηθόληζε ηνπ ζπζηήκαηνο iPrice   (iPrice: a collaborative pricing system for e-

service bundle delivery,  Int. J. Electronic Business, Vol. 5, No. 6, 2007 ζει 631) 
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6.3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

 

  Πίζσ απφ ηε ιεηηνπξγία ηηκνιφγεζεο ηνπ κνληέινπ θξχβνληαη 

ηέζζεξηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο: ε ζπλεξγαηηθή δηακφξθσζε πξσηνηχπνπ, ε 

ζεσξία ηεο πξννπηηθήο , ε ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαη ε ζπληήξεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηά ζρεκαηηθά απνδίδνληαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο 

κε ηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 
Σχήμα 5  Γηαδηθαζία ηηκνιόγεζεο iPrice ,  (iPrice: a collaborative pricing system for e-service 

bundle delivery,  Int. J. Electronic Business, Vol. 5, No. 6, 2007 ζει 632) 

 

 

Αο πξνζπαζήζνπκε  λα θαηαλνήζνπκε ηη θάλεη θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο απηέο 

ππνιεηηνπξγίεο: 

 

1. Δληνιή επηινγήο κεηαμύ παξαιιαγώλ (Select one among versions).Ο 

πειάηεο επηιέγεη κία παξαιιαγή πνπ πεξηέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο. Οη 

παξαιιαγέο απηέο πξνέξρνληαη κε ηε κνξθή παθέησλ , απφ δηάθνξνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ. Έηζη ν θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κία 

δέζκε ππεξεζηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο πνπ θάζε θνξά έρεη. Δάλ νη 

αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή θαιχπηνληαη κε πξνυπάξρνληα παθέηα, ε ηηκή 

πξνθχπηεη άκεζα. Γηαθνξεηηθά ην πξφγξακκα ζπλερίδεη πεξλψληαο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαηηθήο δηακφξθσζεο πξνηχπνπ. 
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2. πλεξγαηηθή δηακόξθωζε πξνηύπνπ (Colaborative Prototyping CP). 

Μέζσ ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζπζηήκαηνο θαη θαηαλαισηή 

δεκηνπξγνχληαη πξφηππα κέρξηο φηνπ βξεζεί ην θαηαιιειφηεξν γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ. Σν ζχζηεκα ζηελ νπζία αλαπξνζαξκφδεη εδψ κία αξρηθή παξαιιαγή 

αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ πειάηε, ηηο ηηκνινγήζεηο πνπ έρεη ζην αξρείν ηνπ θαη 

ηηο πιεξνθνξίεο ππεξεζηψλ ζαλ έλα λέν παθέην. Η δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη 

κέζσ ελφο loop ηνπ πξνγξάκκαηνο ( βξφρνπ εθπιήξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνυπνζέζεσλ), κέρξηο φηνπ λα βξεζεί ην θαηάιιειν πξφηππν. 

 

 

3. Πξόβιεψε αλαγθώλ θαη εθηηκώκελε ηηκή (Needs prediction and 

price estimation).Σν ζχζηεκα ζην ζεκείν απηφ εθαξκφδεη δηαδξαζηηθά ηηο 

αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο πξννπηηθήο θαη ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ γηα 

αλάιπζε θαη πξφβιεςε ηνπ παθέηνπ πνπ ζα πξνζθέξεη. ην ηέινο  ηεο 

δηαδξαζηηθήο απηήο δηαδηθαζίαο, ζα επηιέμεη κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ εθείλν πνπ 

έρεη ηε βέιηηζηε πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα φζα ζέιεη ν θαηαλαισηήο.  Καηφπηλ 

ππνινγίδεηαη ε ηηκή, ζηελ νπνία απηνκάησο εκπεξηέρεηαη ην θφζηνο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνηχπσλ, ηα έμνδα ζρεδηαζκνχ  ηεο παξερφκελεο πξνζαξκνγήο 

θαη ηα έμνδα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 

4. Δθηίκεζε ηνπ θέξδνπο θαη αλαζεώξεζε έθδνζεο/παξαιιαγήο 

(Appraise the profits and revise versions). ε ηαθηά δηαζηήκαηα ην ζχζηεκα 

ππνινγίδεη ην θέξδνο θάζε παξαιιαγήο. Έηζη ε παξαιιαγή κε ην ρακειφηεξν 

θέξδνο αληηθαζίζηαηαη ή αλαδηακνξθψλεηαη απηφκαηα, κε ηε βνήζεηα ηεο 

ππάξρνπζαο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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6.3.1. ΤΣΖΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 
(collaborative prototyping module) 

 

 

  Σν ζχζηεκα CP  φπσο ήδε έρνπκε πξναλαθέξεη, είλαη ην βαζηθφηεξν 

ζην κνληέιν iPrice. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη λα επαλαζρεδηάδεη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ ρξήζηε ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην παξερφκελν παθέην, κέζα απφ κία 

πξνυπάξρνπζα παξαιιαγή. Σν ζχζηεκα CP έρεη δχν πηζαλέο εηζφδνπο. Η κία 

είλαη ε επηιεγκέλε παξαιιαγή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ελφηεηα Δκθάληζε 

Παξαιιαγψλ θαη Δπαλαπαξνπζίαζή ηνπο (Version introduction & 

Representation , GUI , ζρήκα 4) . Η δεχηεξε είλαη ε πιεξνθφξεζε πνπ 

παξέρεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θαηαλαισηή θαη ε νπνία απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο φιεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο. Σαπηφρξνλα 

ην ζχζηεκα έρεη θαη δχν εμφδνπο, κία γηα ηελ πξνβνιή ηεο βέιηηζηεο δέζκεο 

ππεξεζηψλ θαη κία γηα ηνλ ππνινγηζηή. Η δέζκε/παθέην ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο 

ηνπ ρξήζηε θαη πεξηθιείεη ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ππεξεζηψλ. 

  Η βαζηθή ηδέα γηα ην ζχζηεκα CP είλαη λα ζπλδπάδεη ηελ ζπλεξγαηηθή 

δηακφξθσζε πξνηχπνπ κε ηελ ζεσξία ησλ αλαγθψλ ηνπ Alderfer (ERG theory), 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζθεξζνχλ θαηάιιεια παθέηα κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε 

ηνλ πειάηε. Όπσο ήδε μέξνπκε, νη αλάγθεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ERG 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: αλάγθεο βαζηθέο (χπαξμεο-

επηβίσζεο), αλάγθεο ςπρηθέο (ζπγγέλεηαο-έληαμεο-ζπκκεηνρήο) θαη αλάγθεο 

αλάπηπμεο-εμέιημεο. Οη εκπλεπζηέο ηνπ κνληέινπ πνπ παξνπζηάδνπκε ζεσξνχλ 

φηη νη αλάγθεο ηνπ  εθάζηνηε ρξήζηε κεηαηνπίδνληαη κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ 

θαηεγνξηψλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. Έηζη ε αιπζίδα ηνπ Markov 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνβιεθζεί απηή ε ζπκπεξηθνξά ζηελ κεηαθίλεζε 

κεηαμχ ησλ αλαγθψλ. 

  Η αιπζίδα ηνπ Markov είλαη κία ζηνραζηηθή δηαδηθαζία 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ. Μφλν ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ πξφβιεςε ηεο επφκελεο ή ησλ επφκελσλ, θαη αλ απηή είλαη γλσζηή δελ 

ρξεηαδφκαζηε εθείλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί. Η ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα αλαγθψλ 

έρεη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 

 πγθεθξηκέλεο, πεξηνξηζκέλεο θαηαζηάζεηο 

 Υξνληθέο απνζηάζεηο 

 Νφκν ησλ πηζαλνηήησλ 
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 Γπλακηθή. 

  Οη δεκηνπξγνί ηνπ iPrice μεθηλνχλ κε ηελ παξαδνρή  φηη ην ζχζηεκα  

πεξηγξάθεηαη ζε δηαδνρηθνχο ρξφλνπο θαη θαηαζηάζεηο, γηα θαζέλα απφ ηνπο 

νπνίνπο ππάξρεη έλαο πεπεξαζκέλνο αξηζκφο πηζαλψλ απνηειεζκάησλ πνπ είλαη 

γλσζηά.  ε απηνχο ηνπο ρξφλνπο ην ζχζηεκα κπνξεί λα έρεη αιιάμεη απφ ηελ 

θαηάζηαζε πνπ ήηαλ ηελ πξνεγνχκελε ζηηγκή ζε άιιε ή λα παξέκεηλε ζηελ 

ίδηα θαηάζηαζε. Οη αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο θαινχληαη κεηαβάζεηο. Σν 

ζχζηεκα μεθηλάεη κε ηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (Ν
0
) θαη ηνλ πίλαθα κεηάβαζεο 

(Ρ). Οη πηζαλέο θαηαζηάζεηο ηεο ηεξάξρεζεο ησλ  αλαγθψλ ζε νπνηαδήπνηε 

ρξνληθή πεξίνδν κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηελ αξρηθή θαηάζηαζε θαη 

ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ζε άιιε. 

  Η θαηάζηαζε ζε κηα δεδνκέλε πεξίνδν εμαξηάηαη απφ ηελ επαλάιεςε 

ηεο θαηάζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ (N
t-1

) θαη απφ ηηο πηζαλφηεηεο 

κεηάβαζεο:  N
t
 = Ν(

t-1
)P (αιπζίδα Markov). Οη αξρηθέο πηζαλφηεηεο ηνπ πίλαθα 

P πξνέξρνληαη απφ ηηο παξακέηξνπο- πξνθίι ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, 

θαη ζα αλαπξνζαξκνζηνχλ ζχκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε. Η 

ζχλζεζε ηεο ηεξαξρίαο αλαγθψλ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε έλα δηάλπζκα ζεηξάο 

(π.ρ., N
t
 = (Δ, R, G) φπνπ ην Ν αληηπξνζσπεχεη κηα ηεξαξρία αλαγθψλ θαη ην t 

αληηπξνζσπεχεη ην ρξφλν). 

  Καηφπηλ νη δεκηνπξγνί ηνπ iPrice ππνζέηνπλ φηη έρνπκε κηα αθνινπζία 

κε t πιαίζηα θαη νη θαηαζηάζεηο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην ζχλνιν  {N
1
, Ν

2
, 

N
3
,…, N

t
}, φπνπ ην Ν κία θαηάζηαζε ζην ρξφλν t. Οη παξερφκελεο δέζκεο 

ππεξεζηψλ – παθέηα (bundles) νξίδνληαη σο έλα ζχλνιν  {B
1
, B

2
, B

3
,…, B

t
}. 

Κάζε παξερφκελν παθέην νξίδεηαη φηη εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε ( π.ρ. 

P(N
t+1

 = B
t+1

N
1
 = B

1
, N

2
 = B

2
, N

3
 = B

3
, … , N

t
 = B

t
) = P(N

t+1
 = B

t+1
N

t
 = B

t
)). 

Δπνκέλσο, ν ηχπνο φζνλ αθνξά ηελ αιπζίδα ηνπ Markov, γηα πξφβιεςε ηεο 

επφκελεο θαηάζηαζεο είλαη N
t
 = Ν(

t-1
)P .  

  Όηαλ ν αιγφξηζκνο CP ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ην παξαπάλσ πξφγξακκα 

αξρίδεη, δειψλνληαη νη κεηαβιεηέο (φπσο εμεγείηαη ζηνλ πίλαθα 3). 

πγθεθξηκέλα, ην Ν ( πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο αλάγθεο ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε), 

ην B_Needs ( πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο αλάγθεο πνπ κία δέζκε-παθέην κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη) θαη ην V_ Needs ( πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί 
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λα ηθαλνπνηήζεη ην αξρηθφ παθέην πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο) είλαη δηαλχζκαηα θαη 

πεξηθιείνπλ ηξία δεθαδηθά ζεκεία ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηηο βαζηθέο (E) 

ηηο ςπρνινγηθέο (R) θαη ηηο αλάγθεο εμέιημεο-αλάπηπμεο (G). Απφ ηηο άιιεο 

κεηαβιεηέο ηνπ πίλαθα, ην  Β αληηπξνζσπεχεη κηα ζπγθεθξηκέλε δέζκε 

ππεξεζηψλ-παθέην,  θαη ην V είλαη ε παξαιιαγή πνπ ν ρξήζηεο επέιεμε αξρηθά. 

  Αθφκε, P θαη Pmass είλαη νη πίλαθεο κεηάβαζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε θαη ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ αληηζηνίρσο. Δηδηθφηεξα, 

CP_Flag είλαη κηα κεηαβιεηή πνπ θαηαγξάθεη ηελ απφθαζε ηνπ ρξήζηε, πνπ 

δείρλεη εάλ ν ρξήζηεο απνθαζίζεη λα αθνινπζήζεη ηε ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία 

κε ην ζχζηεκα, ή φρη. Αλ λαη, ηφηε ε ηηκή ηίζεηαη 1. Γηαθνξεηηθά ε ηηκή ηνπ 

ηίζεηαη 0. Η κεηαβιεηή R πεξηέρεη ηελ απάληεζε ηνπ ρξήζηε (π.ρ. ην λα δερηεί 

είλαη πάιη  1) φηαλ ηνπ πξνζθέξεηαη κία πξνζαξκνζκέλε δέζκε ππεξεζηψλ-

παθέην.  

  Σν CP_Flag θαη ην R ηίζεληαη 0 πξνηνχ λα μεθηλήζεη ε βαζηθή 

δηαδηθαζία. Η δηαδηθαζία ελεξγνπνηείηαη φηαλ ην CP_Flag παίξλεη ηελ ηηκή 1, 

δείρλνληαο φηη ν ρξήζηεο απνθάζηζε λα αλαδεηήζεη έλα θαιχηεξν παθέην κέζσ  

ηεο αιιειεπίδξαζεο. Έηζη, ην ζχζηεκα ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

επηιεγκέλε έθδνζε (V), δηαβάδεη ηε κήηξα καδηθήο κεηάβαζεο (Pmass), θαη 

κεηαζρεκαηίδεη ηηο αξρηθέο αλάγθεο (Ν
0
) θαη ηε κήηξα κεηάβαζεο (P) ζε 

V_Needs θαη Pmass, αληίζηνηρα.  

  Έπεηηα, έλαο βξφρνο ―while‖ μεθηλά κε ηνπο φξνπο φηη ν ρξφλνο (t) 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0 θαη φηη νη αλάγθεο (N
t
) είλαη ζπγθιίλνπζεο (δει., νη 

αλάγθεο ηείλνπλ λα γίλνπλ ζηαζεξέο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο παξαηεηακέλνπ 

ρξφλνπ). Οη αλάγθεο ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (t) κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο αιπζίδαο ηνπ Markov (N
t
 = Ν(

t-1
)P ) πνπ 

ελζσκαηψλεη ηελ ERG ζεσξία ζηε κήηξα κεηάβαζεο. Όηαλ ε αλάγθε ηνπ 

ρξήζηε ππνινγίδεηαη ζην ρξφλν t (δει. N
t
 = Ν(

t-1
)P) , ην ζχζηεκα ζπλαξκνινγεί 

δπλακηθά κηα δέζκε πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε 

θαη ηελ πξνηείλεη ακέζσο. Δάλ ν ρξήζηεο απνξξίςεη ηελ πξνηεηλφκελε δέζκε 

ππεξεζηψλ ηελ ίδηα ζηηγκή, ην ζχζηεκα πξνβιέπεη ηηο αλάγθεο γηα ηελ επφκελε 

ρξνληθή πεξίνδν, βαζηδφκελν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

πξνηεηλφκελε δέζκε ππεξεζηψλ. Ο βξφρνο ―while‖ ζηακαηά λα ηξέρεη κφλν 

φηαλ δέρεηαη ν ρξήζηεο ηελ πξνηεηλφκελε δέζκε ή φηαλ νη αλάγθεο (N
t
) 

ζπγθιίλνπλ.  
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  Σν ζχζηεκα εμεηάδεη ηε κέγηζηε δπλαηή ρξεζηκφηεηα-αμία κεηαμχ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δεζκψλ θαη ελεκεξψλεη ηνλ πίλαθα κεηάβαζεο ηνπ ρξήζηε γηα 

ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο. Αληίζεηα, εάλ ν ρξήζηεο δερηεί ηελ αξρηθή δέζκε, 

ε ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο πξνηχπνπ δελ ζα εθθηλεζεί θαη ην 

ζχζηεκα ζα πξνβάιιεη ηελ πξνηεηλφκελε έθδνζε θαη ηελ ρξεζηηθή ηεο αμία. 

  Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε ελφηεηα CP ζπλδπάδεη ηε ζπλεξγαηηθή 

δηακφξθσζε πξνηχπνπ, ηελ ERG ζεσξία, θαη ηε ζεσξία πξννπηηθήο κε ζθνπφ 

λα πξνβιέςεη θαη λα εθηηκήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε κε αθξίβεηα θαη 

ηαρχηεηα. Δπηπιένλ, ε κνλάδα CP παξάγεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηα πξφηππα πνπ βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Σέινο, 

κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ ππνινγίδεηαη ε κέγηζηε ρξεζηκφηεηα (δει., αμία 

πξννπηηθήο), ε νπνία δείρλεη πνηα δέζκε ππεξεζηψλ είλαη ε πην θαηάιιειε γηα 

έλαλ ρξήζηε.  

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αιγφξηζκνο θαη ν πίλαθαο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ: 

 

 

 

Σχήμα 6. Αιγόξηζκνο CP. ( Wei-Lun Chang & Soe-Tsyr Yan, 2009) 
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Variable Description 

N[E, R, G] 
A vector; it represents the user’s existence, relatedness, 

and growth needs 

V The initial version that user selected among all 

V_Needs[E, R, G] A vector; it represents the needs that a version can satisfy 

B A bundle of services according to N[E, R, G] 

B_Needs[E, R, G] A vector; it represents the needs that a bundle can satisfy 

P The transition matrix of a user 

Pmass The transition matrix came from mass customers 

CP_Flag 
The flag to record user’s decision that accepts the initial 

version or interacts with the system 

R 
The response of user that accepts or rejects the furnished 

bundle 

t A time period 

 

Πίνακας 3. Πεξηγξαθή κεηαβιεηώλ CP (A Markov-based collaborative pricing system for 

information goods bundling , Expert Systems with Applications,  Volume 36, Issue 2, Part 1, 

March 2009, Pages1660-1674 Wei-Lun Chang, Soe-Tsyr Yuan) 

 

 

6.3.2. ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΒΔΛΣΗΣΧΝ ΣΗΜΧΝ (Optimal Price 

Estimation module OPE) 

  Σν ζχζηεκα OPE είλαη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο βέιηηζηεο ηηκήο ρξέσζεο. ην OPE εηζέξρνληαη νη πιεξνθνξίεο θάζε 

δέζκεο ππεξεζηψλ θαη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Σν εμαγφκελν είλαη ε βέιηηζηε 

ηηκή πνπ ζπλδπάδεη θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο δηάθνξεο εηζαγφκελεο 

πιεξνθνξίεο. Σν ζθεπηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο OPE βαζίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

ζεσξίαο ηεο πξννπηηθήο θαη ην Γηαλνεηηθή Λνγηζηηθή. 

  Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο OPE φπσο δηαθαίλνληαη θαη απφ 

ηελ νλνκαζία ηνπ, είλαη ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ, ν αξηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

παθέησλ θαη ηα ζηνηρεία ειέγρνπ. Σν θφζηνο ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ην 
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θφζηνο γηα ηε δεκηνπξγία πξνηεηλφκελσλ πξνηχπσλ-παξαιιαγψλ θαη 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ κέγηζηε ρξεζηκφηεηα-αμία κεηαμχ ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ παθέησλ είλαη ζρεηηθφο κε ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ πνπ 

απνηηκνχλ αλ ε ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία θνζηίδεη θαη ρξεηάδεηαη επνκέλσο λα 

ρξεσζεί ζηνλ ρξήζηε θαηαλαισηή. Σα ζπζηαηηθά απηά παξνπζηάδνληαη 

ζρεκαηηθά παξαθάησ : 

 

Σχήμα 7. Η θαηαλνκή γηα ηηο ηξεηο ζπλαξηήζεηο (D, T, C). (A Markov-based collaborative 

pricing system for information goods bundling,  Expert Systems with Applications,  Volume 36, 

Issue 2, Part 1, March 2009, Pages1660-1674 Wei-Lun Chang, Soe-Tsyr Yuan) 

 

  Σν θφζηνο κηαο πξνηεηλφκελεο δέζκεο ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη ην 

θφζηνο γηα κηα ζεηξά ππεξεζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παθέην. πγθεθξηκέλα 

αλαπηχζζεηαη έλαο ηχπνο πνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηνηρεία θαη είλαη ν εμήο :  

P  D(U) + T(N) + C, φπνπ D είλαη ε ζπλάξηεζε γηα ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ, U 

ε κέγηζηε δπλαηή ρξεζηκφηεηα-αμία, Ν ην ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ παθέησλ, 

Σ ε ζπλάξηεζε γηα ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη C ε ζπλάξηεζε πνπ ππνινγίδεη ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζ΄έλα παθέην. 

  Αθφκε είλαη ζεκαληηθφ γηα ην ζχζηεκα OPE λα δηεξεπλήζεη ηε 

κέγηζηε αμία-ρξεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ παθέησλ. Η ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία γηα 

ηελ εμεξεχλεζε ηεο κέγηζηεο ρξεζηκφηεηαο-αμίαο, ρσξίδεηαη ζε δχν πηπρέο κε 

ηνλ ηχπν : U = π(p) + π(p) φπνπ ζπλδπάδνληαη ε ζεσξία ηεο πξννπηηθήο  ( ε 

αμία ηεο ρξεζηκφηεηαο είλαη ίζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο απνηίκεζεο κε ηε 

κέζνδν ηεο βαξχηεηαο) θαη ε δηαλνεηηθή ινγηζηηθή ( ε ιεηηνπξγία ηεο 
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απνηίκεζεο είλαη ην άζξνηζκα ηεο ρξεζηκφηεηαο-αμίαο απφθηεζεο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηαο-αμίαο ζπλαιιαγήο). 

  χκθσλα θαη κε ηε ζεσξία ηεο πξννπηηθήο, ε ιεηηνπξγία απνηίκεζεο 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηη έρεη βαξχηεηα, είλαη αλφκνηεο ζε δηαθνξεηηθνχο 

ρξήζηεο.  Οη ζρεδηαζηέο ηνπ κνληέινπ ππνζέηνπλ φηη νη δχν απηέο ιεηηνπξγίεο 

μεθηλνχλ απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη πξνζαξκφδνληαη πξννδεπηηθά 

αλάινγα κε ην πξνθίι θαη ηε ζπκπεξηθνξά θάζε ρξήζηε. Η ιεηηνπξγία ηεο 

απνηίκεζεο ρσξίδεηαη ζην ηκήκα ηεο ρξεζηκφηεηαο-αμίαο απφθηεζεο ( ε αμία 

πνπ ιακβάλεη θαλείο απφ ην αγαζφ πνπ απέθηεζε ζε ζχγθξηζε κε ηε δαπάλε 

απφθηεζήο ηνπ) θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο-αμίαο ζπλαιιαγήο ( ηα θέξδε ηεο 

ζπλαιιαγήο). 

  Η αμία απφθηεζεο είλαη ε θαζαξή αμία ( δει. u(p̅ - p)) πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε ζπλαιιαγή p ( δει, ην θφζηνο ελφο παθέηνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

είλαη ίζν κε ηελ ηηκή πνπ πξέπεη λα ρξεσζεί θαη΄ειάρηζηνλ) γηα ηελ απφθηεζε 

ελφο αγαζνχ  z ( πνπ απνηηκάηαη σο p̅ ) . Δπηπιένλ , ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο 

εμαξηάηαη απφ ηα ζπλνιηθά θφζηε πνπ ζπγθξίλνληαη κε ηελ ηηκή αλαθνξάο  p
*
. 

Σππηθά νξίδεηαη σο ην θαη΄αλαθνξά απνηέιεζκα π(−p: −p
*
), δει δειψλεη ηελ 

αμία φηαλ ηα θφζηε θαη ε ηηκή αλαθνξάο είλαη p θαη  p
* 
αληίζηνηρα. 

  Δπηπιένλ φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ηξεηο ζπλαξηήζεηο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ καζεκαηηθφ ηχπν : ην θφζηνο ζρεδηαζκνχ (D), ε 

ζπλάξηεζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ (Σ), θαη ε ζπλάξηεζε ηνπ ηειηθνχ 

θφζηνπο (C) πξνθεηκέλνπ ε ηηκή πνπ ζα πξνηαζεί λα είλαη ινγηθή θαη λα 

ζπλδπάδεη ηελ κέγηζηε ρξεζηκφηεηα-αμία θαη ην θέξδνο ηφζν γηα ηνλ 

θαηαλαισηή φζν θαη γηα ηνλ πάξνρν. 

  Ο αιγφξηζκνο γηα ην ζχζηεκα OPE αξρηθά ππνινγίδεη ηε 

ρξεζηκφηεηα-αμία γηα θάζε παθέην Β κέρξη ην ζχζηεκα CP λα ζηακαηήζεη λα 

ζηέιλεη πιεξνθνξίεο. Μεηά ην ζχζηεκα ζέηεη ηελ αμία απφθηεζεο σο Vac ζε u(p̅ 

- p). Η αμία ηεο ζπλαιιαγήο (Vtc) ππνινγίδεηαη κε βάζε δχν δηαθνξεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο, φηη κηα δέζκε ππεξεζηψλ (p) θνζηίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηε δέζκε 

ππεξεζηψλ κε ηηκή αλαθνξάο (p
*
) (δει., p > p

*
). Δπηπιένλ ε ζπλάξηεζε 

ππνινγηζκνχ ηεο βαξχηεηαο δεκηνπξγεί κία αμία βαζηζκέλε ζε θάπνηα 
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απφθαζε γηα ηε δέζκε ππεξεζηψλ (π(po)). Χο εθ ηνχηνπ, ε ηηκή ηεο 

ρξεζηκφηεηαο (U) πξνέξρεηαη κέζα απφ ην άζξνηζκα ηεο ρξεζηκφηεηαο 

απφθηεζεο, ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηνπ βάξνπο ηεο απφθαζεο. 

Σν ζχζηεκα θαζνξίδεη ηελ κέγηζηε ρξεζηκφηεηα-αμία αλάκεζα ζε φιεο ηηο 

δέζκεο ππεξεζηψλ (δει ηα πξφηππα) θαη ζέηεη ηηκή Umax. Ο αξηζκφο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε έλα παθέην (BoS) πξνθχπηεη απφ ηηο πιεξνθνξίεο 

ησλ παθέησλ. Σα θφζηε ησλ ειέγρσλ θαη ην μερσξηζηφ θφζηνο γηα θάζε παθέην 

θαζνξίδνληαη σο Tc θαη Bc αληίζηνηρα. Σέινο ε ηειηθή ηηκή ρξέσζεο (P) 

ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην άζξνηζκα ηεο ρξέσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

(D(Umax)), ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ (T(N) * Tc), θαη ην θφζηνο  (C(BoS) * Bc). 

πλνπηηθά ην ζχζηεκα OPE εμεπξίζθεη ηελ βέιηηζηε ηηκή κε βάζε ηε βέιηηζηε 

ρξεζηκφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία. Οη αξρέο ηεο 

ζεσξίαο ηεο πξννπηηθήο θαη ηνπ δηαινγηθνχ ππνινγηζκνχ ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνλ θίλδπλν φηαλ ππνινγίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα-αμία γηα ην ρξήζηε. Έηζη ε 

ελφηεηα ηνπ OPE φρη κφλν βνεζά ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα ζην λα αλαγλσξίζεη 

κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ ηελ θαηάιιειε δέζκε ππεξεζηψλ, αιιά επηπιένλ 

ππνινγίδεη ηε βέιηηζηε ηηκή πνπ ππάξρεη πίζσ απφ ηε βέιηηζηε ρξεζηκφηεηα. 

  Ο αιγφξηζκνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν πίλαθαο ησλ κεηαβιεηψλ 

παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

  

Σχήμα 8. Ο Αιγόξηζκνο OPE  ( Wei-Lun Chang & Soe-Tsyr Yan, 2009) 
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Variable Description Variable Description 

D 
A function of 

design fee 
Vtc 

The transaction 

utility of a 

bundle 

T 
A function of 

testing effort 
π 

The value 

function 

C A function of cost π 
The weight 

function 

P 
The final price that 

will be charged 
po 

The probability 

of the outcome x 

B 

A specific bundle 

with several 

services 

p 
The basic costs 

of a bundle 

BoS 

The number of 

services in the 

bundle 
p̅ 

The perceived 

value of the 

bundle 

U 

Represents the 

utility value for a 

bundle 

p* 

The reference 

price of the 

bundle 

Umax 
The maximum 

utility among all 
Tc 

The testing cost 

for each bundle 

Vac 
The acquisition 

utility of a bundle 
Bc 

The cost for each 

bundle 

 

Πίνακας 4 . Πεξηγξαθή ηωλ κεηαβιεηώλ OPE The description of all variables (A Markov-based 

collaborative pricing system for information goods bundling, Expert Systems with Applications,  

Volume 36, Issue 2, Part 1, March 2009, Pages1660-1674 Wei-Lun Chang, Soe-Tsyr Yuan) 

 

6.3.3. ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΔΚΓΟΖ (Version Revisionary 

Module VR) 

 

  Σν ζχζηεκα αλαζεψξεζεο ηεο έθδνζεο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο 

ζπληήξεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ζθνπφο απηήο ηεο ελφηεηαο ζην 

κνληέιν iPrice είλαη ινηπφλ ε ζπληήξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κε 
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ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο έθδνζεο ε νπνία δελ επηιέγεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή απνθέξεη ρακειφηεξν θέξδνο απφ ηηο 

ππφινηπεο. ην ζχζηεκα VR εηζέξρνληαη ην ηζηνξηθφ θαη νη παξαιιαγέο-

εθδφζεηο απφ ην ζχζηεκα GUI. Σν αξρείν ηηκψλ θαηαγξάθεη ηελ ηηκή ρξέσζεο 

γηα θάζε δέζκε ππεξεζηψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αξρηθή έθδνζε. Έηζη ην 

ζχζηεκα κπνξεί λα ππνινγίζεη ην θέξδνο γηα θάζε έθδνζε. Καηφπηλ ε έμνδνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο VR δίλεη ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ε νπνία κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ αξρηθή κε ην ρακειφηεξν θέξδνο. 

 

  Η πηζαλφηεηα ζθάικαηνο (ι) ηίζεηαη ζαλ κία ζηνραζηηθή κεηαβιεηή 

πνπ ν κέζνο φξνο ηεο δηαθέξεη απφ εθαξκνγή ζε εθαξκνγή, θαη ζπγθεθξηκέλα 

κέζα ζε κία πνιιαπιαζηαζηηθή ζπλάξηεζε πνιιψλ επηκέξνπο επεμεγεκαηηθψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζ΄απηά ηα ζπζηήκαηα. ( Ο πνιιαπιαζηαζηηθφο 

ηχπνο ρξεζηκνπνηείηαη ιφγσ ηεο ηάζεο ηεο θάζε κεηαβιεηήο κάιινλ λα είλαη 

πςειφηεξε γηα ηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ, παξά λα 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ππφινηπεο , φπσο ζπκβαίλεη ζε κία γξακκηθή 

ζπλάξηεζε). 

 

  πγθεθξηκέλα ε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο δίλεηαη ζαλ  κηα ηπραία 

ζρεδίαζε απφ κία ινγαξηζκηθά-θαλνληθή θαηαλνκή (lognormal distribution)  κε 

κέζν ιάκδα (ι = f(static, dynamic, environmental), φπνπ f(·) είλαη κία 

πνιιαπιαζηαζηηθή ζπλάξηεζε).   

   

Η παξάκεηξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο δηαθέξεη απφ 

εθαξκνγή ζε εθαξκνγή, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, θαζψο βαζίδεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ηελ θαζνξίδνπλ.Έλα παξάδεηγκα 

απνηειεζκάησλ παιηλδξφκεζεο γηα ηε ζπλάξηεζή καο είλαη ην 

παξαθάησ: InERRORS = β0 + β1 * S + β2 * C + β3 * OF + β4 * V + β5 * Sa + β6 

* P + ε, φπνπ β0  β6 είλαη  ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα θάζε δείθηε θαη ε 

είλαη ηα θαηάινηπα. Η αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  (ERRORS) νξίδεηαη  σο ε 

απφθαζε πνπ δελ επηιέρζεθε κεηαμχ φισλ ησλ εθδνρψλ. 
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ι = f(static, dynamic, environmental) = ln  

ERRORS = β0 + β1 * S + β2 * C + β3 * OF + β4 * V + β5 * Sa + β6 * P + ε 

Static indicators 

Size (S) The number of bundles 

Complexity (C) The number of different services in the version 

Dynamic indicators 

Operational frequency 

(OF) 
The number of bundles paid last month 

Volatility (VF) 
The version is subject to the number of frequent 

changes up to present 

Environmental indicators 

Satisfaction (Sa) The subjective score that is assigned by the user 

Profit (P) The average profit for each version 

Πίνακας 5. Οη δείθηεο ηεο ζπρλόηεηαο ιάζνπο ηνπ iPrice 

  Σν ζχζηεκα ζπγθεληξψλεη πεξηνδηθά ηηο πιεξνθνξίεο γηα θάζε έθδνζε 

θαη ελεξγνπνηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαξχηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Η αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ERRORS παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβιέςνπκε ηελ πξνηίκεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εθδφζεσλ 

κέζσ ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ βάξνπο ησλ ζπληειεζηψλ. Αλ ε πηζαλφηεηα 

ζθάικαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θαηψηαην φξην ζθάικαηνο, ην ζχζηεκα 

ζηακαηά ηνλ ππνινγηζκφ. Δπηπιένλ ην ζχζηεκα αλαδηακνξθψλεη ηελ έθδνζε ή 

ηηο εθδφζεηο , βαζηδφκελν ζηελ νληνινγία ησλ εθδφζεσλ θαη κε ηε ζπκβνιή ηεο 

ηαμηλφκεζεο ησλ ππεξεζηψλ. Η λέα ή νη λέεο εθδφζεηο έρνπλ ηελ εληνιή λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηελ παιηά κέρξηο φηνπ φιεο νη εθδφζεηο επαιεζεπηνχλ. 

  πκπεξαζκαηηθά, ην ζχζηεκα VR ελεξγνπνηείηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. Σν ζχζηεκα ζέηεη έλα θαηψηεξν φξην γηα λα δηαζθαιίζεη εάλ 

ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο. Αλ ε δηαδηθαζία είλαη ήδε ζε 

ιεηηνπξγία, ην ζχζηεκα αλαζπλαξκνινγεί ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε κία 

δέζκε θαη ηαπηφρξνλα αληηθαζηζηά ηελ παιηά. Έηζη ε έθδνζε πνπ δελ δίλεη 
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θέξδνο ζα αλαζρεκαηηζηεί θαη ζα απνζπξζεί κε ζθνπφ λα ππάξμεη κία 

θαιχηεξε εθδνρή ηεο γηα επηινγή απφ ηνλ ρξήζηε. 

Ο αιγφξηζκνο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ. ηελ αξρή ηνπ αιγνξίζκνπ θαζνξίδνληαη νη κεηαβιεηέο ζχκθσλα κε 

ηνπο νξηζκνχο ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο γηα θάζε έθδνζε ιεπηνκεξεηαθψο ( π.ρ. 

S,C,OF,V,SA,P) εμάγνληαη απφ ην αξρείν ηηκψλ (PH) θαη απφ ηε ιεηηνπξγία GUI 

(Vinfo). Αθφκε ην ζχζηεκα πξνζζέηεη ηελ πηζαλφηεηα κε επηινγήο γηα θάζε 

έθδνζε απφ κήλα ζε κήλα, θαη μεθηλά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαξχηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ( π.ρ. γηα 3 κήλεο).  

  Έπεηηα , ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη λα 

ππνινγίζεη ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο γηα θάζε έθδνζε θαη λα θάλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάςακε αλαιπηηθά παξαπάλσ. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αιγφξηζκνο δίλεηαη παξαθάησ  

 

Σχήμα 9. Ο Αιγόξηζκνο VR (A Markov-based collaborative pricing system for information 

goods bundling, Expert Systems with Applications,  Volume 36, Issue 2, Part 1, March 2009, 

Pages1660-1674 Wei-Lun Chang, Soe-Tsyr Yuan) 
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6.4. ΤΓΚΡΗΖ ΣΟΤ  ΜΟΝΣΔΛΟΤ IPRICE ΜΔ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΧΝ 

Terwiesch θαη Loch. 

 

  Οη δεκηνπξγνί ηνπ κνληέινπ iPrice , φπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ, 

εηζάγνπλ γηα πξψηε θνξά ζε έλα κνληέιν ηηκνιφγεζεο ηελ εμέηαζε θαη ησλ 

δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ κηαο ζπλαιιαγήο, δει ηνλ θαηαλαισηή θαη ηνλ 

πξνκεζεπηή, έηζη π.ρ. ε πξνηεηλφκελε ηηκή βαζίδεηαη ζηε ζπλεθηίκεζε 

ρξεζηκφηεηαο θαη θέξδνπο. Μάιηζηα πξνρσξνχλ ζε κία ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνηχπνπ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή θαη ην θέξδνο κε άιια 

κνληέια. 

 

 Καζψο φπσο ήδε έρνπκε δεη παξαπάλσ, ην πξφηππν ηηκνιφγεζεο ησλ 

Terwiesch θαη Loch πξνζνκνηάδεη κε ην iPrice , ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνπκε κία ζχγθξηζε ησλ δχν κνληέισλ. 

 

 Terwiesch θαη Loch (2004) iPrice 

θνπόο 1. Δμεηάδεη κηα θαηάζηαζε 

πνπ πεξηιακβάλεη δχν 

νηθνλνκηθά εκπιεθφκελνπο 

θνξείο (θαηαλαισηή θαη 

παξαγσγφ) κε  πηζαλή 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

(δαπάλεο θαη νθέιε).  

2. Τπνινγίδεη ην βέιηηζην 

αξηζκφ πξνηχπσλ θαη ηηκήο. 

 

1. Δθνδηάδεη έλα 

πεξηβάιινλ θαη κε 

ιεηηνπξγίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε 

δνθηκή πξνηχπσλ 

(ππεξεζίεο)  

2. Η αλαηξνθνδφηεζε κε 

ηηο αλαδξάζεηο ησλ 

πειαηψλ γίλεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν 

πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηεί κηα βέιηηζηε 

ηηκή  

 

Μέζνδνο Έλαο κεραληζκφο 

αλαδήηεζεο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο πξνηχπνπ απφ 

ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία  

 

Μηα ζπλζεηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ 

ζπλδπαζκέλε κε  ηε 

ζπλεξγαηηθή 

δηακφξθσζε πξνηχπνπ 

κε νηθνλνκηθέο, 

ςπρνινγηθέο θαη ζεσξίεο 

ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ  

Ρόινο 1. Δπηηξέπνπλ ακθφηεξα ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε  λα 

1. Δπηηξέπνπλ ακθφηεξα 

ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε 
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πξνηύπωλ ζπκκεηέρνπλ ζην 

απνηέιεζκα.  

2. Καηεπζχλνπλ ηελ 

αλαδήηεζε γηα πηζαλή 

βειηίσζε ηνπ ζρεδίνπ.  

 

λα ζπλεξγαζηνχλ γηα έλα 

εμαηνκηθεπκέλν θαη 

πξνζαξκνζκέλν πξντφλ  

2. Πξνζθέξνπλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν 

βειηίσζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ.  

 

Αλάγθεο πνπ 

πξέπεη λα 

ιεθζνύλ 

ππόψηλ 

1. Οη πειάηεο είλαη ζπρλά 

αλίθαλνη λα εθθξάζνπλ 

επαθξηβψο ηηο αλάγθεο ηνπο.  

2. Δίλαη επίζεο δχζθνιν γηα 

ηνπο δεκηνπξγνχο-

πξνκεζεπηέο λα 

δεζκεχζνπλ έλα ζρέδην 

θαηαζθεπήο γηα ην ηειηθφ 

θπζηθφ πξντφλ.  

3. Οη ζρεδηαζηέο 

αμηνινγνχλ ην ηειηθφ 

θπζηθφ πξντφλ παξέρνληαο 

πξφηππα γηα λα 

αλαθαιχςνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο  

 

1.Οη πειάηεο πιεξψλνπλ 

πάληα αθνχ δνθηκάζνπλ 

ηα πξντφληα. 2. Δίλαη 

επίζεο δχζθνιν λα 

πξνβιεθζνχλ νη αλάγθεο  

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

3.  Σέινο, ρξεψλνληαη φρη 

κφλν νη ηειηθέο 

ππεξεζίεο αιιά θαη νη 

δνθηκαζηηθέο ππεξεζίεο. 

Οθέιε 1. Βνεζάεη λα ππεξληθεζεί ε 

ζρεδηαζηηθή αβεβαηφηεηα 

θαη λα ειαηησζνχλ νη 

πηζαλέο θαη νη εθ ησλ 

πζηέξσλ απνγνεηεχζεηο κε 

βάζε ην πξνηεηλφκελν 

πξφηππν. 2. Βνεζάεη επίζεο 

ηνπο παξαγσγνχο λα βξνχλε 

πφζα πξφηππα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη πνηα 

είλαη ε βέιηηζηε ηηκή  

 

1. Διαρηζηνπνηείηαη  ε 

αβεβαηφηεηα γηα ην 

ζρέδην ππεξεζηψλ θαη ηε 

δηαδηθαζία παξάδνζεο κε 

βάζε ηελ πξφβιεςε 

αλαγθψλ.  

2. πλππνινγίδνληαη 

ηέινο νη δαπάλεο 

παξαγσγψλ θαη 

θαηαλαισηψλ (δαπάλεο 

ππεξεζηψλ θαη 

εμεηαζηηθέο 

πξνζπάζεηεο) ζηελ 

ηειηθή ηηκή.  

 

 

Πίνακας 6. Σύγθξηζε iPrice θαη πξνηύπνπ ηωλ Terwiesch θαη Loch 

  

Οη Terwiesch θαη Loch (2004) έιαβαλ ππφςε ηελ αμία πνπ έρεη γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο λα βηψζνπλ ηε  δηαδηθαζία ηεο απφ θνηλνχ παξαγσγήο. ην iPrice 

σζηφζν, φρη κφλν ππάξρεη έλα ζηάδην δνθηκήο απφ ηνπο θαηαλαισηέο,  αιιά 
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ζπλεξγάδνληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε 

βέιηηζηε ηηκή. Η δηαθνξά ινηπφλ κεηαμχ ησλ Terwiesch θαη Loch (2004) θαη 

ηνπ iPrice έγθεηηαη ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην iPrice εζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηα αγαζά/ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ παξά ζηα θπζηθά 

αγαζά/ππεξεζίεο.  

  Δπηπιένλ, ν ηξφπνο γηα λα ππνινγηζηεί ε ηηκή είλαη επίζεο 

δηαθνξεηηθφο. Γηα παξάδεηγκα, Terwiesch θαη Loch (2004) ππέζεζαλ φηη ε ηηκή 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ππάξρεη, θαη ηε ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα ππνινγίζνπλ ηηο 

δαπάλεο ησλ πξνηχπσλ , ελψ νη αλάγθεο ηνπ πειάηε πξνζεγγίζηεθαλ απφ ηελ 

πηζαλφηεηα απφθαζεο. Σν iPrice πξνβιέπεη ηηο αλάγθεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

θαη παξάγεη ηα πξφηππα ακέζσο κέζσ ηεο ζπλέξγεηαο, θάηη εληειψο αληίζηξνθν 

κε ηνπο πξνεγνχκελνπο. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα ππνινγίδεη ηαπηφρξνλα ηε 

βέιηηζηε ηηκή βαζηζκέλε ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο, ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

δνθηκή ησλ πξνηχπσλ, θαη ηηο δαπάλεο.  

  ε αληίζεζε κε άιια κνληέια καζεκαηηθνχ ηχπνπ, ην iPrice 

ρξεζηκνπνηεί αιγνξίζκνπο γηα λα ππνζηεξίμεη ην ζεσξεηηθά πηζαλφ κε ηνπο 

φξνπο ηνπ εθαξκνζηηθά πηζαλνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ  

 

 

  Κάλνληαο κία ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ παξνχζα εξγαζία, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα θξηηήξηα κε 

ηα νπνία κία επηρείξεζε ζην δηαδίθηπν επηιέγεη ην κνληέιν ηηκνιφγεζεο ησλ 

αγαζψλ πνπ παξέρεη. 

  Γλσξίδνπκε φηη ην ιεγφκελν κίγκα marketing πνπ απνηειείηαη απφ ηα 

ηέζζεξα p ( product, price, place, promotion) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο επηρείξεζεο εζηηαζκέλα 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο θάζε θνξά. 

  Η δηακφξθσζε ινηπφλ ελφο απφ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ, ηεο ηηκήο, 

δελ κπνξεί παξά λα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη πάιη ηεο ζηφρεπζεο θαη ηεο 

ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, εμεηάδνληαο ηα ζηνηρεία 

ηεο έξεπλάο καο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε βηβιηνγξαθηθή αλάπηπμε ησλ 

κνληέισλ ηηκνιφγεζεο, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα νξίζνπκε θαη ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ηνπ κνληέινπ ηηκνιφγεζεο. 

   Σα ηδηαίηεξα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ κνληέινπ ηηκνιφγεζεο ζην 

δηαδίθηπν κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα παξαθάησ: 

  α) Πξψηα πξψηα , βαζηθφ ξφιν παίδεη ην εάλ ε επηρείξεζε είλαη 

ακηγψο δηαδηθηπαθή ή αλ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην ρψξν ησλ θπζηθψλ 

αγνξψλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε ηηκνιφγεζε ζπκβαδίδεη θαηά θχξην ιφγν κε 

απηή ηεο θπζηθήο αγνξάο θαη ιεηηνπξγεί ζηελ νπζία κε ηελ παξάζεζε 

θαηαιφγνπ ηηκψλ. Βέβαηα ζπλήζσο ζην δηαδίθηπν ε ηηκή είλαη θάπσο 

ρακειφηεξε ( πρ. έξεπλα ηνπ Xing (2008) πάλσ ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζνχλ νη MCRs ζε ζχγθξηζε κε ηηο Dotcoms , εηδηθφηεξα ζε εηαηξείεο 

πψιεζεο DVD) 

  β) Έλα δεχηεξν θξηηήξην είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο θαη ην είδνο ηνπ ( π.ρ. πξντφλ ή ππεξεζία, απνθιεηζηηθά ςεθηαθφ, 

πιηθφ, κε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο). Όπσο έρνπκε ινηπφλ ήδε αλαθέξεη, 

ςεθηαθέο εθεκεξίδεο θαη ππεξεζίεο παξνρήο  ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο δσξεάλ πξφζβαζεο ζπλήζσο ζε κία πξψηε θάζε, 
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γηα ηα πξντφληα ηνπο. Σαπηφρξνλα πξνηείλνπλ πην εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

κέζσ ζπλδξνκήο. Αληίζεηα γηα αγαζά φπσο αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη 

μελνδνρεηαθέο θξαηήζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε 

ρξήζε κνληέισλ έμππλσλ πξαθηφξσλ πνπ ζπγθξίλνπλ ηηκέο. Τιηθά 

εκπνξεχκαηα , φπσο ξνχρα θαη βηβιία, ζπρλά πσινχληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ 

δεκνπξαζηψλ. Σέινο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη ςεθηαθά 

πξντφληα, κπνξνχλ λα ηηκνινγεζνχλ κέζσ δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο ( κε βάζε ηε 

δήηεζε). 

    γ) Σξίην θξηηήξην απνηειεί φπσο θαη ζε θάζε κνξθή ηηκνιφγεζεο, ην 

θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη έλα αγαζφ/ππεξεζία θαη ην νπνίν ζηνρεχεη ε 

δηθηπαθή επηρείξεζε. Έλα εμεηδηθεπκέλν θνηλφ, γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο, 

απαηηεί εμειηγκέλα κνληέια ηηκνιφγεζεο, κε δηαδηθαζίεο αλάδξαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη έλα ςεθηαθφ πξντφλ. Βέβαηα ζηελ πεξίπησζε απηή 

θαη ην ίδην ην πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη αλαβαζκηζκέλν θαη ηδηαίηεξν. 

  Αθφκε φκσο θαη ε επηινγή ελφο βηβιίνπ,  νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, 

κνπζηθήο, ελεκέξσζεο, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλή φηαλ πξνβάιιεηαη θαη 

παξέρεηαη πην πξνζσπνπνηεκέλα θαη δηακνξθσκέλα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ πειάηε, κε ηε βνήζεηα ελφο ζπλεξγαηηθνχ 

πξνηχπνπ ηηκνιφγεζεο. 

  δ) Σέινο θαη ίζσο απφ ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα, είλαη ε κνξθή , ε 

εηθφλα θαη ην κέγεζνο ηεο ίδηαο ηεο δηθηπαθήο επηρείξεζεο θαη ε ηερλνινγηθή 

ππνδνκή πνπ δηαζέηεη,  θαζψο θαη ε δηάζεζή ηεο γηα επέλδπζε ζ΄απηή. Όζν πην 

εμειηγκέλε ηερλνινγηθά θαη φζν πην κεγάιε είλαη ε επηρείξεζε, ηφζν πην 

εμειηγκέλν θαη πξσηνπνξηαθφ είλαη θαη ην πξφηππν ηηκνιφγεζεο πνπ πηνζεηεί. 

Δμάιινπ έρνπκε ήδε πξναλαθέξεη φηη ν ρψξνο ησλ παξφρσλ ησλ δηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη νη πξσηνπφξνη θαη νη 

εηζεγεηέο ησλ λέσλ κνληέισλ. 

  Η δπλακηθή ηηκνιφγεζε θαη ε ζπλεξγαηηθή δηακφξθσζε πξνηχπσλ 

αθνξά ζε ηέηνηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζε 

κηα καθξφρξνλε παξνπζία ζην δηαδίθηπν, ζε έλα επξχηαην θνηλφ θαη ζε κία 

δηαξθή εμέιημή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί εθηφο ηνπ ρψξνπ 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ παξφρσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ , ε «ζπκβαηηθή» 

επηρείξεζε amazon. 
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8. ΔΠΗΛΟΓΟ 
 

 

  Ο ρψξνο ηνπ δηαδηθηχνπ απνηειεί κία δηαξθψο εμειηζζφκελε 

πξαγκαηηθφηεηα. 

  Σίπνηα δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη παγησζεί. Λεηηνπξγεί δπλακηθά , ελψ 

νη κεραληζκνί θαη ε ηερλνινγία πνπ ην ππνζηεξίδνπλ αλαβαζκίδνληαη  κε 

νινέλα θαη κεγαιχηεξε ηαρχηεηα. Νέα κνληέια, θαηλνχξηεο εθαξκνγέο, αθφκε 

θαη λέεο νπηηθέο γελληνχληαη θαζεκεξηλά κέζα ζε έλα ρψξν πνπ επηηξέπεη ηελ 

ειεπζεξία έθθξαζεο, ζπλαιιαγήο θαη δεκηνπξγίαο πέξα απφ θάζε θπζηθφ , 

ρξνληθφ θαη γεσγξαθηθφ πεξηνξηζκφ, κε κφλεο πξνυπνζέζεηο  ην ππνζηεξηθηηθφ 

ηερλνινγηθφ ππφβαζξν θαη ηε γλψζε ρξήζεο ηνπ. 

  Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλδπάδνληαη θαη 

αμηνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. 

Γλσξίδνπκε φηη ν επηρεηξεκαηηθφο ρψξνο δηαρξνληθά πξνάγεη ηελ εμέιημε θαη 

ηελ θαηλνηνκία. Βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη δίλεη ππφζηαζε ζηε θαληαζία. 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη ε ζπλέρεηα  πξνδηαγξάθεηαη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα, κέζα απφ ηε ζπλδπαζηηθή δξάζε ησλ δχν δπλακηθψλ. 

  Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα παξνπζηάζεη ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηηκνιφγεζεο ζην δηαδίθηπν απφ βηβιηνγξαθηθή θπξίσο ζθνπηά. 

Σν παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί επηβεβαηψλεη φηη φζα ζέκαηα απαζρφιεζαλ ηνπο 

μέλνπο ζεσξεηηθνχο γηα ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ 

δηθηπαθή αγνξά ( θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ) θαη ζηε ρψξα καο. 

  Διπίδνπκε φηη ε παξνχζα δηπισκαηηθή ζα είλαη έλα ρξήζηκν εθφδην ζε 

κία κειινληηθή έξεπλα γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηα πξφηππα ηηκνιφγεζεο ησλ 

ειιεληθψλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ. 
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1.  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 Σα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη θνκκάηηα επηιεγκέλα απφ έξεπλα γηα 

ην δηαδίθηπν ζηελ Διιάδα ην 2008 .Η AGB Nielsen Media Research ζε ζπλεξγαζία 

κε ηε Phaistos Networks θαη 97 websites δηεμήγαλ γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ηελ on 

line έξεπλα "e-metrics" κε ζθνπφ ηε θαηαγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεζεηψλ - 

πξνηηκήζεσλ ησλ ειιήλσλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Η έξεπλα δηεμάγεηαη ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ IAB Hellas.( http://www.e-metrics.gr/) Οη αξηζκνί θαη ε ζήκαλζε 

ησλ δηαγξακκάησλ αλαθέξνληαη φπσο αθξηβψο εκθαλίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, ψζηε λα είλαη εχθνινο ν εληνπνηζκφο ηνπο. 

 ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 97 απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ειιεληθά sites. 

Δπηιέρζεθαλ sites κε πνηθίιν πεξηερφκελν θαη κε ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

πνζνζηνχ ησλ ρξεζηψλ ζην ειιεληθφ δηαδίθηπν. Σα sites πνπ θηινμέλεζαλ ηελ 

έξεπλα "e-metrics" (αιθαβεηηθά) είλαη: 

http://www.e-metrics.gr/
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Αξηζκόο ζπκπιεξωκέλωλ εξωηεκαηνινγίωλ: 21.221  
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