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Περίληψη 

Οη αικαηψδεο εμειίμεηο  ζην ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ αληίθηππν ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ απιψλ 

ρξεζηψλ. Σπλερείο λέεο ηδέεο θαη ηερλνινγηθέο επξεζηηερλίεο θαζηζηνχλ ην ρψξν ησλ 

αζπξκάησλ θαη θνξεηψλ επηθνηλσληψλ σο ηνλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν ηνκέα ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ θπζηθή ζέζε θαη ν ρξφλνο έρνπλ πιένλ κηθξή ζεκαζία θαη δελ 

απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο. Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή 

εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη 

ππεξεζίεο θαη νη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην θηλεηφ εκπφξην. Γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα λα επηθεληξσζνχκε ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ή 

πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζην θηλεηφ εκπφξην. Δπηρεηξείηαη κηα αμηνιφγεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πνπ πθίζηαηαη ζην θηλεηφ εκπφξην 

παξνπζηάδνληαο ηα κνληέια SERVQUAL θαη e-SQ. Τέινο ζέινληαο ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

επηιέγεηαη πξφζθαηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνχ θαη 

ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη. 
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Abstract 

The rapid evolutions regarding the telecommunication domain have recently 

borne an impact on both enterprises‟ and simple user‟s daily living. Constant new 

ideas and technological patents reside the wireless and portable communications as 

the most rapidly developing section of new technologies. The physical position and 

time are no longer significant enough to still possess a stumbling block. The current 

Post- graduate Dissertation focuses on presenting the potentialities provided by 

services and applications developed into the mobile commerce. There is an effort to 

focus on issues like the very quality of services provided, or are meant to be provided 

in the field of mobile commerce. An evaluation of the electronic quality of services 

included in the mobile commercial is attempted, by presenting the models 

SERVQUAL and e-SQ. Finally in the effort to reside the final result of the 

dissertation as representative of reality, recent bibliography is chosen for the 

development of both the theoretical background and the presented examples.    
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Κεφϊλαιο 1ο: Βαςικά ζητήματα για το ςχεδιαςμό και την 
ανάπτυξη υπηρεςιών και εφαρμογών του m-commerce 

1.1 Δηζαγσγή 

Τν m-commerce δεκηνπξγεί εμνινθιήξνπ λέεο επθαηξίεο θαη γηα ηηο θηλεηέο 

ζπζθεπέο θαη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Δπηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα αζχξκαην δίθηπν θαη κηα αζχξκαηε 

ζπζθεπή, θαζηζηψληαο εχθνιε ηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ, ππεξεζηψλ ή αγαζψλ. Ωο 

ζπλαιιαγή κέζσ m-commerce νξίδεηαη ε νπνηνζδήπνηε ζπλαιιαγή νηθνλνκηθήο 

θχζεσο ε νπνία δηεπζεηείηαη κέζσ κηαο θηλεηήο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα 

αζχξκαην δίθηπν ηειεπηθνηλσληψλ. Δλψ ην m-commerce έρεη εμειηρζεί απφ ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce), δηαθέξεη κεξηθψο απφ απηφ ιφγσ ησλ εηδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ηα 

αζχξκαηα δίθηπα, θαζψο επίζεο θαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ  ρξεζηψλ [2].  

Ο αξηζκφο ρξεζηψλ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ απμάλεηαη ζπλερψο. Ο αξηζκφο 

απηφο ζα ππεξβεί ηνλ αξηζκφ ρξεζηψλ ζηάζηκσλ ηεξκαηηθψλ ζηνλ θφζκν ζε κεξηθά 

έηε [3]. Οη άλζξσπνη πνπ κεηαθηλνχληαη ζπλερψο επηδεηνχλ νη ππεξεζίεο, νη 

πιεξνθνξίεο θαη  ε ςπραγσγία λα ¨κεηαθηλνχληαη¨ θαη απηέο καδί ηνπο. Με ηελ 

πξφζβαζε ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο, ηέηνηεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα 

ζπκβνχλ εδψ θαη ηψξα. Οη θηλεηέο ππεξεζίεο σθεινχληαη απφ ηξεηο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηελ αμία ηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο: ηελ 

εμαηνκίθεπζε, ηελ επαηζζεζία ζην ρξφλν, θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζέζεο [4]. Ο 

ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ πξνζζέηεη αθφκα πεξηζζφηεξε αμία.   

Οη ππεξεζίεο θαη νη εθαξκνγέο ηνπ m-commerce κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ 

κέζσ δηαθνξεηηθψλ αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη πνηθίισλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Αλ θαη 

ππάξρνπλ πνιιά ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θνξεηφηεηα θαη πνιιέο ιχζεηο 

γηα ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε, ππάξρνπλ δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

δηαθφξσλ θηλεηψλ ζπζηεκάησλ θαη πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce. Απηφ ηζρχεη εηδηθά γηα ηηο θηλεηέο 
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ζπζθεπέο πνπ παξνπζηάδνπλ κεξηθά ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα έλαληη ησλ ζηαζεξψλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ.   

Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο ζην ζρεδηαζκφ πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ ζην m-commerce είλαη ε αλάγθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ ρξεζηψλ. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε ππεξεζία ή ε εθαξκνγή 

αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε απηέο ηηο αλάγθεο. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ κε ηηο 

εθάζηνηε κνλαδηθέο ηδηφηεηέο ηνπο είλαη έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

νξζή ζρεδίαζε απηψλ.  

Σηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ m-commerce φζν θαη γηα ηηο εθαξκνγέο, ζηνρεχνληαο 

ζηελ ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζψλ κεζνδνινγηψλ ζρεδίαζεο. Απηή ε πξνζέγγηζε 

εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce κε ην λα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο κνλαδηθέο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη 

ηηο ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηα αζχξκαηα δίθηπα ειέγρνληαο παξάιιεια 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο 

πξνζέγγηζήο καο πξνηείλεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce, ν νπνίνο επηηξέπεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζκψλ ζρεδίαζεο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ ηε κηα πιεπξά θαη απφ  ηε δηαζέζηκε ππνδνκή ηεο 

θηλεηήο επηθνηλσλίαο απφ ηελ άιιε. [1]   
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1.2 Κηλεηέο ζπζθεπέο θαη ηερλνινγίεο 

Τν m-commerce είλαη έλαο εμειηζζφκελνο ηνκέαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

(e-commerce) ιφγσ ηεο ζπλερνχο δήηεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ελφο απμαλφκελνπ 

αξηζκνχ θηλεηψλ (θνξεηψλ) ζπζθεπψλ έηζη ψζηε λα αιιειεπηδξάζεη κε ηηο 

πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο e-ππεξεζηψλ. Απηέο 

νη ππεξεζίεο επηηξέπνπλ ζηνπο θηλεηνχο ρξήζηεο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπ mobile computing, θαη ηεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο. 

Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ θηλεηψλ ρξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

νινθιεξψλεηαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ θηλεηψλ θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ. Τν m-

commerce είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή ηερλνινγία πνπ θαιχπηεη ηελ θηλεηή επηθνηλσλία, 

ηελ πιεξνθνξηθή, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη άιιεο επηζηήκεο. Δπνκέλσο είλαη 

απαξαίηεηε κηα ζπλνπηηθή εηζαγσγή ησλ ηξερνπζψλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη 

ηερλνινγηψλ θαζψο επίζεο θαη θάπνηα ηερληθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ m-commerce,.   

Οη ππεξεζίεο ηνπ m-commerce κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ κέζσ δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε θνξεηφηεηα θαη ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε, φπσο ηα 

αζχξκαηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ, δειαδή ηα θπςεινεηδή δίθηπα (GSM, GPRS, 

UMTS) [3]. Δπηπιένλ ην παξαπάλσ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ άιια 

αζχξκαηα δίθηπα, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηνπηθά αζχξκαηα δίθηπα IP (WLANs) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηάληαξ ηεο IEEE γηα ηηο ηππνπνηεκέλεο ηερλνινγίεο ησλ 

802.11Φ [5].  
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1.3 Κηλεηέο Σπζθεπέο 

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ζηαζεξνχο 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο είλαη ηψξα επίζεο δηαζέζηκεο θαη γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηέο θνξεηέο ζπζθεπέο [5]. Γηα ηελ νξζή ζρεδίαζε ησλ 

εθαξκνγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ m-commerce ελ ηνχηνηο, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη 

πεξηνξηζκνί ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, θαζψο επίζεο νη πφξνη θαη νη ηδηφηεηεο ησλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ. Ο πίλαθαο 1 [1] παξνπζηάδεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ηερλνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηαμηλνκεί ηνλ αληίθηππν πνπ παξνπζηάδνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. Ο πεξηνξηζκφο κπνξεί λα πάξεη ηηκή πςειή, κέζε ή ρακειή 

γηα θάζε ηχπν θηλεηήο ζπζθεπήο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηαλ επηζπκεί λα πξνζθέξεη 

έλαο θηλεηφο θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο θηλεηνχο ρξήζηεο ηνπ ηε δπλαηφηεηα 

λα αγνξάζεη αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, δηάθνξνη πεξηνξηζκνί έρνπλ επηπηψζεηο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ m-commerce αλάινγα κε ηελ 

ρξεζηκνπνηνχκελε θηλεηή ζπζθεπή. Δάλ ν θηλεηφο πειάηεο ρξεζηκνπνηεί έλα θηλεηφ 

ηειέθσλν, νη πεξηνξηζκνί φπσο ε κηθξή νζφλε, ην κηθξφ αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην 

θαη νη γξαθηθνί πεξηνξηζκνί, αζθνχλ πςειή επίδξαζε, ελψ εάλ ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

ππνινγηζηή ηζέπεο νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ρακειφηεξνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

         Σηέθανος Καραμπαηζάκης «Ποιόηηηα σπηρεζιών ζηο κινηηό εμπόριο» 

   

 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Εθαρμοζμένης Πληροθορικής  Σελίδα 12 
 

 

Πεξηνξηζκνί  

m-commerce 

Κηλεηό 

Τειέθσλν 
PDA 

Υπνινγηζηήο 

Τζέπεο (Palm) 

Φνξεηόο 

Υπνινγηζηήο 

(Laptop) 

Μηθξή  

Οζόλε 

Υςειφ Μέηξην Φακειφ Φακειφ 

Μηθξό  

Πιεθηξνιόγην 

Υςειφ Μέηξην / Υςειφ Μέηξην Φακειφ 

Πεξηνξηζκέλε 

Δπεμεξγαζηηθή Ιζρύ 
Υςειφ Μέηξην Φακειφ Φακειφ 

Πεξηνξηζκέλε  

Μλήκε 

Υςειφ Μέηξην Φακειφ Φακειφ 

Πεξηνξηζκέλε Γηάξθεηα  

Μπαηαξίαο 
Υςειφ Υςειφ Υςειφ Υςειφ 

Πεξηνξηζκέλε  

Δπειημία 

Υςειφ Υςειφ Μέηξην / Υςειφ Φακειφ 

Φακειή Αλάιπζε 

 Οζόλεο 

Υςειφ Υςειφ Φακειφ Φακειφ 

Αθηιόμελν Πεξηβάιινλ  

Φξήζηε 

Υςειφ Μέηξην / Υςειφ Φακειφ Φακειφ 



  

         Σηέθανος Καραμπαηζάκης «Ποιόηηηα σπηρεζιών ζηο κινηηό εμπόριο» 

   

 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Εθαρμοζμένης Πληροθορικής  Σελίδα 13 
 

Πεξηνξηζκέλα  

Γξαθηθά 

Υςειφ Υςειφ Φακειφ Φακειφ 

Πνιππινθόηεηα  

Δηζαγσγήο Κεηκέλνπ 

Υςειφ Μέηξην / Υςειφ Φακειφ Φακειφ 

Πεξηνξηζκέλε  

Αζθάιεηα 

Υςειφ Υςειφ Μέηξην Μέηξην 

Πεξηνξηζκέλν  

Bandwidth 

Υςειφ Υςειφ Υςειφ Υςειφ 

Πεξηνξηζκέλε 

Σηαζεξόηεηα Σύλδεζεο 
Υςειφ Υςειφ Υςειφ Υςειφ 

Πίλαθαο 1: Ταμηλφκεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ m-commerce θαη ην αληίθηππν ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

ηεο ζρεδίαζεο ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνληεο θνξεηέο ζπζθεπέο [1] 

 

Οη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ εληνπηζκφ (localization) θαη ηελ εμαηνκίθεπζε 

(personalization) κέζσ ησλ λέσλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ κε βειηησκέλε πνηφηεηα 

(QoS). Οη θηλεηνί ρξήζηεο απαηηνχλ ηελ επειημία έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηεινχλ 

δηάθνξεο εξγαζίεο φπσο λα κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ ηα ειεθηξνληθά 

ηνπο κελχκαηα (emails), λα πεξηεγεζνχλ ζην δηαδίθηπν (internet browsing) ή λα είλαη 

ζε ζέζε λα εθηεινχλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Τα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 

επηηπγράλνληαη κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ζηε νπνία βξίζθνληαη. Οη ζχγρξνλεο θηλεηέο ζπζθεπέο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πςειέο ππνινγηζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, 

κηθξή θαηαλάισζε ηζρχνο, ηππνπνηεκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα λα ηξέρνπλ 

πνιιέο εθαξκνγέο θαη πξνεγκέλεο ηθαλφηεηεο roaming. Όια ηα αλσηέξσ, εθηφο απφ 
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ηηο πξνεγκέλεο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη roaming, θαιχπηνληαη απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο θηλεηψλ ζπζθεπψλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ πξνεγκέλεο θηλεηέο ζπζθεπέο.   

Σήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη ηχπνη δηθηχσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ κε ηα ζηαζεξά δίθηπα φζνλ αθνξά ηε παξνρή ππεξεζηψλ, ηε 

πξνζθεξφκελε ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ην ξπζκφ κεηάδνζεο θαη ηεο 

παξερφκελεο θάιπςεο. Ο πίλαθαο 2 [1] παξέρεη κηα ζχγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ 

παξαγφλησλ ηνπ m-commerce γηα ηα δηάθνξα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 

αζχξκαηα δίθηπα.    
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Αζύξκαηα Γίθηπα 

(Wireless LANs) 

Γίθηπα Κηλεηήο Τειεθσλίαο  

(Cellular Networks) 

Παξάγνληεο IEEE 802.11x Bluetooth GSM GPRS UMTS 

Κάιπςε Τνπηθή Τνπηθή Δπξεία Δπξεία Δπξεία 

Ταρύηεηα Μέρξη 54 Mbit/sec  Μέρξη 1 Mbit/sec 9 Kbit/sec 

114 Kbit/sec 

(Δλεξγά 30 

Kbit/sec) 

Μέρξη 2 Mbit/sec 

Πξνζθεξόκελεο 

Υπεξεζίεο 
Γεδνκέλα (Data) Γεδνκέλα (Data) 

Γεδνκέλα - Φσλή  

(Data - Voice) 

Γεδνκέλα - Φσλή  

(Data - Voice) 

Πνιπκέζα 

(Multimedia) 

Πεξηνξηζκνί 

 Πεξηνξηζκέλε 

Αζθάιεηα 

 Κάιπςε (100 

Μέηξα) 

 Μέζνδνη 

Πηζηνπνίεζεο 

 Πεξηνξηζκέλε 

Αζθάιεηα 

 Κάιπςε (10 

Μέηξα) 

 Μέζνδνη 

Πηζηνπνίεζεο 

 Φακειή 

Ταρχηεηα 

 Υςειή 

Φξέσζε 

 Πεξηνξηζκέλεο 

Υπεξεζίεο 

 Πεξηνξηζκέλε 

Αζθάιεηα 

 Φακειή 

Ταρχηεηα 

 Υςειή 

Φξέσζε 

 Πεξηνξηζκέλεο 

Υπεξεζίεο 

 Γελ Έρνπλ 

Γηεπθξηληζηεί 

Αθφκα 

Τξέρνπζα 

Καηάζηαζε 
Σε ρξήζε Σε ρξήζε Σε ρξήζε Σε ρξήζε Δλ εμειίμεη 

Πίλαθαο 2: Σχγθξηζε πξαθηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ m-commerce γηα δίθηπα θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη αζχξκαηα 

δίθηπα [1] 
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1.4 Τερληθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα ησλ 

θηλεηώλ εθαξκνγώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ 

Οη εθαξκνγέο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ m-commerce εμαξηψληαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθηχσλ. Όπσο εηπψζεθε, δχν απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε πνηφηεηα ησλ 

εθαξκνγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ είλαη ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο πνπ πξνζθέξεηαη απφ 

ηα αζχξκαηα δίθηπα θαη ε θάιπςε πνπ παξέρνπλ. Αλακθηζβήηεηα νη παξάγνληεο πνπ 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηε ζρεδηαζκφ κηαο ππεξεζίαο ή κηαο εθαξκνγήο ηνπ m-

commerce είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θάιπςεο, ηεο δηαζέζηκεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, ηνπ ηχπνπ ηεο ππεξεζίαο ή ηεο εθαξκνγήο πνπ 

ζρεδηάδεηαη. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη δηάθνξνη πεξηνξηζκνί ησλ δηθηχσλ, 

φπσο ε αζθάιεηα, ε πηζηνπνίεζε, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη άιια. Δπηπιένλ, ε 

ζπλδεζηκφηεηα είλαη έλα άιιν δήηεκα πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ εθαξκνγψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ m-commerce. Πξνθαλψο νη απνζπλδέζεηο έρνπλ ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηελ πξνζθεξζείζα πνηφηεηα [6].  

Μεξηθά βαζηθά δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ δηάθνξσλ 

θηλεηψλ ζπζηεκάησλ είλαη ηα αθφινπζα [7,8] :   

 Παξεκβνιέο:   Υςειά πνζνζηά απψιεηαο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

κεηάδνζε δελ κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί απφ ηηο παξεκβνιέο.   

 

 Χακειό εύξνο δώλεο:   Αλ θαη ν ξπζκφο κεηάδνζεο απμάλεηαη ζπλερψο, 

εληνχηνηο είλαη αθφκα πνιχ ρακειφο γηα ηα αζχξκαηα δίθηπα ζε ζχγθξηζε 

κε απηή ησλ ελζχξκαησλ δηθηχσλ.   

 

 Υςειέο θαζπζηεξήζεηο:  Δίλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ πςειέο 

θαζπζηεξήζεηο ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Απφ εθαηνληάδεο ρηιηνζηά 

ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κέρξη θαη αξθεηά δεπηεξφιεπηα.   

 

 Πεξηνξηζκέλε αζθάιεηα:   Ζ αζχξκαηε επηθνηλσλία είλαη επηξξεπήο ζε 

επηζέζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ε αζχξκαηε πξφζβαζε πξέπεη πάληα λα 

πεξηιακβάλεη ηελ θξππηνγξάθεζε, ηελ πηζηνπνίεζε θαη άιινπο 
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κεραληζκνχο αζθάιεηαο απμάλνληαο έηζη βέβαηα ηελ πνιππινθφηεηα θαη 

ηελ θαζπζηέξεζε. 

   

 Σπρλέο απνζπλδέζεηο:   Οη παξεκβνιέο απφ πνιινχο παξάγνληεο, ε 

πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ ή ε αδπλακία θάιπςεο ηνπ 

δηθηχνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπρλέο απνζπλδέζεηο.   
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1.5 Απαηηήζεηο ρξεζηώλ  

Τν m-commerce πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά θαη γλσξίζκαηα πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ απηά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) θαη πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε  δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ. Ο πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce 

πνπ ζπλδένληαη κε ηα εκθαλέζηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπο ηα νπνία είλαη 

[9,10]:   

 Παξνπζία Παληνύ: Οη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα εθηειέζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ζηε νπνία βξίζθνληαη.   

 

 Εμαηνκίθεπζε: Ο κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ, ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δηαδίθηπν είλαη κεγάιεο 

ζπνπδαηφηεηαο, αιιά νη ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ απαηηνχλ νη 

δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο  λα κπνξνχλ λα πξνζσπνπνηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.  

 

 Επειημία: Οη ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ιήςε πιεξνθνξηψλ ή ε 

δηεθπεξαίσζε  ζπλαιιαγψλ κε επθνιία.   

 

 Εληνπηζκόο:  Οη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ηνπηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ηνπο θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηε ζέζε ησλ θηλεηψλ ρξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηνπο άκεζα 

ζηνπο πειάηεο ηνπο.   
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Πίλαθαο 3: Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce κε ηα πην ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

ηνπο [1] 

 

Δλψ ππάξρνπλ νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ m-

commerce, ην ηειεπηαίν πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί σο κνλαδηθή επηρεηξεζηαθή επθαηξία 

ζχκθσλα κε ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Υπφ απηήλ ηελ 

έλλνηα, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη πξψηα λα γίλνπλ πιήξσο θαηαλνεηά θαη 

έπεηηα λα νδεγήζνπλ ζηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε κηαο θηλεηήο εθαξκνγήο.   

Οη πειάηεο ηνπ m-commerce ηείλνπλ λα είλαη πην απαηηεηηθνί θαη ιηγφηεξν 

ππνκνλεηηθνί απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ [11]. Μεξηθέο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο: 
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 Δχθνιε θαη κφληκε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο (π.τ. ε πξψηε δηαζέζηκε 

πηήζε). 

 

 Άκεζε επθαηξία αγνξψλ (π.τ. ε άκεζε αγνξά εηζηηεξίσλ). 

 

 Παξνρή θνππνληψλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο παξακέηξνπο ηνπ 

ρξήζηε (π.τ. ε παξάδνζε κελπκάησλ γηα κηα ηξέρνπζα πψιεζε ζε έλα 

ηνπηθφ θαηάζηεκα).  

 

 Γπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο ή ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο κέζσ ησλ θηλεηψλ 

ηεξκαηηθψλ (π.τ., ε απφζπξζε ρξεκάησλ απφ έλαλ απνινγηζκφ πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα γηα κηα ειεθηξνληθή πιεξσκή). 

  

 Γηαρείξηζε ζέζεο (π.τ. εληνπίδεη έλαλ άιιν ρξήζηε ή ATM ή θάπνην 

εζηηαηφξην πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ ρξήζηε).   

 

 Ηθαλφηεηεο εμαηνκίθεπζεο (π.τ. ξπζκίδεηαη ην κέγεζνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο ζηελ νζφλε ή ησλ ρξσκάησλ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

ρξήζηε). 

 

Γηα λα επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε πνηφηεηα ππεξεζίαο (QoS) ζηηο θηλεηέο 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα δνζεί ε απαξαίηεηε πνηφηεηα ζε ηξεηο 

επηκέξνπο ηνκείο. Οη ηνκείο απηνί αθνξνχλ ηε ζπζθεπή θαη ηα πξσηφθνιια πνπ 

ππνζηεξίδεη, ηελ εθαξκνγή θαη ηέινο ηελ ππνδνκή επηθνηλσλίαο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ ζπζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε νξηζκέλνπο πνηνηηθνχο παξάγνληεο. 

Αλαιπηηθφηεξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε αμηνπηζηία, ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο, ε 

απνδνηηθφηεηα, ε ζπληήξεζε θαη ε θνξεηφηεηα είλαη ηα βαζηθά πνηνηηθά θξηηήξηα 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θηλεηνχ θαηαλαισηή [12,13]. Αο ηα εμεηάζνπκε πην 

δηεμνδηθά. 
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 Λεηηνπξγηθόηεηα: Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα φπσο ε 

θαηαιιειφηεηα, ε αθξίβεηα, ε πνιπιεηηνπξγηθφηεηα, ε ζπκκφξθσζε θαη ε 

αζθάιεηα, ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ κηαο θηλεηήο 

εθαξκνγήο ή ζηε παξνρή κηαο αζχξκαηεο ππεξεζίαο πνπ εμαζθαιίδεη πσο 

ζηε θηλεηή ζπζθεπή ε εθαξκνγή εθηειείηαη φπσο αλακέλεηαη. 

 

 Αμηνπηζηία: Ζ παξαγσγή κηαο αμηφπηζηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαλφεζε δεηεκάησλ φπσο ε σξηκφηεηα, ε αλνρή ζθαικάησλ, ε 

ζπρλφηεηα θαηάξξεπζεο θαη ε ηθαλφηεηα επαλάθηεζεο γηα ην ειινρεχνλ 

hardware θαη ην ινγηζκηθνχ πνπ ηξέρεη ζε απηφ ην hardware. Ζ θηλεηή 

ζπζθεπή πξέπεη λα δηαηεξεί έλα δηεπθξηληζκέλν επίπεδν απφδνζεο ζε 

πεξίπησζε ζθαικάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηνπ hardware κε ηηο ειάρηζηεο 

πηζαλφηεηεο θαηάξξεπζεο. Τέινο θαη ε ζπζθεπή θαη ε εθαξκνγή 

ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επαλεγθαζηδξχζνπλ ην 

επίπεδν απφδνζήο ηνπο θαη ζα πξέπεη κε ζπλέπεηα λα παξάγνπλ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ή αθφκα θαη λα ππεξβνχλ ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ. 

 

 Δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο: Εεηήκαηα φπσο ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο, 

ε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο, ε ηθαλφηεηα λα είλαη εθαξκφζηκε θαη ε 

θηιηθφηεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληεο πνπ δείρλνπλ ηελ πνηφηεηα 

ηεο θηλεηήο ππεξεζίαο, ζπκβάιινληαο ηδηαίηεξα ζηελ πεξαηηέξσ 

πξνψζεζε θαη ηε γεληθή απνδνρή απηήο. Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 

επηηξέςεη ηελ εχθνιε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο αθφκε θαη απφ αξράξηνπο ρξήζηεο ηνπ m-commerce. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηηο αλζξψπηλεο ζπγθηλήζεηο, κηα εθαξκνγή κπνξεί λα παξέρεη 

θηιηθά κελχκαηα ζην ρξήζηε έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζην πξνζσπηθφ 

πξνθίι ηνπ. 

 

 Απνδνηηθόηεηα: Ζ απφδνζε ελφο θηλεηνχ ζπζηήκαηνο φζνλ αθνξά ηελ 

ρξνληθή απφθξηζε νθείιεη λα είλαη αξθεηά πςειή έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε ησλ ρξεζηψλ. Ζ άκεζε θαη γξήγνξε πξφζβαζε 

ζηηο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη γηα λα θαιχπηνληαη απφ ηε 
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κηα πιεπξά νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη λα είλαη αληαγσληζηηθφ θαη 

ρξήζηκν ην ζχζηεκα απφ ηελ άιιε. 

 

 Σπληήξεζε:  Μεξηθά θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζρεηηθά κε ηε 

ζπληήξεζε κηαο θηλεηήο εθαξκνγήο είλαη ε ηθαλφηεηα αλάιπζεο, ε 

ηθαλφηεηα κεηάιιαμεο, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα δνθηκήο ηεο. Ζ 

ηθαλφηεηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο γξήγνξεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, εηδηθά 

ζηνλ ηνκέα ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ, θαζψο  θαη ζηηο απζηεξέο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο ζπλερείο θαη λέεο ππεξεζίεο είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο γηα κηα θηλεηή εθαξκνγή. Δπνκέλσο, ε 

δηαδηθαζία ζρεδίαζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα εμέηαζε γηα ην αλ ε 

εθαξκνγή είλαη ελεκεξσκέλε (up-to-date). 

 

 Φνξεηόηεηα:   Ζ δπλαηφηεηα ηεο θηλεηήο εθαξκνγήο λα εγθαζίζηαηαη θαη 

λα ιεηηνπξγεί ζε νπνηαδήπνηε θηλεηή ζπζθεπή θαζψο επίζεο θαη λα  

πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ είλαη επίζεο θξίζηκνο 

παξάγνληαο επηηπρίαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ m-commerce.  

 

Ζ παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (QoS) ζην m-commerce απαηηεί ζε βάζνο 

θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζεσξνχληαη θξίζηκνη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε κηα ηαμηλφκεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ m-commerce έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ αθξηβψο νη απαηηήζεηο θαη 

νη πεξηνξηζκνί γηα κηα δεδνκέλε εθαξκνγή. 
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1.6 Ταμηλόκεζε ππεξεζηώλ θαη εθαξκνγώλ ηνπ m-commerce 

Μηα ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα γίλνπλ θαιχηεξα αληηιεπηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

m-commerce, θαζψο επίζεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ. Ζ ηαμηλφκεζε κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο αλαιπηέο λα θαηαδείμνπλ θξίζηκνπο παξάγνληεο θαη απαηηήζεηο γηα ην 

ζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce πνπ νη κεζνδνινγίεο 

ηείλνπλ λα ράζνπλ έηζη ψζηε νη ζρεδηαζηέο λα είλαη ζε ζέζε κα αλαπηχμνπλ 

ζπζηήκαηα πςειήο πνηφηεηαο.  

Έλαο ηξφπνο γηα λα ηαμηλνκεζνχλ νη ππεξεζίεο θαη νη εθαξκνγέο ηνπ m-

commerce είλαη κε ηελ εμέηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο. Απηφ 

ην είδνο ηαμηλφκεζεο νδεγεί ζε δχν ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο πνπ είλαη: 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε θαηάινγν (directory-oriented) θαη νη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε 

ζπλαιιαγή (transaction-oriented). Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ ππεξεζηψλ είλαη φηη ζηε κελ πξψηε έλαο θηλεηφο ρξήζηεο εθηειεί κφλν 

ηα αλαγλσζκέλα αηηήκαηα ζε έλαλ θαηάινγν, ελψ ζηε ηειεπηαία έλαο ρξήζηεο 

εθηειεί θαη αηηήκαηα εγγξαθήο ζε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζπλαιιαγήο. Κάπνηνο 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη ππάξρεη θαη κηα ηξίηε θαηεγνξία εθαξκνγψλ, ε λνκαδηθή ή 

peer-to-peer θαηεγνξία, ε νπνία κεηά απφ κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπκπεξαίλνπκε φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη νπζηαζηηθά ζηηο 

θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.   

Οη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε θαηάινγν ππεξεζίεο ηνπ m-commerce 

πεξηιακβάλνπλ ηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο θηλεηνχο 

ρξήζηεο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ θηλεηφ ρξήζηε, 

αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ ηαρχηεηα πξφζβαζεο θαη ν 

κηθξφο ρξφλνο απφθξηζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ γηα ηελ αλάθηεζε γξήγνξσλ πιεξνθνξηψλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά κηα ππεξεζία ηνπ m-commerce. Ζ έξεπλα γηα κηα 

ππεξεζία ηνπ m-commerce πξέπεη λα είλαη εχθνιε θαη απιή, ρξεζηκνπνηψληαο 

θηιηξάξηζκα γηα ηελ άκεζε θαη νξζή απφθξηζε θάζε αηηήκαηνο.  
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Οη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε θαηάινγν ππεξεζίεο ηνπ m-commerce πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ κεραληζκνχο αζθάιεηαο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίεο ζην 

ρξήζηε. Τέινο ε θηλεηή ππεξεζία πξέπεη λα πξνζθέξεη εμαηνκίθεπζε πξνο ην ρξήζηε 

φζνλ αθνξά ηνκείο φπσο ε ζέζε θαη ην πεξηερφκελν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα 

ζέζε ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε θαηάινγν 

ππεξεζίεο ηνπ m-commerce κπνξνχλ επίζεο λα πξνζθεξζνχλ κέζσ κεηάδνζεο 

broadcast.   

Οη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ζπλαιιαγή ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο δηάθνξεο 

ππεξεζίεο θαη ηηο εθαξκνγέο κε ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο δηεπζχλεη ηηο ζπλαιιαγέο κε ην 

θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ αζθάιεηα είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ 

εθηέιεζε κηαο ζπλαιιαγήο ηνπ m-commerce ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη. Δπνκέλσο, νη απαηηήζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ αλάπηπμε κηαο 

αζθαινχο ππεξεζίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ m-commerce είλαη πνιινί θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ νξηαθφ ρξφλν εθηέιεζεο γηα θάζε αίηεκα ζπλαιιαγήο, ηε 

ζπλέπεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ φπσο  θαη ηνλ πιενλαζκφ απηψλ . 

Ο πίλαθαο 4 [1] παξέρεη κηα ιίζηα πεξηνξηζκψλ θαη απαηηήζεσλ γηα ηηο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε θαηάινγν (directory-oriented) θαη ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε 

ζπλαιιαγή (transaction-oriented) ππεξεζίεο ηνπ m-commerce. Δλψ ππάξρνπλ 

ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ κφλν ζηελ πξψηε θαηεγνξία, άιιεο κπνξνχλ λα αλήθνπλ θαη 

ζηηο δχν θαηεγνξίεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε αγνξά ελφο εηζηηεξίνπ πηήζεο ηε 

ηειεπηαία ζηηγκή, ην νπνίν απαηηεί ην γξήγνξν ρξφλν πξφζβαζεο θαη απφθξηζεο απφ 

κηα ππεξεζία πξνζαλαηνιηζκέλε ζε θαηάινγν αιιά θαη ηνλ νξηαθφ ρξφλν εθηέιεζεο 

ηεο ζπλαιιαγήο, ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε αιιά θαη ηελ αζθάιεηα 

ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγήο.  
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Υπεξεζίεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε 

θαηάινγν 

Υπεξεζίεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε 

ζπλαιιαγή 

Υςειή Γηαζεζηκόηεηα Αζθάιεηα 

Μηθξόο Φξόλνο Πξόζβαζεο Σπλέπεηα Γεδνκέλσλ 

Μηθξόο Φξόλνο Απόθξηζεο Αθεξαηφηεηα Γεδνκέλσλ 

Δληνπηζκόο Πιενλαζκφο 

Personalisation Πεξηνξηζκέλνο Φξφλνο Δθηέιεζεο Σπλαιιαγήο 

Φηιηξάξηζκα  

Αζθάιεηα  

Πίλαθαο 4: Πεξηνξηζκνί θαη απαηηήζεηο γηα ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε θαηάινγν θαη 

ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ζπλαιιαγή ππεξεζίεο ηνπ m-commerce [1] 

    

Οη ηξέρνπζεο θηλεηέο θαη αζχξκαηεο ηερλνινγίεο πάζρνπλ απφ  πεξηνξηζκνχο 

ηνπ αζχξκαηνπ θαη θηλεηνχ πεξηβάιινληνο φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Απηνί νη 

πεξηνξηζκνί επεξεάδνπλ ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ζπλαιιαγή ππεξεζίεο ηνπ m-

commerce ζε έλαλ πνιχ πςειφηεξν βαζκφ φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία απηψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε θαηάινγν ππεξεζίεο ηνπ m-commerce. 

Πξνβιήκαηα φπσο νη ζπρλέο θαη μαθληθέο απνζπλδέζεηο, ε αδχλαηε ζπλδεζηκφηεηα, 

θαη νη πςειέο θαζπζηεξήζεηο ππνβηβάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο θηλεηνχο ρξήζηεο θαη πξνζζέηνπλ πνιππινθφηεηα ζηνπο θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Σπλεπψο, νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πξέπεη λα βξνπλ ηνπο 

ηξφπνπο θαη ηηο ιχζεηο γηα λα εμεηαζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζνχλ ηα πςειήο πνηφηεηαο επίπεδα πνπ νθείιεη λα πξνζθέξεη κηα ππεξεζία 

θαη λα κεησζνχλ ηα ππνινγηζηηθά γεληθά έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

απνζπλδεκέλεο ελεξγέο ζπλφδνπο ησλ ρξεζηψλ.   
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Ζ ζεκαζία ηεο παξαπάλσ ηαμηλφκεζεο ησλ ππεξεζηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ λα εμεηάζνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θάζε θαηεγνξίαο αλεμάξηεηα. Σηελ πεξίπησζε ησλ 

πξνζαλαηνιηδφκελσλ ζε θαηάινγν ππεξεζηψλ ηνπ m-commerce, ηα αληίγξαθα ηνπ 

ηνπηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηα αληίγξαθα ησλ ζηαζκψλ βάζεσλ ηεο θηλεηήο ππνδνκήο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη λα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα απηνχ ηνπ 

είδνπο ππεξεζηψλ [11].   

Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ππαξρνπζψλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ θαη ηερλνινγηψλ αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, φπσο θαη ηηο 

πξνηεηλφκελεο ηαμηλνκήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ m-commerce, ζηε ζπλέρεηα 

πεξηγξάθεηαη κηα πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο γηα ππεξεζίεο θαη 

εθαξκνγέο ηνπ m-commerce. 
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Κεφϊλαιο 2ο: Μια προςέγγιςη για το ςχεδιαςμό και την 
ανάπτυξη υπηρεςιών και εφαρμογών του m-commerce 

2.1 Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (Web) θαη ην πεξηβάιινλ 

ησλ θηλεηψλ (mobile engineering) είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ παξαδνζηαθή αλάπηπμε 

ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ κε δηάθνξνπο ζεκαληηθνχο ηξφπνπο ιφγσ ησλ κνλαδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ θαη ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ. 

Απηνί αλαιπηηθφηεξα είλαη: 

 Ζ ππνζηήξημε γηα εηεξνγελείο πιαηθφξκεο ρξεζηψλ. 

 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο  ρξήζηε ( user interface) είλαη χςηζηεο 

ζεκαζίαο. 

  

 Ο ζρεδηαζκφο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα είλαη 

επέιηθηνο έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμεη πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο.  

 

Ζ παξαδνζηαθή ηερλνινγία ινγηζκηθνχ πηνζεηείηαη εθεί φπνπ ν αξηζκφο ησλ 

ρξεζηψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, ε εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ είλαη ζπλήζσο ηθαλνπνηεηηθή, 

ε ζέζε θαη ε ηερλνινγία είλαη γλσζηή, ελψ θαη νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ είλαη πην 

εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ. Αληίζεηα, ζην Παγθφζκην Ηζηφ θαη ζηα θηλεηά 

πεξηβάιινληα ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ είλαη “απεξηφξηζηνο”, ε εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ 

ειάρηζηε, ε ζέζε θαη ε ηερλνινγία είλαη ζρεδφλ άγλσζηεο, αιιά θαη νη απαηηήζεηο 

ησλ ρξεζηψλ είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ. Δπηπιένλ, ε πξνέιεπζε ηνπ m-

commerce απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ην γεγνλφο φηη νη δχν απηέο ηερλνινγίεο 

κνηξάδνληαη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά νδεγνχλ ζηελ αλάγθε γηα κηα θνηλή 

πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.   

Ζ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο είλαη βαζηζκέλε ζηε 

δηαδηθαζία WebE [14], ε νπνία ηξνπνπνηείηαη γηα λα πεξηιάβεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο  πνηνηηθψλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ 
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εθαξκνγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αξρηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ WebE θαη ηεο 

πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο ηνπ MobE ελαπφθεηληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλεηψλ 

απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ζηελ ελζσκάησζή ηνπο κέζα ζην MobE, καδί κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηαμηλφκεζε πνπ πεξηγξάθεθε λσξίηεξα [15]. 

Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία MobE πεξηιακβάλεη έμη θάζεηο (ζρήκα 1) [1]: 

1) Δηαηύπσζε:  Πξνζδηνξίδεη ηηο εξγαζίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ππεξεζίαο ή 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ m-commerce θαη δηεπθξηλίδεη ην κέγεζνο ηεο πξψηεο 

παξαγσγήο. 

 

2) Σρεδηαζκόο:  Υπνινγίδεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθηηκά 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ζέηεη έλα ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πξψηεο παξαγσγήο θαζψο επίζεο θαη ηε δηαδηθαζία ησλ επφκελσλ 

παξαγσγψλ.   

 

3) Αλάιπζε:  Πξνζδηνξίδεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ ζα ελζσκαησζνχλ. 

 

4) Μεραληθή: Πεξηιακβάλεη δχν παξάιιεινπο ζηφρνπο: i) γεληθφο 

ζρεδηαζκφο θαη παξαγσγή θαη (ii) αξρηηεθηνληθή, πινήγεζε θαη 

ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε (interface).  

 

5) Έιεγρνο / Δνθηκή: Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δνθηκέο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο κηαο ππεξεζίαο ή κηαο εθαξκνγήο. 

   

6) Αμηνιόγεζε ρξεζηώλ:   Αμηνινγεί ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ρξήζηεο κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξσλ κεζφδσλ, φπσο ε εκπεηξηθή δνθηκή θαη νη 

κέζνδνη γλσζηηθήο αλάιπζεο ζηφρνπ. 
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Σρήκα 1: Ζ δηαδηθαζία MobE γηα ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ηνπ m-commerce [1] 

 

Τα βαζηθά ζεκεία ζηελ εμήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο MobE ζπγθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζηηο θάζεηο αλάιπζεο θαη κεραληθήο δεδνκέλνπ φηη ε πξφηαζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ m-commerce ζηε θάζε αλάιπζεο, καδί κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ζηε 

θάζε ηεο κεραληθήο πνπ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ή ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

m-commerce. Οη ππφινηπεο θάζεηο είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία WebE θαη επνκέλσο δελ είλαη απαξαίηεην λα πεξηγξαθνχλ πάιη. Σηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα πνπ πξνηείλεηαη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ θάζεσλ αλάιπζεο θαη κεραληθήο.   

  

Αλάιπζε 

Μεραληθή Σρεδηαζκφο 

Έιεγρνο / Γνθηκή 

Αμηνιφγεζε ρξήζηε 

Γηαηχπσζε 

Πεξηνξηζκνί ησλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ θαη ησλ 

ηερλνινγηψλ 

Σρεδηαζκφο 

πινήγεζεο 

Αξρηηεθηνληθφο 

ζρεδηαζκφο 

Πεξηνξηζκνί 

ζρεδηαζκνχ 

Σρεδίαζε 

Interface 

Παξαγσγή 

Απαηηήζεηο ρξεζηψλ, 

ηαμηλφκεζε ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce 
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Φάζε Αλάιπζεο 

Απηή ε θάζε πεξηιακβάλεη κηα πιήξε αλάιπζε πνπ βξίζθεηαη ζπλήζσο ζε 

έλα πιαίζην κεραληθήο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (web engineering) πεξηιακβάλνληαο [14]:  

 Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ:   Πεξηέρεη ην πιήξεο θάζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ (π.ρ., θείκελν, εηθφλεο). 

 

 Αλάιπζε αιιειεπίδξαζεο:  Πεξηέρεη ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ 

κεραληζκψλ πινήγεζεο ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ. 

 

 Λεηηνπξγηθή αλάιπζε:  Πεξηέρεη  ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εμήγεζε 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ / 

εθαξκνγψλ. 

 

 Αλάιπζε δηακόξθσζεο:   Πεξηέρεη  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξσηνθφιισλ, 

ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα ηξέμνπλ επάλσ ζηηο θηλεηέο 

ππεξεζίεο / εθαξκνγέο. 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ καδί κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ m-commerce ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θάζε ηεο αλάιπζεο φπσο θάλεθε 

απφ ην βειάθη ζην ζρήκα 1. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξφηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce παξέρεηαη απφ κηα 

ζηαδηαθή πξνζέγγηζε φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

Βήκα 1
ν
:  Αξρηθή απόθηεζε απαηηήζεσλ ρξεζηώλ 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε απφθηεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ 

είλαη έλαο αξθεηά δχζθνινο ζηφρνο ιφγσ ηεο απνπζίαο κηαο ζαθνχο νκάδαο ρξεζηψλ 

πνπ ν αλαιπηήο ζα κπνξνχζε λα επεμεξγαζηεί έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπο. Δλ ηνχηνηο, κηα ππεξεζία ή κηα 

εθαξκνγή ηνπ m-commerce αλαπηχζζεηαη εμ νλφκαηνο κηαο εηαηξίαο-πειάηε, ε νπνία 

επηζπκεί λα απεπζπλζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεζηψλ ζε κηα νξηζκέλε αγνξά. 
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Καηά ζπλέπεηα, ν κεραληθφο ηεο ππεξεζίαο ή ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα ζπιιέμεη έλα 

ζχλνιν γεληθψλ απαηηήζεσλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεζηψλ-πειαηψλ πνπ ζα 

πεξηιάβεη φια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα γηα ηελ ππεξεζία ή ηελ 

εθαξκνγή έηζη ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη λα κπνξεί λα ηξέμεη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο-πειάηε. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξεο κεζφδνπο, φπσο 

ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη νη ζπδεηήζεηο κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο αλψηεξνπο 

ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο-πειάηε, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ εθηέιεζε δηάθνξσλ 

κνξθψλ έξεπλαο αγνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηρείξεζε.  

 

Βήκα 2
ν
:  Πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηεγνξίαο ππεξεζίαο ή εθαξκνγήο 

 Μηαο θαη ην βαζηθφ ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ έρεη νινθιεξσζεί, ην επφκελν 

βήκα είλαη λα ηαμηλνκεζεί ε ππεξεζία ή ε εθαξκνγή πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί ζε 

έλαλ απφ ηνπο δχν ηχπνπο θαηεγνξηψλ πνπ πξνηάζεθαλ παξαπάλσ πνπ είλαη ε 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζε θαηάινγν θαη ε πξνζαλαηνιηζκέλε ζε ζπλαιιαγή. Απηφ είλαη 

έλα βαζηθφ βήκα ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ m-

commerce. Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, νη εθαξκνγέο θαη νη ππεξεζίεο πνπ ππφθεηληαη 

ζηηο δχν θαηεγνξίεο κνηξάδνληαη δηαθνξεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο. Με ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο θαηεγνξίαο ππεξεζίαο, ν κεραληθφο κπνξεί λα εμεηάζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ηίζεληαη απφ θάζε κηα απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο θαη λα πξνζδηνξίζεη πεξαηηέξσ 

επδηάθξηηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. Τα 

παξαδείγκαηα ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ m-commerce ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο 

εθαξκνγέο αθνξνχλ ηνπο κεραληζκνχο, ηελ αζθάιεηα, ηελ αμηνπηζηία, ην ελδηάκεζν 

κε ηνλ ρξήζηε πεξηβάιινλ εξγαζίαο κ.η.λ. 

 

Βήκα 3
ν
:  Λεπηνκεξήο απόθηεζε απαηηήζεσλ ρξεζηώλ 

Απηφ ην βήκα ρηίδεη επάλσ ζηα πξνεγνχκελα δχν βήκαηα θαη πεξηιακβάλεη 

ηε ιεπηνκεξή ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ ηαμηλφκεζε απηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Δλψ απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα ηππηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ, ελ ηνχηνηο, είλαη έλαο 
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ζχλζεηνο ζηφρνο ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο κηαο θηλεηήο εθαξκνγήο ή ππεξεζίαο. 

Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη νη δπλεηηθνί ρξήζηεο είλαη άγλσζηνη, ππάξρεη επίζεο ε 

δπζθνιία πνπ έγθεηηαη ζηνλ πςειφ αξηζκφ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ πνπ νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αιιά θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειινρεχνπζαο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο (δηθηχσζε, επηθνηλσλία). Έρνληαο θαζνξίζεη ηε θαηεγνξία 

ηεο ππεξεζίαο ή ηεο εθαξκνγήο πξνο αλάπηπμε, ν αλαιπηήο ζηνρεχεη ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο εζηίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη ζην 1
ν
 βήκα θαη πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2
νπ

 βήκαηνο. Απηφο ν θαζνξηζκφο 

πεξηιακβάλεη κηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ πνπ 

εμππεξεηνχληαη απφ ηελ ππφ αλάπηπμε ππεξεζία ή εθαξκνγή, έλαο ζηφρνο πνπ 

κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ κηθξψλ 

νκάδσλ αλζξψπσλ πνπ απνηεινχλ ηνπο κειινληηθνχο ρξήζηεο ησλ πξσηνηχπσλ 

ππεξεζηψλ ή εθαξκνγψλ. Τν ζεκαληηθφ πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ 

είλαη φηη ην ιεηηνπξγηθφ κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ θαζνδεγείηαη θαη 

πεξηνξίδεηαη ζπγρξφλσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη ε ππφ αλάπηπμε ππεξεζία ή εθαξκνγή φπσο επίζεο θαη απφ 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη ζπζθεπέο έηζη ψζηε λα ζπκκνξθσζεί κε ην ζρέδην 

αλάπηπμεο ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ ή εθαξκνγψλ.  

 

 

Βήκα 4
ν
:  Επαιήζεπζε πνηνηηθώλ απαηηήζεσλ    

Ο κεραληθφο πνπ ζρεδηάδεη κηα ππεξεζία ή κηα εθαξκνγή ηνπ m-commerce 

νθείιεη λα εμαζθαιίζεη φηη ε δηαδηθαζία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα αλάιπζεο 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πνηνηηθψλ ρξεζηψλ πνπ αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ. Δλψ φινη νη πνηνηηθνί παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί γηα λα εμεηαζηνχλ ζε 

απηήλ ηελ θάζε, ε κεγάιε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί πξψηηζηα ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη ζηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο. Ζ εμέηαζε απηψλ ησλ δχν παξαγφλησλ 

βαζηζκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζα εληζρχζεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζρεδηαζηεί νξζά κηα επξέσο απνδεθηή ππεξεζία ή εθαξκνγή ηνπ m-commerce. 
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Βήκα 5
ν
: Εμέηαζε αλζξώπηλσλ, θνηλσληθώλ, πνιηηηζηηθώλ θαη 

νξγαλσηηθώλ δεηεκάησλ    

Απηφ ην βήκα κπνξεί λα αγλνεζεί αξρηθά ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 

παξαηεηακέλεο δηάξθεηάο ηνπ. Τα αλζξψπηλα, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη νξγαλσηηθά 

δεηήκαηα φηαλ εμεξεπλνχληαη κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ θξπκκέλεο πηπρέο ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ εξγαζίαο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ 

θηλεηψλ ππεξεζηψλ ή εθαξκνγψλ. Όινη απηνί νη παξάγνληεο κπνξνχλ ηδηαίηεξα λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ [15,16].   

Όιεο νη απαηηήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ππφ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ m-commerce ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θάζεο ηεο κεραληθήο (engineering phase). Απηφο ν ηξφπνο ζα βνεζήζεη ην κεραληθφ 

λα ζρεδηάζεη θαη λα αλαπηχμεη κηα πςειήο πνηφηεηαο εθαξκνγή ή ππεξεζία πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

Φάζε Μεραληθήο 

Όπσο θαη ζηε πξνεγνχκελε θάζε, έηζη θαη ζε απηή ηε θάζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζην Παγθφζκην Ηζηφ, 

πεξηιακβάλνληαο [14]: 

 Αξρηηεθηνληθό ζρέδην:  Ζ γεληθή δνκή θαη ην ιεπηνκεξέο ζρεδηάγξακκα 

ηνπ πεξηερνκέλνπ πιεξνθνξηψλ. 

 

 Σρεδηαζκόο πινήγεζεο: Ο ζρεδηαζκφο ησλ “κνλνπαηηψλ” πνπ ζα 

επηηξέςεη ζην ρξήζηε λα έρεη πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ m-commerce. 

 

 Σρεδηαζκόο Interface:  Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ελδηάκεζνπ κε ηνλ ρξήζηε ηεο 

θηλεηήο εθαξκνγήο. 
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 Σρεδηαζκόο πεξηερνκέλνπ:  Ζ παξαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ m-

commerce πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ή ηελ ππεξεζία. 

 

 Παξαγσγή:   Ζ παξαγσγή ηνπ πιηθνχ (π.τ. γξαθηθή παξάζηαζε) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θηλεηή εθαξκνγή ή ηελ ππεξεζία.   

 

Δπηπιένλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ θηλεηνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπζθεπψλ πνπ αλαθέξνληαη θαη παξαπάλσ, καδί 

κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ππεξεζηψλ ηνπ m-

commerce πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Τέινο, είλαη απαξαίηεην λα 

εμεηαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί ησλ θηλεηψλ δηθηχσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ έηζη ψζηε λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ζην ιεπηνκεξέο ζρεδηαζκφ ησλ 

θηλεηψλ ππεξεζηψλ ή εθαξκνγψλ.   

  Ζ θάζε ηεο κεραληθήο αθνινπζεί επίζεο κηα ζηαδηαθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ή κηαο ππεξεζίαο ηνπ m-commerce φπσο εμεγείηαη 

παξαθάησ:    

 

 Βήκα 1
ν
: Εμέηαζε/ελζσκάησζε ησλ πεξηνξηζκώλ ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ    

  Δλψ κηα ππεξεζία κπνξεί λα είλαη “αλνηθηή” γηα λα ηξέμεη ζε δηάθνξεο 

θηλεηέο ζπζθεπέο, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππεξεζίεο ή νη 

εθαξκνγέο ζρεδηάδνληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θηλεηή ζπζθεπή. Απηφ ην βήκα 

αθηεξψλεηαη ζην λα εμεηάζεη ιεπηνκεξψο ηνπο πεξηνξηζκνχο απηψλ ησλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ έηζη ψζηε ν κεραληθφο λα ζρεδηάζεη ηελ εθαξκνγή γηα λα ηε ηαηξηάμεη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζηνηρεηνζεηεκέλεο θηλεηήο ζπζθεπήο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

κηα εθαξκνγή πνπ απαηηεί εθηελή εηζαγσγή (π.τ. έλα παηρλίδη) πξέπεη λα ζρεδηαζηεί 

δηαθνξεηηθά φηαλ εθαξκφδεηαη ζε έλα θηλεηφ ηειέθσλν απφ φηη ζε έλα θνξεηφ 

ππνινγηζηή (laptop). Έλαο πεξηνξηζκφο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ην κηθξφ 

αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην πνπ βξίζθεηαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα, ελψ ζε έλα θνξεηφ 
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ππνινγηζηή απηφ κπνξεί λα θαλεί λα κελ είλαη έλα θχξην πξφβιεκα θαζψο κπνξεί λα 

βξεζνχλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ.   

 

 Βήκα 2: Εμέηαζε/ ελζσκάησζε ησλ πεξηνξηζκώλ ησλ αζύξκαησλ δηθηύσλ    

  Οκνίσο κε παξαπάλσ, απηφ ην βήκα πεξηιακβάλεη ηε ιεπηνκεξή εμέηαζε 

ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ κεραληθφ λα 

ζρεδηάζεη ηελ εθαξκνγή ζηα φξηα πνπ απηνί ζέηνπλ. Τέινο ν κεραληθφο πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ην δηαζέζηκν δίθηπν καδί κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ, ηε δηαζέζηκε 

ρσξεηηθφηεηα απηνχ, ηελ πεξηνρή θάιπςήο ηνπ θαη ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

κεηαθέξνληαη.   

 

 Βήκα 3: Σρεδηαζκόο ππεξεζίαο/εθαξκνγήο ηνπ m-commerce    

  Απηφ ην ηειηθφ βήκα εθηειεί ην πξαγκαηηθφ ζρέδην ηεο εθαξκνγήο ή ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ m-commerce θαη βαζίδεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

δχν βεκάησλ. Ο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο φπσο εμεγήζεθαλ 

παξαπάλσ: αξρηηεθηνληθφ ζρέδην, ζρεδηαζκφο πινήγεζεο, ζρεδηαζκφο interface θαη 

ζρεδηαζκφο πεξηερνκέλνπ.   

  Ζ εμέηαζε ζε βάζνο ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ 

ηερλνινγηψλ ζηε θάζε ηεο κεραληθήο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη θξίζηκεο δηεξγαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ 

επηηπρεκέλν ζρεδηαζκφ θαη ζηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce.    
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2.2 Δθαξκνγή ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο 

Σε απηφ ην ηκήκα, ζα ζπδεηεζεί ελ ζπληνκία ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζήο ζε έλα πξαγκαηηθφ ζελάξην. Ηδηαίηεξα, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαδεηρζεί ε πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη, εξεπλάηαη ε πξνζπάζεηα ελφο 

ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη κηα εθαξκνγή ηνπ m-

commerce πνπ ζηνρεχεη ζην λα πνπιήζεη εηζηηήξηα [1,17,18].   

Τν ππφ έξεπλα ηαμηδησηηθφ γξαθείν είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζηε βηνκεραλία ηαμηδηνχ ηεο Κχπξνπ. Ζ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

ήηαλ ην απνηέιεζκα κηαο ζπγρψλεπζεο δχν κεγάισλ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ ην 1989. 

Ζ ζπγρψλεπζή ηνπο ζηφρεπζε ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα ηζρπξφηεξε εηαηξία, ε νπνία 

ζα κπνξνχζε επηηπρψο λα αληαγσληζηεί ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ζηηο επξσπατθέο θαη 

δηεζλείο αγνξέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ έθδνζε 

εηζηηεξίσλ, ηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ, ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ, ηηο θξνπαδηέξεο, 

ηελ αληηπξνζψπεπζε δηαθφξσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ, ηελ νξγάλσζε δηαθφξσλ 

ζπλεδξίσλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, ηε δηεζλή λαπζηπινΐα, ηελ απνζηνιή θνξηίνπ 

δηα ζαιάζζεο θαη ηελ ηαμηδησηηθή αζθάιηζε.   

Πξφζθαηα, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έγηλε έλαο λένο δίαπινο γηα ηελ 

επηρείξεζε φρη κφλν γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πειαηψλ ηεο (Business to Customers – 

B2C) αιιά θαη έλαο ηξφπνο γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε άιινπο ζπλεξγάηεο θαη 

ζπλεηαίξνπο (Business to Business – B2B). Δπνκέλσο, ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

ζθέθηεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην σο κηα επθαηξία γηα ηελ πεξαηηέξσ επηρεηξεζηαθή 

αλάπηπμε. Τν φξακα ηεο δηνίθεζεο ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη ηελ απαξαίηεηε δνκή θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε λα επηηξέςεη ζηελ επηρείξεζε λα εθκεηαιιεπζεί ηε κεγάιε 

επθαηξία πνπ ηεο παξνπζηάζηεθε κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη 

λα γίλεη ν εγέηεο ζηε βηνκεραλία ηαμηδηνχ ηεο Κχπξνπ.   

Πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη έλα ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα θαη λα 

κείλεη κπξνζηά απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ε δηνίθεζε απνθάζηζε λα εηζαρζεί ζηνλ θφζκν 

ηνπ m-commerce. Ζ επηρείξεζε αλέπηπμε κηα m-business ζηξαηεγηθή παξάιιεια κε 

ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηεο. Ζ ηδέα ήηαλ λα είλαη ζε ζέζε λα 

πνπιήζεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνπο ηειηθνχο  ηεο 
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πειάηεο θαη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηεο ζπλεηαίξνπο, κέζσ νπνηαζδήπνηε θηλεηήο 

ζπζθεπήο.   

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ηνπ m-

commerce πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία 

MobE. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο αλάιπζεο πξνζδηνξίζηεθαλ νη πεξηνξηζκνί 

θαη νη απαηηήζεηο. Ζ ππεξεζία ηνπ m-commerce νθείιεη λα παξέρεη ηνπο 

πξννξηζκνχο, ηηο ηηκέο, θαζψο επίζεο θαη ηηο πξνσζεηηθέο πξνζθνξέο. Οη απαηηήζεηο 

ησλ ρξεζηψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

  Γξήγνξε πξφζβαζε θαη απφθξηζε απφ ην ζχζηεκα. 

 

 Υςειή δηαζεζηκφηεηα. 

 

 Δχθνινη κεραληζκνί πινήγεζεο. 

 

 Πξνθίι ηνπ ρξήζηε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ γηα πξννξηζκνχο θαη άιιεο 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο.   

 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο βαζηζκέλεο ζηε ζέζε ηνπ 

ρξήζηε. 

 

Σχκθσλα κε ηε πξνζαλαηνιηζκέλε ζε ζπλαιιαγή θαηεγνξία, ην ζχζηεκα ζα 

επέηξεπε ηελ αγνξά εηζηηεξίσλ ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε θηλεηή ζπζθεπή. Ζ 

έκθαζε γηα ηελ παξνρή αγνξψλ κέζσ m-commerce δφζεθε ζηνλ νξηαθφ ρξφλν 

εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, ηε ζπλέπεηα ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ζπλαιιαγήο.   

Σηε θάζε ηεο κεραληθήο, αθνινπζήζεθαλ νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη θαη παξαπάλσ έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί κηα πνηνηηθή εθαξκνγή ηνπ 

m-commerce. Ηδηαίηεξα, ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε φπσο είλαη ε ιίζηα ησλ πξννξηζκψλ 

καδί κε ηηο ηηκέο, νη δηάθνξεο πξνσζεηηθέο πξνζθνξέο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε 

δπλαηφηεηα λα αγνξαζηνχλ ηα εηζηηήξηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ αθξίβεηα, ε 
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ζπκκφξθσζε, ε πνιπιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ζεσξήζεθαλ σο αξρηθνί 

πνηνηηθνί παξάγνληεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ εθαξκνγή είρε σο ζθνπφ 

απφ ηε κηα πιεπξά λα είλαη δηαζέζηκε θαη αμηφπηζηε κε ηηο ιηγφηεξεο πηζαλέο 

απνζπλδέζεηο θαη αθ' εηέξνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθηεζεί γξήγνξα θαη λα είλαη 

πξνζθεξφκελε ζηνπο θηλεηνχο πειάηεο. Ζ θχξηα έκθαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δφζεθε ζηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο απφ ηε πιεπξά ησλ 

ρξεζηψλ αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο θαη πινήγεζεο ηεο εθαξκνγήο. Απηνί 

νη παξάγνληεο ζεσξήζεθαλ ηδηαηηέξσο θξίζηκνη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θηλεηήο 

εθαξκνγήο, ζπκβάιινληαο ηδηαίηεξα ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε απηήο αιιά θαη ζηε 

γεληθή απνδνρή απφ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Ζ εθαξκνγή είρε σο ζθνπφ λα 

παξέρεη απνηειεζκαηηθά ηε γξήγνξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηε γξήγνξε 

αγνξά εηζηηεξίσλ. Ζ ππεξεζία πνπ ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη παξέρεη θαζεκεξηλέο 

αλαπξνζαξκνγέο ζην πεξηερφκελν κε λέεο πξνζθνξέο θαη πξννξηζκνχο θαη ην 

ζχζηεκα ηξνπνπνηείηαη θαη εληζρχεηαη έηζη ψζηε λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο 

κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε γεληθή πνηφηεηά ηεο. Τέινο, ε εθαξκνγή κπνξεί λα 

νξγαλσζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί απφ νπνηαδήπνηε θηλεηή ζπζθεπή, θαζψο επίζεο θαη 

λα είλαη πξνζαξκνζηηθή ζηα δηαθνξεηηθά δηεπθξηληζκέλα πεξηβάιινληα (π.τ., GPRS, 

UMTS, κ.λ.π.).   

Οη εξγαζίεο ηεο θάζεο ηεο κεραληθήο ηεο δηαδηθαζίαο MobE γηα ηηο ππεξεζίεο 

θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ m-commerce, πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ, ηε 

πινήγεζε, ην interface, ην ζρεδηαζκφ πεξηερνκέλνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηειηθή 

παξαγσγή ηεο εθαξκνγήο. Ζ παξαγσγή ιακβάλεη ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ, καδί κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Ζ ππφ κειέηε εθαξκνγή 

θξαηά έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ηνπ ρξήζηε γηα λα απνθχγεη νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο φπσο νη κηθξέο νζφλεο, ηα κηθξά πιεθηξνιφγηα θαη ε πεξηνξηζκέλε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ ησλ ζπζθεπψλ [17,18]. 

  Τν ζρήκα 2 [1] παξνπζηάδεη κεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη απφ 

ηελ εθαξκνγή ηαμηδηνχ πνπ εμεηάδεηαη. Απηή ηε ζηηγκή, ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα 

ςάμεη γηα πξννξηζκνχο, λα θάλεη θξαηήζεηο θαη λα πξνρσξήζεη ζε αγνξά εηζηηεξίσλ. 

Σην εγγχο κέιινλ, ε επηρείξεζε ζηνρεχεη ζηελ επέθηαζε ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ 
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θαη ππεξεζηψλ ηεο κε ηε ρξήζε ηνπ m-commerce ζηε λαπζηπινΐα θαη ζηε δηαθίλεζε 

θνξηίνπ.   

    

 

Σρήκα 2: Σηηγκηφηππα απφ ηελ m-εθαξκνγή ηαμηδηνχ [1] 

 

Ζ ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα λα αλαπηπρζεί 

ε θηλεηή εθαξκνγή ηαμηδηνχ, θαηέδεημε φηη κε ηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηά ν 

πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο αιιά θαη ε πξνζέγγηζε αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα κε 

θαηάιιεια εξγαιεία, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, πξνζθέξνληαο κε ζπλέπεηα, πςειήο 

πνηφηεηαο θηλεηέο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο. 
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Κεφϊλαιο 3ο: Υπηρεςίεσ του m-commerce 

3.1 Πιεξνθνξίεο 

Οη ρξήζηεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ζην θηλεηφ ηνπο 

πιεξνθνξίεο γηα δεθάδεο ζέκαηα, είηε κε εγγξαθή ζε ππεξεζίεο, φπσο «εκεξήζηα 

αζηξνινγηθή ελεκέξσζε» κέζσ δηθηπαθψλ ππιψλ, είηε κε απνζηνιή SMS ή 

ελαιιαθηηθά κέζσ ηεο ηερλνινγίαο WAP λα αλαδεηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

πιεξνθνξία (π.ρ. θαηξφο ζηε Θεζζαινλίθε). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε πσο 

ζπλήζσο νη θαηαλαισηέο ρξεψλνληαη κε θάπνηνπ είδνπο πάγηα ρξέσζε αλά κήλα 

βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο απνζηέιιεηαη ή κε ρξέσζε αλά 

κήλπκα. 

 

3.2 Πιεξνθνξίεο θαηαιόγνπ 

Απνηειεί ηνλ πξνζσπηθφ ρξπζφ νδεγφ ηνπ θάζε ρξήζηε, κηαο θαη γίλεηαη 

εθηθηφ λα αλαθαιχςεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο, κε βάζε ηνλ ηφπν πνπ βξίζθεηαη, ην ηη 

επηζπκεί ή ην ζπλδπαζκφ απηψλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο είλαη ζηε Λάξηζα, 

κπνξεί λα εηζάγεη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θσδηθφ ηεο πεξηνρήο θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηα πην 

θνληηλά βελδηλάδηθα, εζηηαηφξηα, θαξκαθεία, εθεκεξεχνληα λνζνθνκεία. Οη πην 

δεκνθηιείο θαηεγνξίεο είλαη: ηίηινη εηδήζεσλ, θαηξφο, ρξεκαηηζηήξην, ηαμίδηα, 

αγνξέο, γλσξηκίεο, αζιεηηθή ελεκέξσζε, ράξηεο, δηαζθέδαζε, σξνζθφπην, ρηνχκνξ, 

παηρλίδηα θαη εηθφλεο. 

 

3.3 Γηθηπαθέο πύιεο θηλεηώλ 

Ζ φιε ηδέα γχξσ απ‟ απηέο είλαη φηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεχζεη αξρηθά 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαλεψλεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο θαη πξνηηκήζεηο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πχιεο (θάηη αξθεηά δχζθνιν, ρξνλνβφξν θαη κε πςειφ θφζηνο 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο). Οη πχιεο παξέρνπλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο ιχζεηο φπσο e-mail, απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ, έξεπλα αγνξάο θαη 
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δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ. Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη νη πξνηηκήζεηο 

πνπ θαηαρσξνχληαη (ελδηαθέξνληα, επηζπκία λα ιακβάλνπλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα 

θαη γηα θάπνηα πξντφληα, αξηζκφ κελπκάησλ αλά εκέξα ή εβδνκάδα πνπ ζέινπλ λα 

δέρνληαη) βνεζνχλ ηηο εηαηξείεο λα επηθεληξψζνπλ ηηο πξνσζεηηθέο ηνπο ελέξγεηεο κε 

γλψκνλα απηά. 

 

3.4 Φσλεηηθέο πύιεο 

Οη θσλεηηθέο πχιεο ραξίδνπλ αθφκε κεγαιχηεξε επειημία ζηηο θηλεηέο 

ζπζθεπέο, αθνχ νη ρξήζηεο ηνπο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε αγνξέο πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ ή λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ θπθινθνξηαθή θαηάζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

δξφκνπο θάλνληαο ηαπηφρξνλα θάηη άιιν. Παξαδείγκαηα ιεηηνπξγίαο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα θσλεηηθέο πχιεο κπνξεί θαλείο λα βξεη ζηηο δηεπζχλζεηο tellme.com, 

kirusa.com θαη aolbyphone.com. Σε γεληθέο γξακκέο ην m-commerce πεξηιακβάλεη 

ηξεηο επξείεο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ πνπ είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ιακβάλνπλ θαη ζηέιλνπλ δεδνκέλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Υπεξεζίεο ζπλδεζηκφηεηαο, επηθνηλσλίαο (εθηφο απφ ηα ηειεθσλήκαηα 

θσλήο) θαη νηθνδφκεζεο θνηλφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηεο ζχληνκεο ππεξεζίαο κελπκάησλ (SMS) 

θαη ησλ ζπλνκηιηψλ (chats). 

 

 Δμαηνκηθεπκέλεο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθνξίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδήζεσλ, ηεο κνπζηθήο, ησλ βίληεν, ησλ 

εηδνπνηήζεσλ, ησλ παηρληδηψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζέζεο. 

 

 Κηλεηέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 
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3.5 Κηλεηέο αγνξέο 

Όπσο θαη ζην δηαδίθηπν, ηα πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο 

θξίζηκε κάδα θαηαλαισηψλ είλαη ηα ηαμηδησηηθά εηζηηήξηα, ε ελνηθίαζε απηνθηλήησλ 

θαη δσκαηίσλ μελνδνρείσλ, εηζηηήξηα γηα ζπλαπιίεο, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν θαη 

αγνξέο δψξσλ, φπσο ινπινχδηα, γιπθά, βηβιία θαη CD‟s. 

3.6 Κηλεηή δηαζθέδαζε 

Σηφρνο ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη ε παξνρή δηαζθεδαζηηθψλ θαη επράξηζησλ 

ππεξεζηψλ ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ησλ ρξεζηψλ κέζσ ηεο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο. 

Δμάιινπ είλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αλαδεηνχλ ζηηγκέο γέιηνπ θαη 

δηαζθέδαζεο γηα λα ηηο εληάμνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Δθεί αθξηβψο απνζθνπεί 

ε εηζαγσγή ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ ζηα θηλεηά. 

3.7 Κηλεηά παηρλίδηα 

Σήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα απφ δπφκηζη δηζεθαηνκκχξηα θηλεηά 

ηειέθσλα, γεγνλφο πνπ θάλεη ηνλ πηζαλφ αξηζκφ θαηαλαισηψλ θηλεηψλ παηρληδηψλ 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ φηη ζε νπνηαδήπνηε άιιε αγνξά. Ο ηδφγνο θαη νη 

ππεξεζίεο ζηνηρήκαηνο, φπσο ην ιφηην, ηα ζηηγκηαία ιαρεία, νη ηππνδξνκίεο, ηα 

ραξηηά θαη ηα αζιεηηθά ζηνηρήκαηα είλαη πνιχ δεκνθηιή. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, ηα εηζνδήκαηα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηδφγν έρνπλ απμεζεί ηαρχηαηα. 

Οη McCaffery θαη Finney (2004) [20] βεβαηψλνπλ φηη ε δεκνηηθφηεηά ηνπο ζα 

ζπλερηζηεί κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Ζ πξνζθνξά ηέηνησλ ππεξεζηψλ ζε έλα θηλεηφ 

πεξηβάιινλ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη έλα γξήγνξν θαη θαηάιιειν ηξφπν γηα έλαλ 

ηειεπηθνηλσληαθφ θνξέα λα πεηχρεη θέξδε πέξα απφ ηελ B2C αγνξά.  

Τα θηλεηά παηρλίδηα ζηνρεχνπλ ζηε θπζηθή επηζπκία ησλ αλζξψπσλ λα 

θεξδίδνπλ πξνζθέξνληάο ηνπο κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα γηα ην ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπο ζηελ νπνία κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε. 

Βέβαηα, ζηνλ ηδφγν ππάξρεη θαη επαηζζεζία σο πξνο ηνλ ρξφλν. Οη πεξηζζφηεξνη 

επηζπκνχλ λα ζηνηρεκαηίζνπλ αθξηβψο πξηλ ηελ έλαξμε ελφο αγψλα. Ζ ζπκκεηνρή 

γίλεηαη κε ηηο βαζηζκέλεο ζην θείκελν ηερλνινγίεο, φπσο ην SMS ή ην WAP θαη ν 

έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζηνηρήκαηφο κε ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο. Ζ ρξήζε 
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αιιειεπηδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ, νη νπνίεο πξνζνκνηψλνπλ ην παηρλίδη ζε θαδίλν είλαη 

εθηθηέο κε ζπζθεπέο 2.5 ή 3εο ηερλνινγηθήο γεληάο (2,5G ή 3G).  

Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα ηα παηρλίδηα δηαζθέδαζεο είηε πξνγξακκαηίδνληαη 

απεπζείαο ζηελ κλήκε ηνπ ηειεθψλνπ, είηε παίδνληαη κεηά απφ πξφζβαζε ζηελ 

θηλεηή ή δηθηπαθή ζχξα ηνπ παξφρνπ, είηε θαηεβάδνληαη ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο κε 

θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηελ θηλεηή ππνινγηζηηθή, αιιά θαη 

ζηηο αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσλίεο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία παηρληδηψλ κε ειθπζηηθά 

γξαθηθά, ελψ θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπψλ, φπσο ε Nokia ζρεδηάδνπλ εηδηθά GSM 

θηλεηά κε hardware θαη interface ρξήζηε θαηάιιειν γηα παηρλίδη, φπσο δειαδή κε ην 

πξφζθαην N-gage. 

 

3.8 Κηλεηή κνπζηθή 

Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ θνξεηψλ κέζσλ αλαπαξαγσγήο αξρείσλ mp3 έρεη 

νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζπζθεπψλ, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηέηνηεο δπλαηφηεηεο 

κε εθείλεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Δδψ, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη είλαη ήδε 

εθηθηή ε αθξφαζε FM ξαδηνθψλνπ, ελψ πσιεηέο κνπζηθήο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

άκεζε παξάδνζε ηξαγνπδηψλ ζε ςεθηαθή κνξθή κέζα απφ ηηο κνπζηθέο βηβιηνζήθεο 

ηνπο, κεηά απφ online αγνξά.  

Δπίζεο, κία λέα ηερλνινγία (Versera Active Messaging) επηηξέπεη ζηνπο 

παξφρνπο λα πξνζζέζνπλ άκεζα δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζε έλα κήλπκα 

θσλήο ή βίληεν, ζην νπνίν ν ζπλδξνκεηήο ζα έρεη πξφζβαζε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ. Τέηνηνπ είδνπο κελχκαηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο λα αγνξάζνπλ απ' επζείαο, λα εγγξαθνχλ ζε κία ιίζηα ελεκέξσζεο, λα 

πξνκεζεπηνχλ ςεθηαθά έλα πξντφλ, λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε, λα πξνηείλνπλ ζε 

έλαλ θίιν ή λα δεηήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηε 

γλψκε ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ησλ πνιπκέζσλ πνπ ηνπο παξαδφζεθε. 

 Μηα ραξαθηεξηζηηθή εθαξκνγή πεξηιακβάλεη έλα ζπλδξνκεηή, ν νπνίνο κέζα 

απφ κηα απιή ππεξεζία παξνρήο ήρσλ θιήζεο κπνξεί λα παξαγγείιεη ην δίζθν ηνπ 

θαιιηηέρλε ζηνλ νπνίν αλήθεη ην ηξαγνχδη, θαζψο επίζεο λα παξαθνινπζήζεη έλα 
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video κηαο πξνεγνχκελεο δσληαλήο εκθάληζεο ελφο ζπγθξνηήκαηνο ή νπνηνπδήπνηε 

άιινπ γεγνλφηνο πξηλ ηελ θξάηεζε εηζηηεξίσλ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπηνχλ κε ηα αλάινγα 

πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηνπο ρξήζηεο, φζν θαη γηα ηνπο παξφρνπο. Σρεδφλ ην έλα 

πέκπην (19%) ησλ θαηφρσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ αθνχεη κνπζηθή κέζσ απηψλ, 

ζχκθσλα κε κηα κειέηε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005 θαη δηεμήρζε ζε 15 ρψξεο 

απφ ηελ εηαηξεία TNS (http://www.tns.com). Μεηαμχ απηήο ηεο νκάδαο, πεξίπνπ ην 

16% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλνπλ θαζεκεξηλά ζηελ αθξφαζε κνπζηθήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ηειεθψλσλ ηνπο, έλαληη 15% ζε ζηεξενθσληθφ ζχζηεκα 

ζην ζπίηη θαη κφιηο 10% ζε έλαλ πξνζσπηθφ ςεθηαθφ αλαπαξαγσγέα κνπζηθήο, φπσο 

ην iPod. 13% φισλ ησλ θηλεηψλ ρξεζηψλ δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ζπζθεπέο mp3 

ή ςεθηαθή κνπζηθή ζηα ηειέθσλά ηνπο ζε θαζεκεξηλή ή εβδνκαδηαία βάζε. Απηφ ην 

πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 18% ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζε 26% ζηε Νφηηα Κνξέα. 

Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ην ζηνηρείν φηη ζρεδφλ νη κηζνί (47%) αθνχλε κνπζηθή ζηηο 

δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, ην έλα ηξίην (32%) φζν πεξηκέλνπλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κία 

ζπλάληεζε θαη ην έλα ηέηαξην (23%) φηαλ μαπιψλνπλ ζην θξεβάηη. Ο πςειφο βαζκφο 

ρξήζεο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη δε δηαζέηνπλ αθφκα φιεο νη θηλεηέο ζπζθεπέο 

ηέηνηνπ είδνπο δπλαηφηεηεο, πξνκελχεη αηζηφδνμα απνηειέζκαηα γηα ηελ θηλεηή 

κνπζηθή. Αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην (35%) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηειεθσληθψλ ρξεζηψλ επέιεμε ηελ θηλεηή κνπζηθή σο κηα απφ ηηο πέληε 

εθαξκνγέο πνπ ζα επηζπκνχζε λα αξρίζεη ή λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ. 

Τν πνζνζηφ είλαη αθφκα πςειφηεξν κεηαμχ ησλ θηλεηψλ ρξεζηψλ ζηε Νφηηα 

Κνξέα(60%). Απνηξεπηηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ ε αλεπαξθήο κλήκε ησλ 

ζπζθεπψλ, ε ρακειή πνηφηεηα ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ν κεγάινο ρξφλνο αλακνλήο γηα 

λα νινθιεξσζεί ην download κνπζηθήο. Ωζηφζν, ε πηνζέηεζε ηεο αζχξκαηεο 

ηερλνινγίαο αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ζηνλ ππεξθεξαζκφ απηψλ ησλ εκπνδίσλ. Σε 

θάζε πεξίπησζε νη πξννπηηθέο δηαθαίλνληαη απφιπηα επνίσλεο. 

 

3.9 Κηλεηό βίληεν θαη ηειεόξαζε 

Ζ αξρή έγηλε κε ηα έμππλα ηειέθσλα, ηα νπνία είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπαξάγνπλ video αξρεία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σχληνκα, ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ 
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ην απέθηεζαλ θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, ράξε ζηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ παξνρέσλ, κε δεδνκέλν φηη γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην 

απαηηείηαη λα δηέξρεηαη κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ απφ ηηο αζχξκαηεο ζπλδέζεηο. Με 

ηελ εκθάληζε ησλ πξνεγκέλσλ αζχξκαησλ ζπλδέζεσλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

θαηαλαισηέο αλαθαιχπηνπλ ηελ αμία ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Οη ηερλνινγηθέο εηαηξείεο 

Kingston θαη Actimagine πξνζθέξνπλ κία αζθαιή, πςειήο πνηφηεηαο ιχζε, 

επηηξέπνληαο ζε θαηφρνπο θηλεηψλ ζπζθεπψλ κε δπλαηφηεηεο επέθηαζεο κλήκεο λα 

παξαθνινπζνχλ νιφθιεξεο ηαηλίεο, ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, κνπζηθά (θαη φρη κφλν) 

βίληεν, ελψ παξάιιεια εγγπψληαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ηε κε 

αληηγξαθή ηνπ πξνβαιιφκελνπ πιηθνχ. Δπίζεο εμαζθαιίδεηαη φηη ε παξαθνινχζεζε 

ζα είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή, ρσξίο ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ηεο κπαηαξίαο ηεο 

ζπζθεπήο. Σηα πεξηζζφηεξα έμππλα ηειέθσλα ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνιακβάλεη 

βίληεν γηα πεξηζζφηεξεο απφ 6 1/2 ψξεο ρσξίο επαλαθφξηηζή ηεο. Όια απηά 

ζπκβαίλνπλ ράξε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο Actimagine θαη ζηελ πείξα 

ηεο Kingston ζηελ θαηαζθεπή, δνθηκή, ζπζθεπαζία θαη αμηφπηζηε δηαλνκή ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζε θάξηεο Flash κλήκεο γηα θηλεηά ηειέθσλα. Αθφκα έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πξνφδνπ πνπ επηηειέζηεθε ήηαλ ην πηινηηθφ 

ιαλζάξηζκα ηεο Mobile TV ζε 500 ζπλδξνκεηέο ζηε Σθαλδηλαβία κε ηε ζπλεξγαζία 

ησλ δηθηχσλ Elisa θαη TeliaSonera ζην δηάζηεκα Μαξηίνπ κε Ηνπλίνπ 2005, κε 

ηειενπηηθέο παξαγσγέο ησλ θαλαιηψλ MTV3 θαη YLE. Οη ζπλδξνκεηέο 

εμνπιίζηεθαλ κε ζπζθεπέο Nokia 7710, ε νπνία δηαζέηεη ηερλνινγία DVB-H, ελψ 

ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη θάζε έλαο ηνπο πιήξσλε 4,90 επξψ ην κήλα γηα λα 

ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα. Τα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ αξθεηά ελζαξξπληηθά: 

 

 58% ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην Mobile TV είλαη πεπεηζκέλνη φηη ε ππεξεζία 

ζα γίλεη πνιχ δεκνθηιήο, ελψ 41% είλαη δηαηεζεηκέλν λα εγγξαθεί ζηελ 

ππεξεζία. 

 

 Οη ρξήζηεο παξαθνινπζνχζαλ ηειεφξαζε απφ ηε ζπζθεπή ηνπο 5-30 

ιεπηά ηελ εκέξα θαη πξνηηκνχζαλ αζιεηηθά, λέα θαη ςπραγσγηθά ζέκαηα 

εθπνκπψλ. 
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Ζ εηαηξεία Elisa ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή ηελ αιιειεπίδξαζε (interaction) ηνπ 

ρξήζηε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ Mobile TV. Γη‟ απηφ ην ζθνπφ έρεη πινπνηήζεη πηινηηθέο 

ππεξεζίεο φπσο ην video clip playlist, φπνπ θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη ην δηθφ 

ηνπ video, ηελ ππεξεζία ςεθνθνξίαο απεπζείαο κέζα απφ ηελ εθπνκπή ηνπ Mobile 

TV θαη κηα ππεξεζία ζχλδεζεο ηεο εθπνκπήο κε αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο, φπνπ 

κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλαηξέμεη ζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Ζ βξεηαληθή εηαηξεία 

θηλεηήο ηειεθσλίαο O2 (πνπ πξφζθαηα εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Telefonica) εηζήγαγε 

παξφκνηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο φκσο απεπζχλνληαλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ομθφξδεο, 

απφ ην Σεπηέκβξην ηνπ 2005 κέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2006. Σην πηινηηθφ 

πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 375 πειάηεο ηεο O2 πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ 16 (!) θαλάιηα ηειεφξαζεο θαηεπζείαλ απφ ην θηλεηφ ηνπο θαη 

κάιηζηα κε θάιπςε αθφκα θαη κέζα ζην ζπίηη ηνπο. Ζ ππεξεζία Mobile TV ηεο O2 

πινπνηήζεθε απφ ηελ Arqiva, επίζεο κε ρξήζε θηλεηψλ Nokia 7710 πνπ δηέζεηαλ 

codecs Helix ηεο Real. Οη ζπλδξνκεηέο ηεο O2 έδεημαλ επραξηζηεκέλνη ζε πνζνζηφ 

83% θαη κάιηζηα εμέθξαζαλ ηελ πξφζεζε λα εγγξαθνχλ ζ‟ απηή. Βέβαηα, ζα πξέπεη 

λα ζεκεηψζνπκε φηη ην πηινηηθφ πξφγξακκα ηνπ Mobile TV δηελεξγήζεθε ρσξίο 

ρξέσζε πξνο ηνπο ζπλδξνκεηέο, νπφηε ε πξφζεζή ηνπο δε κεηαθξάδεηαη απαξαίηεηα 

ζε πξάμε.  

Τν Mobile TV πξνζθέξεη ηξφπνπο άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο 

κε ην ζεαηή. Οη ηερλνινγίεο κεηάδνζεο ζήκαηνο ηειεφξαζεο εθηφο δηθηχνπ 3G είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηέηνηεο ππεξεζίεο κε κεγάιν αξηζκφ ζπλδξνκεηψλ. Αληίζηνηρα, ε 

κεηάδνζή ηεο κέζσ ηερλνινγηψλ 3G/HSDPA είλαη πξνηηκφηεξε γηα εηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο πεξηνξηζκέλσλ ζπλδξνκεηψλ θαη γηα TV-on-demand. Ζ πινπνίεζε 

ηέηνησλ εθαξκνγψλ απαηηεί εηδηθφ Electronic Service Guide (ESG) ινγηζκηθφ, ην 

νπνίν λα παξνπζηάδεη φιε ηε ζεκαηνινγία mobile TV (ηα θαλάιηα, ηηο ηαηλίεο θαη ηηο 

ινηπέο video ππεξεζίεο), ξαδηνθψλνπ θαη κνπζηθήο ζε έλα εληαίν κελνχ, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ηερλνινγία (broadcast, video-on-demand, video download, virtual radio, 

music downloads, music streaming). Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην video, αλεμάξηεηα απφ ηνλ παξαγσγφ ή ηελ 

ηερλνινγία κεηάδνζεο.  

Αλακθηζβήηεηα ινηπφλ ε ηερλνινγία Mobile TV ζα πξνζθέξεη πνιιέο λέεο 

δπλαηφηεηεο ζηνπο ζπλδξνκεηέο, κε θχξηα θαηλνηνκία ην δηαδξαζηηθφ ζηνηρείν – έηζη 
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ην πάληξεκα ηεο ηειεφξαζεο κε ηα θηλεηά ζα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο λα γίλνπλ φρη 

απιψο ζεαηέο, αιιά κέηνρνη θαη πξσηαγσληζηέο ηεο λέαο γεληάο ησλ πνιπκέζσλ. Απφ 

ηελ άιιε, ε ππεξεζία Mobile TV πξέπεη λα μεπεξάζεη αξθεηά αθφκα εκπφδηα κέρξη 

λα θαζηεξσζνχλ πξφηππα γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θαηφρνπ θηλεηήο ζπζθεπήο κε 

ηα πεξηερφκελα θαη λα αλνίμεη πιένλ ε αγνξά κε ηελ είζνδν θάζε παξαγσγνχ θαη 

εθπνκπήο ζην ρψξν. 

3.10 Κηλεηή αγνξά εηζηηεξίσλ (Mobile ticketing) 

Ζ θξάηεζε θαη ε αγνξά εηζηηεξίσλ δελ είλαη ζίγνπξα επράξηζηε εκπεηξία, 

κηαο θαη απαηηείηαη είηε λα βξεζνχκε ζην ηακείν, είηε λα θαιέζνπκε έλαλ εηδηθφ 

αξηζκφ. Σπρλά φκσο ηηο ψξεο πνπ δε ιεηηνπξγεί απηφ ζπλδεφκαζηε κε ην ζχζηεκα 

έμππλεο απάληεζεο (Intelligent Voice Response system), ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα 

ρξνλνβφξν. Σε θάζε πεξίπησζε είλαη πην βνιηθφ λα απνθχγνπκε φιεο ηηο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίεο κε ηε ρξήζε ηεο θηλεηήο καο ζπζθεπήο. Δμάιινπ, ν πξνγξακκαηηζκφο γηα 

επίζθεςε ζε έλα ζέακα πξαγκαηνπνηείηαη πνιιέο θνξέο θαη φηαλ βξηζθφκαζηε έμσ κε 

ηελ παξέα καο.  

Ζ eXactmobile, ε κεγαιχηεξε θηλεηή πχιε ςπραγσγίαο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ster Kinekor, έρεη αλαπηχμεη έλαλ θαηλνηφκν ηξφπν αγνξάο 

θηλεκαηνγξαθηθψλ εηζηηεξίσλ κε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

επηηξέπεη ζε φζνπο επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ κία ηαηλία λα πξνρσξήζνπλ ζε 

θξάηεζε, αιιά θαη πιεξσκή ησλ εηζηηεξίσλ αξθεί λα δηαζέηνπλ WAP ζπζθεπή θαη 

πηζησηηθή θάξηα. Δπηπιένλ, νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα δνπλ ην ζρεδηάγξακκα 

δηάηαμεο ησλ ζέζεσλ ηνπ θάζε θηλεκαηνγξάθνπ, ιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη λα επηιέμνπλ ηα θαζίζκαηα πνπ πξνηηκνχλ. Μφιηο 

επηβεβαησζεί ε θξάηεζε, έλαο αξηζκφο αλαθνξάο ζηέιλεηαη κέζσ sms ζην θηλεηφ 

ηειέθσλν. Τν κφλν πνπ απνκέλεη είλαη λα δηέιζεη ε πηζησηηθή ηνπο θάξηα απφ έλα 

ηεξκαηηθφ Ticketline, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ ην εθηππσκέλν εηζηηήξηφ ηνπο. Με 

ηνλ ίδην ζρεδφλ ηξφπν πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη θξαηήζεηο εηζηηεξίσλ γηα ηξέλα, 

αεξνπιάλα, πινία, μελνδνρεία. 
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3.11 Κηλεηή δεκνπξαζία 

Πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θαηφρνπο θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε online δεκνπξαζίεο (eBay θαη Amazon.com) αγνξάδνληαο ή 

πνπιψληαο αληηθείκελα κε ηε ρξήζε αζχξκαησλ ζπζθεπψλ. Ζ ππεξεζία απηή απαηηεί 

φηη ε εγγξαθή καο (θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζπκκεηνρή καο ζηε δεκνπξαζία) δε ζα 

επεξεαζηεί απφ ηπρφλ ζχληνκεο απνζπλδέζεηο πνπ ζπρλά παξαηεξνχληαη ζηα 

αζχξκαηα δίθηπα. 

3.12 Αζύξκαηε Τειεταηξηθή 

Ζ ηειεταηξηθή κπνξεί λα νξηζηεί σο ε παξάδνζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ε δηαλνκή ηεο ηαηξηθήο γλψζεο, αλεμαξηήησο απφζηαζεο κε ηε 

ρξήζε ηειεπηθνηλσληψλ κέζσλ. H πξφνδνο ησλ εθαξκνγψλ ηειεταηξηθήο ήηαλ 

απνηέιεζκα ψζεζεο πνπ δέρζεθε απφ ηηο εμήο ζπγθιίλνπζεο ηάζεηο: ηεο 

δηεπθφιπλζεο ζηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ 

ηειεπηθνηλσλίαο αιιά θαη ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα παξνρή πςειήο πνηφηεηαο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία.  

Ζ αζχξκαηε ηειεταηξηθή είλαη έλαο λένο θαη εμειηζζφκελνο εξεπλεηηθφο 

ηνκέαο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηηο πξφζθαηεο ζεηηθέο εμειίμεηο ζηα αζχξκαηα δίθηπα 

ηειεπηθνηλσληψλ. Σπκβαηηθά ζπζηήκαηα ηειεταηξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν (PSTN) είλαη ήδε δηαζέζηκα εδψ θαη ρξφληα γηα 

απνκαθξπζκέλε ηαηξηθή δηάγλσζε θαη εθπαίδεπζε. Τα αζχξκαηα θαη θηλεηά 

ζπζηήκαηα παξέρνπλ πεξαηηέξσ επειημία, επξχηεξε θάιπςε θαη λέεο εθαξκνγέο ελψ 

επηηξέπνπλ ηελ ηαρχηεξε θαη πνηνηηθφηεξε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, αδηαθνξψληαο 

γηα γεσγξαθηθά εκπφδηα θαη πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ θαη θνξεηφηεηαο. 
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Κεφϊλαιο 4ο: Παρουςίαςη και αξιολόγηςη των ποιοτικών 
χαρακτηριςτικών  των ςυςτημάτων του m-commerce 

Πεξίιεςε  

Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ m-commerce ζηεξείηαη αθφκα 

απφ  κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Απηά ηα ζπζηήκαηα έρνπλ λα 

θάλνπλ έληνλα κε ξνή δεδνκέλσλ θαη έρνπλ απμαλφκελεο αλάγθεο φζνλ αθνξά ηνκείο 

φπσο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ε απνδνηηθφηεηα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε 

θνξεηφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα. Δδψ κειεηάηαη ε πνηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ιηαληθέο αγνξέο κέζσ ηνπ θηλεηνχ Ηζηνχ. Ζ αμηνιφγεζε πνπ 

πξνζδίδεη ν θαηαλαισηήο πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα απνθαιχςεη ηηο πνηνηηθέο 

ηδηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα ηνπ m-commerce βαζηζκέλα ζηα εμσηεξηθά 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηνηηθνχ πξνηχπνπ ISO9126. 
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4.1 Δηζαγσγή  

Ζ πνηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ m-commerce είλαη έλαο εμαηξεηηθά λένο θαη 

πξνθιεηηθφο ζηφρνο, πφζν κάιινλ φηαλ ε πνηφηεηα φπσο γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε, είλαη έλα αλνηθηφ εξεπλεηηθφ δήηεκα γηα ηελ θνηλφηεηα ινγηζκηθνχ 

πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή πνηφηεηαο. Ο ηειηθφο ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ην 

θηλεηφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ κέζσ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη 

αλακέλεη έλα θαιά ζρεδηαζκέλν πεξηβάιινλ φπνπ κπνξεί λα πξνρσξήζεη εχθνια κηα 

εκπνξηθή ζπλαιιαγή.  

Ζ πηνζέηεζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πνηνηηθνχ πξνηχπνπ ISO9126 γηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη λέα. Ζ ζπλεζηζκέλε πξνζέγγηζε είλαη λα 

εληζρπζεί ην ηεξαξρηθφ θαη ζρεδηαζηηθφ πξφηππν ζπκπεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά. Δληνχηνηο, ε ελίζρπζε ελφο πξνηχπνπ ISO είλαη θάζε άιιν παξά κηα 

εχθνιε δηαδηθαζία.  

Ζ πνηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ αθνξά ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο φπσο επίζεο θαη 

ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ αλάπηπμε απηνχ. Ζ θχξηα εξψηεζε πνπ ηίζεηαη είλαη "πνηεο 

είλαη νη ηδηφηεηεο πνπ έλα ζχζηεκα m-commerce πξέπεη λα έρεη θαη πψο απηέο νη 

ηδηφηεηεο δηακνξθψλνπλ ηελ πξννπηηθή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ m-commerce;" Μηα άιιε εξεπλεηηθή εξψηεζε πνπ πξνθχπηεη είλαη 

φηη "έλα ζχζηεκα ηνπ m-commerce κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θαιά αιιά κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί θαη σο έλα ζχζηεκα κε πςειή πνηφηεηα;" Σε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε 

πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμσηεξηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ISO9126 φπσο είλαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο, ε απνδνηηθφηεηα 

αιιά θαη ε αμηνπηζηία πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην πξφηππν [21].
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4.2 Θεσξεηηθό Υπόβαζξν  

Ζ κέζνδνο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ ρξεζηκνπνηεί ηα εμσηεξηθά πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηνηηθνχ πξνηχπνπ ISO9126 πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ νη 

πνηνηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ m-commerce. 

 

4.2.1 Τν Πνηνηηθό Πξόηππν ISO9126 

Τν ISO9126 είλαη έλα πνηνηηθφ πξφηππν γηα ηελ αμηνιφγεζε πξντφλησλ 

ινγηζκηθνχ θαη παξέρεη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νδεγίεο γηα ηε νξζή ρξήζε 

ηνπο. Απηφ ην πξφηππν, πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα κέξε, ζηνρεχεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ελφο πνηνηηθνχ πξνηχπνπ γηα ην ινγηζκηθφ θαη ελφο ζπλφινπ νδεγηψλ 

γηα ηε κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηφ.  

Αλ θαη ην ISO9126 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηελ πνηνηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ m-commerce, γηα κηα πην πιήξε αμηνιφγεζε απαηηείηαη πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Τν θχξην δήηεκα είλαη ην πσο ε πνηφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αλαιπζεί ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην πξφηππν. Δδψ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα εμσηεξηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ISO9126: 

Λεηηνπξγηθφηεηα, δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο, απνδνηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία. Κάζε 

έλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά παξέρεη ην βαζηθφ πνηνηηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν έλα ζχζηεκα ηνπ m-commerce κπνξεί λα ζηεξηρηεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Τα εμσηεξηθά πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ISO9126 θαζνξίδνληαη σο εμήο.  

 

4.2.2 Λεηηνπξγηθόηεηα  

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ θαη 

δηεπθξηληζκέλσλ ηδηνηήησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο δεισκέλεο ή ππνλννχκελεο αλάγθεο. 

Ζ έλλνηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη λα παξαζρεζνχλ ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε επθνιία ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Δηδηθά γηα ηα ζπζηήκαηα ηνπ m-

commerce ε ιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 
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ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κέζσ ηνπ 

θηλεηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

4.2.3 Γπλαηόηεηα Φξεζηκνπνίεζεο  

Ζ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν ηδηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ρξήζε ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο, βαζηζκέλε ζηελ ηδηαίηεξε αμηνιφγεζε κηαο ηέηνηαο ρξήζεο απφ έλα 

δεισκέλν ή ππνλννχκελν ζχλνιν. Ζ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο είλαη έλα 

ζεκαληηθφ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη φπσο φιεο νη ιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο 

ηνπ m-commerce αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο κε έλαλ ηξφπν πνπ επηδηψθεη λα δηεπθνιχλεη 

ηνλ ηειηθφ ρξήζηε κε ηελ απινχζηεπζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ απηφλ, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη φκσο αθφκα θαη  δπζκελείο επηπηψζεηο ζην ζχζηεκα ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.  

 

4.2.4 Απνδνηηθόηεηα  

Ζ απνδνηηθφηεηα είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

ελλνηνινγηθέο πξνθιήζεηο θαζψο θαη απφ ηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο. Ζ απνδνηηθφηεηα 

νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε απφδνζε, 

αλαθνξηθά κε ηνπο πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε 

φπνπ νη ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ είλαη θαη ρξεζηκνπνηνχκελεο θαη επηηπρείο, 

δειαδή επηηπγράλνπλ ην ζηφρν ηνπο θαη θαηά επέθηαζε ην ιφγν ηεο χπαξμεο ηνπο. 

Έλα απφ ηα θχξηα θξηηήξηα ηεο απνδνηηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο ηνπ m-commerce 

είλαη ε παξνρή πνηφηεηαο ζρεηηθά κε ην ρξφλν θαη ηνπο παξερφκελνπο πφξνπο.  

 

4.2.5 Αμηνπηζηία  

Ζ αμηνπηζηία είλαη ην πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν 

ηδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ λα δηαηεξείηαη ζην επηζπκεηφ 

επίπεδν απφδνζήο ηνπ ππφ ηνπο δεισκέλνπο φξνπο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 
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πεξίνδν. Δηδηθά γηα ηα ζπζηήκαηα ηνπ m-commerce, ε αμηνπηζηία αλαθέξεηαη ζηελ 

αλνρή ησλ ζπζηεκάησλ ζηηο ελέξγεηεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ [21]. 

 

4.3 Ιδηόηεηεο Σπζηεκάησλ m-commerce 

Αθφκα θαη ηψξα ην m-commerce είλαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ 

θαη πνιχ ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα πνπ 

αληηιακβάλνληαη νη ηειηθνί ρξήζηεο. Τα θηλεηά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα θηλεηά 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, ηελ θηλεηή δηαθήκηζε, ηελ θηλεηή δηαρείξηζε θαηαιφγσλ, ηνλ 

εληνπηζκφ πξντφλησλ θαη αγνξψλ, ηελ θηλεηή δεκνπξαζία θαη ηέινο ηελ αζχξκαηε 

δηαρείξηζε ζηνηρείσλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα ζηνρεχνπλ ζην λα παξέρνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ηδηφηεηεο/ιεηηνπξγίεο ζην ηειηθφ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί 

κηα αγνξά ή λα κπνξέζεη λα αλαθηήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πιεξνθνξίεο ζηελ 

θηλεηή ζπζθεπή ηνπ. Τν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ m-commerce είλαη φηη 

ε ζέζε θαη ν ρξφλνο δελ πεξηνξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζεσξνχληαη ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα: Παξνπζίαζε, 

πινήγεζε θαη αγνξά. Ζ παξνπζίαζε πεξηγξάθεη πψο έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Ζ πινήγεζε πεξηγξάθεη ηνπο δηάθνξνπο 

κεραληζκνχο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ m-commerce. Ζ αγνξά 

αλαθέξεηαη ζηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη γηα ηελ εκπνξηθή ζπλαιιαγή απηή 

θαζ' απηή. Ζ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ βεκάησλ ζην m-commerce απαηηεί κηα ξχζκηζε 

ζηηο ηδηφηεηεο πνπ ην ζχζηεκα παξνπζηάδεη, ιφγσ ηνπ αζχξκαηνπ ραξαθηήξα 

επηθνηλσλίαο ηνπ. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ θηλεηψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζπληεινχλ ζηε δηαδηθαζία αγνξάο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.  

Ο ζηφρνο εδψ δελ είλαη λα πεξηγξαθνχλ φιεο νη ππάξρνπζεο ηδηφηεηεο ηνπ m-

commerce ή λα παξνπζηαζηεί πιήξσο ε ρξήζε ηνπο αιιά λα πξνζθεξζεί κηα πνηνηηθή 

αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ηδηνηήησλ θαη λα παξνπζηαζηεί έλα πνηνηηθφ πιαίζην [22-25].  
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4.3.1 Παξνπζίαζε 

Ζ παξνπζίαζε ππνζηεξίδεηαη βαζηθά απφ ην θείκελν θαη ηηο εηθφλεο επεηδή νη 

θηλεηέο ζπζθεπέο έρνπλ πεξηνξηζκνχο φπσο ην κέγεζνο  θαη ε πεξηνξηζκέλε αλάιπζε 

ηεο νζφλεο, ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ ππνζηεξηδφκελσλ ρξσκάησλ, ε κηθξή 

ππνινγηζηηθή δχλακε θαη ην κηθξφ κέγεζνο ηεο κλήκεο. Ζ ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο είλαη 

επίζεο ζεκαληηθή. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ρξσκάησλ δίλεη έλα επράξηζην θαη θηιηθφ 

interface, αιιά απφ ηελ άιιε κηα νζφλε κε πάξα πνιιά ρξψκαηα ζπγρέεη. Όιεο νη 

ζειίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ m-commerce πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα ρξψκαηα έηζη ν 

ρξήζηεο λα κπνξεί εχθνια λα ζεσξήζεη φηη πινεγεί ζην ίδην πεξηβάιινλ. Με ηελ 

αθαίξεζε ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ θφληνπ, ησλ ρξσκάησλ ηνπ θφληνπ θαη ησλ 

ρξσκάησλ ηνπ θεηκέλνπ, απμάλεηαη ε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ ρξήζε 

εηθφλσλ ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο ηνπ internet είλαη θνηλή. Δληνχηνηο, ε ρξεζηκνπνίεζε 

εηθφλσλ ζε εθαξκνγέο ηνπ θηλεηνχ Ηζηνχ (mobile web), απμάλεη ζεκαληηθά ην ρξφλν 

κεηαθφξησζεο θαη απφθξηζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ην θφζηνο ρξήζεο.  

Τα δεηήκαηα παξνπζίαζεο ζπζρεηίδνληαη επίζεο κε δεηήκαηα φπσο ε 

ζεκαηηθή ζπλέπεηα θαη ην πιαίζην παξάδνζεο πξνεπηινγήο πνπ ζθνπεχεη λα παξέρεη 

έλα απνδεθηφ πεξηβάιινλ ζην ηειηθφ ρξήζηε απφ δηαθνξεηηθέο θηλεηέο ζπζθεπέο. Ζ 

ζαθήλεηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηηο άξηηα λνεκαηηθά, ζχληνκεο θαη 

απιέο ιέμεηο θαη ηελ νξζή παξνπζίαζε ηεο θεληξηθήο έλλνηαο ζηελ πξψηε ζειίδα 

θάζε θηλεηήο ζπζθεπήο ζπκβάιιεη ζην γεγνλφο φηη έλα ζχζηεκα m-commerce πξέπεη 

λα παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε έλα πξνζηηφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ε παξνρή ελφο 

πεξηγξαθηθνχ ηίηινπ γηα ηε ζειίδα επηηξέπεη ηνλ εχθνιν πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ελψ κε ηε δηαηήξεζε ηνπ ηίηινπ ζχληνκν θαη κε κηθξφ κέγεζνο, 

κεηψλεη θαη‟ επέθηαζε θαη ηνλ φγθν ησλ ζειίδσλ.  

 

4.3.2 Πινήγεζε  

Ζ πινήγεζε ελφο ζπζηήκαηνο ηνπ m-commerce είλαη έλαο θξίζηκνο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία απηνχ θαη είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ζρεδηαζκνχ 

πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα απνθηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ 

θαζηζηψληαο  εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο επθνιφηεξεο λα βξεζνχλ.  
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Τα δεηήκαηα πινήγεζεο ππεξεηνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ m-

commerce κε ην λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πνηφηεηα δηαθφξσλ ζπληζησζψλ φπσο 

πίλαθεο, θξαγκνί πινήγεζεο, πεξηερφκελα ηζηνζειίδαο  θαη ζχλδεζκνη ηζηνηφπσλ. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα απηψλ ησλ ζπληζησζψλ δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο 

θαη ηηο ππεξεζίεο θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εληνπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη ρξήζηεο  λα είλαη ζε ζέζε λα βιέπνπλ ην πεξηερφκελν ησλ 

ζειίδσλ κφιηο θνξησζεί ε ζειίδα. Τα ζπζηήκαηα ηνπ m-commerce, σο ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο φπσο ε πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ κέζσ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη έηζη ν ηειηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηα πξντφληα πνπ 

ζθνπεχεη λα αγνξάζεη. Ζ πινήγεζε ηνπ θηλεηνχ ζπζηήκαηνο ππνζηεξίδεηαη επίζεο 

απφ ππεξεζίεο αλαδήηεζεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπζθεπψλ. Ζ 

αλαδήηεζε κε ρξήζε θεηκέλνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα βξεη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο ρσξίο πινήγεζε ζε δηάθνξεο ζειίδεο. Ζ αλαδήηεζε ηδηνηήησλ κπνξεί 

λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ θηλεηνχ ¨μεθπιιίζκαηνο¨ θαη λα απνηξέςεη ηηο δπζθνιίεο 

πινήγεζεο.  

Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο νζφλεο, ησλ κεραληζκψλ εηζαγσγήο, 

ηεο πηζαλήο απνπζίαο ελφο δείθηε αιιά θαη άιισλ πεξηνξηζκψλ ησλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ, πξνζνρή ζα πξέπεη λα επηδεηρζεί ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δνκήο θαη ηνπ 

πξνηχπνπ πινήγεζεο ελφο ηζηνηφπνπ. Δηδηθφηεξα, ε ρξήζε ζπλδέζεσλ (links) ζα 

πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηνρεχνληαο ζηελ παξνρή κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο χπαξμεο 

ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ζπλδέζεσλ ζε κηα ζειίδα θαη ηελ αλάγθε ησλ ρξεζηψλ λα 

πινεγεζνχλ ζε πνιιαπιέο ζπλδέζεηο γηα λα θζάζνπλ ζην επηζπκεηφ πεξηερφκελν.  

 

4.3.3 Αγνξά  

Ζ αγνξά αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ m-commerce 

πνπ ππνζηεξίδνπλ έληνλα ηνλ εκπνξηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη 

ζηηο ηδηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ζχζηεκα ηνπ m-

commerce. Απηέο νη ηδηφηεηεο ζπζρεηίδνληαη επίζεο κε ηελ πινήγεζε ηνπ 



  

         Σηέθανος Καραμπαηζάκης «Ποιόηηηα σπηρεζιών ζηο κινηηό εμπόριο» 

   

 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Εθαρμοζμένης Πληροθορικής  Σελίδα 56 
 

ζπζηήκαηνο αιιά είλαη ηαμηλνκεκέλεο δηαθνξεηηθά ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία ησλ αγνξψλ.  

Οη ππεξεζίεο εληνπηζκνχ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε 

παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ επεηδή ην ζχζηεκα ηνπ m-commerce 

κπνξεί λα ζπζηήζεη ηελ θαιχηεξε επηινγή βαζηζκέλν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο 

ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. Οη ηδηφηεηεο επηθχξσζεο θαη εμαηνκίθεπζεο ππνζηεξίδνπλ έλα 

ζχζηεκα ηνπ m-commerce φπνπ ν ηειηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα παξέρεη δηάθνξεο 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (δει. αξηζκφο πηζησηηθψλ θαξηψλ). Δπηπιένλ νη ππεξεζίεο 

εηδνπνίεζεο παξέρνπλ έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ζηα ζπζηήκαηα ηνπ m-commerce 

επεηδή κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηηο πιεξνθνξίεο εληνπηζκνχ. Οη ελαιιαθηηθέο 

κέζνδνη πιεξσκήο ππνζηεξίδνπλ είηε κηα πιήξε ζπλαιιαγή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ m-commerce είηε εηδάιισο ζπλδπαζκέλεο κε ηηο πιεξνθνξίεο εληνπηζκνχ 

επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο απνηειεζκαηηθά 

(π.ρ. λα ιάβνπλ έλα πξντφλ ζε έλα ζεκείν πψιεζεο θνληά ζηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ 

ρξήζηε).  

Ζ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αγνξάο ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ m-commerce φπσο θαη κε άιια θξίζηκα 

δεηήκαηα φπσο είλαη ε αλνρή ιάζνπο θαη ε απνθαηάζηαζε ιάζνπο [21]. 

 

4.4 Μέζνδνο πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο  

Ζ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ δίλεη έκθαζε ζηελ πνηφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζηα εμσηεξηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ISO9126: Λεηηνπξγηθφηεηα (Λ), δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο (Γ), απνδνηηθφηεηα (Α) 

θαη αμηνπηζηία (Αμ).  

Ο ηειηθφο ρξήζηεο είλαη ν θαιχηεξνο θξηηήο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη 

αλάγθεο ηνπο ηθαλνπνηνχληαη θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

απηφ πξνζθέξεη. Γηα ηε κειέηε πνπ παξνπζηάδεηαη, ηξεηο εηδηθνί πνηνηηθνί εθηηκεηέο 

επηιέρηεθαλ ζε κηα επξεηηθή κέζνδν αμηνιφγεζεο. Ζ επξεηηθή αμηνιφγεζε εθηειείηαη 

κε ηελ εμέηαζε κηα δηεπαθήο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα βξεη ηη είλαη θαιφ θαη ηη 



  

         Σηέθανος Καραμπαηζάκης «Ποιόηηηα σπηρεζιών ζηο κινηηό εμπόριο» 

   

 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Εθαρμοζμένης Πληροθορικής  Σελίδα 57 
 

θαθφ γηα ηε δηεπαθή. Ηδαληθά νη άλζξσπνη ζα πξαγκαηνπνηνχζαλ ηέηνηεο 

αμηνινγήζεηο ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλφλεο, φπσο είλαη εθείλνη πνπ 

απαξηζκνχληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά έγγξαθα νδεγηψλ. Οη εθηηκεηέο γηα απηήλ ηελ 

κέζνδν είλαη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο πιεξνθνξηθήο κε εκπεηξία ζηελ πνηνηηθή 

αμηνιφγεζε θαη ζηα θηλεηά ζπζηήκαηα. Ζ θχζε ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη απαηηεί ηε ρξήζε εκπεηξνγλψκνλα ιφγσ ηνπ ηερληθνχ ραξαθηήξα πνπ 

παξνπζηάδεη. 

 

 

Δηθόλα 1: Τν ζχζηεκα ηνπ m-commerce ηνπ Amazon γηα ην Nokia N70 [21] 

 

Αξρηθά, δεηήζεθε απφ ηνπο εθηηκεηέο λα νινθιεξψζνπλ κηα πιήξε αγνξά 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα θηλεηφ ηειέθσλν θαη έλαλ εμνκνησηή απφ ηνλ πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή ηνπο (PC). Γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ην 

θηλεηφ ηειέθσλν Nokia Ν70.  Τν N70 έρεη κηα νζφλε κε αλάιπζε νζφλεο 176 X 208 

pixels θαη ππνζηεξίδεη 262.144 ρξψκαηα. Τν ηειέθσλν κπνξεί επίζεο λα ζπλδεζεί κε 

3G δίθηπα γηα ηηο κεηαθνξέο δεδνκέλσλ κε πςειή ηαρχηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

θηλεηφ browser Opera 8.51. Δπηπιένλ ν εμνκνησηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν 

πξνζνκνησηήο Openwave Simulator (έθδνζε 7). 
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Δηθόλα 2: Τν ζχζηεκα ηνπ m-commerce ηνπ E-bay γηα ην Nokia N70 [21] 

 

Οη ηξεηο εθηηκεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηξία δεκνθηιή ζπζηήκαηα ηνπ m-

commerce ζχκθσλα κε ην Mobile Web Google Search (www.google.com/xhtml) 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή εκπεηξία. Τα ζπζηήκαηα ηνπ m-

commerce πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ ην Amazon.com, ην Ebay.com θαη ην 

Movietickets.com. Κάζε εθηηκεηήο δεηήζεθε λα απνηηκήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηφηεηεο ηνπ m-commerce θαη γηα λα αμηνινγήζεη θαζεκία απφ απηέο κε ηελ αλάζεζε 

κηαο ζρεηηθήο αμίαο (ri,j). Ζ ζρέζε θαζνξίδεη ην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ η 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη ην πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ινγηζκηθνχ j πνπ ηππνπνηήζεθε 

φπσο παξνπζηάζηεθε ζε απηήλ ηελ εξγαζία (δει. j=1 γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, j = 2 

γηα ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο, j=3 γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη j=4 γηα ηελ 

αμηνπηζηία) ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα πέληε-βαζκψλ φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

Κάζε εθηηκεηήο επέιεμε κηα δηαθνξεηηθή ηηκή γηα θάζε πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απφ 

ηελ θιίκαθα. 

 1, ρσξίο ζπζρέηηζε 

 2, αδχλακε ζπζρέηηζε 

ri,j =  3, ηζρπξή ζπζρέηηζε 

 4, πνιχ ηζρπξή ζπζρέηηζε 

 5, απαηηεηηθή ζπζρέηηζε 
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Απηφ παξέρεη κηα πνηνηηθή αληηπξνζψπεπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαη δίλεη έκθαζε εηδηθά ζηα εμσηεξηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 

Δηθόλα 3: Τν ζχζηεκα ηνπ m-commerce ηνπ Movietickets γηα ην Nokia N70 [21] 

 

 

 

Δηθόλα 4: Μέζνδνο πιεξσκήο ζην Movietickets [21] 
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4.5 Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο 

Ζ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ m-commerce 

παξέρεη κηα αληηπξνζψπεπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ m-commerce πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Παξνπζηάδεη ηηο 

ηηκέο ηεο ζρεηηθήο αμίαο (r) γηα θάζε ηδηφηεηα. Απηέο νη ηηκέο είλαη νη κέζεο ηηκέο 

φισλ ησλ εθηηκεηψλ. 

Ιδηόηεηεο M-

commerce 

Πνηνηηθά Φαξαθηεξηζηηθά 

Λ Γ Α Αμ 

Παξνπζίαζε 

Πεξηγξαθή 

Πξντόληνο 
3 5 3 3 

Αθίλεηεο Δηθόλεο 3 5 3 1 

Κείκελν 4 5 3 2 

Φξώκαηα 3 5 4 2 

Γξαθηθά 4 5 3 2 

Γηαύγεηα 3 5 4 2 

Κεληξηθό Νόεκα 

Πεξηερνκέλνπ 
3 5 4 1 

Δηζαγσγή Κεηκέλνπ 4 5 4 1 

Θεκαηηθή Σπλνρή 2 5 4 2 
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Πξνεπηιεγκέλεο 

Δπηινγέο 
3 5 4 2 

Πινήγεζε 

Μεραληζκόο 

Πινήγεζεο 
4 4 4 3 

Φξόλνο 

Μεηαθόξησζεο 
3 3 5 4 

Κιεηδηά 

Πξόζβαζεο 
4 5 4 2 

Φξήζε Σπλδέζεσλ 4 4 3 3 

Βνήζεηα 5 5 3 3 

Feedback 3 5 4 4 

Λεηηνπξγίεο Undo 5 3 3 5 

Πξνζαλαηνιηδόκελε 

ζην Φξήζηε 

Ιεξαξρία 

2 5 4 3 

Αλαθαηεύζπλζε 5 3 4 3 

Μπάξα Πινήγεζεο 5 5 3 1 

Scrolling 3 5 4 2 

Φξόλνο Απόθξηζεο 

Αλαδήηεζεο 
2 4 5 4 

Φξόλνο Απόθξηζεο 

Δπεμεξγαζίαο 
3 4 5 3 
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Αγνξά 

Φξήζε Κάξηαο γηα 

Αγνξά 
4 5 4 2 

Μεραληζκόο 

Αζθάιεηαο 
3 2 4 5 

Μεραληζκόο 

Τηκνιόγεζεο 
3 4 3 3 

Δλαιιαθηηθόο 

Τξόπνο Πιεξσκήο 
4 4 3 4 

Δπηθύξσζε 5 2 3 5 

Personalization 4 5 4 2 

Localization 4 5 3 1 

Σπκπεξηθνξά 

Σπλαιιαγήο 
3 3 5 4 

Υπεξεζίεο 

Δηδνπνηήζεσλ 
3 5 3 4 

Απνθαηάζηαζε 

Σθαικάησλ 
3 3 3 5 

Αλνρή Σθαικάησλ 4 3 4 4 

Σηαζεξόηεηα 4 3 3 5 

Πίλαθαο 5: Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ m-commerce [21]  
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, ε πνηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

m-commerce κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί ζε εμσηεξηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηδηφηεηεο. Παξέρνληαο κηα ηηκή γηα θάζε ηδηφηεηα, παξέρεηαη έλαο δηαηαγκέλνο 

θαηάινγνο γηα θάζε εμσηεξηθφ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Απηέο νη ηηκέο πξνζδίδνπλ 

κηα πξψηε εληχπσζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ m-commerce.  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ησλ ηδηνηήησλ παξέρεη ζεκαληηθή 

αλαηξνθνδφηεζε (feedback) γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ m-commerce  

πνπ είλαη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην. Με ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηδηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη 

έλα ζχζηεκα ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, δίλεηαη ζε φινπο εχθνια κηα αληίιεςε γηα ηελ 

παξερφκελε πνηφηεηα. Ζ εκπεηξία ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε είλαη θξίζηκε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο επηηπρίαο ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ. Δάλ νη ηειηθνί ρξήζηεο δελ 

κπνξέζνπλ λα βξνπλ απηφ πνπ ςάρλνπλ, δελ ζα ην αγνξάζνπλ. Τα θαθψο 

ζρεδηαζκέλα interface ησλ sites απμάλνπλ ηα ιάζε ρξεζηψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

είλαη δαπαλεξά. Μηα πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο ζηνρεπφκελε ζην ρξήζηε ππνζηεξίδεη 

φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα επηζπκήζεη ν ρξήζηεο θαη νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηδηνηήησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ m-commerce. Ζ 

αλσηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κπνξεί λα νξηζηεί θαη κε κεηξηθφ ηξφπν 

πξνζθέξνληαο κηα πνζνηηθή αληηπξνζψπεπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπm-

commerce. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ 

ζπζηεκάησλ εηζάγεηαη έλαο λένο κεηξηθφο ηχπνο πνπ είλαη ν εμήο: 

MAW = normalized y  € [0,1] 

φπνπ rij  είλαη ε αλαθνξά γηα θάζε απαξηζκεκέλε ηδηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

ηνπ m-commerce. Ζ ηηκή ηνπ MAW παξέρεη κηα αξηζκεηηθή ηηκή γηα θάζε ηδηφηεηα 

θαη έλα θαηάινγν γηα ηελ πξνηίκεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ βαζηζκέλν ζηα εμσηεξηθά 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ ηηκή ηνπ MAW αληηπξνζσπεχεη πξαγκαηηθά ηε ζεκαζία πνπ πξνζδίδνπλ νη 

ηδηφηεηεο ζην ηειηθφ ρξήζηε θαη ππφ απηή ηε κνξθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 
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θάζε ηεο αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ιεπηνκεξψο νη πξνηηκήζεηο ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ.  

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο παξείρε επίζεο ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα γηα ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σε κηα επεμεξγαζία ησλ ηηκψλ γηα ην rij, πξνθχπηνπλ νη 

ηηκέο WF=0,24, WU=0,30, WE=0,26 θαη WR=0,20. Απηέο νη ηηκέο έρνπλ νξηζηεί σο 

νη νκαινπνηεκέλεο κέζεο ηηκέο γηα θάζε πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Απφ απηέο ηηο 

ηηκέο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηειηθνί ρξήζηεο ηνπ m-commerce δίλνπλ 

ηε κεγαιχηεξε έκθαζε ζε δεηήκαηα δπλαηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο θαη 

απνδνηηθφηεηαο θαη θάπσο κηθξφηεξε φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία. Απηέο νη ηηκέο δηαθέξνπλ απφ ηα ζπζηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

φπνπ ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θαη ε ιεηηνπξγία έρνπλ εμίζνπ κεγάιε ζεκαζία. 

Σηα ζπζηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο αλακέλνπλ 

δηαθνξεηηθέο θαη ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο, αιιά φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ηνπ m-commerce ν ηειηθφο ρξήζηεο επηζπκεί λα βξίζθεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά ζην ρξφλν θαη ηνπο πφξνπο [21,23,24,25].  

Σπκπεξάζκαηα 

Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθε κηα πνηνηηθή αμηνιφγεζε γηα ηηο 

επηιεγκέλεο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ m-commerce θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά 

B2C ζπζηήκαηα. Απηή ε αμηνιφγεζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο πξάγκα 

ρξήζηκν γηα ηνπο ππεχζπλνπο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ. Απηφ είλαη έλα βήκα πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ m-commerce. Θα 

πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη νη ηδηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη δελ απνηεινχλ έλα 

πιήξεο ζχλνιν θαη κπνξεί λα κελ θαιχςνπλ θάζε πηπρή ησλ ζπζηεκάησλ. Τα 

αλσηέξσ απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο παξέρνπλ κηα αξρηθή έξεπλα γηα ηελ πνηφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ m-commerce.  

Σην ηχπν MAW πνπ παξνπζηάζηεθε πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ηηκέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη δελ νξίδνληαη απζηεξά σο αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα αιιά 

παξνπζηάδνπλ ην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ m-

commerce θαη ησλ εμσηεξηθψλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  
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Κεφϊλαιο 5ο: Αξιολόγηςη τησ ηλεκτρονικήσ ποιότητασ 
υπηρεςιών ςτο m-commerce – Μοντέλα SERVQUAL και e-
SQ 

5.1 Δηζαγσγή 

Αλ θαη δελ ζεσξείηαη πιένλ επαλάζηαζε φπσο ζεσξείην παιαηφηεξα, 

εληνχηνηο ην Γηαδίθηπν παξακέλεη έλα ζπνπδαίν θαη θξίζηκν θαλάιη γηα ηελ πψιεζε 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Δπηρεηξήζεηο φπσο ε Amazon δηαλέκνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο κέζσ ηνπ Ηζηνχ θαη νπζηαζηηθά ζρεδφλ φιεο νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν σο κέζν γηα λα πξνβάινπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξνπλ. Δάλ απηνί νη ηξφπνη πξνψζεζεο πξφθεηηαη λα είλαη βηψζηκνη, πξέπεη 

λα γίλνπλ αληηιεπηνί απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

απνηειεζκαηηθνί θαη απνδνηηθνί.  

Αθφκα θη αλ νη ηηκέο κέζσ ηνπ Ηζηνχ είλαη ζρεηηθά ρακειέο, ηα πνηνηηθά 

δεηήκαηα ππεξεζηψλ είλαη θξίζηκα. Όηαλ νη θαηαλαισηέο δελ κπφξεζαλ λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, ηα πξντφληα δελ παξαδφζεθαλ εγθαίξσο ή 

θαζφινπ, ηα ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία δελ απαληήζεθαλ θαη νη επηζπκεηέο 

πιεξνθνξίεο δελ κπφξεζαλ λα πξνζεγγηζηνχλ, ε βησζηκφηεηα ησλ θαλαιηψλ Ηζηνχ 

δηαθπβεχζεθε. Οη αλεξρφκελεο επηρεηξήζεηο θαη ηα αθαδεκατθά ζηνηρεία θαηέδεημαλ 

κηα δηαδεδνκέλε έιιεηςε επαξθνχο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πνπ παξαδίδεηαη κέζσ ηνπ. 

Δάλ ηα θαλάιηα Ηζηνχ πξφθεηηαη λα γίλνπλ απνδεθηά απφ ηνπο θαηαλαισηέο, νη 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα κεηαηνπίζνπλ ηελ εζηίαζε ηνπ e-business απφ ην e-

commerce ζην e-service. 

Γηα λα παξαδψζνπλ ηελ αλψηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ, νη δηεπζπληέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη πξψηα λα θαηαιάβνπλ πψο νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη 

θαη αμηνινγνχλ ηε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. Αλ θαη ππάξρνπλ 

πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη δηαδηθηπαθψλ sites, εδψ εζηηάδνπκε κφλν ζε on-line sites 

πξαγκαηνπνίεζεο αγνξψλ. Σθνπφο είλαη λα πεξηγξαθεί ε αλάπηπμε, ν θαζαξηζκφο, ε 

ςπρνκεηξηθή αμηνιφγεζε θαη νη ηδηφηεηεο ησλ εθαξκνγψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο e-ππεξεζηψλ (e-SQ) ησλ sites ζηα νπνία νη πειάηεο ςσλίδνπλ on-line. 
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Ζ έλλνηα ηεο ππεξεζίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ηξίπηπρν ησλ πξνυπνζέζεσλ, 

δει. ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ παξάγεη ηελ ππεξεζία (ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη νη πειάηεο) θαη 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο (εμεηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ επφκελε 

παξάγξαθν). Σηελ παξαγσγή θαη παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ιακβάλνπλ κέξνο ε 

επηρείξεζε, νη παξνρείο θαη νη πειάηεο (απνθαινχληαη σο ην «ηξίγσλν ηεο 

ππεξεζίαο»). Ζ επηρείξεζε δεκηνπξγεί ππνζρέζεηο ζηνπο πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Υπεχζπλνη γηα ηελ εθπιήξσζε είλαη νη παξνρείο 

(ζπλήζσο νη εξγαδφκελνη), νη νπνίνη θαηά ηε δηαδηθαζία παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο πειάηεο. Ζ επηρείξεζε επζχλεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαηηνχκελσλ παξαγφλησλ θαη κέζσλ ηεο δηαδηθαζίαο. Ωο παξάγνληεο ζεσξνχληαη νη 

γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ παξνρέσλ, ε πξνζπκία ηνπο, ν βαζκφο ππνθίλεζήο 

ηνπο θηι., ελψ ηα κέζα αλαθέξνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ, ηα πιηθά θαη ηε γεληθφηεξε 

ηερλνινγηθή ππνδνκή. Ο βαζκφο εθπιήξσζεο ησλ πξνζδνθηψλ θαζνξίδεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πειάηε. Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, σο πξνο ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη ηα 

ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο πξντφλησλ, είλαη ηα 

εμήο: 

 Ζ άπιε ππφζηαζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 

 Ζ ηαπηφρξνλε παξαγσγή θαη θαηαλάισζή ηνπο. 

 

 Ζ άκεζε επαθή (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο) παξαγσγνχ θαη 

θαηαλαισηή. 

 

 Οη απαηηήζεηο ζε φηη αθνξά ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ζαθψο 

πςειφηεξεο ζηα ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, απφ ηηο αληίζηνηρεο 

απαηηήζεηο ζηα ζπζηήκαηα κεηαπνίεζεο (σο απφξξνηα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ).  

 

 Ζ αδπλακία δηαηήξεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 

απνζέκαηνο. 

 



  

         Σηέθανος Καραμπαηζάκης «Ποιόηηηα σπηρεζιών ζηο κινηηό εμπόριο» 

   

 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Εθαρμοζμένης Πληροθορικής  Σελίδα 67 
 

 Ζ εηεξνγέλεηα ησλ ππεξεζηψλ (ε απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ δελ είλαη ζηαζεξή, αιιά εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο αζηάζκεηνπο 

παξάγνληεο). 

 

 Ζ αδπλακία κεηαπψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ (κεηά ηελ παξνρή ηνπο) ζε 

άιινπο πειάηεο. 

[26,27,28] 

5.2 Παξαδνζηαθή πνηόηεηα ππεξεζηώλ ελαληίνλ ηεο ειεθηξνληθήο 

πνηόηεηαο ππεξεζηώλ 

Δθηελήο έξεπλα γηα ην παξαδνζηαθφ SQ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 20 εηψλ. Αληίζεηα, κφλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 

άξζξσλ αζρνιείηαη άκεζα κε ην πψο νη πειάηεο αμηνινγνχλ ην e-SQ θαη ηηο ζπλέπεηεο 

απηνχ. Δδψ εμεηάδνληαη ελ ζπληνκία νη ζρεηηθέο πηπρέο ηνπ παξαδνζηαθνχ SQ θαη 

πεξηγξάθνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ζην παξαδνζηαθφ SQ 

πξέπεη λα επαλαιεθζεί ζην ειεθηξνληθφ πιαίζην (e-SQ).  

 

5.2.1 Παξαδνζηαθή πνηόηεηα ππεξεζηώλ  

Με ηνλ φξν παξαδνζηαθφ SQ αλαθεξφκαζηε ζηελ πνηφηεηα φισλ ησλ κε-

βαζηζκέλσλ ζην Γηαδίθηπν αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο πειαηψλ κε ηηο 

επηρεηξήζεηο. Σε παιαηφηεξα άξζξα γηα ην SQ, πξνηάζεθε φηη ην SQ πξνθχπηεη απφ 

κηα ζχγθξηζε γηα ην ηη αηζζάλνληαη νη πειάηεο κηαο επηρείξεζεο θαη ην ηη κπνξεί απηή 

λα ηνπο πξνζθέξεη, δειαδή πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ηνπο, κε ηελ πξαγκαηηθή 

απφδνζε ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο.  

Φξεζηκνπνηψληαο θάπνηεο αξρηθέο κειέηεο σο αθεηεξία, ζηε ζπλέρεηα 

θάπνηνη πξσηνπφξνη εξεπλεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ εκπεηξηθέο κειέηεο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο πνπ αλαπηχζζνληαη θαζαξίδνληαο ην SERVQUAL, έλα 

φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιά ζηνηρεία πνπ είλαη ζε ζέζε λα πνζνηηθνπνηήζεη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ πειαηψλ κηαο επηρείξεζεο SQ παγθνζκίσο. Απηή ε θιίκαθα 
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κεηξά ην SQ θαηά κήθνο πέληε δηαζηάζεσλ: ηελ αμηνπηζηία, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηε 

δηαβεβαίσζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζαθήλεηα. Τν φξγαλν SERVQUAL θαη νη 

πξνζαξκνγέο ηνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε ηνπ SQ ζε πνιιέο 

δεκνζηεπκέλεο κειέηεο. Έρεη πξνσζήζεη ζε άιιν επίπεδν επίζεο ηε ζπδήηεζε ζηε 

παγθφζκηα ινγνηερλία γηα ηνπο πην θαηάιιεινπο ηξφπνπο λα αμηνινγεζεί ην SQ. 

Τξία ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ γηα ην SQ κειεηψληαο ηελ παξαδνζηαθή  

ινγνηερλία:  

 Ζ έλλνηα φηη ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο πξνέξρεηαη απφ κηα ζχγθξηζε ηεο 

πξαγκαηηθήο απφδνζεο ππεξεζηψλ κε απηή πνπ πξέπεη ή νθείιεη λα είλαη, 

ππφ ηελ επξεία έλλνηα. Αλ θαη κεξηθνί ακθηζβεηνχλ αθφκα ηελ  εκπεηξηθή  

αμία ηεο κέηξεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ.  

 

 Οη πέληε δηαζηάζεηο ηνπ SERVQUAL πνπ αθνξά ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

ππεπζπλφηεηα, ηε δηαβεβαίσζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζαθήλεηα 

πεξηγξάθνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ην SQ αξθεηά θαιά, αλ θαη (πάιη απφ κηα 

εκπεηξηθή ζθνπηά)  παξακέλνπλ  ηα εξσηήκαηα γηα ην εάλ είλαη φλησο 

πέληε κφλν νη επδηάθξηηεο δηαζηάζεηο. 

 

 Οη αμηνινγήζεηο ησλ πειαηψλ γηα ην SQ ζπλδένληαη έληνλα κε ηελ 

αληηιεπηή αμία θαη ηηο πξνζσπηθέο πξνζέζεηο ζπκπεξηθνξάο απηψλ.  

 

Έλα αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ SQ ζχκθσλα κε ηελ 

ππάξρνπζα ινγνηερλία είλαη φηη δηέπεηαη απφ ππεξεζίεο πνπ είλαη αλζξσπνθεληξηθέο 

(people-delivered). Υπφ απηήλ ηελ έλλνηα, εάλ ηα πξνεγνχκελα ζπκπεξάζκαηα 

επεθηαζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ e-SQ πξνθχπηνπλ αλνηθηά εξσηήκαηα γηα ην πνηεο είλαη 

νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ SQ θαη ηνπ 

e-SQ. 

Μηα άιιε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ζην SERVQUAL νη πέληε πνηνηηθέο 

δηαζηάζεηο ππεξεζηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

κε ηξεηο κε ηελ on-line απεπζείαο ζχλδεζε παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ: (α) ηε 
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ζαθήλεηα, (β) κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηεο αληαπφθξηζεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

δηαβεβαίσζεο θαη (γ) ηε ζπκκεηνρή. Μέζα απφ δηάθνξεο έξεπλεο ε ζαθήλεηα δείρλεη 

λα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε δηάζηαζε φζνλ αθνξά ηε δεδνκέλε πίζηε ησλ πειαηψλ θαη 

ε πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηεο αληαπφθξηζεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηαβεβαίσζεο πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε θξηζηκφηεξε φζνλ αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ. 

 

5.2.2 Γηαηί e-SQ;  

Γηάθνξεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηεο ηερλνινγίαο ζπλεπάγνπλ ην γεγνλφο φηη ε αμηνιφγεζε ησλ πειαηψλ γηα λέεο 

ηερλνινγίεο είλαη κηα επδηάθξηηε δηαδηθαζία. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ κηα εθηελή πνηνηηθή κειέηε γηα ην πψο νη πειάηεο αιιειεπηδξνχλ 

κε ηελ ηερλνινγία θαη έπεηηα θάλνπλ κηα αμηνιφγεζε, πξνηείλνπλ φηη: 

 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κε ηέηνηα πξντφληα πεξηιακβάλεη κηα 

ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη καθξνπξφζεζκε δηαδηθαζία.  

  

 Ζ δηαδηθαζία πνηθίιεη θαη δηαθνξνπνηείηαη ζηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα 

πειαηψλ.  

 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ζε ηέηνηα γεληθά πιαίζηα δελ είλαη πάληα κηα ιεηηνπξγία 

ζχκθσλα κε ηα απνδεθηά πξφηππα.  

 

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή πνηνηηθή κειέηε πνπ εζηηάδεη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

αλζξψπσλ έλαληη ηεο ηερλνινγίαο πξνηείλεη φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηαπηφρξνλα. Δπηπιένλ, άιιε έξεπλα πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη πνηνηηθά θαη εκπεηξηθά ζηνηρεία θαηαδεηθλχεη φηη ε ξνπή ησλ 

πειαηψλ πξνο ην αγθάιηαζκα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή 

θπξηαξρία ησλ ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο γεληθέο πεπνηζήζεηο ηνπο 
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γηα ηε ηερλνινγία. Πξνγελέζηεξεο κειέηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίεο έρνπλ δείμεη φηη νη θαηαλαισηηθέο πεπνηζήζεηο θαη νη αληηδξάζεηο ησλ 

ρξεζηψλ απέλαληη ζηε ηερλνινγία είλαη επδηάθξηηεο ραξαθηεξίδνληαο ηεο σο ζεηηθέο 

θαη απνδεθηέο. Τέινο κηα άιιε έξεπλα δείρλεη φηη ε ρξεζηκφηεηα πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηή θαη ε επθνιία ηεο ρξήζεο πνπ παξνπζηάδεη ε ππφ εμέηαζε ηερλνινγία, 

ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ απηφ-αλαθεξφκελε θαη πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο. 

Σπιινγηθά, ηα ζπκπεξάζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ απνθαιχπηνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηελ απνδνρή θαη ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο πειάηεο αλάινγα κε 

ηηο πεπνηζήζεηο ηερλνινγίαο απηψλ θαη πξνηείλνπλ φηη νη παξφκνηεο δηαθνξέο κπνξεί 

λα ππάξμνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φζνλ 

αθνξά ηελ θξίζε ελφο e-SQ. 
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5.3 Μνληέιν SERVQUAL 

Σηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν Leonard Berry θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ A. 

Parasuraman θαη Valarie Zeithaml [29], βαζηδφκελνη ζηελ έλλνηα ηεο 

αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, πξφηεηλαλ 10 δηαζηάζεηο (πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ: ηελ αμηνπηζηία ηεο 

ππεξεζίαο (reliability), ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ (responsiveness), ηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ (competence), ηελ επγέλεηά ηνπ (courtesy), ηελ 

πξφζβαζε ζην ρψξν παξνρήο ηεο ππεξεζίαο (access), ηελ επηθνηλσλία επηρείξεζεο – 

πειάηε (communication), ηελ αθνζίσζε ηνπ πειάηε (credibility), ηελ αζθάιεηα πνπ 

παξέρεηαη ζηνλ πειάηε (security), ηελ θαηαλφεζε / γλψζε ηνπ πειάηε (understanding 

/ knowing the customer) θαη ηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

(tangibles). Έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ε αξκνδηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ηερληθή πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο, ελψ ε 

αθνζίσζε ηνπ πειάηε ζρεηίδεηαη κε ηελ εηαηξηθή εηθφλα ηνπ κνληέινπ ηεο 

αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο. Οη ππφινηπνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζπλδένληαη 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν κε ηε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε ηεο αληηιακβαλφκελεο 

πνηφηεηαο (γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο). Σηα πιαίζηα ηεο 

θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ δέθα δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, 

επεμεγνχληαη ζηε ζπλέρεηα νη αληίζηνηρνη φξνη θαη επηζεκαίλνληαη ηα θπξηφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο [30]: 

1) Αμηνπηζηία: ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο κε ζπλέπεηα θαη αθξίβεηα 

 παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζσζηά (ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο) απφ 

ηελ πξψηε θνξά 

 

 αθξηβήο ηήξεζε ησλ αξρείσλ πειαηψλ 

 

 παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. 
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2) Αληαπόθξηζε: ε πξνζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ λα παξέρνπλ ηελ ππεξεζία 

 άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

επηρείξεζεο 

 

 γξήγνξε ελεκέξσζε ηνπ πειάηε ζε πεξίπησζε ιάζνπο ή 

πξνβιήκαηνο 

 

 απνζηνιή εγγξάθσλ – παξαζηαηηθψλ ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

 

3) Αξκνδηόηεηα: νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

 γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ 

 

 γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ παξαγσγήο θαη 

ιεηηνπξγηψλ 

 

 δπλαηφηεηεο έξεπλαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

4) Επγέλεηα: ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ «επαθήο» απέλαληη ζηνλ πειάηε 

 θηιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πειάηε 

 

 ζεβαζκφο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ πειάηε 

 

 εππξεπήο θαη πξνζεγκέλε εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ επαθήο. 
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5) Πξόζβαζε: ε επθνιία πξνζέγγηζεο ηνπ ρψξνπ παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 

 ειάρηζηνο ρξφλνο αλακνλήο ηνπ πειάηε γηα ηε ιήςε ηεο ππεξεζίαο 

 

 επέιηθην σξάξην ιεηηνπξγίαο 

 

 «βνιηθή» ηνπνζεζία ηνπ ρψξνπ παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. 

 

6) Επηθνηλσλία: ε πιεξνθφξεζε ηνπ πειάηε κε θαηαλνεηφ ηξφπν, αιιά θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε 

 επεμήγεζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ππεξεζία 

 

 πιεξνθφξεζε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο 

 

 δηαβεβαίσζε ηνπ πειάηε φηη πηζαλφ πξφβιεκα ζηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο ζα αληηκεησπηζηεί άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. 

 

7) Αθνζίσζε: ε εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε ζηελ επηρείξεζε 

 απήρεζε ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, θήκε ηεο επηρείξεζεο 

ζηελ αγνξά 

 

 αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ επαθήο 

 

 εληηκφηεηα θαη εηιηθξίλεηα ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηνλ πειάηε 

(πνπ θεξδίδνπλ ηελ αθνζίσζή ηνπ). 
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8) Αζθάιεηα: ε πξνζηαζία ηνπ πειάηε έλαληη θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ θηι. 

 θπζηθή πξνζηαζία ηνπ πειάηε 

 

 νηθνλνκηθή πξνζηαζία 

 

 πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πειάηε. 

 

9) Καηαλόεζε / γλώζε ηνπ πειάηε: ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ πειάηε θαη ε θαηάιιειε εξκελεία ηνπο 

 γλψζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ θάζε πειάηε 

 

 εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή ηεο επηρείξεζεο ζηνλ πειάηε 

 

 πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πειαηψλ. 

 

10) Υιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: νηηδήπνηε απνηειεί απηή απφδεημε ηεο 

παξνρήο ππεξεζίαο 

 εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο 

 

 πιηθνηερληθή ππνδνκή, ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο 

 

 θπζηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο (έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά, θάξηεο 

θηι.). 
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Δπεηδή ν αξηζκφο ησλ παξαπάλσ δηαζηάζεσλ είλαη αξθεηά κεγάινο, νη ίδηνη 

εξεπλεηέο πξφηεηλαλ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ηηο αθφινπζεο 5 δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ 

SERVQUAL (ζπληνκνγξαθία ησλ ιέμεσλ SERVICE QUALITY) [31]: 

 

1) Αμηνπηζηία: ε επηρείξεζε ηεξεί ηηο ππνζρέζεηο ηεο πξνο ηνλ    πειάηε θαη 

παξέρεη ηελ ππεξεζία κε αθξίβεηα (φπσο ζπκθσλήζεθε κε ηνλ πειάηε, 

ρσξίο ιάζε απφ ηελ πξψηε θνξά) θαη κε ζπλέπεηα (ζην ρξφλν πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί). 

 

2) Δηαζθάιηζε: ε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ δεκηνπξγεί αίζζεκα 

αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ηνπ πειάηε ζηελ επηρείξεζε. Οη εξγαδφκελνη 

είλαη πάληνηε επγεληθνί θαη έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

 

3) Υιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: νη εγθαηαζηάζεηο, ην ζχλνιν ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε, θαζψο επίζεο φηη αθνξά ηελ εκθάληζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

4) Εμαηνκίθεπζε: ε επηρείξεζε θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηα ηνπ πειάηε θαη 

παξέρεη ηελ ππεξεζία κε ζθνπφ ην κέγηζην δπλαηφ φθειφο ηνπ. 

Αληηκεησπίδεη κε εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή θάζε πειάηε θαη ιεηηνπξγεί 

έρνληαο βνιηθφ γηα ηνλ πειάηε σξάξην. 

 

5) Αληαπόθξηζε: νη εξγαδφκελνη είλαη πξφζπκνη λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο 

πειάηεο θαη λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηα αηηήκαηά ηνπο. Τνπο 
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ελεκεξψλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε γηα ην ρξφλν εμππεξέηεζεο θαη ηελ 

πηζαλή χπαξμε ιάζνπο ή πξνβιήκαηνο πνπ αθνξά ηελ ππεξεζία. 

 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ SERVQUAL είλαη γλσζηέο σο «rater» απφ ηα 

αξρηθά ησλ ιέμεψλ ηνπο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη φζνλ αθνξά 

ηε δηάζηαζε ηεο εμαηνκίθεπζεο. 

Ζ αληηζηνηρία ησλ δέθα δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κε ηηο πέληε 

δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ SERVQUAL παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6 [32]. Τξεηο απφ 

ηηο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ SERVQUAL δηαηεξνχληαη φπσο αθξηβψο είραλ 

πξνηαζεί θαη παιαηφηεξα, νη ππφινηπεο δχν φκσο ελζσκαηψλνπλ αξθεηνχο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

 

 

Πίλαθαο 6: Αληηζηνηρία Γηαζηάζεσλ Πνηφηεηαο Υπεξεζηψλ θαη Γηαζηάζεσλ Μνληέινπ 

SERVQUAL [32] 

Σην κνληέιν SERVQUAL ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο 22 ραξαθηεξηζηηθά γηα 

λα πεξηγξάςνπλ ηηο πέληε δηαζηάζεηο [32]. Τν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθαξκφδεηαη ζε 

κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ 
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πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηεο ίδηαο 

επηρείξεζεο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Ωζηφζν, παξά ηε γεληθφηεξε ρξεζηκφηεηά ηνπ, ην κνληέιν SERVQUAL 

παξνπζηάδεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία επηζεκαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηε 

ζπλέρεηα. Καηαξρήλ, ε ακθηζβήηεζε πνπ επηδέρεηαη ην κνληέιν είλαη φηη ζε 

νξηζκέλεο ππεξεζίεο νη νκάδεο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηηο πξνζδνθίεο 

θαη ηελ αληίιεςε είλαη δηαθνξεηηθέο. Δπηπιένλ, ηα 22 ραξαθηεξηζηηθά δελ θαιχπηνπλ 

πάληνηε φιεο ηηο πηπρέο κηαο ππεξεζίαο, αθνχ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε πνιιέο απφ 

απηέο είλαη ηεξάζηηεο θαη ρξεηάδεηαη είηε λα πξνζηεζνχλ λέα ραξαθηεξηζηηθά είηε λα 

παξαιεηθζνχλ θάπνηα απφ ηα πξνηεηλφκελα ηνπ κνληέινπ.  

Γχν αληηθξνπφκελα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζνχλ, αθνξνχλ 

ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο θαη 

ηελ αληίιεςε ελφο αξηζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πξψηνλ, εάλ ε κέηξεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε ιήςε ηεο ππεξεζίαο ή ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ ιακβάλεηαη ε ππεξεζία (φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη), απηφ πνπ πξαγκαηηθά κεηξηέηαη 

δελ είλαη ε πξνζδνθία, αιιά ην απνηέιεζκα ηεο επηξξνήο πνπ δέρεηαη απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. Γεχηεξνλ, ε εκπεηξία ηνπ πειάηε γηα ηε δηαδηθαζία 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα αιιάμεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη απηέο είλαη πνπ 

πξέπεη λα κεηξεζνχλ (θαη φρη νη πξνζδνθίεο πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο ππεξεζίαο) θαη λα 

ζπγθξηζνχλ κε ηελ αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ν πειάηεο. 

Σπλεπψο, ε κέηξεζε ησλ πξνζδνθηψλ πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο ππεξεζίαο δελ απνηειεί 

ζσζηή επηινγή. Παξ‟ φια απηά, νη δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ SERVQUAL ζπληζηνχλ 

έλα εμαηξεηηθφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο [33,34,35]. 
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5.4 ΜΟΝΤΔΛΟ e-SQ (electronic Service Quality) 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ απηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, φπσο έδεημε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Δμππεξέηεζεο Πειάηε (International Customer Service Association) ην 2001, κφλν 

ην 36% ησλ πειαηψλ on-line επηρεηξήζεσλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εκπεηξία 

ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ηνπο. Σχκθσλα κε ηελ εηαηξία ζπκβνχισλ Boston 

Consulting Group, ηέζζεξηο ζηνπο πέληε αγνξαζηέο είραλ ηελ εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 

κηαο απνηπρεκέλεο ειεθηξνληθήο αγνξάο, ελψ ην 28% ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο 

δήισζε φηη δελ πξφθεηηαη λα αγνξάζεη μαλά on-line. Απφ ηηο παξαπάλσ ειάρηζηεο 

αιιά ελδεηθηηθέο αλαθνξέο ζπκπεξαίλεηαη, φηη ε πνηνηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεηάδεηαη αθφκε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη φηη ε επίηεπμε 

ή φρη ηνπ ζηφρνπ απηνχ αλακέλεηαη λα θαζνξίζεη ηε κειινληηθή πνξεία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο [36]. 

Καη νη εξεπλεηέο A. Parasuraman, Valarie Zeithaml θαη Arvind Malhotra, 

ηνλίδνπλ φηη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ζηε δξαζηεξηνπνίεζε κηαο 

επηρείξεζεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, δελ είλαη απιά ε παξνπζία ηεο ζηνλ 

Παγθφζκην Ηζηφ ή ε πξνζθνξά ρακειφηεξσλ ηηκψλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ, αιιά ε 

εζηίαζε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Ζ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν Parasuraman θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Princeton 

(Pennsylvania) ην 2000, είρε ζαλ ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληηιακβαλφκελεο 

πνηφηεηαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Τα επξήκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαθάησ 11 δηαζηάζεσλ 

ηεο πνηφηεηαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ [37]: 

 

1) Πξόζβαζε: δπλαηφηεηα γξήγνξεο ιήςεο ηεο ηζηνζειίδαο θαη επαθήο κε 

ηελ επηρείξεζε, φηαλ ρξεηάδεηαη. 
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2) Επθνιία πινήγεζεο: ε ηζηνζειίδα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο πνπ βνεζνχλ 

ηνλ πειάηε λα βξεη νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη ρσξίο δπζθνιία, δηαζέηεη κία 

θαιή κεραλή αλαδήηεζεο θαη επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε 

κεηαβίβαζε κεηαμχ ησλ ζειίδσλ. 

 

3) Απνδνηηθόηεηα: ζσζηή δηάξζξσζε ηεο ηζηνζειίδαο, απιφηεηα ρξήζεο θαη 

εηζαγσγή ειάρηζησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ πειάηε, φηαλ απαηηείηαη. 

 

4) Επειημία: ε επηινγή ηξφπσλ αλαδήηεζεο, αγνξάο, πιεξσκήο, απνζηνιήο 

θαη επηζηξνθήο πξντφλησλ. 

 

5) Αμηνπηζηία: ε ζσζηή ηερληθή ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο θαη ε αθξίβεηα 

ζηηο ππνζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο (χπαξμε δηαζέζηκνπ εκπνξεχκαηνο, 

παξάδνζε ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν θηι.), ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε γηα ηα πξντφληα / ππεξεζίεο. 

 

6) Εμαηνκίθεπζε: ν βαζκφο θαη ε επθνιία πξνζαξκνγήο ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο 

πξνηηκήζεηο, ην ηζηνξηθφ θαη ηνπο ηξφπνπο αγνξψλ ηνπ πειάηε. 

 

7) Αζθάιεηα / πξνζηαζία απνξξήηνπ: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν πειάηεο 

πηζηεχεη φηη νη ζπλαιιαγέο ηνπ είλαη αζθαιείο απφ νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα παξαπνίεζεο θαη φηη πξνζηαηεχνληαη νη πξνζσπηθέο ηνπ 

πιεξνθνξίεο. 
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8) Αληαπόθξηζε: γξήγνξε αληίδξαζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη παξνρή 

βνήζεηαο φηαλ παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα ή ππνβάιιεηαη εξψηεζε. 

 

9) Δηαζθάιηζε / εκπηζηνζύλε: ε ζηγνπξηά πνπ λνηψζεη ν πειάηεο φηαλ 

ζπλαιιάζζεηαη κε ηελ επηρείξεζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ε νπνία 

νθείιεηαη ζηε θήκε ηεο ηζηνζειίδαο, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξεη, θαζψο επίζεο ζηελ έγθπξε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεη. 

 

10) Αηζζεηηθή ηεο ηζηνζειίδαο: φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

11) Γλώζε ηηκώλ: ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν πειάηεο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηα 

έμνδα απνζηνιήο, ηε ζπλνιηθή ηηκή θαη ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο. 

 

Ζ θαηαλφεζε ησλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πνηφηεηαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

πειάηε θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ ηάζε απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ πειάηε ησλ λέσλ 

κνξθψλ ηερλνινγίαο νλνκάδεηαη ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα. Ζ ηάζε απηή γηα 

παξάδεηγκα, επεξεάδεη ην ηη πξαγκαηηθά επηζπκνχλ νη θαηαλαισηέο απφ ηελ 

«ηδαληθή» γη‟ απηνχο ηζηνζειίδα. Δθφζνλ νη ζπλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν 

ραξαθηεξίδνληαη σο ζχλζεηεο απφ έλα κεγάιν πνζνζηφ θαηαλαισηψλ, είλαη ινγηθφ 

λα επηιέγεηαη ε απιφηεηα ρξήζεο σο ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηφηεηαο 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ [38].  

Ζ αλάπηπμε θαη παγθφζκηα εμάπισζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε 

ζπλεπαγφκελε ρξήζε ησλ απνθαινχκελσλ «ηερλνινγηψλ απηνεμππεξέηεζεο» (self-

service technologies), νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ζεσξεηηθψλ κνληέισλ ζρεδηαζκνχ 
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απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ, βαζηζκέλσλ ζηηο ηερλνινγίεο 

SST. Φπζηθά, δελ είλαη κφλν ν ηερλνινγηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, αθνχ αξθεηέο απφ ηηο 

παξαπάλσ αλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο είλαη αλεμάξηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ 

βαζκνχ απνδνρήο ηεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε 

επγέλεηα θαη ε θαηαλφεζε / γλψζε ηνπ πειάηε, κε εμέρνπζα ζεκαζία ζην κνληέιν 

SERVQUAL, δελ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο πνηφηεηαο 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ [39,40]. 

Τν κνληέιν e-SQ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θιίκαθαο κέηξεζεο 

ηεο αληηιακβαλφκελεο πνηφηεηαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Ήδε ππάξρνπλ πνιινί 

δείθηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο κηαο ηζηνζειίδαο, φπσο ν «αξηζκφο επηζθέςεσλ ζηελ 

ηζηνζειίδα», ν «ρξφλνο πνπ αλαιψζεθε ζηελ ηζηνζειίδα», ην «πνζνζηφ πειαηψλ πνπ 

αγφξαζαλ γηα πξψηε θνξά», ν «κέζνο ρξφλνο κεηαμχ επηζθέςεσλ ζηελ ηζηνζειίδα», 

ν «αξηζκφο click through» θηι. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη θπξίσο είλαη ε δπλαηφηεηα 

κεηξήζεσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κάξθεηηλγθ, λα νδεγήζνπλ 

ηνλ πειάηε ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηελ 

επηρείξεζε. 
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Κεφϊλαιο 6ο: Επίλογοσ 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα καο, κε δεδνκέλν φηη απνηειεί φρεκα ππεξεζηψλ θαη φρη απιψο κία 

ζηαηηθή απνζήθε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη 

θξαηήζεηο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη δσκαηίσλ ζε μελνδνρεία. Οη αικαηψδεηο 

εμειίμεηο, ηφζν ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο φζν θαη ζηηο αζχξκαηεο θαη θνξεηέο ηερλνινγίεο 

πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο ρξήζηεο. Ζ αλάγλσζε θαη 

ε απνζηνιή άκεζσλ κελπκάησλ (SMS) θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email), 

κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ δελ εθπιήζζεη θαλέλαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 

θαζεκεξηλά. 

Τν βαζηθφ θίλεηξν πίζσ απφ ηα email, ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ην δηαδίθηπν 

ήηαλ ε επίηεπμε γξεγνξφηεξεο θη επθνιφηεξεο επηθνηλσλίαο θαη ν αληίθηππνο πνπ 

έρνπλ ζήκεξα ζηε δσή καο είλαη πνιχ κεγάινο. Τψξα αλνίγνληαη λένη νξίδνληεο, 

θαζψο ε ηερλνινγία καο επηηξέπεη πιένλ λα απνιακβάλνπκε κία ξεαιηζηηθή εκπεηξία 

κέζσ ηεο πξνεγκέλεο επηθνηλσλίαο ησλ πνιπκέζσλ. Τα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

εμέιημεο έθεξαλ πεξηζζφηεξε ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηφζν 

ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. 

Τα πξσηφθνιια αζχξκαησλ εθαξκνγψλ επηηξέπνπλ ηε δηαδηθηπαθή 

πινήγεζε, ελψ είλαη ζέκα ρξφλνπ νη θαηαλαισηέο λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνρσξνχλ ζε ζπλαιιαγέο ρσξίο ηελ αλάγθε ζχλδεζεο ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν. Τν 

θηλεηφ θαη ην ηνπνθεληξηθφ εκπφξην (mcommerce θαη location-based commerce) 

είλαη νη λέεο ηάζεηο θαη αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ζ ζέζε θαη ν ρξφλνο δελ πεξηνξίδνπλ πιένλ ηνπο 

αλζξψπνπο.  

Ωζηφζν, ηα αζχξκαηα θαλάιηα δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη 

δηαζέηνπλ ρακειφ εχξνο δψλεο. Ζ αμηνπηζηία θαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο πξνθαιεί 

αλεζπρία (παξαδείγκαηνο ράξηλ, πψο αλαθηάηαη κία πιεξνθνξία έπεηηα απφ κηα 

απνζχλδεζε;). Δπίζεο νη θηλεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο δε δηαζέηνπλ πιήζνο 

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ θαη νη εθαξκνγέο ηνπο παξνπζηάδνπλ εκπφδηα, ηα νπνία 

κεηαθξάδνληαη ζίγνπξα ζε έλα επηπξφζζεην θνξηίν γηα ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ 
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αλάπηπμε ηνπο. Τν κέγεζνο ηεο νζφλεο (πνπ είλαη ζπλήζσο κηθξφ) είλαη ηδηαίηεξα 

θξίζηκν θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ interface. Σηνλ αληίπνδα νινέλα θαη λέα αζχξκαηα 

πξφηππα εκθαλίδνληαη ζπλερψο εμαιείθνληαο ηα εκπφδηα πνπ απφ ηε θχζε ηνπο 

παξνπζηάδνπλ ηα αζχξκαηα δίθηπα. 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ 

ηνπ m-commerce ζηεξείηαη απφ  κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

Απηά ηα ζπζηήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ έληνλα κε ηε ξνή δεδνκέλσλ θαη έρνπλ 

απμαλφκελεο αλάγθεο φζνλ αθνξά ηνκείο φπσο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ε 

απνδνηηθφηεηα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε θνξεηφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα. Θα 

πξέπεη κέζα απφ κνληέια πνπ πξνζθέξνπλ απνδεδεηγκέλα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα 

ηεο ειεθηξνληθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ φπσο είλαη ην Servqual  θαη ην e-SQ λα 

παξέρνληαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο πνηνηηθέο εθαξκνγέο. 

Θα ήηαλ πεξηηηφ λα αλαθέξνπκε φηη αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ λέεο θαη 

αθφκα πην θαηλνηφκεο εθαξκνγέο φζν νη άλζξσπνη απνθηνχλ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν κέζσ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ηνπο. Παξάιιεια λένη ηξφπνη κέηξεζεο ηεο 

πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο κηαο ππεξεζίαο ηνπ m-commerce ζα παξνπζηάδνληαη, 

βειηηψλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε γηα πην πνηνηηθέο εθαξκνγέο.  

Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη m-commerce νθείιεη λα βειηηψζεη ηε 

δπλακηθή ηνπ αληηιακβάλνληαο έγθαηξα ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο επθαηξίεο, ελψ 

παξάιιεια ζα απνηειεί επηδίσμή ηνπ λα καγλεηίζεη ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα ηνπο 

πξνζθέξεη ηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε πξνζθέξνληαο ηνπο νινέλα θαη πνηνηηθφηεξεο  

ππεξεζίεο - εθαξκνγέο. 
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