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Η εννοιολογική προσέγγιση της ασφάλειας δίχως την εκ των πρότερων  
αποσαφήνιση και ανάλυση της εµπιστοσύνης φαντάζει αδύνατη. Η εµπιστοσύνη 
και η ασφάλεια θεωρούνται δύο άρρηκτα συνδεδεµένοι όροι, καθώς χωρίς την 
υφιστάµενη παρουσία ενός εκ των δύο δεν µπορεί να υπάρξει καµία στοιχειώδης 
συναλλαγή. Παρουσιάζεται συνεπώς, σε αυτό το κεφάλαιο, η έννοια της 
εµπιστοσύνης, ο τρόπος µε τον οποίο αυτή υπάρχει και µεταλλάσσεται στο 
εµπορικό περιβάλλον και συνάµα πως εµπεδώνεται και πως διασφαλίζεται τόσο σε 
φυσικό όσο και σε ηλεκτρονικό επίπεδο. 



Κεφάλαιο 3. Η ανάγκη για εµπιστοσύνη 

3.1 Εισαγωγή στον κόσµο της εµπιστοσύνης 

Όπως η ταυτότητα και η πολιτική συµµετοχή, έτσι και η εµπιστοσύνη φέρει 

δύο διαφορετικές εικόνες: ως φαινοµενολογία και ως κοινωνική συναλλαγή. Όπως 

µε τη ταυτότητα και τη πολιτική συµµετοχή µπορούµε αντίστοιχα να σκεφτούµε 

την εµπιστοσύνη ως µια θέση, στάση ή συνάφεια (µε την έννοια της σχέσης) [Tilly, 

2004]. 

Η φιλοσοφία  υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι απλοϊκοί και αυτή η θεώρηση 

υπονοεί ότι οι άνθρωποι χρησιµοποιούν την εµπιστοσύνη προκειµένου να 

απλοποιήσουν έναν πιο σύνθετο κόσµο. Οι κοινωνικές επιστήµες ισχυρίζονται ότι 

οι άνθρωποι µπορούν µε αργούς ρυθµούς να µειώσουν τα εµπόδια που 

ορθώνονται ενάντια στην εµπιστοσύνη, παρά να τα επανακαθορίσουν. Για να 

καταστεί σαφές, οι θεωρίες που αφορούν στο κοινωνικό κεφάλαιο και στην 

εµπιστοσύνη προβλέπουν την περίπτωση που εάν οι υπολογιστές θεωρηθούν ως 

στοιχεία ενός ενιαίου αδιαφοροποίητου δικτύου, τότε η εµπιστοσύνη στους 

υπολογιστές θα αυξηθεί καθώς η εµπειρία χρήσης των υπολογιστών αυξάνεται. 

Εάν αυτές οι θεωρίες της ανθρώπινης συµπεριφοράς καθίστανται εφαρµόσιµες 

στην αλληλεπίδραση - διάδραση µεταξύ υπολογιστή και ανθρώπου, τότε οι 

µηχανισµοί ασφάλειας υπολογιστών πρέπει να δοµηθούν µε την αξίωση ότι τα 

άτοµα θα είναι πάρα πολύ πιθανό να εµπιστευθούν τις µη-έµπιστες µηχανές, και 

ότι αυτή η διακινδυνευµένη συµπεριφορά θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια του 

χρόνου 

Η εµπιστοσύνη αποτελεί ένα σηµαντικό φαινόµενο για τη µείωση της 

πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας. Ένα από τα χαρακτηριστικά του 

ανθρώπινου όρου είναι η εξάρτησή µας από άλλους ανθρώπους για την 

πραγµατοποίηση των στόχων µας. Ορισµένες φορές γνωρίζουµε τους ανθρώπους 

από τους οποίους εξαρτόµαστε. Τα παιδιά παραδείγµατος χάριν, γνωρίζουν τους 

γονείς ή τους δασκάλους τους και οι υπάλληλοι γνωρίζουν τους συναδέλφους και 

τους προϊσταµένους τους. Εντούτοις, σε άλλες χρονικές στιγµές είµαστε 

εξαρτώµενοι, για την επιτυχία των ενεργειών µας, από ανθρώπους που δεν 

γνωρίζουµε [Hummels και Roosendaal, 2001]. 
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Λόγω της έµφυτης αβεβαιότητας, το κοινωνικό περιβάλλον είναι ενδεχοµένως 

τόσο συντριπτικά σύνθετο, που χωρίς τη διαµεσολάβηση και συµβολή ενός 

µηχανισµού – µέσου που θα µειώνει την κοινωνική πολυπλοκότητα, µόνο απλές 

βραχυπρόθεσµες συναλλαγές είναι δυνατές. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη 

παρακίνηση για τα άτοµα να µειώσουν αυτήν την κοινωνική πολυπλοκότητα µέσω 

της κατανόησης και του ελέγχου του κοινωνικού περιβάλλοντός τους. ∆ηλαδή 

µέσω της πρόβλέψης της συµπεριφοράς των άλλων ανθρώπων - οργανώσεων και 

της αντίληψης του τρόπου επίδρασης της συµπεριφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις, 

οι κανόνες και οι κανονισµοί επιτρέπουν στα άτοµα να µειώσουν την υφιστάµενη 

αυτήν την κοινωνική πολυπλοκότητα και έτσι συνεπώς να καταστήσουν τις 

σύνθετες και µακροπρόθεσµες συναλλαγές εφικτές. Όταν οι κανόνες και οι 

κανονισµοί δεν είναι αρκετοί, εντούτοις, τα άτοµα µειώνουν µερικές φορές την 

κοινωνική πολυπλοκότητα µε την εκ προοιµίου υπόθεση της συµπεριφοράς των 

άλλων ατόµων, η οποία εάν και φαντάζει µακρινή και ανεπιθύµητη, είναι ωστόσο 

πιθανή συµπεριφορά των άλλων. Αυτή η ευνοϊκή υπόθεση για τις αποδεκτές 

µελλοντικές ενέργειες των άλλων αποτελεί την ουσία της εµπιστοσύνης (essence 

of trust). 

Στην καθηµερινή ζωή, χωρίς τη χρήση της εµπιστοσύνη, κάποιος θα ερχόταν 

αντιµέτωπος µε την ακραία πολυπλοκότητα του κόσµου, κάθε λεπτό. Κανένας 

άνθρωπος ωστόσο δεν θα µπορούσε να το υποµένει ή να το ανέχεται. Για αυτό το 

λόγο οι άνθρωποι πρέπει να έχουν καθορισµένα σηµεία εµπιστοσύνης (για τα 

οικογενειακά µέλη, τους συνεργάτες, τα ιδρύµατα µιας κοινωνίας). 

Η εµπιστοσύνη είναι ένας καταλυτικός µηχανισµός για την ανθρώπινη 

συνεργασία. Επιτρέπει στους ανθρώπους να αλληλεπιδράσουν αυθόρµητα και 

βοηθά την οικονοµία να λειτουργήσει οµαλά. Η έλλειψη εµπιστοσύνης αφ' ετέρου 

είναι σαν άµµος στα γρανάζια των κοινωνικών µηχανισµών. Οδηγεί στην απώλεια 

χρόνου και πόρων για την προστασία από ενδεχόµενη ή πιθανή ζηµιά και µε 

αυτόν τον τρόπο θέτει φραγµούς στην οικονοµία. 

Αποτελεί γεγονός ότι η παραγωγή του 21ου αιώνα βασίζεται στους 

κατανεµηµένους ή δικτυωµένους οργανισµούς. Ένα βασικό κοινό σηµείο σε 

όλους αυτούς τους οργανισµούς παρά εκτός φυσικά από την εφαρµογή 
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µεθοδολογιών υψηλής τεχνολογίας, προσεγγίσεων και εργαλείων, είναι οι 

άνθρωποι που λαµβάνουν τις περισσότερες και σηµαντικές αποφάσεις. Πιο 

συγκεκριµένα το χαµηλότερο επίπεδο σύνδεσης µεταξύ των συστηµάτων 

πραγµατοποιείται µέσω πρωτοκόλλων ενώ το υψηλότερο επίπεδο επαφών 

διενεργείται µεταξύ των ιθυνόντων (ανθρώπινες συνδέσεις). Ένα πολύ σηµαντικό 

στοιχείο αυτής της ανθρώπινης επαφής είναι η εµπιστοσύνη. Στη περίπτωση που 

δεν υπάρχει καµία εµπιστοσύνη µεταξύ δύο οργανισµών ή ανθρώπων, η επαφή - 

επικοινωνία – σχέση - συνεργασία δεν θα δηµιουργηθεί ή στη περίπτωση 

υφιστάµενης επαφής - επικοινωνίας – σχέσης - συνεργασίας ο παράγοντας 

εµπιστοσύνη θα ναυαγήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα [Mezgár, 2003]. 

Οι καταναλωτές θεωρούν τον παγκόσµιο Ιστό ως ένα κόσµο του χάους, που 

προσφέρει ταυτόχρονα ευκαιρίες και απειλές. Οι παράγοντες που έχουν επίδραση 

στην έννοια της εµπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εµπόριο για τους καταναλωτές 

περιλαµβάνουν τους κινδύνους ασφάλειας, τα ζητήµατα ιδιωτικότητας και την 

έλλειψη αξιοπιστίας στις διαδικασίες ηλεκτρονικού εµπορίου γενικά. 

Ένας τρόπος για να εξεταστεί η αβεβαιότητα είναι να αναπτυχθούν οι 

µηχανισµοί ελέγχου (control mechanisms). Οι κώδικες, οι κανόνες, οι οδηγίες, 

τα διαχειριστικά πρωτόκολλα - διαδικασίες, τα συστήµατα αναφοράς, οι 

µηχανισµοί ελέγχου µπορούν να βοηθήσουν προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος 

πρόκλησης ζηµίας / βλάβης από τις ενέργειες κάποιου από τον οποίο 

εξαρτόµαστε για να επιτευχθούν οι στόχοι µας. Εντούτοις, υπάρχει ένας τρίτος – 

και ολοένα περισσότερο σηµαντικός  – µηχανισµός για να εξετάσει την 

πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα: η εµπιστοσύνη στις επιχειρησιακές σχέσεις. 

Υπάρχουν ορισµένοι λόγοι για τους οποίους η εµπιστοσύνη είναι σηµαντική 

στην εξασφάλιση συντονισµού (coordination) [Hummels και Roosendaal, 2001]. 

Πρώτον, η εµπιστοσύνη καθιστά τις ενέργειές µας προβλέψιµες. Κάποιος 

πρέπει να (επανα)θεωρεί κάθε πράξη ως απλή, διότι απλά, έχουµε τους λόγους να 

θεωρήσουµε ότι το αποτέλεσµα της αµοιβαίας προσανατολισµένης συµπεριφοράς 

των ατόµων, των οµάδων και των οργανώσεων θα οδηγήσει σε ένα ευνοϊκό 

αποτέλεσµα. 
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∆εύτερον, η εµπιστοσύνη παρέχει στα µέλη µιας οργάνωσης την αίσθηση της 

ασφάλειας. Ένα έµπιστο περιβάλλον κάνει ένα άτοµο να αισθανθεί ασφαλές και 

άνετο ακόµα κι εάν διατρέχει κάποιο κίνδυνο εκµετάλλευσης. 

Τρίτον, η επίδειξη της εµπιστοσύνης συµβάλλει στην ανάπτυξη ή τη 

συντήρηση της ταυτότητας µιας οργάνωσης ως ηθικού δράστη (moral actor). 

Η αδυναµία του ελέγχου των ενεργειών των άλλων ή η αδυναµία της πλήρης 

κατανόησης των κινήτρων τους καθιστά την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων 

αλληλεπιδράσεων συντριπτική και µπορεί πραγµατικά να εµποδίσει τις προθέσεις 

να εκτελεσθούν πολλές συµπεριφορές. Η εµπιστοσύνη είναι µια πολύ 

αποτελεσµατική µέθοδος µείωσης της πολυπλοκότητας, αν και δεν επιτρέπει 

πραγµατικά στους ανθρώπους να ελέγξουν ή ακόµα και να προεξοφλήσουν χωρίς 

λάθος τη συµπεριφορά άλλων. Αλλά ωστόσο, η εµπιστοσύνη καθιστά πιθανό για 

τους ανθρώπους να δηµιουργήσουν µια κατανοητή οργάνωση των 

δραστηριοτήτων τους [Gefen, 2000]. 

∆εδοµένου ότι οι συνεργασίες  είναι δυναµικές πραγµατικότητες, των οποίων η 

ανάπτυξη στηρίζεται στη βάση του βαθµού εµπιστοσύνης που αµφότερα τα 

συµβαλλόµενα µέρη έχουν το ένα για το άλλο, καθίσταται κρίσιµο για την 

επιβίωση οποιασδήποτε συνεργασίας, να γίνουν κατανοητοί οι παράγοντες οι 

οποίοι οδηγούν σε µια έµπιστη συµπεριφορά µεταξύ των πελατών και των 

προµηθευτών. ∆εδοµένου ότι η φύση της εµπιστοσύνης είναι τόσο ευρεία, λογική 

ακολουθία θα αποτελούσε να υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που απαρτίζουν – 

συνθέτουν την ανάπτυξη της εµπιστοσύνης σε επιχειρησιακές σχέσεις. Ουσιαστικά 

η εµπιστοσύνη περιλαµβάνει µια υπολογιστική διαδικασία, παρόµοια της 

διαδικασίας αυτής, κατά την οποία µία οργάνωση ή ένα άτοµο υπολογίζει τις 

δαπάνες ή τις ανταµοιβές ενός άλλου συµβαλλόµενου µέρους που εξαπατά ή που 

παραµένει στη σχέση [Sahay, 2003]. 

Η εµπιστοσύνη αριθµείται ως η πρώτη προτεραιότητα στον κατάλογο 

ανησυχιών. Γιατί άλλωστε αποτελεί πραγµατικότητα ότι τόσες πολλές εταιρίες δεν 

σκέφτονται αν οι σχέσεις των εταίρων τους λειτουργούν, όπως θα έπρεπε. Η φύση 

της σχέσης εξαρτάται από τα είδη ικανοποίησης που επιδιώκονται από τα 
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ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία µπορούν να επιδιώξουν κοινωνικό - 

συναισθηµατικές ή και οργανικές παροχές και οι προθέσεις της συµπεριφοράς 

τους για συνεργασία µπορούν να εξαρτηθούν από το κριτήριο τέτοιων παροχών. 

Αυτή η άποψη δείχνει την παρουσία καθοριστικών παραγόντων της µακροζωίας 

της σχέσης, όπως είναι η εµπιστοσύνη (πρώτιστα κοινωνικο-συναισθηµατική 

παροχή). Η εµπιστοσύνη µαζί µε άλλες µεταβλητές της συµπεριφοράς, 

προσδιορίζει τα συνολικά οφέλη (παροχές) που γίνονται αντιληπτά, πέρα από την 

άµεση εµπορική αξία (ακόµα µια απτή παροχή), που απορρέει από τη σχέση των 

συνεργατών, και παρέχει την απόδειξη ότι τέτοιες µεταβλητές συµπεριφοράς όπως 

η εµπιστοσύνη καθορίζει την επιχειρησιακή πλευρά της σχέσης. Περαιτέρω, ένας 

άλλος σηµαντικός καθοριστικός παράγοντας της µακροζωίας της σχέσης, η 

υποχρέωση, είναι παρούσα µόνο εάν υπάρχει εµπιστοσύνη, δηλ. η εµπιστοσύνη 

είναι µια αναγκαία προϋπόθεση για την υποχρέωση στους συνεργάτες. 

Ζούµε σε έναν ψηφιακό κόσµο, µε ένα διαρκώς αυξανόµενο ποσό 

πληροφοριών που δηµιουργείται, αποθηκεύεται, και διανέµεται σε ψηφιακή 

µορφή. Η διατήρηση των ψηφιακών πληροφοριών τίθεται ως κεντρικό ζήτηµα 

[Hart και Liu, 2003]. Η εµπιστοσύνη συντελεί στη διατήρηση ή και επιβίωση των 

ψηφιακών µέσων. Τα γενικά χαρακτηριστικά της εµπιστοσύνης περιλαµβάνουν τα 

ακόλουθα:  

Αυξάνει µε την οικειότητα. Ένας µείζων παράγων που οι άνθρωποι δεν είναι 

σίγουροι για την ψηφιακή διατήρηση είναι ότι αποτελεί µια νέα πρακτική στην 

οποία δεν είναι εξοικειωµένοι. Προκύπτει λοιπόν, ότι η αξιοπιστία και η 

εµπιστοσύνη µπορούν να αυξηθούν µέσω της αύξησης της χρήσης. 

Συνδέεται µε έναν δεδοµένο όρο. Η συµπεριφορά εµπιστοσύνης αλλάζει 

καθώς τα έντυπα µέσα αλλάζουν. Η µετάβαση από τη συντήρηση των έντυπων 

(έγγραφων) µέσων στα ψηφιακά µέσα µπορεί να έχει τις ίδιες συνέπειες. 

Απαιτείται υπευθυνότητα και απτότητα. Οι άνθρωποι δεν µπορούν να 

εµπιστευθούν πράγµατα που είναι άυλα (δεν είναι απτά) και ανεξήγητα. 
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Συνδέεται συχνά µε κλίµακα. Οι άνθρωποι δεν µπορούν να εµπιστευθούν ένα 

ψηφιακό σύστηµα συντήρησης που χρησιµοποιείται από µικρά ιδρύµατα που θα 

µπορούσαν να χρεοκοπήσουν και να εξαφανιστούν. 

Η επικοινωνία µέσω υπολογιστή (Computer-mediated communication - 

CMC) θεωρείται πιθανώς ανεπαρκής όταν κάποιος πρέπει να καθιερώσει την 

εµπιστοσύνη. Εντούτοις εάν, οι άνθρωποι έχουν «γνωριστεί» πριν κάνουν χρήση 

της επικοινωνίας µέσω υπολογιστή, εµπιστεύονται ο ένας τον άλλον, δηλαδή 

υπάρχει εµπιστοσύνη που καθιερώνεται µέσω της επαφής [Zheng et al., 2002]. 

Μη προσβασιµότητα. Η έλλειψη της δυνατότητας πρόσβασης (ή 

προσβασιµότητα) είναι ο συνηθέστερα αναφερόµενος λόγος για την έλλειψη 

εµπιστοσύνης στη διατήρηση των ψηφιακών εγγράφων. Τα έντυπα έγγραφα 

αποτελούν το κυρίαρχο παραδοσιακό µέσο για την καταγραφή, την αποθήκευση, 

τη διανοµή και την εκµετάλλευση των εγγράφων. 

Έλλειψη απτότητας. Γιατί να υπάρχει εµπιστοσύνη σε κάτι που είναι "µια 

αόρατη ηλεκτροµαγνητική πρόσκρουση σε πλαστικό δίσκο"; Έτσι εξηγείται 

µερικώς το ζήτηµα. 

Ρευστότητα. Η σταθερότητα είναι ένα έµφυτο χαρακτηριστικό γνώρισµα των 

έντυπων εγγράφων, ενώ η ρευστότητα συνδέεται µε τα ψηφιακά έγγραφα. 

Μικρή χρονική περίοδος διατήρησης. Το χρονικό όριο διατήρησης των 

µέσων, µε µια µικρή περίπτωση εξαιρέσεων, όπως το µικροφίλµ και τα οπτικά 

µέσα, τείνει να είναι πιο σύντοµο. Η καταστροφή των ψηφιακών πληροφοριών 

µπορεί να γίνει µε µερικές πληκτρολογήσεις. 

Η συνάντηση πρόσωπο µε πρόσωπο (face-to-face) προσδίδει στους 

συµµετέχοντες την αλληλεπίδραση, την διαφάνεια και τις κοινωνικές πληροφορίες. 

Όταν οι συµµετέχοντες είναι αλληλεπιδραστικοί, είναι σε θέση να αξιολογήσουν 

µε προσοχή. 

Καθώς η τεχνολογικά υποβοηθούµενη αλληλεπίδραση αντικαθιστά όλο και 

περισσότερο τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση σε πολλούς τοµείς της ζωής, ο 

σχεδιασµός για την εµπιστοσύνη αναδεικνύεται ως κεντρική ανησυχία για την 

ερευνητική κοινότητα [Riegelsberger et al., 2003]. ∆εδοµένου ότι οι 
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αλληλεπιδράσεις χαµηλής-εµπιστοσύνης είναι ακριβές τόσο σε οικονοµικούς όσο 

και σε ανθρώπινους όρους, τέτοιες τεχνολογίες πρέπει να επιτρέψουν στους 

χρήστες να οικοδοµήσουν και να διατηρήσουν την εµπιστοσύνη ο ένας προς τον 

άλλο και ως προς την ίδια τη τεχνολογία. 

Η ανθρώπινη εµπιστοσύνη είναι ουσιώδης για την αποτελεσµατική online 

εµπειρία, εν µέρει βέβαια, διότι τα ηλεκτρονικά συστήµατα εξαλείφουν ή 

ελαχιστοποιούν την πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή. Οι σχεδιαστές των online 

διεπαφών, ενδιαφέρονται επίσης για την εµπιστοσύνη αναφορικά µε τη 

δυνατότητά τους να σχεδιάσουν στοιχεία στους ιστοχώρους που απεργάζονται την 

εµπιστοσύνη εκ µέρους των χρηστών τους [Corritore et al., Susan 2001]. 

Η εµπιστοσύνη έχει καθοριστεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Εντούτοις, 

µεταξύ των επιστηµονικών κλάδων υπάρχει συµφωνία ότι η εµπιστοσύνη όµως 

υπάρχει µόνο σε ένα αβέβαιο και επικίνδυνο περιβάλλον [Mayer et al., 1995]. Η 

ανάγκη για εµπιστοσύνη προκύπτει µόνο σε µια επικίνδυνη κατάσταση. Η 

εµπιστοσύνη δεν θα απαιτούταν εάν οι ενέργειες µπορούσαν να αναληφθούν µε 

πλήρη βεβαιότητα και δίχως κανέναν κίνδυνο. Ένας σηµαντικός λόγος για τη 

σηµασία της εµπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι το γεγονός ότι σε ένα 

εικονικό περιβάλλον ο βαθµός αβεβαιότητας των οικονοµικών συναλλαγών είναι 

υψηλότερος από ότι στους παραδοσιακούς χώρους. Οι ∆ιαδικτυακά βασισµένες 

εµπορικές συναλλαγές µπορούν να επιφέρουν διάφορους κινδύνους, οι οποίοι είτε 

προκαλούνται από την υποκρυπτόµενη αβεβαιότητα της χρησιµοποίησης των 

ανοικτών τεχνολογικών υποδοµών για την ανταλλαγή των πληροφοριών 

(αβεβαιότητα εξαρτώµενη από το σύστηµα- System-dependent uncertainty) είτε 

µπορεί να εξηγηθεί από τη συµπεριφορά των µελών που εµπλέκονται στην online 

συναλλαγή (Συναλλακτικά καθορισµένη αβεβαιότητα - Transaction-specific 

uncertainty) [Grabner-Krauter και Kaluscha, 2003], [Grabner-Kraeuter, 2002]. 

Η αβεβαιότητα εξαρτώµενη από το σύστηµα, περιλαµβάνει γεγονότα που είναι 

πέρα από την άµεση επιρροή των συµµετοχόντων µελών και που µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως εξωγενή (περιβαλλοντική αβεβαιότητα). Γενικά, η έννοια της 

εξωγενούς αβεβαιότητας αναφέρεται στην αβεβαιότητα του κόσµου. Η εξωγενής 

αβεβαιότητα προκαλείται από τη δυναµική φύση του περιβάλλοντος και της 
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πολυπλοκότητας των σχετικών περιβαλλοντικών παραγόντων. Στα πλαίσια του 

ηλεκτρονικού εµπορίου η εξωγενής αβεβαιότητα αφορά πρωτίστως τις πιθανές 

τεχνολογικές πηγές λαθών και κενών ασφάλειας ή για να τεθεί µε οικονοµικούς 

όρους ως τεχνολογικά - εξαρτώµενους κινδύνους που δεν µπορούν να 

αποφευχθούν µε µια συµφωνία ή µια σύµβαση µε έναν άλλο µέλος που 

περιλαµβάνεται στη συναλλαγή. 

Η συναλλακτικά καθορισµένη αβεβαιότητα µπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος 

ενδογενούς ή αγοραίας αβεβαιότητας που προκύπτει από τις αποφάσεις των 

οικονοµικών µελών και προκαλείται από µια ασύµµετρη διανοµή των 

πληροφοριών µεταξύ των συνεργατών συναλλαγής. 

Για να τεθεί απλά, όσο περισσότερο ένα πρόσωπο έχει εµπιστοσύνη σε µια 

δεδοµένη κατάσταση, τόσο λιγότερο πρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται για να 

ληφθεί µια ορισµένη απόφαση. Αφ' ετέρου, εάν υπάρχει εν µέρει εµπιστοσύνη, θα 

υπάρξει η ανάγκη για πληρέστερες πληροφορίες προκειµένου να µειωθεί η 

συστηµική εξαρτώµενη ή και συναλλακτικά καθορισµένη αβεβαιότητα και να 

δηµιουργηθεί περισσότερη εµπιστοσύνη. 

Η έλλειψη εµπιστοσύνης έχει επανειληµµένα προσδιοριστεί ως ένα από τα πιο 

δεινά εµπόδια για τη συµµετοχή των ανθρώπων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, που 

περιλαµβάνει τις συναλλαγές στις οποίες οικονοµικές και προσωπικές 

πληροφορίες υποβάλλονται στους εµπόρους µέσω του ∆ιαδικτύου. Το µέλλον του 

ηλεκτρονικού εµπορίου διαφαίνεται ισχνό δίχως online εµπιστοσύνη. 

Η συζήτηση για την εµπιστοσύνη ξεκινά εξετάζοντας το τι γνωρίζουµε για την 

εµπιστοσύνη στα offline περιβάλλοντα, δεδοµένου ότι υπάρχει ένα περιορισµένο 

τµήµα έρευνας για την online εµπιστοσύνη. Ένα σηµαντικό πρώτο βήµα είναι ο 

προσδιορισµός ενός λεξιλογίου µε το οποίο καθίσταται ικανή η συζήτηση για την 

online εµπιστοσύνη, που ακολουθείται από τη δηµιουργία των εννοιολογικών 

πλαισίων για την online εµπιστοσύνη. Η εµπιστοσύνη είναι µια ουσιαστική έννοια 

που χρησιµοποιείται από τους ανθρώπους για να µειώσει την πολυπλοκότητα. 

Η οικοδόµηση της online εµπιστοσύνης, αποτελεί µία πρόκληση. Επειδή η 

εµπιστοσύνη είναι µια σύνθετη και αφηρηµένη έννοια, είναι δύσκολο να 
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καθοριστεί και να προσδιοριστούν τα στοιχεία που την συνθέτουν. Επιπλέον, 

λόγω της φύσης του ηλεκτρονικού εµπορίου, οι online έµποροι εξαρτώνται 

κυρίως από τους ιστοχώρους τους για να αντιπροσωπεύσουν τους εαυτούς τους 

στους καταναλωτές. Όπως δηλώνεται εάν ο ιστοχώρος δεν οδηγεί τον 

καταναλωτή να θεωρήσει ότι ο έµπορος είναι αξιόπιστος, καµία απόφαση αγορών 

δεν θα προκύψει [Wang και Emurian, 2005]. 

3.2 Εννοιολογική προσέγγιση και ανάλυση της εµπιστοσύνης 

Τι πραγµατικά είναι η εµπιστοσύνη; Υπάρχουν περισσότερες από µια µορφές 

εµπιστοσύνης; Είναι ένα στατικό ή δυναµικό φαινόµενο; Είναι οι όροι για 

δηµιουργία της εµπιστοσύνη καθορίσιµοι µε οποιοδήποτε εξαντλητικό τρόπο; Αν 

όχι, είναι η εµπιστοσύνη µετάλλαξη της πίστης. 

Η παρουσία πολλαπλών ορισµών της εµπιστοσύνης στη βιβλιογραφία οφείλεται 

πιθανώς  σε δύο λόγους. Αρχικά, η εµπιστοσύνη είναι µια αφηρηµένη έννοια και 

χρησιµοποιείται συχνά εναλλακτικά µε τις σχετικές έννοιες όπως η αξιοπιστία 

(credibility), σταθερότητα (reliability) ή πεποίθηση (confidence). Κατά συνέπεια, 

ο καθορισµός του όρου και η σκιαγράφηση της διάκρισης µεταξύ της 

εµπιστοσύνης και των άλλων σχετικών εννοιών έχουν καταστεί ως πρόκληση για 

τους ερευνητές. ∆εύτερον, η εµπιστοσύνη είναι µια πολύπτυχη έννοια που 

ενσωµατώνει τις γνωστικές (cognitive), συναισθηµατικές (emotional) και 

συµπεριφοριστικές (behavioral) διαστάσεις. Η εµπιστοσύνη έχει µελετηθεί ευρέως 

σε πλήθος επιστηµονικών κλάδων, αλλά κάθε επιστήµη έχει τον δικό της τρόπο 

κατανόησή της έννοιας και διαφορετικούς τρόπους να λειτουργήσει µαζί της. 

Η πρόθεση εµπιστοσύνης είναι ο βαθµός στον οποίο ένα συµβαλλόµενο µέρος 

είναι πρόθυµο να εξαρτηθεί από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος σε µια δεδοµένη 

κατάσταση µε ένα συναίσθηµα σχετικής ασφάλειας, ακόµα κι αν οι αρνητικές 

συνέπειες είναι δυνατές. Η πρόθεση εµπιστοσύνης είναι η προθυµία να εξαρτηθεί 

κάποιος από ένα άλλο συµβαλλόµενο µέρος σε µια συγκεκριµένη κατάσταση. Η 

πρόθεση εµπιστοσύνης είναι σκόπιµη. Το πρόσωπο είναι έτοιµο να εξαρτηθεί από 

το άλλο στην ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι προσωπική (προερχόµενο από ένα 

πρόσωπο) και (µονόδροµο) κατευθυνόµενη στο άλλο (Π προς Α): ένα Πρόσωπο 
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είναι πρόθυµο να εξαρτηθεί από ένα Άλλο πρόσωπο. Ορίζουµε την πρόθεση 

εµπιστοσύνης σε µεµονωµένο επίπεδο ανάλυσης, σε αντιδιαστολή µε ένα πιο 

υψηλό επίπεδο όπως µια οµάδα ή µια κοινωνία. 

Ο ορισµός της πρόθεσης εµπιστοσύνης περιλαµβάνει πέντε απαραίτητα 

στοιχεία που συντίθενται από τη βιβλιογραφία της εµπιστοσύνης: (α) πιθανές 

αρνητικές συνέπειες, (β) εξάρτηση, (γ) αισθήµατα ασφάλειας, (δ) πλαίσιο µιας 

συγκεκριµένης κατάστασης και (ε) έλλειψη στήριξης στον έλεγχο. 

(α) Η προοπτική των αρνητικών συνεπειών είναι που καθιστά την εµπιστοσύνη 

σηµαντική αλλά προβληµατική. 

(β) Η πρόθεση εµπιστοσύνης περιλαµβάνει την έννοια της εξάρτησης σε ένα 

άλλο πρόσωπο. Εάν κάποιος δεν απαιτείται να εξαρτάται από ένα άλλο, τότε δεν 

χρειάζεται να είναι πρόθυµος να εξαρτηθεί από τον άλλο. Έτσι η περιστασιακή 

εξάρτηση καθίσταται σηµαντική για την πρόθεση εµπιστοσύνης. 

(γ) Για να εµπιστευθεί, το πρόσωπο που αντιµετωπίζει τον κίνδυνο πρέπει να 

είναι πρόθυµο να εξαρτηθεί από το άλλο µε αίσθηµα ασφάλειας. Το αίσθηµα 

ασφάλειας σηµαίνει ότι κάποιος αισθάνεται ασφαλής σίγουρος και άνετος (µη 

ανήσυχος ή έντροµος) για την προθυµία κάποιου να εξαρτηθεί. 

(δ) Η πρόθεση εµπιστοσύνης αποτελεί συγκεκριµένη κατάσταση. Κάποιος δεν 

εµπιστεύεται ένα άλλο πρόσωπο για να διατελέσει τις εργασίες του. Μάλλον, 

αναπτύσσει, κατά τη διάρκεια του χρόνου, ένα διανοητικό πρότυπο 

συγκεκριµένων περιοχών στις οποίες κάποιος µπορεί να εξαρτηθεί από ένα άλλο 

πρόσωπο. 

(ε) Η πρόθεση εµπιστοσύνης διακρίνεται από την προθυµία να υπάρξει 

εξάρτηση στον έλεγχο ή στη δύναµη. Η πρόθεση εµπιστοσύνης είναι διαφορετική 

από την εµπιστοσύνη αποτροπής (deterrence-based trust), η οποία στηρίζεται 

στους µηχανισµούς δύναµης και ελέγχου (κυρώσεις και ανταµοιβές). Η διάκριση 

µεταξύ της δύναµης, του ελέγχου και της πρόθεση εµπιστοσύνης βασίζεται στην 

ιδέα ότι το πρόσωπο που εµπιστεύεται πρέπει "να εµπιστευθεί την εµπιστοσύνη" ή 

"να στηριχθεί στην εµπιστοσύνη" και δεν πρέπει να εξαρτηθεί σηµαντικά από 

τους µηχανισµούς ελέγχου. 
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Οι προθέσεις εµπιστοσύνης θέτονται στο υψηλότερο επίπεδο διότι περικλείουν 

τους υφιστάµενους κινδύνους. Εξ ορισµού, οι προθέσεις εµπιστοσύνης δεν 

υπονοούν κανενός είδους έλεγχο ή δύναµη πάνω στον trustee1 και αυτή η 

κατάσταση θέτει τον trustor2 σε µια επικίνδυνη κατάσταση. Η διαδικασία, 

εποµένως, µπορεί να γίνει κατανοητή µε όρους παθητικούς (πεποίθηση 

εµπιστοσύνης), επαλήθευσης (συµπεριφορά εµπιστοσύνης) και ενεργητικότητας 

(πρόθεση εµπιστοσύνης). 

Γενικά, λέµε ότι ένα πρόσωπο εµπιστεύεται κάποιον να πράξει το Χ, εάν 

ενεργήσει σύµφωνα µε την προσδοκία ότι θα κάνει το Χ όταν και οι δύο 

γνωρίζουν ότι δύο όροι υφίστανται: εάν αποτύχει να κάνει το Χ θα ήταν 

προτιµότερο να ενεργήσει διαφορετικά και αυτή η ενέργεια (µε τον τρόπο που 

πραγµατοποιείται) δίνει έναν εγωιστικό λόγο να µην συµβεί το Χ [Jones, 2002)]. 

Μια σχέση εµπιστοσύνης λαµβάνει χώρα µεταξύ ενός trustor, του υποκείµενου 

που εµπιστεύεται µια οντότητα, αποκαλούµενο trustee. Ένα trustor ή ένας 

trustee µπορεί να είναι µια συλλογική οντότητα όπως µια επιχείρηση, µια 

επιτροπή ή µια συνεργασία. Τα ουσιαστικά συστατικά µιας σχέσης εµπιστοσύνης 

είναι: ο trustor, ο trustee, ένα συγκεκριµένο πλαίσιο σχετικό µε το επίπεδο 

εµπιστοσύνης και οι όροι κάτω από τους οποίους αυτή η σχέση καθίσταται ενεργή 

[Grandison και Sloman, 2002]. Ορίζουµε την εµπιστοσύνη ως την 

ποσοτικοποιηµένη πεποίθηση από ένα trustor αναφορικά µε την ικανότητα, την 

τιµιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία ενός trustee µέσα σε ένα καθορισµένο 

πλαίσιο. Η εµπιστοσύνη δεν είναι συµµετρική, έτσι αυτή η πεποίθηση από τον 

trustor δεν υπονοεί οποιαδήποτε παρόµοια πεποίθηση από τον trustee. 

Η εµπιστοσύνη αναπτύσσεται µέσω συνεπών και προβλέψιµων πράξεων του 

συνεργάτη κατά τη διάρκεια µιας εκτεταµένης περιόδου. Ένας τέτοιος 

συνεργάτης είναι πιθανό να θεωρηθεί αξιόπιστος από το άλλο συµβαλλόµενο 

µέρος. Εντούτοις, η αξιοπιστία είναι επίσης συχνά βασισµένη στην ακεραιότητα ή 

                                                           
1 Η οντότητα που φέρει εµπιστοσύνη προς µία άλλη (θα αποδίδεται πλέον στο κείµενο ως trustor 
λόγω µη επαρκούς ελληνικής απόδοσης). Ενδεικτικά Εµπιστευµατοδόχος ή θεµατοφύλακας 
εµπιστοσύνης 
2 Η οντότητα που γίνεται ο δέκτης και το αντικείµενο εµπιστοσύνης (θα αποδίδεται πλέον στο 
κείµενο ως trustee λόγω µη επαρκούς ελληνικής απόδοσης) 
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την τιµιότητα του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. Η ακεραιότητα αναφέρεται 

στην έκταση στην οποία ένα πρόσωπο ενεργεί επανειληµµένα σύµφωνα µε το 

άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Η τιµιότητα αναφέρεται στην έκταση στην οποία ένα 

πρόσωπο ενεργεί επανειληµµένα σύµφωνα µε έναν ηθικό κώδικα ή πρότυπα. 

Υπάρχει λοιπόν µια διάκριση µεταξύ  της εµπιστοσύνης και της αξιοπιστίας. Οι 

[Gefen και Rao, 2003] έδειξαν ότι η αντιληπτή αξιοπιστία είναι η αντίληψη του 

trustor για το πόσο αξιόπιστος είναι ο trustee, ενώ η εµπιστοσύνη, είναι η 

προθυµία του trustor να συµµετέχει σε µια επικίνδυνη συµπεριφορά που 

προέρχεται από την ευπάθεια του trustor στη συµπεριφορά του trustee. Η 

αξιοπιστία είναι ένα χαρακτηριστικό του trustee και µπορεί να προέλθει από 

διάφορες αντιλήψεις του trustor σχετικά µε τον trustee. Η εµπιστοσύνη αφ' 

ετέρου αναφέρεται στις προθέσεις ή τη συµπεριφορά του trustor όσον αφορά τη 

συναλλαγή. 

Σε αντίθεση µε την εµπιστοσύνη, η αξιοπιστία είναι µια ιδιότητα των 

µεµονωµένων συνεργατών συναλλαγής και ορίζεται ως το µίγµα των αρετών που 

σε καθιστά αξιόπιστο, ικανό, κατανοητικό και υπεύθυνο. Η αξιοπιστία εµπνέει την 

εµπιστοσύνη και η εµπιστοσύνη προϋποθέτει την αξιοπιστία [Flores και Solomon, 

1998]. 

Η αναθεώρηση της βιβλιογραφίας από τους [Hummels και Roosendaal, 2001] 

αποκαλύπτει τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ερµηνείες της εµπιστοσύνης: 

1. Ως ατοµικές προσδοκίες (individual expectations), 

2. Ως διαπροσωπικές σχέσεις (interpersonal relations), 

3. Ως ένα (µη-) στοιχείο (element) στις οικονοµικές συναλλαγές και 

4. Ως ένα κοινωνικό µηχανισµό (social mechanism). 

Αυτοί οι ορισµοί είναι περιγραφικοί. Στην θεωρία οργάνωσης και διοίκησης 

κάποιος αντιµετωπίζει διάφορες συνεισφορές που αποκαλύπτουν την ηθική άποψη. 

Αυτές οι συνεισφορές όχι µόνο αναφέρονται στην εµπιστοσύνη από την άποψη 

των προσδοκιών του trustor, αλλά και από την άποψη της αντιληπτής 

συµπεριφοράς του trustee. 
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Πολυάριθµοι ορισµοί του όρου της εµπιστοσύνης έχουν προσφερθεί κατά τη 

διάρκεια των ετών από τους ερευνητές και τους µελετητές [Sahay, 2003]. 

Σύµφωνα µε τον Giffin [1967], ως εµπιστοσύνη ορίζεται η στάση που 

επιδεικνύεται στις λύσεις όπου ένα πρόσωπο στηρίζεται σε ένα άλλο πρόσωπο, ένα 

πρόσωπο διακινδυνεύει κάτι καθορισµένης αξίας, ή και ένα πρόσωπο προσπαθεί 

να επιτύχει έναν επιθυµητό στόχο. Η εµπιστοσύνη κατά τους Schurr και Ozanne 

[1985] είναι η πεποίθηση ότι η λέξη ή η υπόσχεση ενός συµβαλλόµενου µέρους 

είναι αξιόπιστη και ότι ένα συµβαλλόµενο µέρος θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του σε µια σχέση συναλλαγής. Άποψη περί εµπιστοσύνης αποτελεί και η 

αποδεκτή ευπάθεια σε ένα άλλο άτοµο το οποίο ενδέχεται αλλά δεν αναµένεται 

να είναι κακεντρεχές (έλλειψη καλής θέλησης).  

Τέσσερα χαρακτηριστικά της εµπιστοσύνης παρατηρούνται γενικά και γίνονται 

αποδεκτά από τους ερευνητές που µελετούν την εµπιστοσύνη: 

1. Trustor and trustee. Πρέπει να υπάρχουν δύο συγκεκριµένα 

συµβαλλόµενα µέρη σε οποιαδήποτε σχέση εµπιστοσύνης: ένα εµπιστευόµενο 

συµβαλλόµενο µέρος (trustor) και ένα συµβαλλόµενο µέρος για να εµπιστευθεί 

(trustee). Τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, που αποτελούµενα από πρόσωπα, 

οργανώσεις ή και προϊόντα, περιλαµβάνουν µια αξιολόγηση των ενεργειών κάθε 

συµβαλλόµενου µέρους. Η ανάπτυξη της εµπιστοσύνης είναι βασισµένη στη 

δυνατότητα του trustee να ενεργήσει κατά τον πλέον συµφέροντα τρόπο για τον 

trustor και το βαθµό εµπιστοσύνης που ο trustor αξιολογεί τον trustee. 

2. Ευπάθεια. Η εµπιστοσύνη περιλαµβάνει την ευπάθεια. Η εµπιστοσύνη 

απαιτείται µόνο και ακµάζει πραγµατικά, σε ένα περιβάλλον που είναι αβέβαιο 

και επικίνδυνο. Οι Trustors πρέπει να είναι πρόθυµοι να καταστήσουν του 

εαυτούς τους ευπαθείς ως προς την εµπιστοσύνη για να είναι λειτουργικοί µε την 

ανάληψη του κινδύνου να απολέσουν κάτι σηµαντικό για αυτούς και ως προς τους 

trustees να µην εκµεταλλευτούν την ευπάθεια αυτή. 

3. Παραγόµενες ενέργειες. Η εµπιστοσύνη οδηγεί σε ενέργειες - δράσεις, 

συνήθως σε συµπεριφορές που εµπεριέχουν τον κίνδυνο. Η µορφή της δράσης 

εξαρτάται από την κατάσταση και η δράση καθεαυτή µπορεί να αφορά κάτι είτε 
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απτό είτε άυλο. Παραδείγµατος χάριν, ένα ζευγάρι παντρεύεται επειδή τα 

συµβαλλόµενα µέρη εµπιστεύονται το ένα το άλλο ότι θα παραµείνουν πιστοί στη 

σχέση. 

4. Υποκειµενικό θέµα. Η εµπιστοσύνη είναι ένα υποκειµενικό θέµα. 

Συσχετίζεται άµεσα και επηρεάζεται από µεµονωµένες διαφορές και 

περιστασιακούς παράγοντες. ∆ιαφορετικοί άνθρωποι βλέπουν το ρόλο της 

εµπιστοσύνης διαφορετικά σε ξεχωριστά σενάρια και έχουν διαφορετικά ποσοτικά 

µεγέθη απόδοσης της εµπιστοσύνης προς τους διαφορετικούς trustees. 

Οι άνθρωποι θέτουν την εµπιστοσύνη ο ένας προς τον άλλο σε διαφορετικό 

βαθµό, αναλόγως µε τους πολυάριθµους, σχετικούς, µε την κατάσταση 

παράγοντες. Γνωρίζουν τις πηγές που είναι αξιόπιστες, σε ορισµένες περιοχές 

αλλά όχι σε άλλες, συλλέγουν πολλαπλές πηγές αποδεικτικών στοιχείων για να 

προστατευθούν ενάντια σε συµβαλλόµενα µέρη µε ανεπαρκείς ικανότητες ή µε 

προθέσεις εξαπάτησης και συµµετέχουν σε επικοινωνιακές δράσεις για να 

οικοδοµήσουν και να διατηρήσουν ένα δίκτυο ανθρώπων που θα µπορούν να 

στραφούν για συµβουλές και εσωτερική πληροφόρηση. Οι [Hertzum et al., 2002] 

διακρίνουν τέσσερις (4) τύπους εµπιστοσύνης µε τη βοήθεια των αποδεικτικών 

στοιχείων στα οποία η εµπιστοσύνη ιδρύεται: 

1. Εµπειρία από πρώτο χέρι (First-hand experience): αλληλεπιδρώντας 

µε τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του χρόνου, αξιολογούµε την 

πραγµατογνωµοσύνη (πείρα) και την αξιοπιστία τους. 

2. Φήµη (Reputation): δηλαδή τι έχει ειπωθεί από τρίτα µέρη (π.χ. η 

ερώτηση σε κάποιο άτοµο για τη παροχή συµβουλών βασισµένων στην 

κατοχή συστατικών επιστολών). 

3. Απλή επιθεώρηση των επιφανειακών ιδιοτήτων (Simple inspection of 

surface attributes): αξιολόγηση των ανθρώπων από τον τρόπο µε τον 

οποίο ντύνονται ή την εκφορά του λόγου (το γλωσσικό τους επίπεδο). 

4. Γενικές υποθέσεις και στερεότυπα  (General assumptions and 

stereotypes): η θεώρηση ότι οι φίλοι µας λένε την αλήθεια, ενώ οι 

πωλητές (π.χ. αυτοκινήτων) όχι. 
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Η εµπιστοσύνη [Lehti και Nikander, 1998] είναι η πεποίθηση ότι µια οντότητα 

συµπεριφέρεται µε έναν καθορισµένο τρόπο. Η εµπιστοσύνη σε µηχανήµατα 

είναι συνήθως η πεποίθηση ότι θα λειτουργήσει όπως διευκρινίζεται και 

προβλέπεται (αδιάλειπτα και χωρίς προβλήµατα). Η εµπιστοσύνη σε ένα 

πρόσωπο σηµαίνει ότι ακόµα κι αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να µας βλάψει, 

πιστεύουµε ότι θα επιλέξει να µην το πράξει. 

Η εµπιστοσύνη [Shneiderman, 2000] καταδεικνύει µια θετική πεποίθηση για 

την αντιλαµβανόµενη αξιοπιστία, εξάρτηση και πίστη σε ένα πρόσωπο, ένα 

αντικείµενο, ή µια διαδικασία. Για να διαχωριστεί η εµπιστοσύνη για ένα 

πρόσωπο από τις προσδοκίες για ένα αντικείµενο ή µια διαδικασία, 

χρησιµοποιείται ο όρος "βασίζοµαι" ή "εξαρτώµαι" από τις θετικές προσδοκίες 

για ένα αντικείµενο (όπως οι υπολογιστές, τα δίκτυα και το λογισµικό) και τη 

διαδικασία (όπως οι συναλλαγές πιστωτικών καρτών). Η εµπιστοσύνη αφορά τις 

προσδοκίες του µέλλοντος. Συσσωρεύεται στα άτοµα και στους οργανισµούς 

λόγω προηγούµενων καλών εργασιών και σαφών υποσχέσεών τους. Υπονοεί την 

ευθύνη για τη συµπεριφορά και την προθυµία να επανορθωθούν ενδεχόµενες 

αποτυχίες. Είναι ισχυρότερη από την εξάρτηση, λόγω της ευθύνης και εγγυάται 

ότι µόνο οι άνθρωποι και οι οργανισµοί µπορούν να την προσφέρουν. 

Εµπιστοσύνη και δυσπιστία δεν είναι απλά αντίθετα σηµεία του ίδιου 

φάσµατος. Σε οποιαδήποτε δεδοµένη κατάσταση τα άτοµα χρησιµοποιούν τόσο 

την εµπιστοσύνη (π.χ. η αξία ενός ισχυρού εµπορικού σήµατος) όσο και τη 

δυσπιστία (π.χ. η µια απροθυµία on-line αγοράς) για να µειώσουν την 

πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα. Εάν η εµπιστοσύνη ορίζεται ως µια βέβαιη 

θετική προσδοκία (δηλ. πρόβλεψη µιας ωφέλιµης ή ευεργετικής έκβασης) έπειτα 

µπορούµε να καθορίσουµε τη δυσπιστία ως τη βέβαιη αρνητική προσδοκία (δηλ. 

πρόβλεψη µιας επιβλαβούς ή µιας καταστροφικής έκβασης). Εάν περιορίζουµε τη 

µέτρηση σε µια ενιαία µεταβλητή, τότε ίσως να είναι άµεσα αντίθετα. Εντούτοις, 

στην πολυπλοκότητα της πραγµατικότητας, µια χαµηλή προσδοκία µιας 

επιβλαβούς έκβασης δεν εγγυάται απαραιτήτως µια υψηλή προσδοκία µιας 

ευεργετικής έκβασης. Εµπιστοσύνη και δυσπιστία βεβαίως αλληλεπιδρούν, αλλά 

δεν είναι απλά αντίθετες. 
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Η δυσπιστία είναι µια ποσοτικοποιηµένη πεποίθηση από ένα trustor ότι ένας 

trustee είναι αναρµόδιος, ανέντιµος, µη ασφαλής ή µη αξιόπιστος µέσα σε ένα 

καθορισµένο πλαίσιο. Ο προσδιορισµός της ποσότητας (η ποσοτικοποίηση), 

εκφράζει ότι ένας trustor µπορεί να έχει τους διάφορους βαθµούς εµπιστοσύνης 

(ή δυσπιστίας), οι οποίοι θα µπορούσαν να εκφραστούν ως µία αριθµητική 

κλίµακα ή ως µία διακριτή ταξινόµηση (όπως χαµηλός, µέσος ή υψηλός βαθµός). 

Το πλαίσιο µιας σχέσης εµπιστοσύνης ορίζεται ως ένα σύνολο ενεργειών µε ένα 

επίπεδο εµπιστοσύνης που ισχύει για όλες τις ενέργειες και ένα σύνολο 

περιορισµών, οι οποίοι πρέπει να αξιολογηθούν για τη σχέση εµπιστοσύνης που 

ισχύει. 

Η εµπιστοσύνη ορίζεται σε µια εµπαθή οντότητα (ανθρώπινη) ως η πεποίθηση 

ότι θα συµπεριφερθεί χωρίς κακόβουλες προθέσεις και η εµπιστοσύνη σε µια 

λογική οντότητα (σύστηµα) ως η πεποίθηση ότι θα αντισταθεί στην κακόβουλη 

µεθόδευση [Pirzada και McDonald, 2004]. Η εµπιστοσύνη στις οντότητες 

βασίζεται στο γεγονός ότι η έµπιστη οντότητα δεν θα ενεργήσει κακόβουλα σε 

µια ιδιαίτερη κατάσταση. Όπως κανένας µπορεί να είναι απολύτως βέβαιος για 

αυτό το γεγονός, η εµπιστοσύνη εξαρτάται απλώς και µόνο από την πεποίθηση 

του trustor. Η προέλευση της εµπιστοσύνης µπορεί να οφείλεται στην άµεση 

εµπιστοσύνη που βασίζεται στην προηγούµενη παρόµοια εµπειρία µε το ίδιο 

συµβαλλόµενο µέρος ή την έµµεση εµπιστοσύνη βασισµένη στις συστάσεις από 

άλλα έµπιστα συµβαλλόµενα µέρη. Η εµπιστοσύνη είναι επίσης χρονικά 

εξαρτώµενη, καθώς αυξάνει και φθίνει κατά µια χρονική περίοδο. 

Γενικά, η προηγούµενη έρευνα για την εµπιστοσύνη έγινε αντιληπτή µε έναν 

από τους ακόλουθους δύο τρόπους: 

1. Ως σύνολο συγκεκριµένων πεποιθήσεων, για το συγκεκριµένο άλλο 

συµβαλλόµενο µέρος, που εξετάζει τις πεποιθήσεις σχετικά µε 

κατάλληλους συνδυασµούς ακεραιότητας, καλοσύνης και δυνατότητάς 

του. 

2. Ως γενική πεποίθηση ότι το συγκεκριµένο άλλο συµβαλλόµενο µέρος 

µπορεί να θεωρηθεί έµπιστο, µερικές φορές µε συγκεκριµένες 
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πεποιθήσεις στη δυνατότητα, την ακεραιότητα και την καλοσύνη 

(επονοµαζόµενη σε αυτήν την περίπτωση εµπιστοσύνη) [Gefen, 2001]. 

Η εµπιστοσύνη έχει διάφορες µορφές όπως [Mezgár, 2003]: 

Ενδοπροσωπική εµπιστοσύνη - εµπιστοσύνη στις προσωπικές δυνατότητές, 

αυτοπεποίθηση για τη βασική εµπιστοσύνη (σε άλλους). 

∆ιαπροσωπική εµπιστοσύνη - προσδοκία βασισµένη στη γνωστική και 

συναισθηµατική αξιολόγηση των συνεργατών στις πρωταρχικές σχέσεις (π.χ., 

οικογένεια) και στις µη πρωταρχικές σχέσεις (π.χ., επιχειρησιακοί συνεργάτες). 

Εµπιστοσύνη συστηµάτων - Η εµπιστοσύνη στα αποπροσωποποιηµένα 

συστήµατα / κόσµο που λειτουργούν ανεξάρτητα (π.χ., οικονοµικό σύστηµα, 

κανονισµοί, νοµικό σύστηµα, τεχνολογία) απαιτεί την εθελοντική εγκατάλειψη του 

ελέγχου και της γνώσης. 

Εµπιστοσύνη αντικειµένου - Εµπιστοσύνη στα µη - κοινωνικά αντικείµενα, 

εµπιστοσύνη στη σωστή λειτουργία (π.χ. σε µια ηλεκτρονική συσκευή). 

Η Koehn [2003] έχει υποστηρίξει ότι υπάρχουν διάφορες µορφές 

εµπιστοσύνης µε κυρίαρχες τις (1) βασισµένη στο στόχο (goal-based), (2) 

υπολογιστική ή υπολογιστικά βασισµένη (calculative), (3) βασισµένη στη 

γνώση (knowledge-based) και (4) βασισµένη στο σεβασµό (respect-based). 

Η βασισµένη στο στόχο εµπιστοσύνη προκύπτει µεταξύ δύο ανθρώπων που 

θεωρούν ότι µοιράζονται έναν κοινό στόχο. Ο στόχος µπορεί να είναι καλός ή 

κακός. Σε µια βασισµένη στο στόχο σχέση, οι trustors έχουν χαµηλό ενδιαφέρον 

να γνωρίσουν το χαρακτήρα ή τα ενδιαφέροντα των συνεργατών τους. 

Η υπολογιστικά βασισµένη εµπιστοσύνη προσπαθεί να προβλέψει τι θα πράξει 

το συµβαλλόµενο έµπιστο µέρος, µε την αναζήτηση στοιχείων για την αξιοπιστία 

του άλλου – π.χ. το άλλο συµβαλλόµενο µέρος έχει κάποια ιστορία για το εάν 

διατηρεί τις υποσχέσεις του; Μια καλή υστεροφηµία και υπόσταση; Ο εν δυνάµει 

trustor υπολογίζει τα προκύπτοντα οφέλη και τις χρηµατικές υποχρεώσεις (µε τη 

µορφή απωλειών ή χρέη) της εµπιστοσύνης. Εάν τα οφέλη αντισταθµίζουν τις 
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απώλειες, κατόπιν το άτοµο επιλέγει να εµπιστευθεί το εν λόγω συµβαλλόµενο 

µέρος. Η υπολογιστική εµπιστοσύνη είναι πρώτιστος γνωστική και κατά βούληση. 

Η βασισµένη στη γνώση εµπιστοσύνη προκύπτει όταν οι άνθρωποι είναι 

οικείοι ή εξοικειωµένοι ο ένας µε τον άλλο ή και όταν αλληλεπιδρούν συχνά. Ενώ 

η βασισµένη στη γνώση εµπιστοσύνη µπορεί να υπάρξει µέσα στην εµπορική 

σχέση (π.χ., οι µακροπρόθεσµες σχέσεις µεταξύ των κατασκευαστών και των 

προµηθευτών), αλλά τέτοιου είδους εµπιστοσύνη µπορεί να υπερβεί τα όρια της 

στενής χρηστικότητας (την ωφέλεια δηλαδή). Οι βασισµένες στη γνώση σχέσεις 

εµπιστοσύνης µπορούν να εξελιχθούν όταν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

επιδεικνύουν στοιχειώδη οξύνοια και δηµιουργούν αµοιβαίο ευχάριστο και 

λειτουργικό κλίµα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν συντρέχει κανένας ιδιαίτερος 

λόγος ανησυχίας από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι κάποιος θα δρέψει οφέλη εις 

βάρος του άλλου. 

Η βασισµένη στο σεβασµό εµπιστοσύνη ενυπάρχει και ενδυναµώνεται όταν οι 

δύο συµµετέχοντες σε µια σχέση έχουν µια παρόµοια αγάπη της αρετής, της 

τελειότητας και της ορθότητας και είναι πρόθυµοι να συµµετέχουν σε διάλογο και 

συνεχιζόµενες συνοµιλίες µε σκοπό να καταλάβουν ο ένας τον άλλον καλύτερα. 

Αυτή η µορφή εµπιστοσύνης είναι ο πιο κατάλληλος τύπος για τις φιλίες µεταξύ 

των ανθρώπων. Υφίσταται αµοιβαίος σεβασµός και καµία πρόθεση ή επιθυµία να 

υπάρξει εκµετάλλευση. Τα µέλη είναι ανοικτά στη δηµιουργική κριτική από άλλα 

µέλη των οποίων οι απόψεις εκτιµώνται. 

Η εµπιστοσύνη µπορεί να εξεταστεί από µια  ορθολογική και κοινωνική  

προοπτική [Ratnasingham, 1998]. Η ορθολογική προοπτική στρέφεται στον 

υπολογισµό του ατοµικού συµφέροντος. Οι αυξήσεις στα επίπεδα εµπιστοσύνης 

µειώνουν τις δαπάνες συναλλαγής και αντίστροφα λειτουργούν οι πτωτικές σχέσεις 

εµπιστοσύνης. Εποµένως, η εµπιστοσύνη επιτρέπει στους ανθρώπους την ανάληψη 

του κινδύνου. Στην κοινωνική προοπτική, η εµπιστοσύνη στρέφεται γύρω από το 

ηθικό καθήκον. Η εµπιστοσύνη είναι µια σύνθετη, πολύπλευρη και 

µεταβαλλόµενη έννοια καθώς ορισµένες σχέσεις είναι απολύτως στατικές και η 

δυναµική της εµπιστοσύνης µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του χρόνου 

ακόµη και µέσα στην ίδια τη σχέση. 
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Υπάρχουν τρεις µορφές εµπιστοσύνης (σχήµα 3.1). Η µια µορφή εµπιστοσύνης 

οδηγεί σε µια άλλη [Shapiro et al., 1992]. 

Εµπιστοσύνη βασισµένη στην Αποτροπή (Deterrence-based trust) - 

αφορά την απειλή της τιµωρίας και θεωρείται ως αρνητικός παράγοντας. Ενώ 

στην υπολογιστικά βασισµένη εµπιστοσύνη (calculus-based trust) η ανταµοιβή 

που λαµβάνεται από µια σχέση λόγω της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων – 

υποσχέσεων θεωρείται ως θετικός παράγοντας. 

Εµπιστοσύνη βασισµένη στη Γνώση (Knowledge-based trust) - συνδέεται 

µε τη γνώση του άλλου εµπορικού εταίρου (είναι ο trustee), η οποία επιτρέπει 

στον trustor να αντιληφθεί και να προβλέψει τη συµπεριφορά του trustee. Ο 

παράγοντας κλειδί σε αυτό το επίπεδο της εµπιστοσύνης είναι οι πληροφορίες που 

προκύπτουν από µια σχέση κατά τη διάρκεια του χρόνου που επιτρέπει σε έναν 

εµπορικό εταίρο να προβλέψει τη συµπεριφορά ενός άλλου εµπορικού εταίρου. 

Εµπιστοσύνη βασισµένη στην Προσδιοριστική Ταυτότητα (Identification-

based trust) - η συναισθηµατική ταύτιση και οι κοινές αξίες µε τις επιθυµίες και 

τις προθέσεις του άλλου εµπορικού εταίρου, στο σηµείο που ένας εµπορικός 

εταίρος είναι σε θέση να λειτουργήσει ή και ως πράκτορας για τον άλλο µε την 

εξέλιξη του χρόνου. Η εµπιστοσύνη βασισµένη στην Προσδιοριστική Ταυτότητα 

τείνει να περιστρέφεται γύρω από έναν κοινό στόχο παρά να βασίζεται στα 

ατοµικά υποδείγµατα από τους εµπορικούς εταίρους. 
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Στάδια ανάπτυξης της εµπιστοσύνης

Επίπεδα Εµπιστοσύνης 
(1, 2, 3) 

(3) Εµπιστοσύνη βασισµένη στην Ταυτότητα (λίγες σχέσεις) 

(2) Εµπιστοσύνη βασισµένη στην Γνώση (πολλές σχέσεις) 

(1) Εµπιστοσύνη βασισµένη στην Αποτροπή (ορισµένες σχέσεις)

Χρόνος

Σχ. 3.1 Τα Στάδια ανάπτυξης της εµπιστοσύνης 

Η εµπιστοσύνη ακολούθως αποτελείται από δύο συστατικά και αυτά είναι 

[Kipnis, 1996]: 

1. Ανησυχίες – ενδιαφέρον για το πώς αισθανόµαστε όταν µας 

εµπιστεύονται και όταν εµπιστευόµαστε, το οποίο σηµαίνει ότι είµαστε 

σε θέση να διαχειριστούµε πόρους που για άλλους ανθρώπους έχουν 

αξία. Με άλλα λόγια έχουµε τη δύναµη πάνω σε άλλους ανθρώπους. 

2. Ανησυχίες – ενδιαφέρον για το πώς αισθανόµαστε που πρέπει να 

εµπιστευθούµε άλλους ανθρώπους, το οποίο είναι µια ενοχλητική 

δραστηριότητα και µπορεί µερικές φορές να επιφέρει συναισθήµατα 

δισταγµού, θυµού και ανησυχίας. 

Παρά τους διάφορους ορισµούς, είναι δυνατό να συνοψιστεί η εµπιστοσύνη στα 

πλαίσια µιας επιχειρησιακής συναλλαγής ως εξής [So και Sculli, 2002]: 

1. Πρόκειται για τη σχέση µεταξύ των διαφορετικών συµβαλλόµενων 

µερών. 

2. Απαιτείται χρόνος για να οικοδοµηθεί και να παγιοποιηθεί η σχέση. 

3. Η σχέση περιλαµβάνει την ανταλλαγή των απτών ή και µη απτών 

(άυλων) χαρακτηριστικών στοιχείων. 
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4. Απαιτείται όποτε τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την ύπαρξη 

οποιασδήποτε αβεβαιότητας ή κινδύνων 

5. Όταν υπάρχει, η ανταλλαγή µπορεί να πραγµατοποιηθεί πιο οµαλά. 

6. Αυτά τα σηµεία είναι σηµαντικά επειδή περιγράφουν τις καταστάσεις 

σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηµατικής συναλλαγή και συγχρόνως 

επισηµαίνουν την εµπιστοσύνη ως κρίσιµο στοιχείο για την 

επιχειρηµατική επιτυχία. 

Η γνώση ότι η εµπιστοσύνη είναι ένας κρίσιµος παράγοντας στις επιχειρήσεις 

δεν είναι αρκετή, οι επιχειρήσεις πρέπει να προβούν σε δράσεις και µέτρα για την 

οικοδόµηση της εµπιστοσύνης των πελατών επειδή κάθε πελάτης θα προσπαθήσει 

να αξιολογήσει την αξιοπιστία των προµηθευτών του πριν δεσµευτεί σε µια 

επιχειρηµατική συναλλαγή. Έχουν υποδειχθεί τρεις διαστάσεις για την 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας: φήµη, απόδοση και εµφάνιση. 

Η φήµη µπορεί να επηρεάσει την προθυµία κάποιου να εµπλακεί σε µια 

ανταλλαγή µε άλλους. Η δεύτερη διάσταση, η απόδοση αναφέρεται στο ότι οι 

άνθρωποι τείνουν να θεωρήσουν πιο πιστευτές τις πρόσφατα διαθέσιµες 

πληροφορίες και καθίσταται προφανές γιατί η παρούσα απόδοση είναι σηµαντική 

στην αξιολόγηση της εµπιστοσύνης, παρόλο που δεν υπάρχει καµία σχεδόν 

διαθέσιµη έρευνα για αυτό. Και η τρίτη διάσταση η εµφάνιση αναφέρεται σε αυτή 

των υπαλλήλων / προσωπικού, ή σε εκείνους που έχουν την άµεση επαφή µε τους 

πελάτες, όπως οι αντιπρόσωποι πωλήσεων ή το προσωπικό υπηρεσιών. 

Πολλοί θεωρητικοί και ερευνητές της εµπιστοσύνης εστιάζουν την έρευνα τους 

στις διαπροσωπικές σχέσεις. Στα πλαίσια των υπολογιστικά µεσολαβούντων 

περιβαλλόντων, τα επίπεδα εµπιστοσύνης πρέπει να επεκταθούν, επειδή στις 

ηλεκτρονικές αγορές η προσωπική εµπιστοσύνη είναι ένας µάλλον περιορισµένος 

µηχανισµός για να µειώσει την αβεβαιότητα. Μια λειτουργική προοπτική της 

εµπιστοσύνης µπορεί εύκολα να ενσωµατωθεί σε ένα οικονοµικό πλαίσιο. Μέσα 

σε ένα οικονοµικό πλαίσιο, η εµπιστοσύνη ως συνεταιριστική συµπεριφορά 

περιγράφεται ως επικίνδυνη παραδοχή προόδου στην προσδοκία µιας θετικής 

έκβασης χωρίς οποιαδήποτε ρητή συµβατική δέσµευση – υποχρέωση ως 
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ασφάλεια ή µέτρο ελέγχου κατά της καιροσκοπικής συµπεριφοράς. Οι 

ενσωµατωµένες ενέργειες εµπιστοσύνης είναι βασισµένες συνήθως στην 

προσδοκία του trustor ότι το άλλο συµβαλλόµενο µέρος (trustee) θα 

συµπεριφερθεί αξιόπιστα (µη οπορτουνιστική συµπεριφορά) [Grabner-Kraeuter, 

2002]. 

Ο Hosmer [1995] καθορίζει την εµπιστοσύνη ως τη προσδοκία ότι τα άλλα 

συµβαλλόµενα µέρη θα συµπεριφερθούν σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις, θα 

διαπραγµατευθούν ειλικρινά και δεν θα εκµεταλλευτούν συγκυρίες ακόµα και όταν 

προκύπτει ως ευκαιρία. Αυτός ο ορισµός διαφαίνεται ως πιο κατάλληλος λόγο της 

δυνατότητας εφαρµογής του στην εικονικά βασισµένη συναλλαγή του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Μια σχέση εµπιστοσύνης είναι µια σχέση που περιλαµβάνει πολλαπλές 

οντότητες (επιχειρήσεις, ανθρώπους, λογισµικό). Οι οντότητες σε µια σχέση 

εµπιστεύονται η µια την άλλη για να έχουν ή για να µην έχουν ορισµένες 

ιδιότητες (αποκαλούµενες ως υποθέσεις εµπιστοσύνης). Εάν οι έµπιστες 

οντότητες ικανοποιούν αυτές τις ιδιότητες, τότε είναι αξιόπιστες. ∆υστυχώς, 

επειδή αυτές οι ιδιότητες σπανίως καθορίζονται ρητά, οι άκριτες σχέσεις 

εµπιστοσύνης στις εφαρµογές λογισµικού δεν είναι ασυνήθιστες [Viega et al., 

2001]. 

Όχι µόνο τα συστήµατα µπορούν να είναι (µη) έµπιστα, αλλά και άνθρωποι και 

ανθρώπινες οργανώσεις. Εντούτοις, θα ήταν άσκοπο να ειπωθεί ότι ένας άνθρωπος 

είναι (ανα) ασφαλής, οπότε αυτό πρέπει να αποτελεί ένα διαφορετικό τύπο 

εµπιστοσύνης. Η εµπιστοσύνη στα συστήµατα και η εµπιστοσύνη στους 

ανθρώπους για τον σκοπό της ασφάλειας των πληροφοριών καθορίστηκε ως εξής: 

Η εµπιστοσύνη σε ένα σύστηµα είναι η πεποίθηση ότι θα αντισταθεί στις 

κακόβουλες επιθέσεις. Η εµπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο είναι η πεποίθηση ότι θα 

συνεργαστεί και δεν θα αποσκιρτήσει. Και στις δύο περιπτώσεις η εµπιστοσύνη 

είναι µια πεποίθηση. Μια κατάλληλη µετρική για την πεποίθηση γίνεται επίσης 

κατάλληλη µετρική για την εµπιστοσύνη. 
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Είναι σηµαντικό ότι οι συναλλαγές είναι ατοµικές. Με άλλα λόγια, η συναλλαγή 

ολόκληρη πρέπει να πραγµατοποιείται µε έναν ανεκτό τρόπο έναντι των 

ελαττωµάτων έτσι ώστε κανένα συµβαλλόµενο µέρος που συµµετέχει στη 

συναλλαγή να µην εκτεθεί σε απώλεια µετά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

∆ηλαδή ο προµηθευτής δεν πρέπει να αισθανθεί εξαπατηµένος µε την µη λήψη 

της πληρωµής για τα αγαθά που πούλησε, ούτε ο πελάτης να αισθανθεί 

εξαπατηµένος από την µη λήψη των αγαθών για τα οποία πλήρωσε [Manchala, 

1998]. 

Παρά το γεγονός ότι η ποσοτική µέτρηση της εµπιστοσύνης δεν µπορεί να 

εκτελεσθεί επαρκώς, διάφορες µεταβλητές από τις οποίες η εµπιστοσύνη 

εξαρτάται θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να καθορισθεί η εµπιστοσύνη. 

Οι µεταβλητές αυτές αλληλοδιαδόχως, επηρεάζουν τις ενέργειες που 

πραγµατοποιούνται από τις οντότητες συναλλαγής. 

Κόστος συναλλαγής: Οι προσεκτικοί πελάτες δίνουν προσοχή στην τιµή και 

την ποιότητα των αγαθών. Τα ακριβά στοιχεία αγοράζονται έπειτα από βαθιά 

σκέψη και εκθέσεις άλλων καταναλωτών. 

Ιστορικό συναλλαγής: Το ιστορικό της συναλλαγής είναι παρόµοιο µε το 

πιστωτικό ιστορικό ενός προσώπου, όπως ακριβώς ελέγχεται το πιστωτικό 

ιστορικό ενός προσώπου πριν από την έκδοση ενός δανείου. 

Πίστη πελατών: Είναι µια αρκετά γνωστή πρακτική των εµπορικών ιδρυµάτων 

που τείνουν να παρέχουν διάφορα οφέλη υπό τη µορφή επιβράβευσης στους 

πελάτες που δείχνουν την πίστη τους. 

Αποζηµίωση: Εάν ένας έµπιστος µεσάζων τίθεται ως εγγύηση ενάντια στην 

απώλεια, τότε υπάρχει µια αύξηση στο επίπεδο εµπιστοσύνης της συναλλαγής. 

Πρότυπο εξόδων: Εάν ο παροχέας του πελάτη είναι ενδοτικός, θα µπορούσε 

να παρατηρηθεί η ύποπτη δραστηριότητα, µε τον έλεγχο του προτύπου εξόδων. 

Προδιαγραφές Συστήµατος: Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των 

συναλλαγών τόσο µεγαλύτερες αποθηκευτικές ικανότητες απαιτούνται για κάθε 

συναλλαγή ώστε να ελέγχονται τυχόν διπλές εγγραφές και η αυθεντικότητα των 

στοιχείων. 
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Περαιτέρω, ως ενέργειες εµπιστοσύνης θα µπορούσαν να θεωρηθούν: 

Επαλήθευση: Υπάρχει µια φυσική τάση µεταξύ των προµηθευτών να ελέγχουν 

κάθε πληρωµή που γίνεται από τον πελάτη. Συνήθως, εάν το κόστος της 

επαλήθευσης είναι πάρα πολύ υψηλό, η επαλήθευση αποφεύγεται για τις µικρές σε 

κόστος συναλλαγές ή µικρό-συναλλαγές. 

Επίπεδο ασφάλειας: Είναι προφανές ότι κάποιος δεν θα χρησιµοποιούσε την 

ασφάλεια που περιλαµβάνει την επικύρωση της αυθεντικότητας (αυθεντικοποίηση 

των µελών που λαµβάνουν µέρος), την κρυπτογράφηση, την ακεραιότητα και τη 

µη - απάρνηση για τις συναλλαγές χαµηλού κόστους. 

Και ως παράµετροι επίσης της εµπιστοσύνης: 

Χρόνος: Ο αριθµός των συναλλαγών που διευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια µιας 

ορισµένης χρονικής περιόδου ή της συχνότητας των συναλλαγών θα µπορούσε να 

σηµατοδοτήσει µια ύποπτη δραστηριότητα. 

Θέση: Οι συναλλαγές που καθοδηγήθηκαν µέσω έµπιστων µεσολαβητών ή 

µέσω προηγούµενων γνωστών απεµπολισµένων περιοχών θα µπορούσαν να 

χαµηλώσουν το επίπεδο εµπιστοσύνης. 

Η µέχρι τώρα έρευνα λοιπόν αποκαλύπτει τρεις καθοριστικούς παράγοντες της 

εµπιστοσύνης [Arnott, 2003]: 

1. Ακεραιότητα: π.χ. εγκυρότητα, αξιοπιστία, φερεγγυότητα, ηθική, 

τιµιότητα, κ.λπ. 

2. Καλοσύνη: π.χ. δικαιοσύνη, ειλικρίνεια, καλή θέληση, ανταπόκριση, 

κ.λπ. 

3. ∆υνατότητα:  π.χ. αξιοπιστία, πόροι, πείρα, δυναµισµός, κ.λπ. 

Και οι τρεις παράγοντες είναι µέσα στον έλεγχο της επιχείρησης και πρέπει να 

είναι εµφανείς σε κάθε διεπαφή πελατών, είτε µέσω των συστηµάτων, των 

ιστοσελίδων, του προσωπικού, των πωλητών. Αλλά αυτά τα στοιχεία δεν αξίζουν 

τίποτα χωρίς ένα τέταρτο, τη προδιάθεση (ροπή) του ατόµου στην εµπιστοσύνη. 

Αυτό υπονοεί µια ανάγκη να γίνει κατανοητός ο πελάτης (προηγούµενη εµπειρία, 

προσωπικότητα, αγοραστική ικανότητα, έκθεση πληροφοριών, κ.λπ.). 
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Παρουσιάζει επίσης ο [Arnott, 2003] ένα σχήµα (3.2) στο οποίο καταδεικνύεται 

ο τρόπος λήψης της απόφασης εµπιστοσύνης σε συνάρτηση µε την ανησυχία. 

Έτσι λοιπόν έχουµε: 

Ελευθερία: απόλυτη εµπιστοσύνη, κανένας λόγος δεν υπάρχει για υποψία στο 

άλλο συµβαλλόµενο µέρος και έτσι προκύπτει µια ισχυρή, αλληλοεξαρτώµενη και 

συνεταιριστική σχέση. Η αρνητική εµπειρία είναι πιθανό να καλυφθεί από τις 

κοινές αµυντικές ενέργειες. 

Επιλογή: εµπιστοσύνη σε ορισµένες πτυχές - περιοχές αλλά ανάγκη για 

προσοχή κατά την ενασχόληση έξω από εκείνες τις περιοχές. Αυτή είναι η πιο 

κοινή επιχειρησιακή σχέση, όπου οι προµηθευτές εµπιστεύονται για να κάνουν 

την εργασία αλλά οι κατηφορικοί κίνδυνοι περιορίζονται από τη σύµβαση ή το 

νόµο. 

Προσπάθεια: λίγος λόγος γίνεται είτε για την εµπιστοσύνη είτε για την 

επιφυλακτικότητα. Μια νέα επιχείρηση που προσφέρει ένα τυποποιηµένο προϊόν 

(π.χ. Amazon.com) είναι χαρακτηριστική σε αυτήν την κατάσταση. Εάν ο 

κατηφορικός κίνδυνος είναι χαµηλός και τα πιθανά οφέλη καλά, οι πελάτες 

µπορούν να το επιχειρήσουν. 

Προστασία (Νοµική): πολύ χαµηλή εµπιστοσύνη και στις δύο διαστάσεις που 

οδηγεί σε πολύ δυσάρεστες σχέσεις. Ιδανικά, αυτό πρέπει να αποφεύγεται αλλά 

δεν είναι πάντα εφικτό. Οι ισχυρές συµβατικές υποχρεώσεις (συµβόλαιο) είναι η 

µόνη πραγµατική λύση. 

 71



∆ιδακτορική διατριβή, Τσιάκη Θεοδόση  

 
Ελευθερία   Επιλογή 

 
 
 
 

Προσπάθεια   Προστασία 

Εµπιστοσύνη 

Χαµηλή

Χαµηλή

Υψηλή 

Υψηλή 

Ανησυχία

Σχ. 3.2 Συσχετισµός εµπιστοσύνης & Ανησυχίας 

3.3 Η διαµόρφωση της εµπιστοσύνης στο Ηλεκτρονικό εµπόριο 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο επεκτείνει την αλληλεπίδραση στο χρόνο (π.χ. ο 

χρόνος µεταξύ της διαταγής αγοράς και της εκπλήρωσης) και στο διάστηµα. Η 

τοπική διαπροσωπική αλληλεπίδραση αντικαθίσταται από ένα σύνθετο κοινωνικό-

τεχνικό σύστηµα το οποίο δεν είναι – και δεν αναµένεται ότι µπορεί να γίνει - 

πλήρως κατανοητό από τους περισσότερους καταναλωτές. Αυτή η αποδέσµευση 

της αλληλεπίδρασης από το τοπικό πλαίσιο και τις προσωπικές σχέσεις είναι µια 

κυρίαρχη διαδικασία στις σύγχρονες κοινωνίες, γνωστή ως κακή εµπέδωση (dis - 

embedding). Οι κακώς εµπεδωµένες αλληλεπιδράσεις εγκυµονούν τους 

υψηλότερους κινδύνους από τις ενσωµατωµένες αλληλεπιδράσεις, λόγω της 

αυξανόµενης πολυπλοκότητάς τους. 

Η εµπιστοσύνη ανέρχεται στο προσκήνιο ως σηµαντικός πρόγονος της 

υιοθέτησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ένας από τους 

κύριους ανασταλτικούς παράγοντες της καταναλωτικής συµµετοχής στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η έλλειψη online εµπιστοσύνης µε τον online 

προµηθευτή µε τον οποίο εµπλέκονται σε επιχειρηµατικές συναλλαγές. Οι 

χαµηλοί βαθµοί της καταναλωτικής online εµπιστοσύνης αποτρέπουν τους 

καταναλωτές από την αγορά. Οι χαµηλοί βαθµοί καταναλωτικής εµπιστοσύνης 

αναστέλλουν επίσης τους καταναλωτές από το να επιστρέψουν για πρόσθετες 

αγορές. Πράγµατι, η έρευνα καταδεικνύει ότι εάν ο online προµηθευτής επιθυµεί 
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να πετύχει σε οικονοµικούς όρους, η καθιέρωση της εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών είναι επιβεβληµένη. 

Η σηµασία της εµπιστοσύνης βασίζεται στην πιθανή χρήση της τεχνολογίας για 

να αυξηθεί ο διαµοιρασµός των πληροφοριών. Η εµπιστοσύνη αυξάνει την 

πιθανότητα της προθυµίας ενός εµπορικού εταίρου να επεκτείνει το ποσό των 

πληροφοριών που συνεισφέρει [Ratnasingham, 1998]. 

∆εδοµένου ότι η µεσολάβηση της τεχνολογίας βρίσκεται στη ρίζα της 

πρόκλησης για τη θεµελίωση της online εµπιστοσύνης, είναι σηµαντικό να γίνει 

κατανοητό πώς οι διαφορετικές χρήσεις και οι εφαρµογές της τεχνολογίας 

µπορούν να επηρεάσουν την εµπιστοσύνη [Stewart και Zhang, 2003]. 

Το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιείται τώρα για τις εµπορικές, κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες στηρίχθηκαν προηγουµένως στην 

άµεση, πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή προκειµένου να καθιερωθούν οι σχέσεις 

εµπιστοσύνης. Κατά συνέπεια, υπάρχει η ανάγκη να καθιερωθούν και να 

αξιολογηθούν οι σχέσεις εµπιστοσύνης που στηρίζονται µόνο στις ηλεκτρονικές 

αλληλεπιδράσεις µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Η εµπιστοσύνη διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο σε όλες τις 

αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι πελάτες πρέπει να εµπιστευθούν ότι 

οι πωλητές θα παράσχουν τις υπηρεσίες που διαφηµίζουν και δεν θα αποκαλύψουν 

τις ιδιωτικές πληροφορίες των πελατών. Η εµπιστοσύνη στην ικανότητα (µε την 

έννοια της αξιοσύνης) και την τιµιότητα του προµηθευτή θα επηρεάσει την 

απόφαση του πελάτη ως προς τον ποιο προµηθευτή θα επιλέξει. Οι πωλητές 

πρέπει να εµπιστευθούν ότι ο αγοραστής είναι σε θέση να πληρώσει για τα αγαθά 

ή τις υπηρεσίες, εξουσιοδοτείται να κάνει τις αγορές εξ ονόµατος µιας οργάνωσης 

ή δεν είναι ανήλικος για την πρόσβαση µιας υπηρεσίας ή την αγορά ορισµένων 

αγαθών. Κατά συνέπεια, η διαχείριση εµπιστοσύνης (trust management) πρέπει 

να είναι ένα εγγενές µέρος του ηλεκτρονικού εµπορίου, για το για να επιτύχει τα 

ίδια επίπεδα αποδοχής µε το παραδοσιακό εµπόριο [Grandison και Sloman, 

2002]. 
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Η εµπιστοσύνη γενικά, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας σε πολλές κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, που περιλαµβάνει την αβεβαιότητα και την εξάρτηση. Οι online 

συναλλαγές και οι σχέσεις ανταλλαγής δεν χαρακτηρίζονται µόνο από την 

αβεβαιότητα, αλλά και από την ανωνυµία, την έλλειψη ελέγχου και τη πιθανή 

καιροσκοπία (οπορτουνισµό), καθιστώντας τον κίνδυνο και την εµπιστοσύνη ως 

κρίσιµα στοιχεία του ηλεκτρονικού εµπορίου. Η αγορά στο διαδίκτυο 

παρουσιάζει πολυάριθµους κινδύνους για τους καταναλωτές καθώς και η ίδια η 

διαδικασίας συναλλαγής γίνεται αντιληπτή ως επικίνδυνη. 

Ο on-line καταναλωτής δεν µπορεί προσωπικά να επιθεωρήσει τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι θα κάνει ο λιανοπωλητής µε τις 

προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αγορών. ∆εν δίνεται η διαβεβαίωση ότι ο πελάτης θα πάρει αυτό που βλέπει στην 

οθόνη του υπολογιστή, σε έναν ορισµένο χρόνο και στην ποσότητα που 

διατάζεται. Έχοντας µόνο περιορισµένα αποθέµατα γνώσης διαθέσιµα, οι 

καταναλωτές επιδιώκουν να µειώσουν την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα 

των συναλλαγών και των σχέσεων στις ηλεκτρονικές αγορές µε την εφαρµογή 

διανοητικών διαδικασιών και διαδροµών. Η εµπιστοσύνη αποτελεί µία 

αποτελεσµατική διανοητική συντόµευση, που µπορεί να χρησιµεύσει ως 

µηχανισµός µείωσης της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης συµπεριφοράς στις 

καταστάσεις όπου οι άνθρωποι πρέπει να αντεπεξέρθουν την αβεβαιότητα. Στην 

ουσία, οι καταναλωτές απλά δεν εµπιστεύονται τους περισσότερους προµηθευτές 

Ιστού αρκετά για να επιδοθούν σε σχέσεις συναλλαγών [Hoffmanet al., 1998]. 

Η απουσία πωλητών και διαπροσωπικής επαφής µε τον πελάτη δεν µπορεί να 

αντικατασταθεί εύκολα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι προσδοκίες 

πελατών είναι υψηλότερες σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεδοµένου ότι 

περιλαµβάνουν τις προσδοκίες όχι µόνο της υπηρεσίας που αντιµετωπίζουν αλλά 

και της ελλοχεύουσας τεχνολογίας και γίνονται έτσι δυσκολότερες να 

διαχειριστούν [Papadopoulou et al., 2001]. 

Όλες οι καθηµερινές µας ενέργειες εµπεριέχουν κάποιο παράγοντα 

εµπιστοσύνης και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην αλληλεπίδραση µε ένα άλλο 

πρόσωπο. Με τις πρόσφατες εξελίξεις των τεχνολογιών δικτύωσης και ειδικά του 
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∆ιαδικτύου, ένα άτοµο µπορεί να υποθέσει ότι δεν απαιτείται η αλληλεπίδραση µε 

τους άλλους ανθρώπους, πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή, που ως εκ τούτου δεν θα 

τους εµπιστευθεί τόσο πολύ όσο θα έπραττε ειδάλλως. Αυτό αληθεύει εν µέρει. 

Το αληθινό στοιχείο είναι ότι δεν χρειάζεται να αλληλεπιδράσουµε µε άλλους 

ανθρώπους πρόσωπο µε πρόσωπο τόσο πολύ αλλά η σηµασία της εµπιστοσύνης 

υπάρχει ακόµα, εάν όχι µεταξύ των ανθρώπων τότε σίγουρα µεταξύ των 

ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιµοποιούµε για να αλληλεπιδράσουµε ο ένας µε 

τον άλλον [Lamsal, 2001]. 

Το ∆ιαδίκτυο έχει καταστεί µια ουσιαστική επιχειρησιακή πλατφόρµα για την 

εµπορία, την διακίνηση και τη πώληση προϊόντων µεταξύ των οργανισµών και των 

καταναλωτών (ακόµη και µεταξύ των καταναλωτών). Η εµπιστοσύνη αποτελεί µια 

ζωτικής σηµασίας επιρροή για τις καταναλωτικές δραστηριότητες και µε αυτόν 

τον τρόπο στην επιτυχία ηλεκτρονικού εµπορίου. Για να εξετάσουµε το ρόλο  της 

εµπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εµπόριο, πρέπει να απαντήσουµε σε δύο 

ερωτήσεις κλειδιά [Corbitt et al., 2003]: 

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το επίπεδο εµπιστοσύνης στο ∆ιαδίκτυο; 

• Πώς η εµπιστοσύνη επηρεάζει τη συµµετοχή στο e - εµπόριο 

Υπάρχει µια έλλειψη εµπειρικών στοιχείων στον τρόπο µε τον οποίο δοµείται η 

εµπιστοσύνη σε ένα online περιβάλλον. Συγκεκριµένα, πώς η εµπιστοσύνη 

καθίσταται πρόδηλη, αναπτύσσεται και διατηρείται. Υπάρχει επίσης ελάχιστη 

γνώση για το τι προκαλεί την εµπιστοσύνη σε ένα online περιβάλλον. Κατά 

συνέπεια, αυτή η διδακτορική µελέτη επιδιώκει να παραθέσει µια καλύτερη 

κατανόηση του φαινοµένου εµπιστοσύνης. 

Ο McCole [2002] αναθεωρώντας τη βιβλιογραφία αποκαλύπτει δέκα (10) 

διαστάσεις που αναφέρονται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία: 

1. ∆ιαθεσιµότητα(availability) – η συνεχής και αδιάκοπη 

διαθεσιµότητα των πληροφοριών στον πιθανό καταναλωτή. 

2. Ικανότητα(competence) - το ∆ιαδίκτυο διευκολύνει µια συναλλαγή 

επαρκώς. 
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3. Συνέπεια(consistency) - κάθε φορά που ένας καταναλωτής αγοράζει 

κάτι µέσω ενός ιδιαίτερου µέσου η διαδικασία παραµένει η ίδια 

(ακολουθείται ένα ιδιαίτερο πρωτόκολλο). 

4. ∆ιακριτικότητα (discreteness) - οποιεσδήποτε πληροφορίες 

ανταλλάσσονται µέσω οποιουδήποτε µηχανισµού, κατά τη διάρκεια 

της συναλλαγής αγοράς, δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε τρίτο. 

5. Εντιµότητα (fairness) - η εντιµότητα της διατίµησης ή τιµολόγησης. 

∆ηλαδή η µείωση κόστους που περιλήφθηκε στην αγορά µέσω του 

∆ιαδικτύου σε αντιδιαστολή µε άλλα µέσα. 

6. Ακεραιότητα (integrity) - υπονοεί την ειλικρίνεια και την τιµιότητα 

στις πληροφορίες που παρουσιάζονται. 

7. Πίστη (loyalty) - ορίστηκε ως ποια αποτελέσµατα θα είχε µια 

αλληλεπίδραση µε ένα µέσο στη ροπή προς την ανάκτηση της 

χρησιµοποίησης του ίδιου µέσου 

8. Ειλικρίνεια (openness) - όλες οι πληροφορίες, σχετικά µε τις τιµές, 

το φόρο και οποιασδήποτε άλλη πληροφορία που απαιτείται για να 

διεξαχθεί µια αγορά είναι διαθέσιµη και ευδιάκριτη στον πιθανό 

καταναλωτή. 

9. Εκπλήρωση υπόσχεσης (receptivity) – ο πιθανός καταναλωτής έχει 

επίγνωση του ότι θα λάβει τα αγαθά - προϊόντα όπως ακριβώς του 

περιγράφηκαν µέσω του µέσου αγοράς που επέλεξε και 

10. ∆εκτικότητα (receptivity) – η εξέταση για να διαφανεί τι επίδραση 

είχε η αποστολή πληροφοριών στους πιθανούς καταναλωτές ως προς τη 

ροπή – τάση - προδιάθεση τους για αγορά από το συγκεκριµένο µέσο. 

Οι αποφάσεις ∆ιαδικτυακών αγορών θέτουν ως προϋπόθεση την εµπιστοσύνη 

όχι απλά µεταξύ του εµπόρου ∆ιαδικτύου και του καταναλωτή, αλλά και µεταξύ 

του καταναλωτή και του υπολογιστικού συστήµατος µέσω του οποίου οι 

συναλλαγές εκτελούνται. Το πρώτο ζήτηµα επικεντρώνεται στην έλλειψη 

 76 



Κεφάλαιο 3. Η ανάγκη για εµπιστοσύνη 

συµφωνίας για τον καθορισµό της online καταναλωτικής εµπιστοσύνης [Belanger 

et al., 2002]. 

Οι McKnight et al. [2000] θεωρούν ότι ένα πρόσωπο περνά από δύο στάδια  

στην ενδεχόµενη πιθανή αλληλεπίδρασή του µε έναν διαδικτυακό (web-based) 

προµηθευτή: ένα διερευνητικό στάδιο (exploratory stage)και ένα δεσµευτικό 

στάδιο (commitment stage). Αυτά τα στάδια δεν προορίζονται να είναι οριστικά, 

αλλά προορίζονται για να προσεγγίσουν τη διαδικασία για το πώς οι άνθρωποι 

αποφασίζουν κατά τη διάρκεια του χρόνου να χρησιµοποιηθεί (ή όχι) ένας 

ιστοχώρος. Απεικονίζουν επίσης τη γενική πίστη στη βιβλιογραφία της 

εµπιστοσύνης ότι µετά από τις πρώτες µικρές αριθµητικά αλληλεπιδράσεις, η 

εµπιστοσύνη ενός χρήστη σε έναν µεµονωµένο ή αντικείµενο, όπως µια 

βασισµένη στο διαδίκτυο επιχείρηση, θα βασιστεί κατά ένα µεγάλο µέρος στη 

συγκεκριµένη (αν και περιορισµένη) εµπειρία µε εκείνο τον µεµονωµένο ή 

αντικείµενο. 

Στο διερευνητικό στάδιο, ο χρήστης δεν έχει ακόµη “γευθεί” άµεσα την 

εµπειρία µε έναν συγκεκριµένο ιστοχώρο και προσπαθεί ακόµη να αποφανθεί εάν 

θα πρέπει να εξερευνηθεί ο ιστοχώρος για να δει τι προσφέρει. Η πρόθεση 

εµπιστοσύνης σε αυτή τη φάση εποµένως, αναφέρεται στην προθυµία να 

επιδιωχθεί η απόκτηση της εµπειρίας, δηλαδή να εξερευνηθεί ο ιστοχώρος 

περαιτέρω. 

Εάν ο χρήστης αποφασίσει να ακολουθήσει την εµπειρία, προχωρά στο 

δεσµευτικό στάδιο. Σε αυτή τη φάση, ο χρήστης αλληλεπιδρά µε τον προµηθευτή 

µέσω του ιστοχώρου και πρέπει να αποφασίσει ότι "θα πραγµατοποιήσει 

επιχειρησιακές συναλλαγές µε αυτόν τον προµηθευτή" Η απόφαση να 

συµπράξουν επιχειρησιακές συναλλαγές (πρόθεση εµπιστοσύνης) ενδέχεται να 

εµπεριέχει την πρόθεση αγοράς του προϊόντος, την ανταλλαγή προσωπικών 

πληροφοριών µε τον προµηθευτή. Υποδεικνύεται ότι υπάρχουν ειδοποιείς 

διαφορές στην εµπιστοσύνη κατά τη διάρκεια των δύο σταδίων. 

Στο διερευνητικό στάδιο, ελλείψει συγκεκριµένης εµπειρίας, µια σηµαντική 

επιρροή στην εµπιστοσύνη ενός χρήστη σε έναν προµηθευτή Ιστού είναι η 
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διάθεση του ατόµου που εµπιστεύεται, η οποία έχει δύο συστατικά: πίστη στην 

ανθρωπότητα (όπου ο ένας υποθέτει ότι οι άλλοι είναι συνήθως έντιµοι, 

καλοπροαίρετοι, και αξιόπιστοι) και η θέση να εµπιστευθούν (όπου ένα άτοµο 

υποθέτει ότι θα επιτύχει την καλύτερη δυνατή έκβαση αποτελέσµατος 

συναλλαγής, συµπεριφερόµενος µε τους υπόλοιπους ανθρώπους ως 

καλοπροαίρετος και αξιόπιστος). Η διάθεση για εµπιστοσύνη θεωρείται ότι θα 

επηρεάσει την εµπιστοσύνη στον προµηθευτή Ιστού τόσο άµεσα όσο και µέσω 

της επίδρασής της στην θεσµικά βασισµένη (institution-based) εµπιστοσύνη. 

Ο στόχος του σχεδιαστή είναι να δεσµεύσει  τους χρήστες γρήγορα και να 

καθιερώσει, όπως και να συντηρήσει τη στρατηγική εµπιστοσύνη κάτω από 

προκλητικές καταστάσεις [Shneiderman, 2000]. 

Αρχή 1. Προσκαλέστε τη συµµετοχή εξασφαλίζοντας την εµπιστοσύνη. Οι χρήστες 

είναι πιθανότερο να συµµετέχουν στις συναλλαγές και διαδικτυακές σχέσεις εάν 

λάβουν ισχυρές διαβεβαιώσεις ότι συµµετέχουν σε µια σχέση εµπιστοσύνης. 

Επιδιώκουν αξιόπιστες εκθέσεις για την προηγούµενη απόδοση και τις ειλικρινείς 

δηλώσεις µελλοντικών εγγυήσεων. 

Αρχή 2. Επιταχύνετε τη δράση µε τη διευκρίνιση της ευθύνης. Μόλις οι χρήστες 

αρχίζουν τη διαδικασία διερεύνησης ενός προϊόντος ή τη δηµιουργία µιας 

σχέσης, η αναδυόµενη αντίστασή τους µπορεί να µειωθεί µε τη διευκρίνιση των 

ευθυνών και των υποχρεώσεων που ανακύπτουν. 

Η βιβλιογραφία για τη µεταφορά εµπιστοσύνης γενικά έχει υποστηρίξει ότι η 

διαδικασία στηρίζεται στις αντιλήψεις ότι οι δύο στόχοι κάπως συσχετίζονται). Ο 

βαθµός τον οποίο οι στόχοι γίνονται αντιληπτοί ότι σχετίζονται, συλλαµβάνεται 

από την έννοια της οµαδοποίησης, που καθορίζεται ως ο βαθµός στον οποίο µια 

συλλογή µεµονωµένων οντοτήτων γίνεται αντιληπτή ότι παίρνει τη µορφή οµάδας 

[Stewart και Zhang, 2003]. 

Έχει περιγραφεί ότι η εµπιστοσύνη είναι δυναµική διαδικασία που εµβαθύνει ή 

υποχωρεί ως λειτουργία της εµπειρίας. Μόλις παρασχεθεί στους καταναλωτές µια 

αίσθηση ασφάλειας, η προσοχή τους αλλάζει και εστιάζεται σε πέντε σηµαίνων 

στοιχεία της εµπιστοσύνης: εµπορικό σήµα, πλοήγηση, εκπλήρωση, παρουσίαση 
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και τεχνολογία στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Επισηµαίνεται ότι η πραγµατική 

εµπιστοσύνη οικοδοµείται µέσω της πραγµατικής συµπεριφοράς µιας επιχείρησης 

προς τους πελάτες της κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η εµπιστοσύνη φαίνεται για 

να είναι δύσκολο να οικοδοµηθεί και εύκολο να χαθεί [Patton και Josang, 2004].  

∆εδοµένου ότι η εµπιστοσύνη είναι βασισµένη στην εµπειρία κατά τη διάρκεια 

του χρόνου, η καθιέρωση της αρχικής εµπιστοσύνης µπορεί να είναι µια 

σηµαντική πρόκληση στους νεοφερµένους στο ηλεκτρονικό εµπόριο, ιδιαίτερα 

για εκείνους που δεν έχουν καθιερώσει καλά τα off-line εµπορικά σήµατα. Χωρίς 

αρχική εµπιστοσύνη, οι έµποροι δεν µπορούν να οικοδοµήσουν ένα καλό 

ιστορικό συναλλαγής - και χωρίς ένα καλό ιστορικό συναλλαγής, οι καταναλωτές 

δεν µπορούν να οικοδοµήσουν την εµπιστοσύνη σε αυτούς τους εµπόρους. 

Η µελέτη της εµπιστοσύνης, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε βάση 

το στόχο (trustee), µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε µάκρο ή µίκρο - επίπεδο 

[Kim και Tadisina, 2005]. Η Μακροεπίπεδη µελέτη της εµπιστοσύνης εξετάζει τι 

καλείται θεσµικά βασισµένη (institution-based) εµπιστοσύνη. Ο στόχος αυτού 

του τύπου µελέτης είναι το περιβάλλον (π.χ., νοµικό, τεχνικό ή κοινωνικό 

περιβάλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου). Αυτός ο τύπος εµπιστοσύνης είναι 

κρίσιµος επειδή παρέχει το κατώτατο όριο για τους πελάτες να εισέλθουν στις 

ηλεκτρονικές αγορές. Η Μικροεπίπεδη µελέτη της εµπιστοσύνης είναι 

διαφορετική από τη Μακροεπίπεδη µελέτη δεδοµένου ότι στόχος των πρώτων 

είναι ένα µεµονωµένο ηλεκτρονικό εµπόριο. Αυτό το επίπεδο µελέτης είναι 

επίσης σηµαντικό επειδή η εµπιστοσύνη των πελατών στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

είναι ένας κρίσιµος παράγοντας που µπορεί να κρατήσει τους πελάτες στη σχέση 

µε την επιχείρηση. 

3.4 Ο συσχετισµός Ασφάλειας & Εµπιστοσύνης 

Το δίληµµα που οι εµπορικές οργανώσεις αντιµετωπίζουν σήµερα είναι η 

εξέρευση µιας (µέσης) λύσης που εξισορροπεί µεταξύ της οικοδόµησης 

εµπιστοσύνης µέσω της δηµιουργίας νέων ανοικτών οριζόντων και την προστασία 

των συµφερόντων τους από την απάτη, την απώλεια εµπιστευτικών πληροφοριών, 

το βανδαλισµό και άλλες µορφές οικονοµικής απώλειας. Οι επιχειρήσεις 
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επιδιώκουν τρόπους να κινηθούν από τα κλειστά ιδιόκτητα περιβάλλοντά τους, 

σχεδιασµένα να διαχειριστούν υποστηρικτικές (back-end) επιχειρησιακές 

διαδικασίες, σε ανοικτά, συνδεόµενα διαδικτυακά περιβάλλοντα που 

επικεντρώνονται στις προηγούµενες (front-end) επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι 

έµπιστες ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συναλλαγές, η ασφάλεια και η πρόσβαση 

πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω για να επιτρέψουν αυτή την εξέλιξη να λάβει 

χώρα. 

Στο συµβατικό κόσµο των επιχειρήσεων και των επικοινωνιών, βασικές 

υποθέσεις µπορούν να γίνουν όταν διεξάγεται µια συναλλαγή χρησιµοποιώντας το 

αρχέτυπο υπογεγραµµένο έγγραφο, που παραδίδεται σε σφραγισµένη 

συσκευασία, άµεσα, φυσικά και προσωπικά στα συµµετέχοντα συµβαλλόµενα 

µέρη. Γενικά, οι οργανισµοί που χρησιµοποιούν τα ανοιχτά δίκτυα για να τις 

επιχειρησιακές τους επικοινωνίες πρέπει να αντιληφθούν µε ποιους 

συναλλάσσονται, ότι κανένας µηχανισµός δεν έχει αλλάξει το περιεχόµενο της 

επικοινωνίας αφότου υπογράφηκε, ότι κανένας αναρµόδιος δεν έχει δει τις 

πληροφορίες και ότι ο υπογράφων το έγγραφο δεν µπορεί να αρνηθεί την 

αποστολή του εγγράφου. Αυτές είναι οι θεµελιώδεις διαβεβαιώσεις που καθιστούν 

τις αποµακρυσµένες συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών πιθανές. 

Όπως θα υποδηλωθεί  και µεταγενέστερα, ο θεµελιώδης σκοπός µιας Υποδοµής 

∆ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - PKI) είναι να παρασχεθούν οι 

ίδιοι αυτοί τύποι διαβεβαιώσεων που ισχύουν για το περιεχόµενο και τα 

συµβαλλόµενα µέρη στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στα ανοικτά δίκτυα, 

αρκετές φορές µεταξύ συµβαλλόµενων µερών που είναι άγνωστα µεταξύ τους. Με 

τη διευκόλυνση της χρήσης των ψηφιακών υπογραφών και της κρυπτογράφησης, η 

Υ∆Κ µπορεί να παρέχει τις ίδιες βασικές υπηρεσίες ασφάλειας µε τις υφιστάµενες 

συµβατικές µεταβιβάσεις δεδοµένων και πληροφοριών. 

Η Υ∆Κ αποτελεί το ακρωνύµιο της Υποδοµής ∆ηµόσιου Κλειδιού και 

αποτελεί µια γενική υποδοµή ασφάλειας που παρέχει τις υπηρεσίες ασφάλειας για 

µια σειρά ανεξάρτητων εφαρµογών και υπηρεσιών. Ο όρος Υ∆Κ αναφέρεται σε 

µια αλληλένδετη σύνθεση υλικού, λογισµικού και ιδιαίτερων κρυπτογραφικών 

συστατικών, που συνδυάζονται για την απαρέγκλιτη τήρηση των πολιτικών και των 
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διαδικασιών που επιτρέπουν στις επιχειρησιακές εφαρµογές να λειτουργήσουν σε 

ένα ασφαλές περιβάλλον. Τα ιδιαίτερα κρυπτογραφικά συστατικά που 

χρησιµοποιούνται είναι εκείνα του δηµόσιου κλειδιού ή της ασύµµετρης 

κρυπτογραφίας, η οποία επιτρέπει σε δύο συµβαλλόµενα µέρη να εµπλακούν σε 

µια έµπιστη ανταλλαγή πληροφοριών, έστω και εάν δεν προϋπήρχε κανενός 

είδους επικοινωνία. 

Το ερώτηµα που ανακύπτει είναι ποιος θα επιβεβαιώσει (πιστοποιήσει) ότι ένα 

ιδιαίτερο δηµόσιο κλειδί ανήκει πραγµατικά σε ένα συγκεκριµένο άτοµο; Η 

χρήση της τεχνολογίας δηµόσιου κλειδιού δηµιουργεί την ανάγκη για µια 

οντότητα που να χρησιµεύσει ως µια Έµπιστη Τρίτη Οντότητα (Trusted Third 

Party - TTP) που θα επικυρώνει τις ταυτότητες των ατόµων και τη σχέση τους µε 

τα δηµόσια κλειδιά τους. Αυτή η οντότητα, στην υποδοµή δηµόσιου κλειδιού, 

αναφέρεται ως αρχή πιστοποίησης (certification authority, or CA) . 

Η αρχή πιστοποίησης είναι µια Έµπιστη Τρίτη Οντότητα που διανέµει τα 

ψηφιακά πιστοποιητικά στους συνδροµητές της. Το ψηφιακό πιστοποιητικό 

(digital certificate) είναι το έγγραφο που δεσµεύει την ταυτότητα ενός προσώπου 

(ή µιας οντότητας) µε το ζεύγος κλειδιών που χρησιµοποιούνται για να 

υπογράψουν ψηφιακά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά 

περιέχουν το όνοµα του συνδροµητή, το δηµόσιο κλειδί του συνδροµητή, το 

δηµόσιο κλειδί της αρχής πιστοποίησης, και ενδεχοµένως άλλες σχετικές 

πληροφορίες για το συνδροµητή. Το ψηφιακό πιστοποιητικό υπογράφεται από 

την αρχή πιστοποίησης, έτσι ώστε οι πληροφορίες στο πιστοποιητικό να µην 

µπορούν να αλλαχθούν. Μπορεί να ανακληθεί εάν το ιδιωτικό κλειδί εκτεθεί 

δηµόσια ή εάν έχει υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή στην ακρίβεια των πληροφοριών 

της ταυτότητας, όπως η αποχώρηση από µια οργάνωση. 

Το όφελος µιας εφαρµογής Υ∆Κ είναι ότι ο χρήστης µπορεί συνδέεται µε 

ασφάλεια. Ο χρήστης θα πιστοποιείται ενάντια στην υποδοµή στο σηµείο της 

σύνδεσης και θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει τις εφαρµογές µέσα στην 

υποδοµή. Είναι ένας συνδυασµός τεχνολογίας, πολιτικής και διαδικασιών 

διαχείρισης που οδηγούν σε µια ασφαλή και "έµπιστη" υποδοµή 
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επικοινωνιών. Αυτή η έµπιστη υποδοµή καθιστά ικανή την εξασφάλιση των 

απαιτήσεων ασφάλειας που επιζητείται στο διαδικτυακό περιβάλλον.  

Η χρησιµοποίηση από τη θεωρία παιγνίων του διλήµµατος του φυλακισµένου 

(Prisoners’ Dilemma - PD) καταδεικνύει γιατί η προσωπική ή κοινοτική επιβολή 

(νόµων) δεν επαρκή και γιατί οι έµπιστες τρίτες οντότητες (TTPs) απαιτούνται για 

να επιτευχθεί αποδοτικότητα αγοράς για την παγκόσµια online αγορά [Ba et al., 

2003]. Υποθέτουµε ότι ένας πωλητής και ένας αγοραστής συµµετέχουν σε µια 

µοναδική ανταλλαγή που περιλαµβάνει ένα ψηφιακό προϊόν (σενάριο 1). Κάθε 

ένας µπορεί να επιλέξει µια από τις δύο εξής στρατηγικές: εντιµότητα ή 

εξαπάτηση. Ο πίνακας 3.1 παρουσιάζει τη δοµή των απολαβών (κέρδος η 

ωφέλεια) του παιχνιδιού του διλήµµατος του φυλακισµένου, όπου l και g είναι 

θετικά και g – l < 1. Εάν και ο αγοραστής και ο πωλητής είναι έντιµοι, κάθε ένας 

τους έχει όφελος 1. Εάν και οι δύο εξαπατούν, κάθε ένας έχει µηδενικό (0) 

όφελος. Εάν ο ένας παίκτης αποφασίσει να εξαπατήσει ενώ άλλος να παραµείνει 

τίµιος, τότε ο “απατεώνας” έχει την υψηλότερη ωφέλεια 1 + g, ενώ ο τίµιος 

λαµβάνει χαµηλότερό – l. Αυτό δίνει και στις δύο πλευρές ένα κίνητρο για να 

εξαπάτηση, ακόµα κι αν η τίµια συµπεριφορά µεγιστοποιεί τη συνολική  

εξόφληση των δύο παικτών: 1+1 > 1+ g – l σύµφωνα µε την υπόθεση g – l < 1. 

Αγοραστής 

 
Εντιµότητα Εξαπάτηση 

Εντιµότητα 1, 1 – l, 1 + g 
Πωλητής 

Εξαπάτηση 1 + g, – l 0, 0 

Πίνακας 3.1 Η θεωρία παιγνίων στην εµπιστοσύνη 

Προφανώς, εάν αυτή η συναλλαγή διεξάγεται µόνο µία φορά, είναι στη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε παίκτη να εξαπατήσει. Το παιχνίδι του διλήµµατος 

του φυλακισµένου καταδεικνύει την ιδέα ότι η εξαπάτηση ενδέχεται να αποτελέσει 

κερδοφόρα πρακτική σε µια µοναδική επιχειρησιακή συναλλαγή. Εάν οι 

συναλλαγές επαναλαµβάνονται µεταξύ του ίδιου ζευγαριού, αγοραστή και πωλητή 
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(σενάριο 2), οι επιχειρησιακές συναλλαγές µπορούν να διεξαχθούν βασισµένες 

στο ιστορικό των προηγούµενων αλληλεπιδράσεων τους.  

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές µπορούν επίσης να διενεργηθούν σε µια 

ηλεκτρονική κοινότητα (e-κοινότητα) όπου οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν µε τους 

πολλαπλούς agents και διαµοιράζονται τις πληροφορίες µεταξύ των µελών της 

κοινότητας (σενάριο 3). 

Η αποτελεσµατικότητα της προσωπικής και κοινοτικής επιβολής εξαρτάται 

από την υπόθεση ότι οι εµπλεκόµενοι agents ή τα µέλη της κοινότητας είναι καλά 

ενηµερωµένα προκειµένου να ξέρουν ποιος έχει εξαπατήσει και ποιος πρέπει να 

τιµωρηθεί. Κάθε µεµονωµένη συναλλαγή καθίσταται ένα PD παιχνίδι, όπου δεν 

είναι ποτέ προς όφελος του agent για να είναι τίµιος. Εποµένως, υποστηρίζεται 

ότι χρειαζόµαστε έκνοµους µηχανισµούς όπως τις έµπιστες τρίτες οντότητες για 

να βοηθήσουµε την ενίσχυση της τίµιας συµπεριφοράς και να προστατεύσουµε το 

συµφέρον των agents. 

Τα τελευταία έτη, υπάρχει µια αυξανόµενη ανησυχία αναφορικά µε την 

ασφάλεια των υπολογιστικών συστηµάτων. Αυτή η ανησυχία προκαλείται κυρίως 

από δύο λόγους. Κατ' αρχάς, υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός σφαλµάτων (που 

µπορεί να ενσωµατωθεί στη µορφή λαθών, παραλείψεων, κενών ή ελαττωµάτων) 

στα υπολογιστικά συστήµατα. Αυτή η αύξηση συνεπικουρείται στη συνέχεια από 

δύο γεγονότα: α) τη διείσδυση της υπολογιστικής επιστήµης στις επαγγελµατικές 

και προσωπικές µας ζωές και β) τα προγράµµατα διαταράσσονται υπερβολικά 

εύκολα και καθίστανται υπολογιστικά και σηµασιολογικά πιο σύνθετα. Ο 

δεύτερος λόγος που εξηγεί τις ανησυχίες ασφάλειας είναι ότι η έννοια της 

ασφάλειας καθεαυτό είναι διευρυµένη [Butler et al., 2004]. 

Γίνεται συνήθως αποδεκτό ότι οι άνθρωποι θα εµπιστευθούν και θα 

ενστερνιστούν το ηλεκτρονικό εµπόριο µόνο εάν αντιληφθούν ότι είναι σε ισχύ 

ικανοποιητική ασφάλεια και εποµένως γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την 

ανάπτυξη και την επέκταση των υπηρεσιών ασφάλειας. Αυτό που αγνοείται συχνά 

είναι ότι υπάρχει µια συναλλαγή µεταξύ του εµπορίου και της ασφάλειας [Patton 

και Josang, 2004]. Η βιοµηχανία του ηλεκτρονικού εµπορίου οδηγείται από τη 
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λειτουργικότητα και εποµένως η ασφάλεια θεωρείται συχνά ως εµπόδιο στην 

καινοτοµία του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Η εµπιστοσύνη δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ως χαρακτηριστική ιδιότητα των 

έµπιστων συστηµάτων παρά ως µια αξιολόγηση βασισµένη στην εµπειρία που 

µοιράζεται µέσω των δικτύων των ανθρώπων [Pieprzyk et al. 2003]. 

Ένα έµπιστο συστατικό, µια έµπιστη λειτουργία ή διαδικασία είναι η 

συµπεριφορά εκείνου του οποίου είναι προβλέψιµη κάτω από σχεδόν 

οποιαδήποτε λειτουργική συνθήκη και είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην υπονόµευση 

από τα προγράµµατα εφαρµογών, τους ιούς και ένα δεδοµένο επίπεδο φυσικής 

παρέµβασης [Reid et al., 2003]. 

Η εµπιστοσύνη και η ασφάλεια είναι δύο στενά αλληλοεξαρτώµενες έννοιες που 

δεν µπορούν να αίρουν διαχωρισµού. Παραδείγµατος χάριν, το κρυπτογραφικό 

σύστηµα αποτελεί ένα µέσο να εφαρµοστεί η ασφάλεια αλλά εξαρτάται ιδιαίτερα 

από την έµπιστη ανταλλαγή κλειδιών3. Οµοίως, η έµπιστη ανταλλαγή κλειδιών δεν 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς σε να βρίσκονται σε ισχύ οι απαιτούµενες 

υπηρεσίες ασφάλειας. Είναι ακριβώς λόγω αυτής της αλληλεξάρτησης ότι και οι 

δύο αυτοί οι όροι χρησιµοποιούνται εναλλακτικά κατά την καθορισµό ενός 

ασφαλούς συστήµατος [Pirzada και McDonald, 2004]. 

Η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποτελούν τους θεµέλιους λίθους της 

ασφάλειας. Η βάση για αυτές τις σχέσεις εµπιστοσύνης και ο τρόπος 

σχηµατισµού τους µπορεί να έχει δραµατικές επιπτώσεις στην ελλοχεύουσα 

ασφάλεια οποιουδήποτε συστήµατος. 

Κατά κάποιο τρόπο, η εµπιστοσύνη και η ασφάλεια είναι οι δύο πλευρές του 

ίδιου νοµίσµατος, επειδή εάν ένα σύστηµα είναι (µη) ασφαλές, είναι (µη) έµπιστο 

και εάν είναι (µη) έµπιστο τότε έπειτα πρέπει να είναι (µη) ασφαλές. Αυτή η 

παρατήρηση µπορεί να εξηγηθεί από την εξέταση της ασφάλειας ως ιδιότητα ενός 

συστήµατος σε ένα δεδοµένο περιβάλλον και της εµπιστοσύνης ως υποκειµενικής 

πεποίθησης που προκύπτει από την αξιολόγησης ενός συστήµατος και του 

περιβάλλοντος του. Φιλοσοφικά είναι αδύνατο να ορισθεί η τέλεια η ασφάλεια, 

                                                           
3 Τα κρυπτογραφικά κλειδιά θα αποδοθούν και θα αναλυθούν εννοιολογικά στο επόµενο κεφάλαιο 
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επειδή είµαστε «καταδικασµένοι» να ζήσουµε σε έναν υποκειµενικό κόσµο που 

δεν έχουµε άµεση πρόσβαση στην πραγµατικότητα. Υπό αυτήν τη έννοια, η 

εµπιστοσύνη είναι ένα υποκειµενικό µέτρο της υποτιθέµενης πραγµατικής 

ασφάλειας ενός συστήµατος. 

Πολύ κοντά στην έννοια της εµπιστοσύνης βρίσκεται η έννοια της πολιτικής. 

Μια πολιτική ασφάλειας είναι ένα µανιφέστο νόµων, κανόνων και πρακτικών που 

ελέγχουν ή διευθύνουν τον τρόπο µε τον οποίο οι ευαίσθητες πληροφορίες και 

άλλοι πόροι διαχειρίζονται, προστατεύονται και κατανέµονται. Κάθε οντότητα 

µπορεί να φαντάζει ότι λειτουργεί σύµφωνα µε τους δικούς της κανόνες πολιτικής. 

Σε πολλές περιπτώσεις σήµερα, αυτοί οι κανόνες είναι άτυποι, πιθανώς ακόµα και 

άγραφοι. Η πολιτική µιας οντότητας ή ενός µέρους του, συχνά παράγεται 

σύµφωνα µε κάποια ιεραρχία [Lehti και Nikander, 1998]. 

Μια πολιτική ασφάλειας είναι ένα σύνολο κανόνων για την έγκριση, τον έλεγχο 

πρόσβασης και την εµπιστοσύνη σε µια ορισµένη περιοχή, µπορεί επίσης να 

περιέχει τις πληροφορίες για τους ρόλους µερικών χρηστών και τις δυνατότητες 

που συνδέονται µε εκείνους τους ρόλους. Κάθε περιοχή έχει τους agents 

ασφάλειας που επιβάλλουν την πολιτική. Οι υπηρεσίες και οι χρήστες της 

περιοχής µπορούν πρόσθετα να επιβάλουν µια τοπική πολιτική. 

Οι κρυπτογραφικοί µηχανισµοί πάντα στηρίζονται στις αρχικές υποθέσεις 

εµπιστοσύνης και έχουν ως σκοπό να δηµιουργήσουν την εµπιστοσύνη σε 

ορισµένες οντότητες συστηµάτων όπως η εµπιστευτικότητα ενός µηνύµατος ή η 

αυθεντικότητα ενός πιστοποιητικού. Υπό αυτήν τη µορφή, οι κρυπτογραφικοί 

µηχανισµοί µπορεί να λεχθεί ότι στοχεύουν στην διαιώνιση της εµπιστοσύνη όπου 

υπάρχει και να την διαδώσουν όπου απαιτείται. 

Σαν εναλλακτική λύση στους παραδοσιακούς µηχανισµούς ασφάλειας, έχει 

προταθεί από [Nielsen και Krukow, 2003] να στηριχθεί µια υποδοµή ασφάλειας, 

τα συστήµατα διαχείρισης εµπιστοσύνης, στα οποία ένας principal 

                                                          

4 κάνει τις 

κρίσιµες αποφάσεις ασφάλειας βασισµένες στις πολιτικές εµπιστοσύνης και την 

ανάπτυξή τους στην παρουσία της µερικής γνώσης σχετικά µε την αξιοπιστία 

 
4 Το Άτοµο (dealer) που διενεργεί χρηµατοοικονοµικές πράξεις για δικό του λογαριασµό. 
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άλλων principal. Η βασική ιδέα πίσω από τα συστήµατα διαχείρισης 

εµπιστοσύνης είναι ότι οι κίνδυνοι που διατρέχονται από τη συνεργασία µεταξύ 

των principals βασίζονται στην εµπιστοσύνη που οι principals έχουν ο ένας για 

τον άλλο, λίγο πολύ µε τον ίδιο τρόπο που η εµπιστοσύνη διαδραµατίζει έναν 

ρόλο στην καθηµερινή συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων και των οργανώσεων. 

Σε ένα σύστηµα διαχείρισης εµπιστοσύνης οι principals που περιλαµβάνονται 

είναι ατοµικές οντότητες που ορίζουν κάποιο βαθµό εµπιστοσύνης σε άλλους 

principals βασισµένους σε έναν συνδυασµό παρατηρήσεων συµπεριφοράς, 

συστάσεων από άλλες πηγές και τις αναφορές εµπιστοσύνης άλλων principals. 

Αυτό γίνεται χαρακτηριστικά από κάθε principal που καθορίζει την πολιτική 

εµπιστοσύνης του. Ο βαθµός εµπιστοσύνης που ένας principal Α έχει στο principal 

Β διέπει τις αποφάσεις που ο principal Α λαµβάνει κατά αλληλεπίδραση µε τον 

principal Β. Παραδείγµατος χάριν, εάν ο Α έχει ιδιαίτερη εµπιστοσύνη στον Β 

τότε ο Α να είναι πρόθυµος να αναλάβει τον κίνδυνο που περιλαµβάνονται στην 

αλληλεπίδραση, ενώ ένας χαµηλός βαθµός εµπιστοσύνης θα µπορούσε να 

σηµάνει ότι η αλληλεπίδραση δεν αξίζει κίνδυνο, ή ότι προτιµάται κάποια µορφή 

περιορισµένης αλληλεπίδρασης. 

Οι Grandison και Sloman [2002] ορίζουνε τη διαχείριση εµπιστοσύνης ως τη 

δραστηριότητα της συλλογής, της κωδικοποίησης, της ανάλυσης και της 

αξιολόγησης των στοιχείων σχετικά µε την ικανότητα, την τιµιότητα, την 

ασφάλεια ή την αξιοπιστία µε σκοπό την αποτίµηση των αξιολογήσεων και των 

αποφάσεων σχετικά µε τις σχέσεις εµπιστοσύνης για τις διαδικτυακές εφαρµογές. 

Οι Kagal et al. [2001] αντιλαµβάνονται τη διαχείριση εµπιστοσύνης ως τη 

καθιέρωση των σχέσεων εµπιστοσύνης αντί της παραδοσιακής έννοιάς της 

ποσοτικής µέτρησης της εµπιστοσύνης. 

Η προσέγγιση αυτή περιλαµβάνει: 

• διατύπωση – άρθρωση των πολιτικών για την επικύρωση χρηστών, τον 

έλεγχο πρόσβασης και την αντιπροσωπεία, 

• ανάθεση σε άτοµα των πιστοποιητικών ασφάλειας, 
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• επιτρέπεται στις οντότητες να τροποποιήσουν τα δικαιώµατα πρόσβασης 

άλλων οντοτήτων µε την εξουσιοδότηση ή την αναβολή των δικαιωµάτων 

πρόσβασής σε τρίτους καθώς επίσης την ανάκληση των δικαιωµάτων και 

• παροχή του ελέγχου πρόσβασης µε τον έλεγχο εάν τα πιστοποιητικά των 

ιδρυτών εκπληρώνουν τις πολιτικές. 

Τα δικαιώµατα πρόσβασης που διατυπώθηκαν δεν είναι στατικά, αλλά 

αλλάζουν βασιζόµενα στις εκχωρήσεις και τις ανακλήσεις. Στους χρήστες 

ορίζονται γενικά δικαιώµατα - βασισµένα στα πιστοποιητικά τους, την πολιτική 

ασφάλειας, και τις εκχωρήσεις άλλων χρηστών - που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να ζητηθεί πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες. Τα δικαιώµατα 

µπορούν επιπλέον να ανακληθούν.  

3.5 Κατασταλάζοντας σε συµπεράσµατα  

Η εµπιστοσύνη αναγνωρίζεται ως ουσιαστική για τη συνεργατική -

συνεταιριστική συµπεριφορά και τη λειτουργία των µορφών δικτύων των 

οργανισµών. Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι έχει έναν αναπληρωµατικό και 

συµπληρωµατικό ρόλο σχετικά µε τη χρήση ελέγχων. Πολυάριθµοι ορισµοί 

εµπιστοσύνης έχουν προταθεί, µε την πλειονότητα να αναφέρεται σε έναν 

συνδυασµό προσδοκίας και ευπάθειας. Η έλλειψη αµοιβαίας συναίνεσης σε ένα 

ορισµό απεικονίζεται στη ευρεία γκάµα των ερµηνειών της έννοιας, από τις πιο 

συγκεκριµένες προσεγγίσεις, όπως αυτή που λαµβάνεται στα οικονοµικά, στα 

οποία η εµπιστοσύνη ορίζεται ως µια προσδοκία που άπτεται των περιστάσεων 

των οποίων οι µετέχοντες στη συναλλαγή, λαµβάνουν επικίνδυνες αποφάσεις στα 

περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα ή πληροφοριακή έλλειψη 

(πληρότητας ή αρτιότητας), στους πολύ ευρείς ορισµούς  όπως πίστη στην καλή 

θέληση των άλλων. Επισύρουµε την προσοχή σε µια ενδιάµεση προσέγγιση της 

εµπιστοσύνης, δεδοµένου ότι αναφέρεται στις συµµαχίες έτσι ώστε να 

απεικονίζεται η προσδοκία ότι οι ενέργειες των συνεργατών θα τελεσφορήσουν 

και θα αναγνωρίσουν όπως και θα προστατεύσουν τα συµφέροντα των άλλων 

µελών της συµµαχίας [Daellenbach και Davenport, 2004]. 
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Η εµπιστοσύνη είναι ένα γνώρισµα της σχέσης µεταξύ των συνεργατών. Ως 

συνεργάτες ορίζονται οι ανεξάρτητοι οργανισµοί που συµµετέχουν σε 

συνεταιριστικές συµφωνίες συµµαχίας, που δεν συνδέονται (κατά πλειοψηφία) 

µέσω της ιδιοκτησίας. Η εµπιστοσύνη, εντούτοις, µπορεί ή µπορεί να µην 

υφίσταται στην αρχή της σχέσης. Με προγενέστερη την εµπειρία των σχέσεων µε 

έναν πιθανό συνεργάτη, η εµπιστοσύνη µπορεί ήδη να υπάρχει µεταξύ των 

οργανισµών, καθώς η ενδο-οργανική εµπιστοσύνη οικοδοµείται επαυξητικά ενόσω 

οι εταιρίες αλληλεπιδρούν επανειληµµένακαι προσαρµόζονται αµοιβαία στις 

προσδοκίες, την εξέλιξη και τις απαιτήσεις της προγενέστερης συµµαχίας. 

Η εµπιστοσύνη έχει µελετηθεί συνήθως ως στατική, παρά ως δυναµική, 

µεταβλητή. ∆ύο συµβαλλόµενα µέρη λέγονται για ότι έχουν µια σχέση όταν είναι 

αλληλοεξαρτώµενα ως προς την συµπεριφορά. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε ένας 

εξαρτάται από τον άλλο, και κάθε ένας αναγνωρίζει αυτή την εξάρτηση. Η 

αλληλεξάρτηση σηµαίνει ότι ένα συµβαλλόµενο µέρος δεν είναι ικανό να 

εκπληρώσει τη λειτουργία του ή να επιτύχει τους στόχους του χωρίς τη δράση του 

άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 

Αλλά οι ορισµοί εµπιστοσύνης αποκλίνουν όχι µόνο στον τύπο του λογικού 

ειρµού που βασίζονται αλλά αποκλίνουν και όσον αφορά τις αντιληπτές ιδιότητες 

του έµπιστου συµβαλλόµενου µέρους. 

Αρχικά, η εµπιστοσύνη καθορίζεται συχνότερα από την άποψη των 

προσδοκιών ή των πεποιθήσεων. Οι προσδοκίες απεικονίζουν το µελλοντικό 

προσανατολισµό της εµπιστοσύνης. Οι πεποιθήσεις απεικονίζουν τον κρίσιµο 

ρόλο που οι αντιλήψεις για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος διαδραµατίζουν στην 

εµπιστοσύνη. ∆εύτερον, ένας µεγάλος αριθµός ορισµών αναφέρεται στην 

εµπιστοσύνη ως συµπεριφορά. Τρίτον, πολλοί ορισµοί περιλαµβάνουν 

συναισθηµατικές, ή γνωστικές πτυχές. Αυτοί οι ορισµοί της εµπιστοσύνης 

περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά µια φράση για τα συναισθήµατα της ασφάλειας, ή 

την πίστη για το έµπιστο συµβαλλόµενο µέρος. 

Οι συγγράφεις διαφωνούν ως προς τον τύπο του πράγµατος που η εµπιστοσύνη 

αποτελεί. Η εµπιστοσύνη είναι πιθανά µια δράση, µια νοοτροπία ή ένας 
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προσανατολισµός, µια κατάσταση του χαρακτήρα, µια σχέση. Ακόµα άλλοι τη 

θεωρούν ως ένα φυσικό συναίσθηµα ή µια πίστη, µια πεποίθηση στην οποία 

κάποιος είναι πρόθυµος να ενεργήσει, ή µια επιλογή. Η εµπιστοσύνη έχει 

περιγραφεί ως γνωστική (δηλ., ένα θέµα άποψης ή πρόβλεψης που τα πράγµατα 

θα εξελιχθούν µε έναν ορισµένο τρόπο ή ότι οι άνθρωποι θα συµπεριφερθούν µε 

έναν ορισµένο τρόπο), συναισθηµατική (δηλ., ένα ζήτηµα συναισθηµατικού 

ψυχισµού) ή παρόρµηση (δηλ., ένα θέµα επιλογής ή θέλησης). Είναι προτιµότερο 

να σκεφτούµε την πεποίθηση σε µια προσδοκία της καλής πρόθεσης για 

εµπιστοσύνη ή τουλάχιστον τη προθυµία του εµπιστευόµενου να απαλλαχθεί από 

καταπιστευµατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, η εµπιστοσύνη δεν είναι ταυτόσηµη µε 

το να αποτελείς ένα έµπιστο µάλλον πρόσωπο - άτοµο. Η εµπιστοσύνη φαίνεται 

να απαιτεί κάποια ελάχιστη γνώση ως προς το ποιος αποτελεί το αντικείµενο 

εµπιστοσύνης. 

Οι οικονοµικές συναλλαγές που γίνονται σε ένα περιβάλλον ατελούς γνώσης 

περιέχουν πάντα έναν βαθµό επικινδυνότητας. Κατά εξέταση των ανθρώπων ή των 

ανθρώπινων οργανώσεων, η σχετική γνώση για τη συνεταιριστική συµπεριφορά 

των άλλων µπορεί να θεωρηθεί ως εµπιστοσύνη και η εµπιστοσύνη εποµένως είναι 

ένας κρίσιµος παράγοντας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εντούτοις, ο 

ορισµός µεγέθους ή η αξιολόγηση της εµπιστοσύνη καθίσταται προβληµατική 

στις ηλεκτρονικές συναλλαγές λόγω των απρόσωπων πτυχών των δικτύων 

υπολογιστών. 

Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον εµπορίου, οποιοδήποτε ή όλα τα διάφορα 

σηµαντικά φυσικά τµήµατα αγορών µπορούν να αντικατασταθούν µε ψηφιακές ή 

ηλεκτρονικές αντιπροσωπεύσεις ή υποκατάστατα. Οι ηλεκτρονικοί µέθοδοι 

πρέπει να αναπτυχθούν για να συνυπάρξουν µε αυτές τις παραδοσιακές µεθόδους. 

Όταν τα στοιχεία του εµπορίου "µεταλλάσσονται σε ηλεκτρονικά", ένας µεγάλος 

αριθµός σηµαντικών αλλαγών πραγµατοποιείται που απαιτεί µηχανισµούς 

εµπιστοσύνης, όπως οι τεχνικές µέθοδοι για την εµπιστευτικότητα και την 

ακεραιότητα των στοιχείων. 
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Οι άνθρωποι τείνουν στο να έχουν δυσκολίες στον καθορισµό των αριθµητικών 

µέτρων εµπιστοσύνης που απαιτούνται ως input5. Μια προσέγγιση σε αυτό το 

πρόβληµα είναι να χρησιµοποιηθεί ένα διακριτό σύνολο λεκτικών εκφράσεων 

(ετικέτα) ως input, όπως η ισχυρή εµπιστοσύνη, η αδύναµη εµπιστοσύνη, η 

αβέβαιη εµπιστοσύνη, η αδύναµη δυσπιστία, και η ισχυρή δυσπιστία, και είτε να 

αφήσει το σύστηµα να εργαστεί άµεσα µε αυτούς είτε να τους µεταφράσει σε 

αριθµητικές τιµές. Τα πρότυπα εµπιστοσύνης στοχεύουν να καταστήσουν την 

παραγωγή µέτρων εµπιστοσύνης τόσο διαισθητική και µαθηµατική διαδικασία. Ο 

στόχος είναι να αναπτυχθούν συστήµατα που µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο είναι 

θα σε θέση να αιτιάσουν την εµπιστοσύνη πανοµοιότυπα µε τους ανθρώπους, 

συγχρόνως όντας ισχυρά ενάντια στη µεθόδευση και αποφεύγοντας τις 

χαρακτηριστικές ανθρώπινες εσφαλµένες απόψεις ή πεποιθήσεις. Η πρακτική 

εφαρµογή και η εµπειρική δοκιµή απαιτούνται για να καθορίσουν την 

καταλληλότητα αυτής της προσέγγισης [Patton και Josang, 2004]. 

∆ίχως όµως την ανθρώπινη αποδοχή τέτοιων συστηµάτων, ακόµη και οι πιο 

εκλεπτυσµένες τεχνολογίες είναι καταδικασµένες να αποτύχουν. Ως εκ τούτου, η 

έρευνα στην ανθρώπινη αντίληψη και αποδοχή τέτοιων συστηµάτων είναι ζωτικής 

σηµασίας [Linketscher και Child, 2001]. 

                                                           
5 ∆εδοµένα προς  εισαγωγή 
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