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ΣΥΝΟΨΗ 
 
Η εργασία εξετάζει πως µέθοδοι τιµολόγησης που έχουν προταθεί για το σταθερό 
Internet είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές από τους συνδροµητές της 3ης γενιάς κινητής 
τηλεφωνίας, των οποίων ο ρόλος λόγω του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 
αποφασιστικός στον καθορισµό τιµολογιακών πολιτικών. Καθώς τα περισσότερα 
προταθέντα µοντέλα έχουν σχέση µε την τιµολόγηση συµφόρησης είναι πολύπλοκα 
κανένα δεν έχει εφαρµοστεί στην πράξη ενώ πολύ µικρή είναι η πιθανότητα αποδοχής 
τους από το ευρύ κοινό. Απλές µέθοδοι τιµολόγησης δεδοµένων απαιτούνται για τα 
σηµερινά δίκτυα 3ης γενιάς. Ένα µοντέλο τιµολόγησης συµφόρησης µόνο γι ‘αυτούς που 
επιθυµούν να πληρώσουν παραπάνω κατά την διάρκεια συµφόρησης προτείνεται. Άλλες 
απλές µέθοδοι περιλαµβάνουν την τιµολόγηση χρήσης µε βάση το κόστος, η τιµολόγηση 
γεγονότος και η τιµολόγηση περιεχοµένου. Η τιµολόγηση γεγονότος και περιεχοµένου 
έχουν ήδη επιτυχηµένα υιοθετηθεί στα 2.5G (GPRS)δίκτυα κινητής και θα παίξουν 
σηµαντικό ρόλο στις αποφάσεις τιµολόγησης στην 3η γενιά, καθώς ο συνδροµητής 
ενδιαφέρεται για τις τελικές υπηρεσίες και όχι για τον αριθµό των bytes που 
καταναλώνουν οι διάφορες υπηρεσίες. Τέλος ένα παράδειγµα για την τιµολόγηση της 
κινητής τηλεόρασης θα δείξει πως τα παραπάνω παίζουν ρόλο στις τελικές αποφάσεις για 
την τιµολόγηση. 



 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 Παρακάτω αναφέρονται ορισµένες συντοµογραφίες στα αγγλικά που 
χρησιµοποιούνται στο κείµενο ή στα σχήµατα του κειµένου. 
 
3G 3rd Generations 
3GPP 3G Partnership Project 
AAA Authentication, Authorisation, and Accounting 
ARPU Average Revenue Per User 
ATM Asynchronous Transfer Mode 
AUC Authentication Centre 
BSC Base Station Controller 
BTS Base Transceiver System 
CDMA Code Division Multiple Access 
CDR Call Data Record 
DSL Digital Subscriber Line 
EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution 
ETSI European Telecommunications Standards Institute 
FAC Full Allocated Cost 
GGSN Gateway GPRS Support Node 
GMSC Gateway Mobile Switching Centre 
GPRS General Packet Radio Service 
GSM Global System for Mobile Communications 
GSN GPRS Support Node 
HLR Home Location Register 
HSCSD High Speed Circuit Switched Data 
IETF Internet Engineering Task Force 
IP Internet Protocol 
IPDR Internet Protocol Detail Record 
ISP Internet Service Provider 
ITU-T International Telecommunications Union –Telecommunications Sector 
LRIC Long Run Incremental Cost 
M-CDR Mobility CDR 
MBMS Multimedia Broadcast and Multicast Service 
MGCF Media Gateway Control Function 
MS Mobile Station 
MSC Mobile Switching Centre 
PDN Packet Data Network 
PLMN Public Land Mobile Network 
PSTN Public Switched Telephone Network 
SAC Stand Alone Cost 
QoS Quality of Service 
RAN Radio Access Network 
RNC Radio Network Controller 
S-CDR SGSN CDR 
SGSN Serving GPRS Support Node 
SMS Short Message Service 
TDMA Time Division Multiple Access 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network 
VLR Visitor Location Register 
VoIP Voice Over IP 



 

 

 

 

VoD Video on Demand 
W-CDMA Wide-band CDMA 
 

 

 



 

 

 

 

1.Εισαγωγή 
 
Την τελευταία δεκαετία είναι γεγονός ότι οι τηλεπικοινωνίες περνάν µια φάση 

µεγάλων τεχνολογικών αλλαγών όπου από δίκτυα βασισµένα σε τεχνολογίες µεταγωγής 
κυκλώµατος περνάµε σε δίκτυα µεταγωγής πακέτου (κατά κύριο λόγο IP δίκτυα) και 
επίσης πολλά δίκτυα σχεδιασµένα για τι ανάγκες µια συγκεκριµένης υπηρεσίας, όπως πχ 
το τηλεφωνικό δίκτυο για υπηρεσίες φωνής, αντικαθίστανται από δίκτυα ενοποιηµένων 
υπηρεσιών (integrated services) που υποστηρίζουν τις απαιτήσεις πολλών διαφορετικών 
υπηρεσιών. 

 Αυτές οι τάσεις είναι φανερές τόσο στα δίκτυα σταθερής όσο και κινητής 
τηλεφωνίας. Στην κινητή τηλεφωνία η ανάπτυξη της 3ης γενιάς 3G δικτύων, δίνουν την 
δυνατότητα µετάδοσης διαφόρων τύπων υπηρεσιών από διαλεκτικού τύπου όπως είναι η 
φωνητική τηλεφωνία και βιντεοτηλεφωνία , ευρυζωνικές εφαρµογές όπως  Mobile TV 
κτλ. Από το 2003 πολλές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν την εµπορική λειτουργία των 
δικτύων τους στην Ευρώπη (UMTS rel. 99) ενώ στην επόµενες εκδόσεις του UMTS το 
δίκτυο θα είναι εξ ολοκλήρου βασισµένο στην µεταγωγή πακέτων. Οι µεγάλες αυτές 
τεχνολογικές αλλαγές έχουν οδηγήσει και σε αυξηµένο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά 
µε τον τρόπο τιµολόγησης των υπηρεσιών αυτών αφού το µέχρι τώρα κυρίαρχο µοντέλο 
τιµολόγησης της πρόσβασης στο internet, τα πρωτόκολλα του οποίου αποτελούν και την 
βάση των νέων δικτύων, που είναι η τιµολόγηση flat-rate δεν προσφέρει κανένα 
πλεονέκτηµα όσο αναφορά την διαφοροποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 
εταιρίες πράγµα απαραίτητο σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και ευκαιρίες για 
αυξηµένα κέρδη ώστε να χρηµατοδοτηθούν οι ανάγκες αναβάθµισης των δικτύων. 

Για την τιµολόγηση δικτύων µεταγωγής πακέτων πολλά µοντέλα προτάθηκαν για 
το σταθερό Internet µε κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον την χρήση της τιµολόγησης για την 
αποφυγή της συµφόρησης. Θα δούµε αυτά τα µοντέλα κάτω από ορισµένους 
περιορισµούς που έχουν σχέση µε τους καταναλωτές, τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 
και την τεχνολογία της 3G. Καθώς ο ανταγωνισµός αναµένεται έντονος όπως και στην 
κινητή 2ης γενιάς (GSM) ο καταναλωτής θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις αποφάσεις 
τιµολόγησης. Καµιά εταιρεία δεν θα ρισκάρει να εισάγει ένα µοντέλο µη αποδεκτό από 
τους καταναλωτές. Έτσι το κύριο ενδιαφέρον θα είναι η εξέτασή τους από την πλευρά 
του καταναλωτή και θα δούµε τα προβλήµατα που µπορεί να έχει η τιµολόγηση 
συµφόρησης. 

Καθώς ακόµα κανένα από τα προτεινόµενα πολύπλοκα µοντέλα τιµολόγησης 
συµφόρησης δεν έχει εφαρµοστεί στην πράξη, χρησιµοποιούνται απλά µοντέλα 
τιµολόγησης µε βάση την χρήση και µε βασικό περιορισµό το κόστος, ώστε ο  πάροχος 
του δικτύου να έχει ικανοποιητικά κέρδη. Εκτός από την τιµολόγηση χρήσης 
χρησιµοποιείται ευρέως και η τιµολόγηση περιεχοµένου που ξεκίνησε από τα δίκτυα 
2.5G (GPRS) και παίζει σηµαντικό ρόλο στις στρατηγικές τιµολόγησης καθώς ο αριθµός 
των bytes, που σχετίζεται µε το κόστος µεταφοράς των δεδοµένων, δεν σχετίζεται 
ευθέως µε την αξία της υπηρεσίας στον τελικό χρήστη αντίθετα µε ότι συµβαίνει µε τις 
τελικές υπηρεσίες. Ο τρόπος αυτός τιµολόγησης, απλός και κατανοητός για τον χρήστη, 
είναι η κύρια επιλογή των εταιριών για την αύξηση των εσόδων και την δηµιουργία 
κερδοφόρων επιχειρήσεων στην τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας. 

 
1.1 Η εξέλιξη από το GSM στην κινητή τηλεφωνία 3

ης
 γενιάς 

 

 Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM (Global System for Mobile) ξεκίνησε το 
1992 και έφτασε στο τέλος της δεκαετίας του 90’ να έχει πάνω από 200 εκατοµµύρια 
συνδροµητές σε  πάνω από 300 δίκτυα GSM [1]. Το δίκτυο αυτό αποτέλεσε την 
λεγόµενη δεύτερη γενιά κινητής τηλεφωνίας όπου η µετάδοση είναι καθαρά ψηφιακή 
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µετά την πρώτη γενιά που θεωρούνται διάφορα αναλογικά συστήµατα κινητής 
τηλεφωνίας που αναπτύχθηκαν µόνο σε ορισµένες προηγµένες τηλεπικοινωνιακά χώρες 
(Όπως στις ΗΠΑ το AMPS κτλ) και δεν είχαν µεγάλη απήχηση στον υπόλοιπο κόσµο. 
Το σύστηµα GSM ήταν ένα δίκτυο σχεδιασµένο για επικοινωνία φωνής 
χρησιµοποιώντας τεχνικές µεταγωγής κυκλώµατος καθώς και µετάδοση δεδοµένων 
κυρίως για FAX σε πολύ χαµηλή ταχύτητα (9,6 Kbps). Η τεχνική µεταγωγής 
κυκλώµατος χρησιµοποιείται όπως και στην κλασσική σταθερή τηλεφωνία και 
στηρίζεται στην δηµιουργία κατά την διάρκεια µιας κλήσης ενός αποκλειστικού 
κυκλώµατος σταθερού εύρους ζώνης (64 Kbps για την σταθερή και 13 Κbps για την 
κινητή µετά από συµπίεση της φωνής) για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η συνοµιλία και 
κανείς άλλος δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτούς τους πόρους του δικτύου όσο διαρκεί 
αυτή. 
 Οι διεθνείς συµφωνίες περιαγωγής (roaming) µεταξύ των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας εξάλλου οδήγησαν στο να έχει ο κάθε συνδροµητής παγκόσµια σχεδόν 
κάλυψη µε το ίδιο τηλέφωνο και τον ίδιο αριθµό.   
 

 
Σχήµα 1.1 Αρχιτεκτονική του δικτύου GSM 

 
Στο σχήµα 1.1 φαίνεται η αρχιτεκτονική του δικτύου GSM όπου ένα σύνολο από 

βάσεις δεδοµένων είναι διαθέσιµες για τον έλεγχο κλήσεων και τη διαχείριση δικτύου: το 
HLR (Home Location Register), το VLR (Visitor Location Register), το AUC 
(Authentication Center) και το EIR (Equipment Identity Register. Τα µόνιµα δεδοµένα 
(όπως το προφίλ του χρήστη) καθώς και κάποια προσωρινά δεδοµένα (όπως η τρέχουσα 
θέση του χρήστη) αποθηκεύονται στο HLR. Το VLR είναι υπεύθυνο για ένα σύνολο 
τοπολογικών περιοχών και αποθηκεύει δεδοµένα για τους χρήστες που είναι την 
τρέχουσα στιγµή µέσα στην περιοχή της δικαιοδοσίας του. Τα άλλα δύο µητρώα, το 
AUC και το EIR χρησιµοποιούνται για θέµατα ασφάλειας και αυθεντικοποίησης. Το 
AUC είναι µια προστατευµένη βάση δεδοµένων που αποθηκεύει ένα αντίγραφο του 
µυστικού κλειδιού της SIM κάρτας κάθε συνδροµητή, το οποίο χρησιµοποιείται για 
πιστοποίηση και κρυπτογράφηση πάνω από το ασύρµατο κανάλι. Το EIR είναι µια βάση 
που περιέχει µια λίστα µε όλα τις έγκυρες συσκευές κινητής τηλεφωνίας του δικτύου. 
Όσο αναφορά τα στοιχεία µεταγωγής του σχήµατος ένας BTS υλοποιεί µία κυψέλη του 
συστήµατος GSM. Πολλοί BTSs ελέγχονται από έναν BSC. Ο BSC ευθύνεται για την 
διαχείριση των ασύρµατων πόρων. Η κεντρική µονάδα του υποσυστήµατος δικτύου  
είναι το Κέντρο Μεταγωγής (Mobile Switching Center – MSC). Οι ροές που προέρχονται 
από τους κινητούς σταθµούς στις αντίστοιχες κυψέλες, δροµολογούνται µέσω του MSC. 
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Το MSC διασυνδέεται µε τα άλλα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Η ασύρµατη 
σύνδεση είναι τεχνολογίας TDMA δηλ. οι χρήστες καταλαµβάνουν µια χρονοθυρίδα σε 
ένα frame που τους ανατίθεται από το δίκτυο. 
 Την δεύτερη γενιά κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί η 2.5G και το GPRS (General 
Packet Radio Service) όπου πλέον η δυνατότητα για µετάδοση δεδοµένων φτάνει τα 
115Kbps (ρεαλιστικά τα συνήθη συστήµατα GPRS δίνουν ταχύτητες µεταξύ 40 και 60 
Kbps). Πρόκειται περισσότερο για µια αναβάθµιση του GSM όπου το ασύρµατο κανάλι 
µένει το ίδιο ενώ τα δεδοµένα µεταφέρονται µέσω ενός δικτύου κορµού µεταγωγής 
πακέτων. Το GPRS δίκτυο κορµού(backbone) που φαίνεται στο σχήµα 1.3 είναι το 
δίκτυο µεταγωγής πακέτων και είναι η καινοτοµία σε σχέση µε το GSM. Ο SGSN είναι 
υπεύθυνος για την παράδοση των πακέτων από και προς τους κινητούς σταθµούς που 
βρίσκονται µέσα στην περιοχή εξυπηρέτησής του. Ο GGSN είναι ο κύριος υπεύθυνος για 
την διασύνδεση του GRPS δικτύου µε τα εξωτερικά δίκτυα µεταφοράς πακέτων. Το 
ασύρµατο µέσο κι εδώ είναι τεχνολογίας TDMA και οι χρήστες GSM και GPRS 
µοιράζονται τις χρονοθυρίδες. 
 
 

 
 
Σχήµα 1.2 Αρχιτεκτονική του δικτύου GPRS 

 
Στα δίκτυα µεταγωγής πακέτων δεν δηµιουργείται κανένα µόνιµο κύκλωµα 

µεταξύ των επικοινωνούντων µερών(δεν δεσµεύει αποκλειστικούς πόρους δικτύου για 
µια κλήση) όπως στην µεταγωγή κυκλώµατος αλλά χρησιµοποιεί την στατιστική 
πολυπλεξία για να µεγιστοποιήσει την χρήση των τηλεπικοινωνιακών γραµµών. ∆ηλαδή 
οι χρήστες µοιράζονται ένα κοινό κανάλι ενώ η πληροφορία σπάει σε µικρά κοµµάτια 
που λέγονται πακέτα. Στην τεχνολογία αυτή είναι βασισµένο και το Internet. Λόγω 
ακριβώς των περιορισµένων αλλαγών σε σχέση µε το GSM η ταχύτητα µετάδοση 
δεδοµένων είναι συγκρίσιµες µε τα αναλογικά modem(µέχρι 56Kbps ταχύτητα) και 
ISDN modem (64 και 128 Kbps ταχύτητα) τα οποία για τις περισσότερες ευρυζωνικές 
εφαρµογές έχουν απλώς ανεκτή ταχύτητα και δεν προσφέρουν υψηλή ποιότητα. 

Την τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας για την Ευρώπη αποτελεί το UMTS 
(Universal Mobile Telecommunication Services) καθώς σε άλλες περιοχές του κόσµου 
(ΗΠΑ , Ιαπωνία) έχουν προταθεί άλλες παραπλήσιες τεχνολογίες µε διαφορές κυρίως 
στις τεχνολογίες πρόσβασης στο ασύρµατο µέσο.(Η τεχνική WCDMA χρησιµοποιείται 
από το UMTS ενώ το CDMA 2000 είναι τεχνολογία ανεπτυγµένη στις ΗΠΑ). Οι 
µεγάλες διαφορές όσο αναφορά την αρχιτεκτονική του δικτύου οδηγεί και στην ανάγκη 
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για µεγάλες επενδύσεις ενώ µεγάλα ποσά δαπανήθηκαν στις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης και για την αδειοδότηση για την χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου φάσµατος. 
Παρ’ όλα αυτά και µέχρι να λυθούν εντελώς τα προβλήµατα των απαιτήσεων σε 
ποιότητα ορισµένων υπηρεσιών όπως η φωνή (VoIP) αναµένεται τα δίκτυα µεταγωγής 
κυκλώµατος(GSM) να συνεχίσουν να συνυπάρχουν για αρκετά χρόνια µε τα δίκτυα 
µεταγωγής πακέτων (UMTS). Στο σχήµα 1.3 φαίνεται η αρχιτεκτονική του δικτύου. 
Καθώς το UMTS συνεχίζει να στηρίζεται στα προηγούµενα συστήµατα GSM και GPRS 
η µεταγωγή κυκλώµατος εξακολουθεί να διεκπεραιώνεται µέσω των MSC ενώ µε το 
MGW (Media Gateway) που προστίθεται και διασυνδέει δίκτυα µεταγωγής πακέτων µε 
δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος έχουµε την συνύπαρξή του µε τα παλαιότερα δίκτυα 
GSM και GPRS. Η ράδιο διεπαφή στο δίκτυο UMTS ονοµάζεται UTRAN που 
αποτελείται από το υποσύστηµα δικτύων (RNS). Το RNS αποτελείται από το 
ραδιοελεγκτή δικτύων (RNC) και έναν ή περισσότερο κόµβους. Κάθε κόµβος µπορεί να 
περιέχει έναν ή περισσότερους ραδιοσταθµούς βάσεων (RBS). Το RNC είναι αρµόδιο 
για τον έλεγχο των ραδιοπόρων. Ένα RNC που ελέγχει έναν κόµβο καλείται RNC 
ελέγχου (CRNC) εκείνου του κόµβου. Το CRNC είναι αρµόδιο για τον έλεγχο 
συµφόρησης και για το φορτίο της κυψέλης που ανήκει σε αυτόν.  Έχει επίσης ευθύνη 
για τις νέες ραδιο συνδέσεις που δηµιουργούνται σ’ εκείνη την κυψέλη. Στο ασύρµατο 
µέσο πλέον αντί για τεχνική TDMA για τη  πολλαπλή πρόσβαση των συνδροµητών 
έχουµε τεχνική CDMA όπου δεν έχουµε διαχωρισµό καναλιών µε χρονοθυρίδες αλλά µε 
την διαφορετική κωδικοποίηση που χρησιµοποιεί στο σήµα ο κάθε συνδροµητής.  

 
 

 
Σχήµα 1.3 Αρχιτεκτονική του δικτύου UMTS 

 
 
Παρακάτω φαίνεται ένας πίνακας µε τις διαφορές στην ορολογία µεταξύ GSM 

και UMTS: 
 

GSM  UMTS 

Mobile Station (MS)  User Equipment (UE) 
Base Transceiver Station (BTS)  Radio Base Station (RBS) 
Base Station Controller (BSC)  Radio Network Controller (RNC) 
Base Station Subsystem (BSS)  Radio Network Subsystem (RNS) 
Subscriber Identity Module (SIM) Universal Subscriber Identity Module (USIM) 
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Επίσης από το σχήµα 1.3 φαίνεται και η σύγκλιση των δικτύων GPRS και UMTS 

µε το Internet µέσω των κόµβων GGSN πράγµα που θα οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερη 
χρήση των πόρων του διαδικτύου.  

Τέλος στο σχήµα 1.4 µπορούµε να δούµε την στοίβα πρωτοκόλλων για το UMTS. 
Εκεί φαίνεται η επιλογή του ΑΤΜ σαν πρωτόκολλο επιπέδου 2 µε IP πάνω από ΑΤΜ 
µέσα στο δίκτυο µεταγωγής πακέτου του UMTS που πάντως στις επόµενες εκδόσεις του 
θα είναι καθαρό IP. 

 

 
Σχήµα 1.4 Στοίβα πρωτοκόλλων για το UMTS 

 
Στο σχήµα 1.5 φαίνονται οι δρόµοι εξέλιξης των διαφόρων τεχνολογιών στην 

κινητή τηλεφωνία µέχρι σήµερα. Το µέλλον επιφυλάσσει πριν την τεχνολογία 4ης γενιάς 
και µια ενδιάµεση µε την ενσωµάτωση των τεχνολογιών WLAN στα δίκτυα κινητής. 

Η τεχνολογία EDGE είναι µια εξέλιξη του GPRS που προσφέρει ταχύτητες έως 
384Kbps και είναι ένα βήµα πριν το UMTS. Σήµερα το πιο δηµοφιλές είναι το UMTS  
και πάντως είναι αυτό που θα κυριαρχήσει σίγουρα στην Ευρώπη όπως έγινε και µε το 
GSM. Ο κύριος λόγος είναι ότι το UMTS βασίζεται στο GSM και συνεργάζεται µαζί του 
ενώ το GSM είναι το κυρίαρχο σύστηµα στην Ευρώπη και το ποιο δηµοφιλές σε 
ολόκληρο τον κόσµο. (Σύµφωνα µε umtsforum [1] σήµερα υπάρχουν 28,5 εκ. 
συνδροµητές κυρίως στην Ευρώπη και την Ιαπωνία ενώ 44εκ. συνδροµητές της κινητής 
τρίτης γενιάς υπάρχουν σε όλο τον κόσµο). 

 

 
Σχήµα 1.5 Εξέλιξη των τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας 
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Συνοπτικά στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι δυνατότητες των τριών 
τεχνολογιών στην κινητή τρίτης γενιάς σε µια σύγκριση µε την δεύτερη γενιά όσο 
αναφορά τις δυνατότητες µεταφοράς δεδοµένων (µέγιστη και µέση) καθώς και το πόσο 
αποδοτικές είναι σε σχέση µε το ασύρµατο φάσµα που  καταναλώνουν. (5) Οι ταχύτητες 
µπορεί να είναι µικρότερες σε σχέση µε αυτά που προσφέρουν οι τεχνολογίες DSL στα 
ενσύρµατα δίκτυα όµως επιτρέπουν την πολύ ικανοποιητική ποιότητα των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών. 
 
Τεχνολογίες Ασύρµατης µετάδοσης πακέτων: Μέγιστες ρυθµοί µετάδοσης και εκτιµώµενη 
µέση ρυθµαπόδοση(throughput) 

Τεχνολογία 

Εύρος 
Ζώνης 
Φέροντος 

Μέγιστος 
ρυθµός 
µετάδοσης 
(Kbps) 

Μέση ρυθµαπόδοση για 
κάθε φέρον για κάθε τοµέα 

Μέση ρυθµαπόδοση για 
κάθε 5MHz για κάθε τοµέα 

      Σταθερό  Βάδισµα 

Κίνηση 
µε 
όχηµα Σταθερό  Βάδισµα 

Κίνηση 
µε 
όχηµα 

CDMA 
2000 1x 1.25MHZ 625 450 350 350 1350 1050 1050 
CDMA 
2000 1xEV 1.25MHZ 2458 1400 1080 530 4200 3240 1590 
WCDMA 3.84MHZ 2000 1500 1100 900 1500 1100 900 
GPRS 0.20MHZ 115 40 40 40 80 80 80 
 

Πίνακας 1.1 ∆υνατότητες µεταφοράς δεδοµένων των τεχνολογιών 2G και 3G [2] 

 
 Σηµαντικό επίσης είναι ότι όπως θα φανεί και στον παρακάτω πίνακα αυτή η 
αυξηµένη δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων οδηγεί και σε µειωµένο κόστος µετάδοσης 
των δεδοµένων αυτών πράγµα που κάνει πραγµατικά οικονοµικά ανεκτό για τον χρήστη 
την χρήση ευρυζωνικών ασύρµατων υπηρεσιών. Ο πίνακας 1.2 αφορά υπολογισµούς για 
µεγάλη χρησιµοποίηση του δικτύου και αφορά τα λειτουργικά κόστη και την απόσβεση 
κεφαλαίου που έπρεπε να επενδυθεί για τον σχεδιασµό του δικτύου [2]. 

Ο πίνακας κάνει σαφή την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων 
σε τιµές όχι απαγορευτικές για τον χρήστη.  
 
 
Τεχνολογία Πυκνότητα κίνησης ∆εδοµένων 
   Μεγάλη  Μέση  Χαµηλή  
GPRS $0,415 $0,417 $0,472 
WCDMA $0,069 $0,074 $0,214 
CDMA 2000 1x $0,059 $0,064 $0,153 
CDMA 2000 1xEV $0,022 $0,025 $0,074 
 

Πίνακας 1.2 Συγκριτικά κόστη µετάδοσης ανά Mbyte δεδοµένων ανά τεχνολογία. [2] 

 

 
1.2 Υπηρεσίες στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς 

 

Ένας σηµαντικός παράγοντας για τον διαχωρισµό των υπηρεσιών είναι οι απαιτήσεις 
τους όσο αναφορά την ποιότητα της υπηρεσίας. Η απαιτήσεις που αναφέρονται εδώ 
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αφορούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας από το δίκτυο µε καθαρά τεχνικά χαρακτηριστικά 
και όχι όπως καταλαβαίνει την ποιότητα ο τελικός χρήστης. 

Η 3GPP [3] ορίζει τέσσερις διαφορετικές κλάσεις υπηρεσιών ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις τους σε QoS όπως φαίνονται στον πίνακα 1.3 

 

QoS class 

Απαιτήσεις 
στην 
καθυστέρησ
η µετάδοσης 

Μεταβολές 
στην 
καθυστέρηση 
µετάδοσης 

Χαµηλ
ό bit 
error 
rate 

Εγγυηµένο 
bit rate Example 

Conversation
al  Αυστηρές  Αυστηρές  Όχι  Ναι 

 Video-conference, VoIP, 
Audio-conference 

Streaming 

 Μέσα σε 
κάποια 
όρια 

 Μέσα σε 
κάποια 
όρια  Όχι  Ναι  Stored or live video or audio 

Interactive  χαλαρές  Όχι  Ναι  Όχι 

 Content services, Games, 
 m-commerce, instant 
messaging 

Background  Όχι  Όχι  Ναι  Όχι 

External ISP connection, 
e-mail, sms, database 
downloads 

 

Πίνακας 1.3 ∆ιαχωρισµός των υπηρεσιών µε βάση τις απαιτήσεις µε ποιότητα [3] 

 
Οι τέσσερις αυτές κλάσεις έχουν διαφορετική µεταχείριση όσο αναφορά την 

προτεραιότητα µετάδοσης µε αυτές που είναι ποιο ευαίσθητες στην καθυστέρηση να 
έχουν µεγαλύτερη προτεραιότητα. Η από άκρο σε άκρο ποιότητα υπηρεσίας όπως 
προβλέπεται για το UMTS επιτυγχάνεται µε την χρήση του πρωτοκόλλου RSVP 
(Intserv) για τις υπηρεσίες conversational και streaming µε την χρήση Call Admission 
Control στην πρόσβαση στο ασύρµατο µέσο και την αρχιτεκτονική Diffserv στο δίκτυο 
κορµού ενώ οι άλλες δυο κλάσεις θα λειτουργούν µε την λογική του best-effort από το 
δίκτυο. Τέλος θα είναι δυνατόν να υπάρχουν και κάποιες ροές πληροφορίες µε 
καθορισµένα χαρακτηριστικά όσο αναφορά το µέσο και το µέγιστο ρυθµό που θα είναι 
υποχρεωµένο να προσφέρει το δίκτυο και τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των συµβολαίων 
SLA που γίνονται µε µεγάλους πελάτες. Tόσο στο δίκτυο κορµού όσο και στο ασύρµατο 
µέσο η µετάδοση γίνεται µε προτεραιότητες και µόνο όταν δεν υπάρχει κίνηση πρώτης 
προτεραιότητας µεταδίδονται δεδοµένα από τις τελευταίες κλάσεις Interactive και 
background των οποίων τα πακέτα εκµεταλλεύονται το υπόλοιπο διαθέσιµο εύρος ζώνης 
και µεταδίδονται χωρίς εγγυήσεις µε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια (best-effort) του 
δικτύου όπως ορίζεται από το packet scheduling. Στην παρακάτω ανάλυση θα θεωρούµε 
σαν best-effort υπηρεσία το mobile internet καθώς έτσι την δίνουν την υπηρεσία οι 
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σήµερα µε την χρήση ειδικών καρτών για φορητό 
υπολογιστή για την σύνδεσή του µέσω του UMTS στο Internet. Από την οικονοµική 
άποψη η συνάρτηση χρησιµότητας για τις παραπάνω υπηρεσίες σχετίζεται µε την 
καµπύλη ζήτησης του χρήστη, δηλαδή την προθυµία του χρήστη να πληρώσει ανάλογα 
µε την ποιότητα της υπηρεσίας που ζητά. Έτσι συνήθως χωρίζουµε τις υπηρεσίες 
ανάλογα µε την συνάρτηση χρησιµότητας τους σε [4]: 
α) Ελαστικές εφαρµογές, οι οποίες δεν χρειάζονται εγγυήσεις ποιότητας δικτύου πχ web-
browsing, e-mail, µεταφορά αρχείων(interactive,background). 
β) Μερικώς ελαστικές εφαρµογές, οι οποίες χρειάζονται κάποιες στατιστικές εγγυήσεις 
QoS και οι οποίες µπορούν να µεταβάλλουν το ρυθµό µετάδοσης ανάλογα µε τις 
συνθήκες του δικτύου µέχρι ένα ορισµένο όριο(streaming). 
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γ) Ανελαστικές εφαρµογές οι χρειάζονται καθορισµένες εγγυήσεις QoS. Παράδειγµα η 
φωνή και το βίντεο χρειάζονται καθορισµένες εγγυήσεις ποιότητας και σταθερή 
απαίτηση για εύρος ζώνης(Conversational). 
Οι καµπύλες χρησιµότητας σε συνάρτηση µε τους πόρους του δικτύου για τα τρία είδη 
εφαρµογών φαίνονται στο σχήµα 1.6. 
 

 
Σχήµα 1.6 Μορφές συνάρτησης χρησιµότητας για τις διάφορες κλάσεις υπηρεσιών [4] 

 
Η διαφοροποίηση µε βάση την ποιότητα της υπηρεσίας όπως την καταλαβαίνει ο 

πελάτης δεν µπορεί να γίνει µε βάση τους τεχνικούς περιορισµούς όπως τα χαµένα 
πακέτα και η καθυστέρηση αφού στον τελικό χρήστη φαίνονται ακατανόητα. Στον 
πίνακα 1.4 φαίνονται κάποιες παράµετροι ποιότητας που µπορεί να θέσει ο χρήστης [5] 
και που µπορούν να διαφοροποιήσουν την τιµή µιας υπηρεσίας. Για τις multimedia 
(streaming κατά κύριο λόγω και mms) υπηρεσίες πχ. ένα βίντεο µε µεγαλύτερο frame 
rate ή µεγαλύτερη ανάλυση εικόνας (pixel) µεταφράζεται σε ανάγκη για µεγαλύτερη 
ταχύτητα ροής της πληροφορίας και σε υπηρεσίας µε µεγαλύτερο αποτελεσµατικό εύρος 
ζώνης και άρα µε διαφορετική χρέωση. Για τις interactive υπηρεσίες ζητούµενο είναι η 
ταχύτητα ροής της πληροφορίας ώστε να µην καταλαβαίνει ο χρήστης καθυστερήσεις. 
Για παράδειγµα ο χρόνος που απαιτείται για το κατέβασµα µιας ιστοσελίδας, που είναι το 
ζητούµενο από τον χρήστη,  µπορεί να είναι διαφορετικός αν στο δίκτυο υπάρχει 
συµφόρηση επειδή µειώνεται η ταχύτητα ροής της πληροφορίας από τις καθυστερήσεις 
των πακέτων στις ουρές που δηµιουργούνται στους δροµολογητές. Το αργό κατέβασµα 
της ιστοσελίδας µπορεί να αναφερθεί σαν καθυστέρηση αλλά είναι η υποκειµενική 
καθυστέρηση που καταλαβαίνει ο χρήστης και όχι αυτή που αναφέρουν οι τεχνικές 
προδιαγραφές. Παρ’ όλα αυτά αυτή η καθυστέρηση είναι υποκειµενική και δύσκολα 
µεταφράζεται σε κάτι αντικειµενικό που µπορεί να έχει επίπτωση στην τιµή της 
υπηρεσίας. Για τις background εφαρµογές το ζητούµενο από τον χρήστη είναι η τελική 
διεκπεραίωσή τους και δεν τον ενδιαφέρει αυτό να γίνει σε συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα όπως πχ. Η αποστολή ενός sms ή ενός e-mail. Τον ενδιαφέρει δηλαδή να 
φτάσει το sms ή το e-mail και όχι τόσο η ταχύτητα µε την οποία θα σταλεί. Άρα λοιπόν 
δεν διαφοροποιούνται µε παραµέτρους ποιότητας που καταλαβαίνει ο χρήστης. 

 

Παράµετρος Περιγραφή 

Λεπτοµέρεια φωτογραφίας Ανάλυση σε Pixel 

Ακρίβεια χρώµατος φωτογραφίας Πληροφορία χρωµατισµού ανά pixel 

Video rate frame rate 

Εξοµάλυνση video µεταβολές στο ρυθµό των frame 
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Ποιότητα ήχου 

Ρυθµός δειγµατοληψίας (Hz) ήχου και 
αριθµός bit (bps της κυµατοµορφής 
ήχου) 

 

Πίνακας 1.4 Ποιότητα των υπηρεσιών από την πλευρά του τελικού χρήστη 

 

1.3 ∆οµή της χρέωσης και τύποι χρέωσης 

 

Ο ρόλος της χρέωσης στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα έχει σκοπό να καλύψει τα κόστη 
επέκτασης του δικτύου και να ανακτηθεί το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του 
δικτύου ενώ στα δίκτυα µεταγωγής πακέτων µε πολλαπλές υπηρεσίες σκοπός της 
χρέωσης είναι και η µεγιστοποίηση των εσόδων από τις τελικές  υπηρεσίες µε βάση την 
προθυµία του πελάτη να πληρώσει γι αυτές. Η ανάγκη επέκτασης του δικτύου προκύπτει 
από την αύξηση της πελατειακής βάσης (αύξηση πελατών-cost driver) που συµβαίνει 
λίγο πολύ σε όλα τα δίκτυα δεδοµένων πλέον καθώς και από την εισαγωγή υπηρεσιών 
πραγµατικού χρόνου που απαιτούν αυστηρές εγγυήσεις ποιότητας και υπηρεσιών µε 
µεγαλύτερες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης (cost driver). 

Η δοµή της χρέωσης για την απλή τηλεφωνία ως τώρα περιλαµβάνει µια σταθερή 
χρέωση, µια χρέωση χρήσης ανάλογα µε τα λεπτά συνοµιλίας και µια χρέωση πολλές 
φορές συµφόρησης ανάλογα µε την ώρα που γίνεται κάθε κλήση. Ο λόγος της χρέωσης 
αυτής µε βάση την ώρα της ηµέρας είναι ώστε κάποιοι καταναλωτές µε ελαστικότερη 
ζήτηση να αναβάλουν την χρήση την δικτύου τις ώρες συµφόρησης. 

Ένα πρώτο βήµα είναι να καθορίσουµε τα προϊόντα για την τιµολόγηση των οποίων 
θα µιλήσουµε καθώς τα νέα δίκτυα περιλαµβάνουν πολλαπλές υπηρεσίες και όχι µόνο 
την φωνή. Οι υπηρεσίες λοιπόν που θα εστιάσουµε είναι αυτές προς την µεγάλη µάζα τον 
καταναλωτών. Τις υπηρεσίες αυτές µπορούµε να τις χωρίσουµε σε δύο γενικές 
κατηγορίες αυτές που ελέγχει ο πάροχος του δικτύου ως προς το περιεχόµενο και σ’ 
αυτές που δεν ελέγχει όπως το mobile internet όπου γίνεται µια σύνδεση µε τον internet 
χωρίς να ελέγχεται το περιεχόµενο των δεδοµένων από τον πάροχο του δικτύου κινητής. 
Περαιτέρω οι υπηρεσίες που παρέχει ο πάροχος του δικτύου χωρίζονται σε δυο µεγάλες 
κατηγορίες σ’ αυτές που αφορούν επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο (SMS, MMS, 
τηλεφωνία) και σ’ αυτές που αφορούν υπηρεσίες περιεχοµένου (streaming video, 
παιχνίδια κτλ)  Στο σχήµα 1.3 φαίνεται αυτή η ταξινόµηση καθώς και το πώς χρεώνονται 
σήµερα αυτές οι υπηρεσίες. Οι χρεώσεις µπορεί  να είναι συνδυασµός χρεώσεων (πχ 
συνδροµή και χρονοχρέωση) .Από τις υπηρεσίες αυτές οι υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου 
(φωνή και video-τηλεφωνία) τιµολογούνται µε βάση το χρόνο και οι µορφές 
τιµολόγησης δεν διαφέρουν από την τιµολόγηση της τηλεφωνίας στο GSM. Ο λόγος που 
θα συνεχιστεί και η τιµολόγησή τους µ’ αυτόν τον τρόπο είναι ότι πρόκειται για 
ανελαστικές εφαρµογές που η χρησιµότητά τους στον πελάτη είναι σταθερή από την 
στιγµή που το δίκτυο έχει την δυνατότητα να δώσει την υπηρεσία. Άρα λοιπόν θα 
µιλήσουµε για υπηρεσίες περιεχοµένου και για την πρόσβαση στο Internet µέσω του 
δικτύου τρίτης γενιάς. Και τα δύο ανήκουν στις κατηγορίες streaming, interactive και 
background. 

Το δεύτερο βήµα είναι να καθορίσουµε ποιες µορφές τιµολόγησης θα 
χρησιµοποιηθούν για κάθε υπηρεσία. Αυτά που χρεώνονται στα τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα είναι η χρέωση για την πρόσβαση στο δίκτυο (access charge), η µεταφορά των 
δεδοµένων και η αποκατάσταση µιας επικοινωνίας (transport charge), η χρέωση 
συµφόρησης (congestion charge) και η χρέωση τέλος για το περιεχόµενο της υπηρεσίας 
(content charge) και την ποιότητα (quality charge). Η δοµή της τιµής έχει την µορφή : P 
= Pa + Pt + Pcng + Pc + Pq. Το πάγιο που πληρώνουµε στην τηλεφωνία είναι χρέωση για 
την πρόσβαση στο δίκτυο, η χρέωση µε το λεπτό για ένα τηλεφώνηµα είναι χρέωση για 
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την µεταφορά δεδοµένων, η έξτρα χρέωση για τα τηλεφωνήµατα σε περιόδους 
συµφόρησης είναι χρέωση συµφόρησης. Η σταθερή χρέωση (flat-rate) για την πρόσβαση 
στο Internet περιλαµβάνει και την χρέωση πρόσβασης και την χρέωση για την µεταφορά 
δεδοµένων. Οι γενικές µορφές τιµολόγησης που θα δούµε και στην συνέχεια που 
χρησιµοποιούνται για τις παραπάνω χρεώσεις είναι η σταθερή τιµολόγηση (συνδροµή-
subscription flat fee), η τιµολόγηση µε βάση την χρήση (χρόνο ή όγκο δεδοµένων-usage 
charge) και µε βάση το γεγονός (event charge). Από τα παραπάνω προκύπτει η µορφή 
τιµολόγησης για κάθε υπηρεσία που µπορεί να είναι µια συνεχής ή διακριτή συνάρτηση 
µε ή χωρίς κάποιες σταθερές µε συνδυασµό των τριών γενικών µοντέλων τιµολόγησης. 
Πχ Μια τέτοια συνάρτηση έχει την γενική µορφή: Charge =aT+bV+c όταν πρόκειται για 
γραµµική τιµολόγηση. H σταθερά c είναι η χρέωση πρόσβασης και έχει για παράµετρο 
την χωρητικότητα της γραµµής στο σταθερό Internet. Η χρέωση µπορεί να και µια γενική 
συνάρτηση του όγκου και του χρόνου και είναι: Charge = f(V/T) όπου, η συνάρτηση 
f(V/T) εξαρτάται από τις παραµέτρους κυκλοφορίας του συµβολαίου ή SLA. Τέτοιες 
συναρτήσεις χρέωσης µη γραµµικές είναι κατάλληλες µόνο στην περίπτωση χρεώσεων 
εταιρικών πελατών µε SLA. 

 

  
Με τον 
χρόνο 

Με το 
γεγονός Συνδροµή 

Με τον όγκο 
δεδοµένων 

χωρίς 
χρέωση 

Υπηρεσίες που ελέγχονται
από τον πάροχο του δικτύου           

conversational person-to-
person πραγµατικού
χρόνου(φωνή και βίντεο) Χ   X     

Person-to-person µη 
πραγµατικού 
χρόνου(sms,mms,παιχνίδια)   Χ X     

Περιεχόµενο σε συνδροµητή -
περιήγηση Mobile-portal     X X X 

Περιεχόµενο σε συνδροµητή -
download (ringtone,game,mp3)   X X     

Περιεχόµενο σε συνδροµητή –
person-to-person streaming  X X X     

Υπηρεσίες που δεν 
ελέγχονται από τον πάροχο 
του δικτύου           

Πρόσβαση στο Internet     Χ Χ   

 
Πίνακας 1.5  Tρόποι που χρεώνονται οι υπηρεσίες στην σηµερινή 3 γενιά κινητής 

 
Για την τιµολόγηση στα δίκτυα µεταγωγής πακέτων της 3ης γενιάς κινητής 

τηλεφωνίας όπως είδαµε επιπλέον της χρέωσης πρόσβασης, µεταφοράς και συµφόρησης 
της απλής τηλεφωνίας µπορεί να έχουµε και χρέωση ποιότητας και περιεχοµένου. Η 
χρέωση ποιότητας οφείλεται στο ότι µια ίδια υπηρεσία µπορεί να δοθεί µε διαφορετική 
ποιότητα όπως ο χρήστης την καταλαβαίνει την ποιότητα πχ αποστολή streaming audio 
µε ποιότητα FM στα 64 kbps ή ποιότητας CD στα 192kbps. Η χρέωση περιεχοµένου 
αναφέρεται στην έξτρα χρέωση πέρα από την κίνηση για το περιεχόµενο της υπηρεσίας 
πχ ένα ringtone µε µεγαλύτερη ζήτηση έχει µεγαλύτερη τιµή. Οι διαφοροποιήσεις στην 
ποιότητα που µπορεί να ζητήσει ένας χρήστης σε multimedia εφαρµογές φαίνονται στον 
πίνακα 1.4. Η τελική τιµή της υπηρεσίας που πληρώνει ο χρήστης είναι ένας συνδυασµός 
των παραπάνω ενώ ανάλογα µε το µοντέλο τιµολόγησης οι παραπάνω χρεώσεις µπορεί 
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να µην είναι διακριτές µεταξύ τους και να συνδυάζονται σε µια. Πχ Σε πολλά µοντέλα 
τιµολόγησης που έχουν προταθεί για το σταθερό Internet µε σκοπό την κατανοµή των 
περιορισµένων πόρων του δικτύου(µνήµες, υπολογιστική ισχύς, εύρος ζώνης) στους 
χρήστες και για τον έλεγχο της συµφόρησης, η τιµολόγηση συµφόρησης δεν είναι 
διακριτή µε την τιµολόγηση χρήσης. 

Τρίτο βήµα είναι ο υπολογισµός των παραµέτρων για να υπολογιστεί η τελική τιµή. 
Σ’ αυτό ρόλο παίζει και η στρατηγική όσο αναφορά την τιµολόγηση και που φαίνονται 
στον πίνακα 1.6. Για τις παραπάνω µορφές τιµολόγησης µπορούµε να πούµε ότι η 
τιµολόγηση µε βάση το περιεχόµενο και την ποιότητα έχουν προσανατολισµό τις τελικές 
υπηρεσίες και κυρίως είναι τιµολογήσεις value-based ενώ η τιµολόγηση χρήσης έχει 
προσανατολισµό την χρέωση για την µεταφορά των bytes που απαιτούνται για να δοθεί η 
τελική υπηρεσία στον χρήστη και συνήθως προσανατολίζεται προς το κόστος (cost-
based). Και για τις δύο περιπτώσεις καθώς η κινητή τηλεφωνία χαρακτηρίζεται από ένα 
ολιγοπώλιο µε έντονο ανταγωνισµό σηµαντικό ρόλο στην τελική διαµόρφωση της τιµής 
παίζει η συµπεριφορά και οι τιµολογιακές πολιτικές των ανταγωνιστών. Τέλος η 
τιµολόγηση συµφόρησης δεν έχει σχέση µε το λειτουργικό κόστος του δικτύου αλλά 
µόνο µε το κόστος της µειωµένης ποιότητας των υπηρεσιών εξαιτίας της συµφόρησης 
και δεν συµπεριλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες αν και ορισµένα µοντέλα 
τιµολόγησης συµφόρησης είναι καθαρά value-based (µοντέλα µε χρήση δηµοπρασίας). Η 
καθαρά κοστοστραφής τιµολόγηση χρησιµοποιείται βασικά µόνο σε αγορές µε 
ρυθµιστική αρχή όπως αυτή της σταθερής τηλεφωνίας, η πληροφορία του κόστους σε µια 
ανταγωνιστική αγορά χρησιµοποιείται για τον καθορισµό κατώτερων και ανώτερων 
τιµών για τις υπηρεσίες ώστε από την µια πλευρά η τιµές να είναι ανταγωνιστικές και 
από την άλλη να είναι και κερδοφόρες για την επιχείρηση. Παρ’ όλα αυτά και στην 
κινητή τηλεφωνία µε την είσοδο εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες χωρίς να έχουν δικό 
τους δίκτυο χρησιµοποιείται µεταξύ των εταιριών και η κοστοστραφής τιµολόγηση. Η 
πληροφορία όµως του κόστους είναι έτσι κι αλλιώς σηµαντική για το καθορισµό της 
τελικής τιµής. 

Παρακάτω θα εστιάσουµε στην τιµολόγηση συµφόρησης που έχει απασχολήσει πολύ 
την ερευνητική κοινότητα αν και δεν έχει εφαρµοστεί στην πράξη, και στην τιµολόγηση 
περιεχοµένου (value-based) που είναι κάτι που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον στην 
κινητή τηλεφωνία. 

 
Στρατηγική τιµολόγησης Περιγραφή 

κοστοστραφής τιµολόγηση (cost-
based) 

Υπολογισµός της τιµής από το κόστος του προϊόντος 
µε κάποια προσαύξηση 

τιµολόγηση µε βάση την αξία (value-
based) 

Υπολογισµός της τιµής µε βάση την αξία που έχει το 
προϊόν στον συνδροµητή 

τιµολόγηση µε βάση τον ανταγωνισµό 
(competition-based) 

Για µη διαφοροποιηµένα προϊόντα καθώς ο 
συνδροµητής συγκρίνει τιµές για όµοια προϊόντα οι 
εταιρίες θέτουν τιµές και µε βάση την τιµή του 
ανταγωνιστή 

 
 
 
 

 

 

 

Πίνακα 1.6 Cost-based και value-based τιµολόγηση 

ΠΡΟΪΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝ 
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Για να κατανοήσουµε τι ακριβώς εννοούµε µε την χρέωση περιεχοµένου Εκτός από 
την προσωπική επικοινωνία ένα µεγάλο µέρος των υπηρεσιών αναφέρονται σε υπηρεσίες 
που αφορούν τις υπηρεσίες περιεχοµένου που κυρίως προέρχονται από τα διάφορα 
mobile portal (I-mode, Vodafone Live!, t-zones) που έχουν οι εταιρίες. Στον πίνακα 1.7 
φαίνονται οι υπηρεσίες των Mobile portal των µεγαλύτερων εταιριών παγκοσµίως. Εκτός 
από τα mobile portal Που έχουν αναπτύξει οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας τέτοια portal 
µπορεί να έχουν και άλλες εταιρίες (content providers και content aggregators 
ταυτόχρονα) η οποίες να πωλούν τις υπηρεσίες τους µέσω της κινητής τηλεφωνίας. Οι 
υπηρεσίες µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση τον πίνακα 1.8 και που όλες ανήκουν στις 
κατηγορίες streaming και interactive/background [6]. Στον πίνακα αυτό οι υπηρεσίες 
χωρίζονται σε 4 υποκατηγορίες: α) παιχνίδια, β) µουσική γ) βίντεο και δ) διάφορες άλλες 
υπηρεσίες. Η ταξινόµηση αυτή αφορά τις κυριότερες υπηρεσίες καθώς οι 
διαφοροποιήσεις από εταιρία σε εταιρία επιτρέπουν την εισαγωγή συνέχεια νέων 
υπηρεσιών. Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες αυτές εισήχθησαν από τα δίκτυα GPRS 
άλλες στα δίκτυα 3G (υπηρεσίες mobile-TV, streaming audio-video) ενώ όλες έγιναν 
κατά πολύ φτηνότερες µε την εισαγωγή της 3G. Μια αναλυτική παρουσίαση των 
υπηρεσιών αυτών υπάρχει στην αναφορά 50 ενώ η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές 
γίνεται τόσο από το κινητό τηλέφωνο όσο και από άλλες κινητές συσκευές όπως τα PDA.  
Η χρέωση των υπηρεσιών αυτών παρουσίασε µεγάλο ενδιαφέρον από την επιτυχή 
εισαγωγή του I-mode στην Ιαπωνία το 2001 και την τεράστια επιτυχία του όσο αναφορά 
τα κέρδη της NTT. Στο κεφάλαιο 3 θα δούµε τρόπους τιµολόγησης αυτών των 
υπηρεσιών. Σ’ αυτήν την κατηγορία υπηρεσιών αναφέρεται η τιµολόγηση περιεχοµένου 
όπου πλέον δεν χρεώνονται µόνο τα bytes αλλά και το περιεχόµενο αυτών. 

 
Mobile Operator  Content Portal Sample Offerings 

3 
Music videos (streamed and downloaded), person-to-person video calling, 
sportshighlights, ringtones, screen savers, news and sports 

AT&T  

mMode Ringtones, games, chat, “What’s nearby?” location services, messaging and 
mail,screensavers, news and information, music downloads, music reviews, Web access 
and auctions 

Bell Mobility  Email, messaging, games, ringtones, Web browser 

Cingular  Ringtones, ringtunes, music reviews, downloadable music, screensavers, games 

Microcell Fido  Email, messaging, ringtones, weather and information, games 

Mobitel Planet  Downloadable games and alerts, ringtones, music, dating service 

Nextel  Music reviews, music download, news and information 

NTT DoCoMo iMode  
Ringtones, ringtunes, screen savers, games, horoscopes, music downloads, sports, 
newsand information, database services, transaction services 

O2  
Video trials, movable video service, ringtones, news and information, music 
downloads,music news 

Orange World  Music downloads, ringtones, ringtunes, screen savers, news and information, games 

Sprint PCS Vision  
Email, instant messaging, game lobby, ringtones, ringtunes, Web access, streamed 
TV,music downloads, music videos, sports highlights 

Rogers Wireless  Email, messaging, Web browser, games, ringtones, graphics 

TIM  
Video broadcast trials, sports broadcasts, music, ringtones, news and 
information,screensavers 

Telefonica Moviles  Games, ringtones, Music Wizard, screensavers, news and information 

TeliaSonera Sonera Plaza  
Ringtones, games, news, hockey league, women’s channel, maps, weather, 
auctions,Yellow Pages, Symbian applications, trial music and video offerings 

T-Mobile T-Zone  Music downloads, ringtones, ringbacks, mobile lottery, screen savers, news, games 

Telus Mobility  
Email, messaging, Web browser, games, wireless shopping, ringtones, screensavers, 
Info on Demand 

Verizon GetItNow  Music, screensavers, ringtones, ringbacks, news and information, games 
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Vodafone Live!  
Music, ringtones, ringtunes, video clips, Pictones, location services, screen savers, 
games,sports highlights, video trials, gambling, adult entertainment. 

Πίνακας 1.7 Υπηρεσίες περιεχοµένου από τα portal διαφόρων εταιριών κινητής 

τηλεφωνίας (Πηγή ΟΑΣΑ) [6] 

 

Υπηρεσίες Περιεχοµένου 

Παιχνίδια Μουσική 
Εφαρµογές 

Mobile video  
Άλλες υπηρεσίες 
 

Embedded and downloadable games Ringtones Αθλητικά κλιπ 

Υπηρεσίες ειδήσεων και 

δηµοσιεύσεων 

Online mobile games: SMS/MMS and 

browsing Ringback 

Mobile broadcast 

υπηρεσίες 

Τυχερά παιχνίδια και 

διασκέδαση ενηλίκων 

Παιχνίδια πολλών συµµετεχόντων 

(Multiplayer games) Ringtunes 

Ζωντανό 

πρόγραµµα 

τηλεόρασης  ∆ιαφηµίσεις 

  

Κατέβασµα 

ολόκληρου 

µουσικού 

κοµµατιού   

 Υπηρεσίες 
πληροφόρησης, θέσης 

και τουριστικές 

υπηρεσίες 

  Μουσικά βίντεο     

 

Πίνακας 1.8 Ταξινόµηση για τις Υπηρεσίες περιεχοµένου [6] 

 
 
1.4 ∆οµή της Εργασίας 

 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας θα ασχοληθούµε µε την δυνατότητα εφαρµογής σε 
υπηρεσίες προσανατολισµένες στον πελάτη και όχι σε επιχειρήσεις των µοντέλων 
χρέωσης συµφόρησης που έχουν προταθεί για τα δίκτυα µεταγωγής πακέτων µερικά από 
τα οποία αναφέρονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες της 3G όπως το mobile internet. Ο 
σχολιασµός τους θα γίνει µε βάση κάποια βασικά κριτήρια που είναι απαραίτητα ώστε ο 
καταναλωτής να αποδεχτεί την τιµή αλλά και ο πάροχος του δικτύου να καταφέρει να 
καλύψει τα κόστη του. 

Στο δεύτερο µέρος θα δούµε τις πολιτικές τιµολόγησης που χρησιµοποιούνται στην 
πράξη για τις interactive και background υπηρεσίες καθώς για τις conversational 
υπηρεσίες δεν υπάρχει ακόµα κάποια διαφοροποίηση ως προς την τιµολόγηση σε σχέση 
µε το GSM. Τόσο η φωνή όσο και η βιντεοτηλεφωνία χρεώνονται µε τον χρόνο µε τα 
τιµολόγια τριών µερών (three part tariff) που δίνουν µε ένα πάγιο δωρεάν χρόνο οµιλίας 
να υπερτερούν της απλής γραµµικής τιµολόγησης που συναντάται ολοένα και λιγότερο 
στην πράξη. Για τις Interactive υπηρεσίες θα εστιάσουµε στην τιµολόγηση περιεχοµένου 
µια που αυτή είναι η κύρια επιλογή των περισσοτέρων εταιριών για την αύξηση των 
εσόδων τους και θα δούµε πως µπορεί να υπολογιστεί η τιµή µιας τέτοιας υπηρεσίας µε 
τρόπο που εξυπηρετεί τον πάροχο της υπηρεσίας αλλά και είναι κατανοητός και 
αποδεκτός από τον καταναλωτή ενώ θα δούµε και ορισµένα παραδείγµατα από 
τιµολογήσεις σε διάφορες χώρες. 

Στη συνέχεια θα δοθεί ως παράδειγµα χρέωσης µια κατ’ εξοχήν υπηρεσίας της 3ης 
γενιάς κινητής η κινητή τηλεόραση (mobile TV) και σύµφωνα µε όσα συζητήθηκαν στα 
προηγούµενα θα δούµε πως αυτή µπορεί να τιµολογηθεί. 

Τέλος θα δούµε κάποια συµπεράσµατα µαζί µε κάποια πιθανά σενάρια όσο 
αναφορά τις πολιτικές τιµολόγησης και κυρίως την επικράτηση ή όχι µιας flat-rate 
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τιµολόγησης για την απλή µεταφορά δεδοµένων σε συνδυασµό µε την τιµολόγηση 
περιεχοµένου. 
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2. Πολιτικές τιµολόγησης και σύγκρισή τους 

 

Τα µοντέλα που προτάθηκαν για την τιµολόγηση των δικτύων µεταγωγής πακέτων 
µπορούµε να τα σχολιάσουµε σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες που ζητά ο καταναλωτής 
και κατά δεύτερο λόγω ορισµένες απαραίτητες προϋποθέσεις που ζητά ο πάροχος της 
υπηρεσίας. Οι παράµετροι που θα χρησιµοποιήσουµε είναι [7]: 

� Η αξία της υπηρεσίας όπως ο καταναλωτής την αντιλαµβάνεται. Ο 
καταναλωτής ζητά να χρεωθεί ανάλογα µε την αξία που έχει γι αυτόν η 
υπηρεσία. Πολλές φορές υπάρχει σύγκρουση µεταξύ της επιθυµίας του 
παρόχου να καλύψει τα κόστη του και της επιθυµίας του πελάτη να πληρώσει 
µόνο για την αξία που έχει γι αυτόν η υπηρεσία. 

� Προβλεψιµότητα. Ο πελάτης επιθυµεί να γνωρίζει από πριν πόσο θα 
πληρώσει για την υπηρεσία πριν την αγοράσει και ο πάροχος επιθυµεί να 
γνωρίζει πόσο θα κερδίσει από µια υπηρεσία πριν την παρέχει. Τόσο ο 
πελάτης όσο και ο πάροχος επιθυµούν να προβλέπουν τα έξοδα και τα έσοδα 
αντίστοιχα για µια συγκεκριµένη περίοδο από πριν.  

� ∆ιαφάνεια. Οι πελάτες επιθυµούν να γνωρίζουν τι πληρώνουν και ποιες 
επιλογές έχουν. Μια κατανοητή τιµολόγηση διευκολύνει την επαλήθευση του 
λογαριασµού που σηµαίνει ότι ο πάροχος µπορεί όταν του ζητηθεί να 
αποδείξει την εγκυρότητα της χρέωσης από την καταγραφή της πηγής των 
χρεώσεων. Η ικανότητα αυτή είναι βασική υποχρέωση µιας 
τηλεπικοινωνιακής εταιρίας και αυτή η λογική υπάρχει και στην απλή 
τηλεφωνία µε τα αρχεία καταγραφής κλήσεων. 

� Απλότητα. Μια πολύπλοκη τιµολόγηση σηµαίνει µεγαλύτερο κόστος για το 
σύστηµα χρέωσης και απόδοσης λογαριασµού (που ήδη στις εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας αποτελεί µεγάλο µέρος του κόστους) , πράγµα που είναι 
ανεπιθύµητο για τον πάροχο αλλά που επίσης έµµεσα και για τον καταναλωτή 
καθώς επηρεάζει το κόστος της υπηρεσίας. Επίσης πολύπλοκες τιµολογήσεις 
τείνουν να είναι λιγότερο πρακτικές ενώ απαιτούν και κάποια «εξυπνάδα» 
από την τελική υπηρεσία και από τον ίδιο τον χρήστη.  

� ∆ικαιοσύνη. Συνήθως οι καταναλωτές περιµένουν ο καθένας που αγοράζει 
την ίδια υπηρεσία να πληρώσει την ίδια τιµή αν και ορισµένες εξαιρέσεις 
είναι ευρέως αποδεκτές όπως πχ εκπτώσεις για φοιτητές ή συνταξιούχους. Οι 
καταναλωτές δεν επιθυµούν να χρεώνονται για υπηρεσίες που δεν θέλουν ή 
δεν έχουν κανένα όφελος από αυτές. Η τιµολόγηση µε βάση την χρήση είναι 
ποιο δίκαια από µια flat-rate τιµολόγηση. 

� Σύνδεση µε το κόστος. Ο πάροχος επιθυµεί τα έσοδα από την υπηρεσία να 
συνδέονται µε τα κόστη παροχής της υπηρεσίας ώστε να έχει κέρδος. 

� Προώθηση ή αποτροπή της χρήσης της υπηρεσίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
ο πωλητής επιθυµεί να προωθήσει την χρήση µιας υπηρεσίας πχ όταν εισάγει 
µια καινούρια υπηρεσία που θέλει να γίνει συνήθεια στον πελάτη, ενώ σε 
ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να θέλει να αποτρέπει την χρήση σε ορισµένα 
χρονικά διαστήµατα, πχ λόγω προβληµάτων συµφόρησης του δικτύου. 

Είναι φανερό ότι ορισµένες από τις παραπάνω προϋποθέσεις βρίσκονται σε 
σύγκρουση µεταξύ τους. Έτσι µια απλή τιµολόγηση όπως πχ η σταθερή τιµολόγηση του 
mobile internet δεν είναι δίκαιη καθώς ο χρήστης µε µικρή χρήση της υπηρεσίας µπορεί 
να πληρώνει το ίδιο µε κάποιον που την χρησιµοποιεί πολύ. Μια πολύπλοκη τιµολόγηση 
µπορεί να είναι απολύτως δίκαιη αλλά να µην είναι επιθυµητή ούτε από τον χρήστη ούτε 
από τον πάροχο επειδή δεν είναι προβλέψιµη. Μια υπηρεσία τιµολογούµενη µε βάση το 
κόστος µπορεί να µην αντιστοιχεί στην αξία της υπηρεσίας για τον καταναλωτή. Πχ. Αν 
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είχαµε τιµολόγηση µε το ΚΒ 0,1 cent τότε ένα η προβολή µια ταινίας µεγέθους 600 ΜΒ 
θα κόστιζε στον χρήστη 600€ ενώ ένα µουσικό κοµµάτι µεγέθους 4 ΜΒ 4€. 
 Από την πλευρά του χρήστη η προβλεψιµότητα, η διαφάνεια, η σχέση µε την αξία 
της υπηρεσίας και η απλότητα µιας τιµολόγησης είναι οι βασικοί παράµετροι. Απόδειξη 
της επιθυµίας του πελάτη για απλές τιµολογήσεις και αποφυγή του ρίσκου µιας µη 
προβλέψιµης τιµολόγησης είναι τα αποτελέσµατα του INDEX [8], ένα πείραµα της 
ζήτησης για την χρήση του Ιντερνετ κάτω από διαφορετικές τιµολογήσεις, και την 
δουλειά του Odlyzko [9]. Από την πλευρά του παρόχου των υπηρεσιών η κάλυψη του 
κόστους και η απόδοση της επένδυσης ώστε να έχει µια οικονοµικά βιώσιµη επιχείρηση 
είναι τα βασικά ζητούµενα. Η δικαιοσύνη από οικονοµική άποψη βοηθά ώστε να µην 
επιδοτούν κάποιοι καταναλωτές το κόστος της παροχής υπηρεσιών σε άλλους. Αν συµβεί 
αυτό τότε είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν πάροχο ο οποίος θα έχει τα ίδια κόστη αλλά 
ποιο δίκαιες τιµές. Στα παραπάνω θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τις σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων µε κυριότερη από αυτές την 
δυνατότητα του χρήστη να κινείται. Η κίνηση αυτή προκαλεί τα hand-over (αλλαγή του 
σταθµού βάσης RBS που έχει πρόσβαση ο χρήστης και στην συχνότητα) καθώς και 
µεταβολές στην ποιότητα του σήµατος και άρα στην ποιότητα της υπηρεσίας και στην 
χρησιµότητα που αυτή έχει στον καταναλωτή.  
 

2.1 Γενικά µοντέλα τιµολόγησης 

 
Τα τρία γενικά µοντέλα είναι η σταθερή τιµολόγηση (Flat rate), η τιµολόγηση µε 

την χρήση (usage-based) και η τιµολόγηση µε το γεγονός (Event based).  
 Η σταθερή τιµολόγηση είναι µια σύµβαση εκµίσθωσης που δεν λαµβάνει υπόψη 

το πόσο χρησιµοποιείται η υπηρεσία. Με την πληρωµή µπορείς να χρησιµοποιήσεις την 
υπηρεσία για όσο διάστηµα επιθυµείς χωρίς περιορισµούς για το διάστηµα της 
σύµβασης. Παράδειγµα στις τηλεπικοινωνίες είναι η τιµές του ευρυζωνικού internet που 
αυτή τη στιγµή κυριαρχούν στην Ευρώπη και στην Αµερική. 

Στην τιµολόγηση µε την χρήση (usage-based pricing) η υπηρεσία χρεώνεται 
ανάλογα µε το µετρούµενο µέγεθος της χρήσης. Η χρήση µπορεί να µετριέται σε χρόνο 
όπως στην φωνητική τηλεφωνία µεταγωγής κυκλώµατος ή σε bytes όταν πρόκειται για 
δεδοµένα. Παράδειγµα η χρονοχρέωση στην σηµερινή τηλεφωνία. 

Η τιµολόγηση µε τη συναλλαγή (transaction based pricing) σηµαίνει ότι η τιµή 
της υπηρεσίας είναι µπορεί να είναι ακόµα και ανεξάρτητη από το µέγεθος της 
υπηρεσίας (πχ σε χρόνο ή σε Bytes) αλλά αντίθετα αντανακλά την αξία της υπηρεσίας 
στον καταναλωτή. Τέτοια τιµολόγηση συναλλαγής είναι η τιµολόγηση περιεχοµένου 
(content-based pricing) και η τιµολόγηση των sms και mms. 

Η σταθερή τιµολόγηση είναι η ποιο εύκολη στην εφαρµογή. Τα έξοδα για έναν 
καταναλωτή είναι προβλέψιµα ενώ συνδέεται µε την αξία στον καταναλωτή µόνο µε την 
έννοια ότι ο καταναλωτής πληρώνει για έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιήσει την 
υπηρεσία. Η σχέση µε το κόστος είναι µικρή καθώς δεν συνδέεται µε το µέγεθος της 
τηλεπικοινωνιακής κίνησης που είναι ένας από τους παράγοντες κόστους στα δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας. Μπορεί δηλαδή να ανακτήσει µια εταιρία τα λειτουργικά της κόστη 
όµως δεν συνδέεται αυτή η τιµολόγηση µε το κόστος της µελλοντικής επέκτασης του 
δικτύου. Για το λόγο αυτό η µικροί χρήστες επιδοτούν τους µεγαλύτερους καθώς 
συµµετέχουν το ίδιο στην επέκταση του δικτύου. Μια εξήγηση από οικονοµικής πλευράς 
του άδικου αυτής της τιµολόγησης δίνεται στο [8]. Η προώθηση της χρήσης της 
υπηρεσίας είναι σηµαντική καθώς οι χρήστες δεν έχουν επιπλέον χρέωση για 
απεριόριστη χρήση και πρακτική απόδειξη αυτού έχουµε στα συµπεράσµατα που 
προέκυψαν από το πείραµα INDEX (Internet Demand Experiment) [10]. Αυτό την κάνει 
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ελκυστική για την χρήση της σε νέες υπηρεσίες στην προσπάθεια µιας εταιρίας να τις 
καθιερώσει στην αγορά. 

Η τιµολόγηση µε την χρήση έχει σχέση µε το κόστος καθώς είναι ανάλογη της 
τηλεπικοινωνιακής κίνησης που προκαλεί ο κάθε χρήστης ενώ σε συνδυασµό µε ένα 
πάγιο τέλος έχει την καλύτερη σχέση µε το κόστος από όλες τις στρατηγικές. Τα έξοδα 
για τον καταναλωτή είναι λιγότερα προβλέψιµα, ειδικά αν η πληρωµή γίνεται µετά την 
χρήση (post payment) που πάντως σήµερα βρίσκεται σε υποχώρηση σε σχέση µε την 
πληρωµή πριν την χρήση (pre payment). Καθώς σε πολλές υπηρεσίες η ποσότητα των 
bytes δεν σχετίζονται µε την τελική χρησιµότητα της υπηρεσίας στον πελάτη η σχέση της 
τιµολόγησης αυτής µε την αξία στον καταναλωτή δεν είναι άµεση. Όπως είδαµε και σε 
προηγούµενο παράδειγµα η τιµολόγηση της ταινίας µε 600€ είναι αδιανόητη για τον 
καταναλωτή ενώ τα 4€ για το µουσικό κοµµάτι µπορεί να είναι λογική τιµή. 

Η τιµολόγηση συναλλαγής γενικά θεωρείται ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στην 
αξία της υπηρεσίας στον καταναλωτή. Η σχέση της µε το κόστος είναι χαµηλή εκτός και 
αν πρόκειται για υπηρεσίες που ο αριθµός των bytes που απαιτεί η υπηρεσία είναι 
προβλέψιµος όπως πχ. ένα αρχείο Mp3, ένα sms ή ένα e-mail που τα επισυναπτόµενα 
αρχεία έχουν περιορισµό στον όγκο. Στην περίπτωση αυτή µπορεί το κόστος της 
υπηρεσίας που είναι σταθερό µπορεί να θεωρηθεί ως το µίνιµουµ για τον υπολογισµό της 
τιµής της υπηρεσίας ενώ αν δεν είναι σταθερό (πχ στις εφαρµογές streaming media που 
δεν γνωρίζουµε το µέγεθός τους από πριν και άρα δεν έχουν γνωστό κόστος από πριν) η 
σχέση µε το κόστος είναι µικρή. Η τιµολόγηση συναλλαγής µπορεί να µην είναι 
προβλέψιµη σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεώνεται µε τον χρόνο. 

Η τιµολόγηση χρήσης και η τιµολόγηση συναλλαγής είναι ποιο πολύπλοκες στην 
υλοποίηση αλλά είναι ποιο δίκαιες. 

Τα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα των τριών στρατηγικών φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα. 
 
  Flat 

Rate 
Usage-
Based 

Transaction-
Based 

Σχέση µε το κόστος - + +/- 

Σχέση µε την αξία 
στον καταναλωτή  

+/- +/- + 

∆ικαιοσύνη - + + 

Προβλεψιµότητα + - + 

∆ιαφάνεια + + + 

Απλότητα + +/- +/- 

Προώθηση χρήσης + - - 

 
Πίνακας 2.1 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των γενικών στρατηγικών τιµολόγησης 

 
Όσο αναφορά την αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω τιµολογήσεων χρήσιµο είναι 
το σχήµα από έρευνα της Booz Allen Hamilton ([11]) όπου φαίνεται πράγµατι ότι η 
τιµολόγηση γεγονότος (pay per download, pay per play) και η σταθερή τιµολόγηση 
(monthly fee for unlimited usage, monthly fee for limited usage) έχουν σαφή προτίµηση 
από τους καταναλωτές καθώς η τιµολόγηση µε την χρήση (όγκο δεδοµένων ή  χρόνο) 
παρουσιάζει το αρνητικό της µη προβλεψιµότητας για τον χρήστη. 
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2.2  Η σταθερή τιµολόγηση στην 3G 

 
 Στην περίπτωση των DSL ή καλωδιακών ευρυζωνικών συνδέσεων οι χρήστες 
χρεώνονται µια σταθερή τιµή που ποικίλει ανάλογα µε την ταχύτητα της σύνδεσης (πχ οι 
διαφορετικές τιµές σε µια ADSL σύνδεση µε ταχύτητα 384Kbps, 512 Kbps ή 1024 Kbps 
στην χώρα µας). Αυτό είναι τιµολόγηση µε την χωρητικότητα της σύνδεσης. Αυτό οδηγεί 
σαν ένα είδος διαφοροποίησης των τιµών µεταξύ των χρηστών µε µεγάλη κίνηση και σε 
αυτών µε µικρότερη κίνηση, πράγµα που είναι επιθυµητό από τον διαχειριστή του 
δικτύου(network operator) αφού µπορεί να προβλέψει καλύτερα την κίνηση και να 
σχεδιάσει την χωρητικότητα του δικτύου και είναι επιθυµητό από την πλευρά  των 
χρηστών καθώς χρήστες µε µεγαλύτερη κίνηση (αν θεωρήσουµε ότι κάποιος που 
αγοράζει µεγαλύτερη χωρητικότητα θα κάνει και µεγαλύτερη χρήση) πληρώνουν 
περισσότερα και έτσι έχουν µεγαλύτερη συµµετοχή  στην χρηµατοδότηση των 
µελλοντικών επεκτάσεων. Στην περίπτωση του mobile internet αυτό δεν είναι εφικτό. 
∆εν υπάρχει εγγυηµένη ταχύτητα πρόσβασης για υπηρεσίες best effort services όπως το 
mobile internet. Μόνο οι κατηγορίες conversational και streaming classes µπορούν να 
έχουν εγγυηµένη ταχύτητα πρόσβασης και υπηρεσίες δεδοµένων µε SLAs (service level 
agreements). Η ταχύτητα πρόσβασης αλλάζει µε το επίπεδο παρεµβολής (SIR signal to 
interference ratio) και το φορτίο των υπηρεσιών µε εγγυηµένο εύρος ζώνης. Η 
διαφοροποίηση τιµής µε βάση την ταχύτητα πρόσβασης δεν είναι πλέον εφικτή και η 
διαφοροποίηση γίνεται όπως θα δούµε και παρακάτω ανάλογα µε τον όγκο των 
δεδοµένων. Η σταθερή τιµή της χρέωσης πρόσβασης δεν έχει πλέον ως παράµετρο την 
χωρητικότητα της γραµµής όπως γίνεται στο σταθερό Internet. 
 
2.3 Τιµολόγηση συµφόρησης 

 

Το µεγαλύτερο µέρος της ερευνητικής δουλειάς που αφορά την τιµολόγηση του 
δικτύου πακέτων ασχολείται µε την τιµολόγηση συµφόρησης και όχι µε την απόδοση τη 
επένδυσης. Η συµφόρηση προκαλεί πτώση της ποιότητας της υπηρεσίας καθώς ο 
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αριθµός των χρηστών αυξάνει. Τα µοντέλα αυτά προσπαθούν να ελέγξουν την 
συµφόρηση ώστε να αυξηθεί η αξία των υπηρεσιών στους χρήστες. Ο αντικειµενικός 
στόχος είναι ο βέλτιστος διαµοιρασµός πόρων σε ανεπάρκεια (το εύρος ζώνης στην 
περίπτωσή µας) υποκινώντας τους χρήστες να αποκαλύψουν την χρησιµότητα και 
αποδίδοντας τους πόρους σ’ αυτούς που κερδίζουν περισσότερο από αυτούς. Η βασική 
υπόθεση στα µοντέλα αυτά είναι ότι οι πόροι του δικτύου είναι περιορισµένοι. Οι τιµές 
δεν καθορίζονται από τα κόστη του δικτύου και η κάλυψη του κόστους πρέπει να 
στηριχθεί σε µια παράλληλη πάγια (flat-rate) τιµολόγηση ενώ τα µοντέλα που θα 
συζητηθούν ουσιαστικά περιλαµβάνουν την τιµολόγηση συµφόρησης και µεταφοράς των 
δεδοµένων. Θα δούµε ότι αυτή η τιµολόγηση παρουσιάζει πολλά προβλήµατα στο να 
εφαρµοστεί.  

Το ποιο γνωστό παράδειγµα της τιµολόγησης συµφόρησης είναι οι έξυπνες 
αγορές (“smart market”) που προτάθηκε από τους MacKie-Mason και Varian [12]. Στην 
έξυπνη αγορά, οι χρήστες ορίζει στα πακέτα του µια προσφορά (bid) µετρώντας την 
προθυµία του να πληρώσει για την άµεση εξυπηρέτηση. Στους κορεσµένους 
δροµολογητές, η σειρά εξυπηρέτησης των πακέτων βασίζεται στις προσφορές των 
χρηστών και όχι σε µια ουρά FIFO. Ο µηχανισµός αυτός αντιστοιχεί στην έννοια µιας 
Vickrey δηµοπρασίας. Πάντως παρ’ όλα αυτά είναι αµφισβητήσιµο κατά πόσο µια 
δηµοπρασία Vickrey δείχνει πραγµατικά τις προτιµήσεις του καταναλωτή [13]. ∆ιάφορα 
µοντέλα άλλα έχουν προταθεί που στηρίζονται στην κατανοµή πόρων στο ασύρµατο 
µέσο µε µια µορφή Vickrey δηµοπρασίας [14]. Τα µοντέλα αυτά απαιτούν σηµαντικές 
αλλαγές στο δίκτυο και επίσης intelligent agents στον καταναλωτή για την δηµοπρασία. 
Καθώς οι προσφορές είναι ελεύθερες και τα µοντέλα αυτά ανήκουν στην κατηγορία 
τιµολόγησης µε βάση την αξία στον καταναλωτή (value-based) δεν έχουν καµιά σχέση 
µε τα κόστη του δικτύου.  
 Στην περίπτωση της τιµολόγησης “responsive pricing” όπως και στην περίπτωση 
του smart-market, ο µηχανισµός χρέωσης λειτουργεί µόνο σε περίπτωση συµφόρησης 
(θεωρείται τιµολόγηση µε οριακό κόστος που είναι µηδέν όταν δεν έχουµε συµφόρηση). 
Οι χρήστες ανταποκρίνονται στην αύξηση των τιµών κατά την συµφόρηση του δικτύου 
µε µείωση της ζήτησης ενώ αυξάνουν την ζήτηση όταν σε περίπτωση χαµηλής χρήσης 
του δικτύου µειώνονται οι τιµές. Το δίκτυο θέτει τις τιµές είτε χρησιµοποιώντας έναν 
κλειστό βρόχο (closed-loop) είτε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της έξυπνης αγοράς. Στην 
πρώτη περίπτωση το δίκτυο υπολογίζει την χρησιµοποίηση των πόρων του, πχ κατάληψη 
των buffer, και υπολογίζει την τιµή του πακέτου. 

Ο Kelly ([15]) πρότεινε µια άλλη τιµολόγηση που στηρίζεται στη χρήση ενός 
ελέγχου συµφόρησης χρησιµοποιώντας το bit ECN  (explicit congestion notification) του 
TCP όπου τα bit αυτά σηµατοδοτούν επικείµενη συµφόρηση. Κάθε τέτοιο σηµάδι  
συµφόρησης που λαµβάνεται από το χρήστη υπονοεί µια χρέωση. Σε περίπτωση 
συµφόρησης οι χρήστες µε υψηλή χρησιµότητα θα συνεχίσουν να εκπέµπουν. Έτσι 
πληρώνουν µια έξτρα χρέωση αλλά ολοκληρώνουν την συναλλαγή τους. Αντίθετα 
χρήστες µε µικρή χρησιµότητα θα σταµατήσουν µέχρι να τελειώσει η συµφόρηση 
µειώνοντας έτσι και τα επίπεδα συµφόρησης. 

Ένας απλός τρόπος τιµολόγησης για την αποφυγή της συµφόρησης είναι το PMP 
(Paris Metro pricing) που προτάθηκε από τον Odlyzko  [16]. Στην περίπτωση αυτή το 
δίκτυο χωρίζεται σε λογικά υποδίκτυα και κάθε υποδίκτυο τιµολογείται διαφορετικά. Οι 
χρήστες επιλέγουν ένα από τα υποδίκτυα για να µεταδώσουν τις πληροφορίες τους και 
έµµεσα αυτό καθορίζει και το επίπεδο της υπηρεσίας που λαµβάνουν. Οι εταιρίες θέτουν 
τις τιµές για κάθε υποδίκτυο (σταθερές τιµές) µε βάση έρευνες καταναλωτικών 
προτιµήσεων. Οι χρήστες από την πλευρά τους κάνουν µια επιλογή βασισµένη στην 
αναµενόµενη συµφόρηση δικτύων και τον προϋπολογισµό τους. Υποθέτοντας ότι οι 
τιµές κρατιούνται σταθερές για σηµαντικά χρονικά διαστήµατα και ότι οι χρήστες είναι 
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ευαίσθητοι ως προς την τιµή, τα δίκτυα µε µεγαλύτερη τιµή θα έχουν την χαµηλότερη 
χρησιµοποίηση και ως εκ τούτου θα είναι σε θέση να παρέχουν ένα πιο υψηλό επίπεδο 
υπηρεσιών. Το σχέδιο τιµολόγησης είναι απλό, κατανοητό και προβλέψιµο για τον 
πελάτη και εύκολο να εφαρµοστεί.  

Η µέθοδος αυτή είναι χρήσιµη για την δηµιουργία προτεραιοτήτων στα ασύρµατα 
δίκτυα δεδοµένων, και βοηθά τους καταναλωτές να ελέγχουν το κόστος των συνδέσεών 
τους. Τα αρνητικά αυτής της µεθόδου είναι η αύξηση της πολυπλοκότητας και του 
κόστους υλοποίησης από την διαδικασία απόδοσης προτεραιοτήτων στις διαφορετικές 
κλάσεις. 

 
 
   Responsive 

Pricing  
Paris 
Metro 
Pricing 

ECN 
Notification

Edge 
pricing with 
expected 
congestion 

Expected 
Capacity 

Auction 
Based 
 

Σχέση µε το 
κόστος 

- - - - - - 

Σχέση µε την 
αξία στον 
καταναλωτή  

+ +/- + - +/- + 

∆ικαιοσύνη +/- +/- +/- + + +/- 

Προβλεψιµότητα - + - +/- + - 

∆ιαφάνεια - + - + + - 

Απλότητα - + - + + - 

 

Πίνακας 2.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ορισµένων βασικών µοντέλων 

τιµολόγησης δικτύων µεταγωγής πακέτων 

 
Τιµολόγηση αναµενόµενης χωρητικότητας(expected capacity pricing).[17] Στο 

µοντέλο ο χρήστης χρεώνεται ανάλογα µε την ποσότητα της χωρητικότητας του δικτύου 
που χρησιµοποιεί κάτω από συνθήκες συµφόρησης και το ποσό της χρέωσης είναι µια 
συµφωνηµένη τιµή. Οι χρήστες χρεώνονται όχι µε την µέγιστη χωρητικότητα που 
καταλαµβάνουν (όπως πχ γίνεται µε τις προσβάσεις ADSL) αλλά µε την αναµενόµενη 
χωρητικότητα. Το δίκτυο υποτίθεται ότι είναι ικανό να εξυπηρετήσει τον χρήστη για την 
χωρητικότητα αυτή χρησιµοποιώντας πχ ένα σύστηµα ελέγχου αποδοχής της σύνδεσης 
(CAC). Έχει το πλεονέκτηµα ότι η τιµή είναι σταθερή και προβλέψιµη για τον 
συνδροµητή ενώ επιτρέπει στο πάροχο του δικτύου να προϋπολογίσει την χρήση του 
δικτύου. ∆ίνει επίσης ένα σταθερό µοντέλο για τον σχεδιασµό της χωρητικότητας του 
δικτύου. Το µειονέκτηµα είναι ότι πρέπει να επιτηρεί το δίκτυο την πραγµατική 
χωρητικότητα που χρησιµοποιεί ο συνδροµητής και να λειτουργήσει ανάλογα 
περιορίζοντας τον χρήστη σ’ αυτό που αγόρασε ή χρεώνοντάς τον την επιπλέον 
χωρητικότητα, πχ µε βάση το Mbyte όταν συµβαίνει συµφόρηση.  Επειδή επιτρέπει στον 
πάροχο του δικτύου να προϋπολογίσει την χρήση του δικτύου τον βοηθάει και στην 
διαστασιοποίηση  του δικτύου. Παρ’ όλα στην κινητή τηλεφωνία έχει ένα βασικό 
πρόβληµα. Ο πελάτης δεν συνδέεται πάντα σε συγκεκριµένο σταθµό βάσης, εκτός αν 
έχουµε τιµολόγηση υπηρεσιών που ο χρήστης έχει πρόσβαση από συγκεκριµένο χώρο 
όπως πχ στο τιµολόγιο ZuHause της Vodafone στην Γερµανία. Αυτό σηµαίνει ότι η 
προβλεψιµότητα της χρήσης παύει να ισχύει για την πρόσβαση του συνδροµητή στο 
δίκτυο αλλά ισχύει µόνο για το δίκτυο κορµού όπου η συµφόρηση είναι συνήθως µικρή 
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πράγµα που µειώνει την χρησιµότητα της παραπάνω µεθόδου στην αντιµετώπιση της 
συµφόρησης. Παραλλαγή της χρέωσης αναµενόµενης χωρητικότητας είναι η χρέωση που 
χρησιµοποιείται σήµερα στο mobile internet που θα δούµε στο άλλο κεφάλαιο όπου 
χρεώνεται όχι πλέον το αναµενόµενο εύρος ζώνης αλλά ο συνολικός αναµενόµενος 
αριθµός των Bytes που καταναλώνει σε µια περίοδο ένας συνδροµητής. 

Από τον πίνακα 2.2 φαίνεται ότι εφικτές πρακτικές είναι αυτές τις αναµενόµενης 
χωρητικότητας, του PMP, της τιµολόγησης στο άκρο µε την αναµενόµενη συµφόρηση 
και της αναµενόµενης χωρητικότητας. 

Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ δηµοφιλής στους ερευνητές, υπάρχουν σοβαρές 
επιφυλάξεις στην χρήση της τιµολόγησης συµφόρησης σε ένα δίκτυο που πουλά 
υπηρεσίες σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατ’ αρχήν, οι πόροι του δικτύου δεν είναι 
συνήθως ανεπαρκής. Ο πάροχος µπορεί εύκολα να αναβαθµίσει την χωρητικότητα του 
δικτύου, κυρίως όσο αναφορά το δίκτυο κορµού και το κάνει πριν έχει σοβαρά 
προβλήµατα συµφόρησης εφόσον είναι βέβαιη η απόδοση της επένδυσής του. Στην 
απόδοση της επένδυσης πρέπει να συνυπολογίσουµε το κόστος ευκαιρίας της κίνησης 
που χάνεται λόγω της συµφόρησης και το κόστος των συνδροµητών που φεύγουν από 
την εταιρία εξαιτίας της κακής ποιότητας των υπηρεσιών κατά την διάρκεια της 
συµφόρησης. Οι χρήστες επίσης µπορεί να ερµηνεύσουν την συµφόρηση σα σηµάδι 
κακής διαχείρισης του δικτύου. Συµφόρηση µπορεί να συµβεί επίσης λόγω κακού 
σχεδιασµού του δικτύου, επειδή δεν χρησιµοποιείται η βέλτιστη τεχνολογία ή λόγω 
βλαβών που µπορεί να οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη, διακοπές τροφοδοσίας, κοµµένες 
οπτικές ίνες ή βλάβες εξοπλισµού. Η συµφόρηση είναι ένας µόνο από τους παράγοντες 
που προκαλούν µείωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η αποφυγή της συµφόρησης 
µπορεί να γίνει µε καθαρά τεχνικά µέσα µπλοκάροντας υπηρεσίες που δεν µπορούν να 
δοθούν, προσφέροντας κάποιες από αυτές µε µικρότερη ποιότητα ή ακόµα συµπιέζοντας 
την πληροφορία στο ασύρµατο µέσο που είναι και το ποιο ευαίσθητο κοµµάτι του 
δικτύου. Καθώς συνδυάζονται µε άλλες χρεώσεις που καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα 
του δικτύου, οι χρήστες µπορεί να θεωρήσουν αδιανόητο να πληρώνουν παραπάνω όταν 
κακός σχεδιασµός ή κακή συντήρηση του δικτύου έχει ως αποτέλεσµα την συµφόρηση.  
Η αποφυγή της συµφόρησης αυξάνοντας πολύ την χωρητικότητα είναι λογική τακτική 
στο δίκτυο κορµού, που αποτελείται από κάποιο αριθµό ζεύξεων, αλλά µπορεί να έχει 
πολύ µεγάλο κόστος στα µητροπολιτικά δίκτυα ή στα δίκτυα πρόσβασης όπου βρίσκεται 
και το µεγαλύτερο κόστος του δικτύου. Στην περίπτωση της 3G το δίκτυο πρόσβασης 
αποτελείται από τους σταθµούς βάσης µε συγκεκριµένη περιοχή κάλυψης και όριο στην 
επέκταση του δικτύου µέχρι το την περιοχή που καλύπτει ένα picocell (συνήθως ένα 
κτίριο). Η σύνδεση του σταθµού βάσης µε το RNC (Radio Network Controller) γίνεται 
µε σταθερές ασύρµατες ζεύξεις σε αγροτικές ή ηµιαστικές περιοχές και µπορεί να είναι 
ακόµα και µε µεγάλης ταχύτητας ζεύξεις οπτικών ινών στις αστικές περιοχές που είναι 
συνήθως ποιο εύκολα αναβαθµίσιµες από το τα βρεις χώρους να αυξηθεί η πυκνότητα 
των σταθµών βάσης. Το κύριο πρόβληµα συµφόρησης είναι περισσότερο πιθανό να 
συµβεί στο δίκτυο πρόσβασης. Έτσι η συµφόρηση στην πρόσβαση µπορεί να συµβεί σε 
πολλά διαφορετικά σηµεία. 

Από την πλευρά του πελάτη η τιµολόγηση συµφόρησης αποτυγχάνει να 
ικανοποιήσει τις βασικές προϋποθέσεις της προβλεψιµότητας, διαφάνειας και απλότητας. 
Μόνο η τιµολόγηση µε την αναµενόµενη συµφόρηση και η PMP ικανοποιούν τις 
παραπάνω απαιτήσεις. 

Από την πλευρά του παρόχου του δικτύου η πολυπλοκότητα των παραπάνω 
τιµολογήσεων αυξάνει τα λειτουργικά κόστη σε σύγκριση µε µια απλή τιµολόγηση µε 
βάση τη χρήση. Καθώς επίσης τα δίκτυα είναι εγκατεστηµένα είναι πολύ δαπανηρή η 
ανάπτυξη ενός µηχανισµού ελέγχου του δικτύου αν δεν είχε προβλεπτή όταν 
σχεδιαζόταν το δίκτυο . Επίσης οι τιµές δεν έχουν σχέση µε τα κόστη του δικτύου, αλλά 



22 

 22 

από το κόστος της ενόχλησης που προκαλείται στους άλλους χρήστες οι οποίοι δεν έχουν 
την ποιότητα της υπηρεσίας που απαιτούν. Στην περίπτωση αυτή η κάλυψη του 
λειτουργικού κόστους θα πρέπει να συνδυαστεί µε µια παράλληλη flat rate τιµολόγηση.  

Τέλος ένα άλλο γεγονός αφορά την ποιότητα της υπηρεσίας. Αν η τιµή αυξάνεται 
µε την συµφόρηση για να λειτουργήσει σαν ένα είδος αποτροπής στην χρήση του 
δικτύου, η τιµή θα αυξάνεται καθώς θα πλησιάζει η συµφόρηση, κατά προτίµηση πριν 
αρχίσει η συµφόρηση και έχουµε επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών. Η ιδέα είναι 
να µειωθεί η ζήτηση χωρίς να χρειαστεί να έχουµε µεγαλύτερες χρεώσεις για χειρότερες 
υπηρεσίες. Αν η συµφόρηση συνεχιστεί παρά την αύξηση των τιµών η ποιότητα της 
υπηρεσίας θα χειροτερέψει. Η τιµή όµως δεν θα πρέπει να πέσει ταχύτερα απ’ ότι η 
ποιότητα της υπηρεσίας γιατί η ζήτηση θα ανέβει ξανά οδηγώντας το σύστηµα σε 
αστάθεια. Η συµφόρηση στο τηλεφωνικό δίκτυο καθορίζεται από την πιθανότητα 
µπλοκαρίσµατος µιας κλήσης. Η χρήση ενός µηχανισµού ελέγχου αποδοχής µιας 
υπηρεσίας εγγυάται ότι η υπηρεσία θα έχει την σωστή ποιότητα. Και αυτό είναι µια 
φυσική συνθήκη για την χρήση µιας απλής χρέωσης µε την χρήση. Το δίκτυο πουλά µια 
υπηρεσία που έχει πάντα ικανοποιητική ποιότητα και αν έχουµε συµφόρηση και η 
ζήτηση είναι µεγαλύτερη από την προσφορά όλοι οι χρήστες δεν θα ικανοποιηθούν αλλά 
µόνο οι χρήστες που θα έχουν την υπηρεσία µε την κατάλληλη ποιότητα θα πληρώσουν 
ενώ οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές µε σταθερή ποιότητα. Η χρήση ελέγχου αποδοχής 
µιας κλήσης χρησιµοποιείται για τις υπηρεσίες που χρειάζονται αυστηρές εγγυήσεις 
ποιότητας [18] όπως είναι η conversational και streaming κλάση. Έτσι τα παραπάνω 
µοντέλα αντιµετώπισης της συµφόρησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε best effort 
υπηρεσίες χωρίς αυστηρές απαιτήσεις σε QoS. 
 

2.4 Κριτική και εναλλακτικές λύσεις για την τιµολόγηση συµφόρησης 

 

Στην πράξη η µόνη τιµολόγηση για την συµφόρηση που χρησιµοποιείται είναι 
αυτή της αύξησης της χρέωσης σε χρονικές περιόδους µε υψηλό φορτίο. Όπως φαίνεται 
και στο σχήµα 2.1και 2.2 από µετρήσεις σε δύο link 622 Mbps του δικτύου κορµού της 
Sprint στις ΗΠΑ που µεταφέρουν IP κίνηση έχουµε προφανής περιόδους µε υψηλή 
κίνηση και το ίδιο ισχύει σε όλα τα δίκτυα κορµού. Κατά συνέπεια η αύξηση της τιµής 
µε την αιχµή του φορτίου µεταφέρει ένα µέρος της κίνησης στις ώρες µη αιχµής και είναι 
η µόνη που χρησιµοποιείται ακόµα από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Παρ’ όλα αυτά 
η τοπική συµφόρηση που µπορεί να έχει µια κεραία µπορεί να µην έχει σχέση µε την 
προβλέψιµη αυτή αύξηση της κίνησης αλλά µε ένα τυχαίο γεγονός όπως ένας σεισµός ή 
ένα αναµενόµενο γεγονός όπως η µαζική συγκέντρωση κόσµου σε ένα µέρος (πχ στο 
τέλος µιας συναυλίας ή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα). 
Η 3GPP στην σύστασή της TR 25.922 ([18]) δίνει τους παρακάτω βήµατα για την 
αντιµετώπιση της συµφόρησης. 

1. Ανίχνευση συµφόρησης: Για την ανίχνευση συµφόρησης προτείνεται η εισαγωγή 
ενός κριτηρίου βασισµένο στην αύξηση του φορτίου πάνω από ένα συγκεκριµένο 
όριο κατά την διάρκεια ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος που να 
αποφασίσει κατά πόσο το δίκτυο είναι συµφορηµένο ή όχι. 

2. Αντιµετώπιση της συµφόρησης. Ένας αλγόριθµος βασισµένος σε τρία βήµατα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διατηρήσει την σταθερότητα στο δίκτυο: 

• Προτεραιότητα: Ταξινοµώντας τους διάφορους χρήστες από µικρή σε 
µεγαλύτερη προτεραιότητα (π.χ., από αυτούς που αναµένουν χειρότερη 
ποιότητα υπηρεσίας σε αυτούς µε ποιο αυστηρές απαιτήσεις).  

• Μείωση φορτίου: ∆υο κύρια µέτρα µπορούν να ληφθούν: 
a) Επιλεκτικό µπλοκάρισµα νέων συνδέσεων όταν υπάρχει 

συµφόρηση 
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b) Μείωση του µέγιστου ρυθµού µετάδοσης 
• Έλεγχος φορτίου: Η µείωση του φορτίου µπορεί να συνεχιστεί µέχρι το 

φορτίο να πέσει κάτω από το συγκεκριµένο όριο οπότε το σύστηµα 
µπαίνει στην κατάσταση ανάνηψης από την συµφόρηση. 

3. Ανάνηψη από την συµφόρηση: Προσπάθεια για επαναφορά των 
χαρακτηριστικών µετάδοσης σε αυτές πριν ξεκινήσει η συµφόρηση, 
χρησιµοποιώντας ένα χρονοδιάγραµµα για κάθε χρήστη.  

Από τα παραπάνω αυτό που µπορεί να έχει σχέση µε την τιµολόγηση είναι η 
προτεραιότητα µε χρήση τιµολόγησης κατά προτεραιότητα. Η εναλλακτική λύση που 
προτείνεται παρακάτω έχει σχέση µε την δηµιουργία προτεραιότητας. Επίσης σχέση µε 
την τιµολόγηση µπορεί να έχει η µείωση του µέγιστου ρυθµού µετάδοσης. Αυτό πχ 
µπορεί να σηµαίνει ότι ενώ έχουµε µια κλήση βιντεοτηλεφωνίας αυτή να µεταπέσει σε 
απλή φωνητική κλήση ή αν έχουµε µια µετάδοση βίντεο µε ποιότητα Α αυτή να 
µεταπέσει σε µετάδοση µε ποιότητα Β. 

 

 
Σχήµα 2.1 Εβδοµαδιαία κίνηση Internet σε ζεύξη δικτύου κορµού ([19]) 

 

 
Παράδειγµα αλγορίθµου κατανοητής χρέωσης µε βάση την συµφόρηση 

 
Η λύση αυτή περιλαµβάνει τη χρήση µιας τιµολόγησης συµφόρησης στην ασύρµατη 

πρόσβαση µόνο γι’ αυτούς που είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν παραπάνω 
προκειµένου να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε µια υπηρεσία κατά την διάρκεια 
της συµφόρησης. Για παράδειγµα όταν πρόκειται να συµβεί συµφόρηση (πχ. αν το 
φορτίο πλησιάσει το L4=90% της χωρητικότητας για παράδειγµα) ένα µέρος του εύρους 
ζώνης θα µπορούσε να δεσµευτεί για κάποιους χρήστες που είναι διατεθειµένοι να 
πληρώσουν παραπάνω. Αυτά τα κανάλια θα τιµολογηθούν ανά Mbyte µε µια 
επιπρόσθετη τιµή πάνω από την κανονική. Παραδείγµατος χάριν εάν ο χρήστης 
καταβάλλει µια τιµή Α flat-rate η τιµή κατά τη διάρκεια της συµφόρησης για αυτά τα 
κανάλια θα µπορούσε να είναι P=A+B*V όπου το V είναι ο όγκος των δεδοµένων. Εάν ο 
χρήστης καταβάλλει ήδη µια τιµή ανά Mbyte  A*V η νέα τιµή θα ήταν P=(A+B)*V. Οι 
καταναλωτές που δεν θα ήταν πρόθυµοι να καταβάλουν αυτήν την πρόσθετη τιµή θα 
έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να υποφέρουν από τη συµφόρηση µε δεδοµένο ότι οι 
πελάτες είναι ευαίσθητοι ως προς την τιµή και η πλειοψηφία επέλεξε να µην πληρώσει 
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αυτήν την πρόσθετη δαπάνη. Αυτό σηµαίνει ότι θα έχει και χειρότερη ποιότητα 
υπηρεσίας. Η τεχνική αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε την τιµολόγηση 
µε τις ώρες αιχµής δεδοµένου ότι η τιµολόγηση µε τις ώρες αιχµής µπορεί να 
αντιµετωπίσει την προβλέψιµη συµφόρηση στο δίκτυο κορµού και η τιµολόγηση που 
περιγράψαµε πριν µπορεί να αντιµετωπίσει την µη-προβλέψιµη συµφόρηση, όπως πχ 
στην περίπτωση ενός σεισµού ή την προβλέψιµη συµφόρηση εκτός των ωρών αιχµής 
όπως πχ. όταν τελειώνει ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. ∆εδοµένου ότι αυτή η τιµολόγηση 
ισχύει µόνο στο ασύρµατο µέσο, η συµφόρηση λόγω των αποτυχιών στο δίκτυο κορµού 
δεν θα είχε επιπτώσεις σ’ την και αυτό είναι λογικό από την άποψη του χρήστη. Ένας 
χρήστης µπορεί να καταλάβει πότε πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να έχουν πρόσβαση 
στο ίδιο ασύρµατο κανάλι και να καταλάβει ότι υπάρχει µια πιθανότητα να µην 
εξυπηρετηθεί και µερικοί από αυτούς θα το βρουν λογικό να πληρώσουν µια πρόσθετη 
δαπάνη. Αυτός ο τύπος τιµολόγησης είναι επίσης κοινωνικά δίκαιος δεδοµένου ότι 
εµποδίζει τους ανθρώπους µε µεγάλη προθυµία να πληρώσει (µεγάλο εισόδηµα) για να 
χρησιµοποιήσει όλη την χωρητικότητα κατά τη διάρκεια της συµφόρησης δεδοµένου ότι 
µόνο ένα µέρος της χωρητικότητας είναι δεσµευµένο γι’ αυτούς. Η τιµολόγηση µε 
δηµοπρασία θα µπορούσε επίσης να ισχύσει για αυτά τα δεσµευµένα κανάλια. Όταν το 
φορτίο της κίνησης µειώνεται κάτω από ένα ορισµένο ποσοστό της συνολικής 
χωρητικότητας (L3=80% παραδείγµατος χάριν) αυτά τα κανάλια θα ελευθερωθούν για 
την κανονική κίνηση. Εάν τα δεσµευµένα κανάλια αντιµετωπίσουν επίσης συµφόρηση η 
τιµή θα µειωθεί πίσω στην κανονική τιµολόγηση δεδοµένου ότι δεν υπάρχει καµία 
διαφορά σε ποιότητα υπηρεσίας από τα κανονικά εξυπηρετούµενα κανάλια.  

Για τον σχεδιασµό των τιµών στην παραπάνω περίπτωση ισχύει ότι και στον 
σχεδιασµό των τιµών στο µοντέλο PMP ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις αστάθειας. 
Είναι φανερό όµως ότι µια εταιρεία που το δίκτυό της λόγω µικρότερης χωρητικότητας ή 
χειρότερου σχεδιασµού έχει συχνότερες συµφορήσεις πράγµα που σηµαίνει µεγαλύτερες 
χρεώσεις για του συνδροµητές της και αυξηµένη πιθανότητα να χάσει σε πελάτες. 
Εποµένως σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον η τιµολόγηση συµφόρησης σε ώρες εκτός 
των αναµενόµενων είναι προβληµατική. 

Στα παραπάνω µπορούµε να προσθέσουµε και µια αντίστροφη διαδικασία. Όταν 
το φορτίο βρεθεί κάτω από ένα ορισµένο ποσοστό (πχ L1=10% του φορτίου) για την 
αύξηση της ζήτησης και άρα των εσόδων εφόσον οι πόροι του δικτύου είναι άφθονοι να 
µειωθεί η τιµή µέχρι το φορτίο να ξανανέβει σε ένα ποσοστό L2=30% για παράδειγµα 
και οι τιµές να πάρουν την κανονική τους µορφή. Η εναλλαγή των µοντέλων ανάλογα µε 
το φορτίο φαίνονται στο σχήµα 2.3. Στο σχήµα οι τιµές L1, L2, L3 και L4 αναφέρονται σε 
τιµές του φορτίου στο δίκτυο πρόσβασης ενώ P1 , P2 και P3 αναφέρονται στις 
διαφορετικές χρεώσεις που χρησιµοποιούνται. Ο λόγος που προτείνεται το Paris Metro 
Pricing για την περίπτωση της τιµολόγησης P3 αντί µιας απλής αύξησης της τιµής η 
οποία θα δηµιουργούσε µείωση της ζήτησης είναι η δηµιουργία ξεχωριστών καναλιών µε 
υψηλή τιµή που θα αντιµετωπίζουν και τα έκτακτα γεγονότα που αναφέραµε πριν τα 
οποία θα έχουν πολύ µικρή πιθανότητα µπλοκαρίσµατος στις ώρες αιχµής. Είναι φανερό 
ότι το κόστος µιας τέτοιας τιµολόγησης είναι µεγαλύτερο απ’ ότι η απλή αύξηση της 
τιµής. Για να υλοποιηθεί µια τέτοια τιµολόγηση και να είναι και διαφανής για τον χρήστη 
δηλαδή να µπορεί να γίνεται επαλήθευση της χρέωσης θα πρέπει στα CDRs να 
περιλαµβάνεται και η πληροφορία του τηλεπικοινωνιακού φορτίου στην κεραία 
πρόσβασης και η ζώνη χρέωσης για την περίπτωση επιλογής της ζώνης υψηλής χρέωσης 
του PMP. 

Στο σχήµα 2.3 η επιλογή των επιπέδων L1, L2, L3 και L4 και ο λόγος της ανάγκης 
ύπαρξης διαφορετικού επιπέδου L1  για να ξεκινήσει το τιµολόγιο P1 και διαφορετικού 
επιπέδου L2 για να σταµατήσει το τιµολόγιο P1 και να επιστρέψουµε στο P2 έχει να κάνει 
µε την ευστάθεια του συστήµατος. Στόχος είναι να µην ταλαντώνεται το σύστηµα µεταξύ 



25 

 25 

δύο τιµολογίων όταν βρισκόµαστε στο όριο L1 ή στο όριο L4. Τέτοιες πρακτικές είναι 
τυπικές στα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτή η θεωρία 
ώστε να βρεθούν οι τιµές L1, L2, L3 και L4 από ιστορικά στοιχεία της τηλεπικοινωνιακής 
κίνησης ώστε να οδηγούµαστε σε ευσταθές σύστηµα.  

 
     
    P3 
 
     
    P2 
     
 
    P1  
 
 
                     L1          L2                                   L3      L4 

 
Σχήµα 2.3 Χρέωση µε βάση το φορτίο του δικτύου 

 
 
Αν θέλαµε να δούνε πως αυτό θα µπορούσε να υλοποιηθεί σε µια συσκευή 

κινητής τηλεφωνίας, PDA ή Laptop αυτό θα µπορούσε να γίνει µε µια ένδειξη στην 
συσκευή του χρήστη που εκτός από το επίπεδο σήµατος που παίρνει από την κεραία θα 
έχει και το επί τοις εκατό φορτίο της κεραίας πρόσβασης. Αυτό µπορεί να υλοποιηθεί µε 
προσθήκη στα πρωτόκολλα επικοινωνίας της συσκευής µε το δίκτυο καθώς την 
πληροφορία αυτή την έχει ο σταθµός βάσης σε αντίθεση πχ µε την ένδειξη του επιπέδου 
σήµατος που προκύπτει από τον δέκτη της συσκευής του χρήστη. Η ένδειξη αυτή θα 
µπορούσε επίσης να έχει αντί το ποσοστό φόρτισης απλά ποιο από τα τρία τιµολόγια 
ισχύει εκείνη την στιγµή ώστε ο συνδροµητής να καθορίσει την συµπεριφορά του. Ο 
τελευταίος τρόπος δίνει την δυνατότητα στο δίκτυο να µεταβάλλει τα όρια L1, L2, L3 και 
L4 βελτιστοποιώντας ανάλογα  µε το πόσο απότοµες είναι οι µεταβολές του φορτίου την 
ευστάθεια του συστήµατος. Παρ’ όλα αυτά το τελευταίο έχει το µειονέκτηµα ότι δεν 
υπάρχει πλέον διαφάνεια στην χρέωση αφού στα CDRs για τα ίδια επίπεδα φορτίου 
µπορεί να υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις καθώς η χρέωση θα είναι πλέον εντελώς 
δυναµική µε αποτέλεσµα  να µην µπορεί επαρκώς να δικαιολογήσει στον συνδροµητή τις 
χρεώσεις. 

Καθώς όπως θα δούµε θα προσανατολιστούµε τελικά σε προτάσεις τιµολόγησης 
που προσανατολίζονται στις τελικές υπηρεσίες και όχι στην απλή µεταφορά δεδοµένων η 
χρήση του παραπάνω µοντέλου σε ένα περιβάλλον πολλαπλών υπηρεσιών θα µπορούσε 
να γίνει όσο αναφορά την µείωση µε αύξηση των δωρεάν λεπτών ή bytes σε µια 
υπηρεσία όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας σε ώρες µη αιχµής για τις υπηρεσίες µε 
προπληρωµένο όγκο δεδοµένων, ενώ για τις υπηρεσίες µε χρέωση µε το γεγονός µε απλή 
µείωση της τιµής του προϊόντος. Αυτό γίνεται σήµερα στην καρτοκινητή τηλεφωνία µε 
επιστροφή χρόνου οµιλίας ανάλογα µε την χρήση µόνο που στην περίπτωση αυτή πλέον 
η επιστροφή γίνεται υπολογίζοντας µόνο την χρήση σε ώρες µη συµφόρησης. Η 
περίπτωση της αύξησης της τιµής θα µπορούσε να γίνει για τις προπληρωµένες 
υπηρεσίες  µε χρέωση µε το χρόνο ή τον όγκο δεδοµένων ακόµα και αν δεν έχει 
τελειώσει ο προπληρωµένος χρόνος ή όγκος δεδοµένων ή αν έχει τελειώσει µε αύξηση 
της τιµής τους ανά λεπτό ή ανά mbyte, ενώ για τις υπηρεσίες µε χρέωση µε το γεγονός µε 
απλή αύξηση της τιµής του προϊόντος. Η αυξήσεις αυτές πρέπει να είναι αρκετά µεγάλες 
ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα συµφόρησης στη ζώνη υψηλής χρέωσης του PMP ενώ οι 
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υπόλοιποι θα ανταγωνιστούν µε τις υπάρχουσες χρεώσεις για το φάσµα της ζώνης 
χαµηλής χρέωσης µε τις υπάρχουσες χρεώσεις. Καθώς οι υπηρεσίες interactive 
/background είναι οι πρώτες που κόβονται σε περίπτωση συµφόρησης τα παραπάνω θα 
περιοριστούν ουσιαστικά µόνο στις υπηρεσίες συνοµιλίας (conversational) και εν µέρει 
τις υπηρεσίες streaming. 

Η παραπάνω χρέωση µπορεί να δώσει την συµπεριφορά και το προφίλ ενός 
συνδροµητή όσο αφορά την µεταβολή των τιµών έστω και σε τρία µόνο επίπεδα ενώ αν 
την δούµε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χρήστη που περιγράψαµε παραπάνω έχει όλα 
τα στοιχεία που απαιτούνται. Είναι δηλαδή προβλέψιµη, διαφανής, απλή και κατανοητή. 
Όλα τα παραπάνω ισχύουν για την απλή τιµολόγηση της µεταφοράς των δεδοµένων από 
το δίκτυο και η τιµολόγηση αυτή δεν έχει πάλι σχέση µε την αξία της υπηρεσίας στον 
συνδροµητή. 

 
Τελικά συµπεράσµατα από την τιµολόγηση συµφόρησης 

 
Τα συµπεράσµατά µας για την τιµολόγηση συµφόρησης είναι: 
α) Τα διάφορα µοντέλα που περιλαµβάνουν έναν µηχανισµό πλειοδοσίας, είναι 

πολύ πολύπλοκα για τους πελάτες, πολύ δαπανηρά για να υλοποιηθούν από τις εταιρίες 
και ξένα για την πλειονότητα των καταναλωτών ενώ είναι αµφίβολο του πόσο 
αντανακλούν πραγµατικά την αξία της υπηρεσίας στον καταναλωτή. 

β)  Η τιµολόγηση συµφόρησης επιβάλλει επίσης στους καταναλωτές να ξοδεύουν 
χρόνο για την επιπλέον υποχρέωση να παρακολουθεί την κατάσταση του δικτύου  

γ) Η χρέωση σύµφωνα µε τις αναµενόµενες περιόδους συµφόρησης είναι εύκολη 
στην εφαρµογή, κατανοητή από τον πελάτη και είναι η µόνη που χρησιµοποιείται ακόµα. 
Αυτός ο τρόπος τιµολόγησης µπορεί να µειώσει την συµφόρηση στο δίκτυο κορµού το 
οποίο γενικά δεν είναι συµφορηµένο γι αυτό και όπως και στα δίκτυα φωνής υπάρχει η 
τάση να εξαλειφθεί και αυτή.  

δ) Η συµφόρηση στην πρόσβαση στα δίκτυα κινητής µπορεί να εµφανιστεί σε 
πολλά διαφορετικά σηµεία (the Radio Base Stations) και είναι πολύ πολύπλοκο και 
δαπανηρό η υλοποίηση µια δυναµικής τιµολόγησης για την συµφόρηση στην πρόσβαση. 
Μια απλή µέθοδος τιµολόγησης όπως η PMP για κάποια δεσµευµένα ασύρµατα κανάλια 
µπορεί να περιορίσει την συµφόρηση στο ασύρµατο µέσο. 

ε) Ο έλεγχος αποδοχής µιας υπηρεσίας (session admission control) από το δίκτυο 
λειτουργεί πιο δίκαια για τον χρήστη για υπηρεσίες που χρειάζονται εγγυήσεις στην 
ποιότητα QoS από την τιµολόγηση συµφόρησης και οδηγεί σε σταθερές τιµές. 

στ) Τα έσοδα δεν είναι µια απλή συνάρτηση των bytes καθώς οι διάφορες 
υπηρεσίες έχουν διαφορετική ελαστικότητα ζήτησης και ο υπολογισµός της τιµής πρέπει 
να γίνεται ανάλογα µε την υπηρεσία. Η οικονοµική θεωρία δεν εξυπηρετεί καθώς το 
κάθε byte έχει διαφορετική αξία ανάλογα µε την εφαρµογή. 

Η όλη παραπάνω προσέγγιση είναι η προσέγγιση για τιµολόγηση από την πλευρά 
των µηχανικών δικτύων που η λογική τους είναι να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο χωρίς 
συµφόρηση παρέχοντας υπηρεσίες µε ποιότητα και µε το κατά το δυνατόν µεγαλύτερα 
έσοδα µε την βοήθεια της οικονοµικής θεωρίας. Οι τιµές που προκύπτουν από την 
παραπάνω προσέγγιση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις µη αποδεκτές από τον 
πελάτη και προβληµατική η προώθηση µέσω του marketing των τιµολογιακών αυτών 
πολιτικών. Είναι επίσης και άχρηστος ο υπολογισµός πολύπλοκων τιµών αν η 
συµφόρηση µπορεί να προβλεφτεί. Αν δεν µπορεί να προβλεφθεί ένα απλό µοντέλο όπως 
αυτό που προτάθηκε πριν µπορεί να λειτουργήσει θετικά στην µείωση της συµφόρησης 
µε την βοήθεια της τιµολόγησης. 
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3. Τιµολογιακές πολιτικές στην πράξη 

 
Καθώς τα πολύπλοκα µοντέλα τιµολόγησης συµφόρησης δεν έχουν βρει ακόµα 

εφαρµογή στην πράξη στο σταθερό Internet και είναι αµφίβολο αν ποτέ 
χρησιµοποιηθούν στο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον της 3ης γενιάς κινητής 
τηλεφωνίας, πιο κλασσικά µοντέλα τιµολόγησης χρησιµοποιούνται. Για τις υπηρεσίες 
που είναι στην κατηγορία conversational όπως είπαµε ο τρόπος τιµολόγησης δεν άλλαξε 
σε σχέση µε το GSM. Άλλωστε ακόµα σε ορισµένα δίκτυα οι υπηρεσίες αυτές 
εξυπηρετούνται από το δίκτυο µεταγωγής κυκλώµατος του παρόχου του δικτύου ενώ σε 
κάποιες εταιρίες µε άδεια µόνο για το UMTS χρησιµοποιούν το δίκτυο µεταγωγής 
πακέτων. Στην πράξη γενικά η τελική τιµή διαµορφώνεται από το κόστος του 

προϊόντος που δίνει ένα κατώτατο όριο τιµής, την έρευνα αγοράς για την 

τιµολόγηση µε βάση την αξία στον χρήστη και το τι κάνει ο ανταγωνιστής. Οι 
τεχνικές της µεγιστοποίησης του κέρδους έχουν µικρή εφαρµογή και δεν είναι 
εφαρµόσιµα καθώς τα προϊόντα είναι πολλά και η µοντελοποίηση για να βρεθούν οι 
τιµές από µια συνάρτηση βελτιστοποίησης γίνεται πολύπλοκη και αναποτελεσµατική. Αν 
θεωρήσουµε το παράδειγµα του i-mode ευκαιρίες για αύξηση των κερδών περισσότερο 
εµφανίζονται όταν εισάγονται καινούρια προϊόντα στην αγορά µε νέα µοντέλα χρέωσης 
και διάθρωσης της τιµής. Αν το κόστος δεν είναι ο βασικός παράγοντας ορισµού της 
τιµής, τότε οι τιµές καθορίζονται συνήθως από τον ανταγωνισµό. Ένα µοντέλο που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της τελική τιµής και την ενοποίηση των 
δύο τιµολογήσεων περιεχοµένου και χρήσης για να φτάσει µια τιµή στον τελικό χρήστη 
είναι αυτό που φαίνεται στο σχήµα 3.1. 

Με βάση το σχήµα αυτό θα χωρίσουµε τις υπηρεσίες σε υπηρεσίες µε 
προβλέψιµη κίνηση όταν ζητείται η υπηρεσία και σε υπηρεσίες µε µη προβλέψιµη 
κίνηση. Για υπηρεσίες µε προβλέψιµη κίνηση (δηλ. προβλέψιµο αριθµό bytes που 
χρειάζονται για την υπηρεσία) η τιµολόγηση γεγονότος είναι κατάλληλη Παραδείγµατα 
προβλέψιµης κίνησης είναι το κατέβασµα ενός βίντεο κλιπ ή ενός µουσικού κοµµατιού. 
Το µέγεθός τους είναι από πριν γνωστό. Προβλέψιµη ως ένα βαθµό είναι και η κίνηση 
που προκαλεί η προβολή ενός τηλεοπτικού καναλιού στο κινητό αν υπάρχει περιορισµός 
στο χρόνο που έχει πρόσβαση στην υπηρεσία ο χρήστης πχ συνδροµή σε ένα τηλεοπτικό 
κανάλι µε χρήση έως 1 ώρα την ηµέρα. 

Μη προβλέψιµη κίνηση προκαλούν αντίθετα είναι οι streaming εφαρµογές που 
δεν έχουν κανένα περιορισµό στον χρόνο. Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα 3.1. 

Στις υπηρεσίες µε προβλέψιµο κόστος η εφαρµογή τιµολόγησης µε το γεγονός ή 
την συναλλαγή είναι η απλή και σωστή λύση. Από το κόστος υπολογίζουµε τη χρέωση 
µεταφοράς της πληροφορίας αυξηµένο κατά το περιθώριο κέρδους ενώ σ’ αυτήν 
προστίθεται η αξία του περιεχοµένου. Το κόστος ανά Mbyte υπολογίζεται µε βάση το 
πλήρες κόστος (FAC Full Allocated Cost) ενώ αν η υπηρεσία έχει χαµηλή κίνηση ως 
κοινό κόστος µπορεί να υπολογιστεί µε βάση το επαυξητικό κόστος (LRIC Long Run 
Incremental Cost) (βλ. παράρτηµα Β) ώστε να έχουµε την δυνατότητα χαµηλής 
τιµολόγησης της υπηρεσίας. 

Στις υπηρεσίες µε µη προβλέψιµο κόστος για την αποφυγή υπερβολικής χρήσης 
από τον πελάτη µπαίνουν οι παράµετροι του χρόνου και του όγκου των δεδοµένων αλλά 
ποτέ µαζί. Το κόστος καθορίζει το όριο στην τιµολόγηση ενώ η έξτρα χρέωση πάνω από 
ένα όριο όγκου δεδοµένων ή χρόνου εξασφαλίζει τον περιορισµό της εκτεταµένης 
χρήσης της υπηρεσίας που θα δηµιουργούσε προβλήµατα συµφόρησης. Πάλι αν 
πρόκειται για υπηρεσία που το περιεχόµενο ελέγχεται (mobile TV) προστίθεται η αξία 
του περιεχοµένου. 
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Στην συνέχεια θα δούµε την τιµολόγηση υπηρεσιών δεδοµένων µε βάση το 
σχήµα 3.1 και τον πίνακα 3.1 τόσο αυτών µε προβλέψιµη κίνηση όσο και αυτών µε µη 
προβλέψιµη κίνηση.  

Γενικά για µια αποδεκτή τιµή και από τους καταναλωτές και από το πάροχο της 
υπηρεσίας πρέπει να ισχύει: 

Κόστος παραγωγής < τιµή < προθυµία του πελάτη να πληρώσει 
Η προθυµία του πελάτη να πληρώσει προκύπτει την πρόβλεψη της ζήτησης 

ανάλογα µε την τιµή. 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ 

conversational person-to-person 
πραγµατικού χρόνου(φωνή και βίντεο)   ΝΑΙ 

Person-to-person µη πραγµατικού 
χρόνου text messaging (sms) ΝΑΙ 

  
 

Person-to-person µη πραγµατικού 
χρόνου multimedia messaging (mms),  
e-mail  

  
NAI 

Περιεχόµενο σε συνδροµητή - περιήγηση 
Mobile-portal   NAI 

Περιεχόµενο σε συνδροµητή - download 
(ringtone,game,mp3, video clip) NAI   

Περιεχόµενο σε συνδροµητή –person-to-
person streaming κατ’ απαίτηση (VoD) NAI   

Περιεχόµενο σε συνδροµητή –person-to-
person streaming ζωντανό (mobile TV)   NAI 

Πρόσβαση στο Internet   NAI 

 
Πίνακας 3.1 Υπηρεσίες µε προβλέψιµο και µη προβλέψιµο κόστος 
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ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ

ΣΤΑΘΕΡΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ € / ΜΟΝΑ∆Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

 
Σχήµα 3.1 Υπολογισµός τιµής  ανάλογα µε την υπηρεσία 
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3.1 Τιµολόγηση υπηρεσιών που δεν ελέγχει ο πάροχος του δικτύου 

 
Είδαµε ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται χωρίζονται σε υπηρεσίες που ελέγχει ο 

πάροχος του δικτύου και υπηρεσίες που δεν ελέγχει όπως είναι το mobile internet όπου 
τα δεδοµένα περνάνε από το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας και αυτό που χρεώνεται 
είναι βασικά η σύνδεση µε το δίκτυο και το κόστος µεταφοράς των δεδοµένων. 

Καθώς η κάλυψη του κόστους και η απόδοση στην επένδυση είναι σηµαντικά για 
µια εταιρίας κινητής τηλεφωνίας η πληροφορία του κόστους χρησιµοποιείται για το 
καθορισµό της τιµής [20,21]. Στις υπηρεσίες όπως το Mobile internet που δεν υπάρχει 
δυνατότητα διαφοροποίησης του προϊόντος αλλά µόνο διαφοροποίηση στην τιµή 
σχεδιάζοντας πακέτα για διάφορα τµήµατα της αγοράς ένας σηµαντικός παράγοντας 
υπολογισµού της τελικής τιµής είναι το κόστος. Η οικονοµική θεωρία καθορίζει ότι σε 
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον οι τιµές ισούνται µε το οριακό κόστος (MC) παραγωγής 
µιας µονάδας προϊόντος. Το οριακό κόστος είναι η µικρότερη τιµή που θα µπορούσε να 
χρεώσει µια εταιρία αλλιώς δεν θα µπορεί να καλύψει τα µεταβλητά της κόστη πράγµα 
που κάνει ασύµφορο να παρέχει την υπηρεσία. Το οριακό κόστος δεν συµπεριλαµβάνει 
τα σταθερά και κοινά κόστη των υπηρεσιών.  

Στα ασύρµατα δίκτυα τα σταθερά κόστη αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του 
κόστους κάνοντας το οριακό κόστος πρακτικά µηδενικό. Για την αντιµετώπιση αυτού 
του προβλήµατος στην τηλεπικοινωνίες εισήχθη η έννοια του αυξητικού κόστους 
(incremental cost IC). Αντί να µετράτε το κόστος µιας επιπλέον µονάδας προϊόντος, το 
αυξητικό κόστος εκφράζει το κόστος της παροχής µιας µεγάλης αύξησης του προϊόντος 
όπως συµβαίνει στις τηλεπικοινωνίες όπου κάθε φορά αυξάνεται η χωρητικότητα κατά 
ένα µεγάλο βήµα όποτε απαιτείται. Για παράδειγµα αύξηση κατά ένα εκατοµµύριο λεπτά 
ή ένα εκατοµµύριο MByte δεδοµένων. Όταν τα κόστη υπολογίζονται για µια µεγάλη 
περίοδο(long run LR), τότε προκύπτει το LRIC. ∆ιαιρώντας το LRIC µε τον αριθµό των 
µονάδων της αύξησης προκύπτει το µέσο αυξητικό κόστος (Long Run Average 
Incremental Costs, LRAIC).  

Ο άπειρος αριθµός αυξήσεων µπορεί να θεωρηθεί σε τρεις διαφορετικές 
κατηγορίες(σχ. 3.2): 

1. Μια µικρή µεταβολή στον όγκο σε µια συγκεκριµένη υπηρεσία,  
2. Η προσθήκη µιας ολόκληρης υπηρεσίας 
3. Η προσθήκη ενός ολόκληρου αριθµού υπηρεσιών. Όπως φαίνεται και στο 

σχήµα τα σταθερά κόστη για τις υπηρεσίες αυτές συµπεριλαµβάνονται στο 
LRIC. Κοινά κόστη που δεν αφορούν τις υπηρεσίες αυτές δεν 
συµπεριλαµβάνονται. 

Ο υπολογισµός του κόστους µε τους δύο πρώτους ορισµούς είναι πολύ 
χρονοβόρα διαδικασία αλλά για την κοστολόγηση απλώς των MB σε ένα δίκτυο 
πολλαπλών υπηρεσιών η τρίτη µέθοδος µας είναι αρκετή. 

Ο µέσο µακροχρόνιο αυξητικό κόστος ανά MB ορίζεται σαν το µέσο κόστος 
µετάδοσης ενός επιπλέον bit στο δίκτυο κατά την διάρκεια της ώρας αιχµής. Συνήθως ο 
χρονικός ορίζοντας είναι 4µήνου και για την αύξηση υπολογίζονται όλα τα Bits 
ανεξάρτητα από την υπηρεσία που κουβαλούν. 
Το µέσο αυξητικό κόστος ανά ΜΒ υπολογίζεται από τη σχέση: 

Μέσο Αυξητικό κόστος ανά MB = Αυξητικό κόστος δικτύου/ Αυξητική 
ποσότητα (incremental volume) σε ΜΒ 
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Σχήµα 3.2 Υπολογισµός κόστους για µια και πολλές υπηρεσίες [12] 

 

 

 
Σχήµα 3.3 Μέσο και αυξητικό κόστος ([22]) 

 

Οι κανόνες που χρησιµοποιούνται όταν λαµβάνουµε υπόψη το κόστος στην 
τιµολόγηση είναι: 

� Η τιµή οποιουδήποτε προϊόντος δεν θα είναι χαµηλότερη από το 
επαυξητικό κόστος (LRIC) µιας πρόσθετη µονάδα του προϊόντος   ούτε 
από το µέσο επαυξητικό κόστος (LRAIC) όλων των µονάδων του 
προϊόντος. 

� Η τιµή οποιουδήποτε προϊόντος δεν θα είναι υψηλότερη από το µέσο 
αυτόνοµο κόστος (SAC) εκείνο το προϊόν. 

Το αυτόνοµο κόστος (SAC) είναι το κόστος για να δοθεί µια υπηρεσία από µόνη 
της και συµπεριλαµβάνει τα κοινά έξοδα παροχής συνδυασµού υπηρεσιών και τα κοινά 
κόστη παροχής όλων των υπηρεσιών και η τιµή που προκύπτει από αυτό είναι αρκετά 
µεγαλύτερη από το LRIC ενώ από την άλλη πλευρά το LRIC δίνει τιµή µικρότερη από το 
κόστος της υπηρεσίας οπότε χρειάζεται µια προσαύξηση για την κάλυψη του συνολικού 
κόστους. Στο παράρτηµα Β γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση των µοντέλων κόστους µε 
τα διαγράµµατά τους. 

Αυτοί οι κανόνες δεν καθορίζουν στην πράξη ακριβώς τη σωστή τιµή για κάθε 
υπηρεσία αλλά δίνουν ένα χαµηλότερο και ανώτερο όριο στη τιµή (βλ. σχήµα 3.4). Στο 
σχήµα αυτό έχουµε υπολογισµό του LRIC για µια συγκεκριµένη υπηρεσία. 

Μια προσέγγιση που γίνεται για την αποφυγή της συµφόρησης είναι να 
καθορίζεται η τιµή ανά ΜΒ ώστε να καλυφθούν τα λειτουργικά κόστη και το κόστος της 
επένδυσης µαζί µε µια λογική απόδοση της επένδυσης, να γίνει εκτίµηση της ζήτησης γι’ 
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αυτήν την τιµή και στην συνέχεια να γίνει η αρχική διαστασιοποίηση του δικτύου γι’ 
αυτήν την ζήτηση. 

Στην συνέχεια καθώς η τιµές θα διαµορφώνονται από τον ανταγωνισµό αύξηση 
της ζήτησης λόγω µείωσης των τιµών θα οδηγήσει σε νέα επένδυση για αύξηση της 
χωρητικότητας του δικτύου εφόσον αυτή µπορεί να αποσβεστεί σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα και συνυπολογίζοντας και το κόστος ευκαιρίας της χαµένης ζήτησης. Αυτό 
φαίνεται στο σχήµα 3.5 όπου µια αύξηση της ζήτησης (συνεχής µπλε γραµµή) σε σχέση 
µε την αρχική (διακεκοµµένη γραµµή) πάνω από την αρχική χωρητικότητα 
(διακεκοµµένη γραµµή) οδηγεί σε αύξηση της χωρητικότητας (συνεχής γραµµή). 

Η λογική του υπολογισµού του κόστους µε βάση την ζήτηση είναι γνωστή σαν 
προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και βασίζεται σε δύο ιδέες: Την διαµόρφωση ενός 
βελτιστοποιηµένου δικτύου και τα τωρινά κόστη. Έτσι συµφωνεί µε το ανταγωνιστικό 
περιβάλλον διαµόρφωσης των τιµών [21]. 

 
 Σχήµα 3.4  Όρια τιµολόγησης υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Σχήµα 3.5 Λογική της διαστασιοποίησης δικτύου 

  
Στο σχήµα 3.6 φαίνεται η ιδέα της τιµολόγησης µε βάση το κόστος για µια 

υπηρεσία background όπως αυτή του Mobile internet. Η καµπύλη RR για µια υπηρεσία 
προκύπτει συνδυάζοντας την καµπύλη κόστους (λειτουργικά κόστη µε τις αποσβέσεις) 
για την υπηρεσία µε ένα στόχο για την απόδοση της επένδυσης (πρόσθεση του 
απαιτούµενου κέρδους στο κόστος).  Η µορφή της καµπύλης είναι έτσι ώστε να µας 
δείχνει της επιπτώσεις των οικονοµιών κλίµακας. Η διαίρεση της καµπύλης RR µε τον 

demand 

time of day 

capacity 
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αναµενόµενο αριθµό των χρηστών µπορεί να µας δώσει την καµπύλη για κάθε χρήστη 
ξεχωριστά (απαιτούµενα έσοδα ανά χρήστη). 

Το επόµενο βήµα είναι να καθοριστούν πακέτα τιµών µε βάση την παραπάνω 
καµπύλη για να έχουµε διαφοροποίηση στην τιµή για διαφορετικά κοµµάτια της αγοράς. 
Στα πακέτα µε βάση τον όγκο της πληροφορίας ο διαχωρισµός γίνεται µε βάση το όγκο 
πληροφορίας. Στο σχήµα 3.7 φαίνεται ότι η χρέωση στον πελάτης είναι σε τρία στάδια. 
Ένα µε ένα σταθερό ποσό R µέχρι ένα µέγιστο T που είναι σε Mbyte (αντίστοιχα στις 
conversational υπηρεσίες είναι σε δευτερόλεπτα) και στην συνέχεια µετά από αυτό το 
µέγιστο έχουµε γραµµική χρέωση µε το Mbyte. Ο προσδιορισµός του R και της έξτρα 
χρέωσης χρήσης είναι ανάλογα µε το κοµµάτι των πελατών που απευθύνονται. 
Σχεδιάζοντας εφαπτόµενες πάνω στην καµπύλη µπορούµε να πάρουµε διαφορετικές 
τιµές για διάφορους συνδυασµούς σταθερών τιµών και χρεώσεων χρήσης.  

Ένα πλεονέκτηµα των µεθόδων αυτών είναι ότι δίνουν στους συνδροµητές το 
κίνητρο να αποκαλύψουν την ακριβή πληροφορία του αναµενόµενου όγκου δεδοµένων ή 
χρόνου οµιλίας, καθώς επιλέγοντας την κατάλληλη χρέωση θα µειώσουν τα έξοδά τους. 
Αυτό από την άλλη πλευρά δίνει πολύτιµες πληροφορίες στον πάροχο για την διαχείριση 
της απαραίτητης χωρητικότητας του δικτύου που είναι πολύ σηµαντικό ιδιαίτερα σε 
περίπτωση αβεβαιότητας ως προς την ζήτηση.  

Στο παραπάνω σχήµα η χρήση της ποιο απότοµης καµπύλης SV σε σχέση µε την 
εφαπτόµενη SU δηλ. υψηλότερες χρεώσεις για κίνηση πάνω από την προσδοκώµενη 
λειτουργεί σαν µέσο ελέγχου και της συµφόρησης από την καλύτερη πρόβλεψη της 
συνολικής κίνησης. 

Συνοψίζοντας τους στόχους που επιτυγχάνονται µε την παραπάνω προσέγγισης : 
• Χρησιµοποιώντας την προσέγγιση του κόστους εξασφαλίζουµε 

κερδοφορία της υπηρεσίας 
• ∆ηµιουργεί διαφοροποίηση της τιµής ανάλογα µε την οµάδα των 

χρηστών που απευθύνεται (∆ιαφοροποίηση τιµής τρίτου βαθµού) 
δηµιουργώντας έτσι την δυνατότητα για µεγαλύτερα έσοδα 

• ∆ιευκολύνει στο σχεδιασµό της χωρητικότητας του δικτύου καθώς το 
κοµµάτι µε την σταθερή τιµολόγηση καθορίζει περίπου και την ποσότητα 
που θα αγοράσει ο συνδροµητής 

• Εµποδίζει του λίγους χρήστες που θέλουν να χρησιµοποιούν το δίκτυο µε 
υπερβολή να το κάνουν µειώνοντας έτσι τα προβλήµατα συµφόρησης. 

• Η σωστή επιλογή του πακέτου από τον καταναλωτή οδηγεί ουσιαστικά σε 
flat rate τιµολόγηση µε όλα τα θετικά που έχει για τον χρήστη. 

Καθώς δεν ελέγχεται το περιεχόµενο δεν χρειάζεται εδώ η παράµετρος της 
χρέωσης του περιεχοµένου του σχήµατος 3.1. 

Η παραπάνω προσέγγιση φαίνεται στις χρεώσεις για το Mobile internet  από τις 
εταιρίες που καθώς η αρχική ζήτηση ήταν αβέβαιη η παραπάνω µορφή τιµολόγησης 
ήταν ιδανική. Στο σχήµα 3.8 φαίνονται η χρεώσεις στην Βρετανία και στο σχήµα 3.9 για 
την Γερµανία ([23]-[28]). Η καµπύλες µετά την σταθερή χρέωση έχουν πολύ απότοµη 
κλήση πράγµα που κάνει εξαιρετικά ασύµφορο την χρήση της υπηρεσίας µετά τον 
προβλεπόµενο αριθµό Mbyte ενώ τα δωρεάν ΜΒ που του δίνονται µέχρι το όριο εκείνο 
τον ωθεί να χρησιµοποιήσει την υπηρεσία µέχρι εκείνο το σηµείο κάνοντας προβλέψιµο 
το ύψος των δεδοµένων που θα διακινήσει. Έτσι εξυπηρετείται η ανάγκη για πρόβλεψη 
της ζήτησης. Οι flat rate χρεώσεις που δίνουν η Orange και η O2 έχουν υποσηµείωση ότι 
µπορούν να αποσύρουν την υπηρεσία από κάποιον χρήστη σε περίπτωση κατάχρησης 
της υπηρεσίας οπότε ουσιαστικά δεν είναι κι αυτή απεριόριστης χρήσης. Στην Γερµανία 
η Vodafone µε το τιµολόγιο Zuhause χρεώνει πολύ ποιο φτηνά (µε την ίδια τιµή 
αγοράζεις 5GB έναντι 200MB στο mobile internet) σε σχέση µε το όταν ο συνδροµητής 
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κινείται. Στο πακέτο Zuhause ο συνδροµητής έχει πρόσβαση σε µια ακτίνα 100µ από το 
σπίτι που µπορεί να δηλώνει κάθε µήνα και το εισήγαγε για λόγους ανταγωνισµού µε την 
σταθερή πρόσβαση στο Internet (DSL,cable) και τις σταθερές ασύρµατες προσβάσεις 
WMAX και WiFi. 

Επίσης στην Γερµανία υπάρχει η εναλλακτική λύση της τιµολόγησης µε τον 
χρόνο του mobile internet που προσφέρει στους καταναλωτές την επίτευξη µεγάλων 
ταχυτήτων συγκρίσιµων µε του DSL  σε ώρες µη συµφόρησης. Όπως είναι φανερό ο 
καταναλωτής θα επιλέξει αυτές τις ώρες για να επιτύχει την µέγιστη ωφέλεια και είναι 
ενδεδειγµένη για µεταφορά µεγάλων αρχείων ή άλλες εφαρµογές µε µεγάλο εύρος ζώνης 
που αν µεταφέρονταν µε χρέωση µε το Mbyte η χρέωση θα ήταν ασύµφορη. Αυτό πάλι 
δίνει την δυνατότητα µεταφοράς κίνησης από τις ώρες συµφόρησης µε ένα τιµολόγιο που 
είναι κατανοητό και µε προβλέψιµη χρέωση για τον χρήστη. Στο σχήµα 3.7 γίνεται µια 
σύγκριση της χρέωσης µε το χρόνο και της χρέωσης µε τον όγκο για διάφορους ρυθµούς 
σύνδεσης (10,20 και 50kbps) που θα θεωρήσουµε σταθερούς και για όγκο δεδοµένων 
500ΜΒ (το πρόγραµµα µε ελεύθερο χρόνο 30 ωρών έχει την ίδια τιµή µε το πρόγραµµα 
που δίνει 500ΜΒ ελεύθερα) όπου φαίνεται το πόσο συµφέρει για την µεταφορά πολύ 
µεγάλου όγκου δεδοµένων τα πακέτα µε την χρέωση χρόνου. 

 
 

 
 Σχήµα 3.6 Καθορίζοντας τιµολόγιο για µια συγκεκριµένη υπηρεσία [20] 

 
 

  
Σχήµα 3.7 Τιµολόγηση τριών µερών [20] 
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Σχήµα 3.8  Τιµές του mobile internet στην Βρετανία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.9 Τιµές του mobile internet στην Γερµανία 
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Η παραπάνω προσέγγιση τιµολόγησης µε βάση το κόστος εξυπηρετεί στην 
περίπτωση που τιµολογούµε δεδοµένα χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη τις τυχόν υπηρεσίες 
που µεταδίδονται καθώς: 

� Οι καταναλωτές αγοράζουν ένα προϊόν χωρίς διαφοροποιήσεις στην ποιότητα 
� Η τιµολόγηση είναι απλή µε λίγες διαφοροποιήσεις µεταξύ των καταναλωτών 

(διαφοροποίηση µόνο µε τον όγκο των δεδοµένων) ενώ η τιµή είναι γραµµική 
Τα κόστη που έχουν σχέση µε τον καταναλωτή (κόστος απόκτησης, διατήρησης 

και φροντίδας πελατών) δεν είναι µεγάλα. 
Τέλος η παραπάνω προσέγγιση µε τον υπολογισµό του κόστους ανά Mbyte 

δηµιουργεί και µια βάση για τον υπολογισµό της τιµής άλλων υπηρεσιών που 
καταναλώνουν εύρος ζώνης όπως είναι οι υπηρεσίες messaging, περιεχοµένου και 
ψυχαγωγίας που θα δούµε στην συνέχεια. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζουµε το κόστος 
ανά MB για την µεταφορά δεδοµένων λαµβάνοντας υπόψη όλες τις υπηρεσίες (σχ. 3.2)  
 

  
3.2 Τιµολόγηση υπηρεσιών που ελέγχει ο πάροχος του δικτύου 

 
Η προηγούµενη τιµολόγηση των τριών µερών που είδαµε χρησιµοποιείται για τις 

υπηρεσίες mobile internet όπου ο πάροχος του δικτύου σύµφωνα µε τον τρόπο 
ταξινόµησης που είδαµε στην αρχή δεν έχει έλεγχο του περιεχοµένου των δεδοµένων. 
Όταν ο πάροχος έχει τον έλεγχο του περιεχοµένου τότε οι υπηρεσίες αυτές 
τιµολογούνται και µε βάση την αξία που έχουν στον καταναλωτή. Η προσέγγιση που θα 
δούµε σε όλο το παρακάτω κοµµάτι είναι µια προσέγγιση τιµολόγησης από την πλευρά 
του marketing και της προσπάθειας να οριστεί µια τιµή λογική και φιλική προς τον 
χρήστη παρά από την πλευρά των µηχανικών δικτύου (network engineering) που είναι η 
προσέγγιση που είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο µε την τιµολόγηση συµφόρησης που 
προσανατολισµός είναι η εύρυθµη λειτουργία του δικτύου. Προσανατολισµός είναι οι 
τελικές υπηρεσίες και όχι αποκλειστικά ο όγκος των δεδοµένων ενώ βαρύτητα δίνεται 
στο περιεχόµενο των δεδοµένων και την αξία που αυτό έχει στον τελικό καταναλωτή. 

 

Γιατί να τιµολογηθεί το περιεχόµενο 

 

Ο κυριότερος λόγος της τιµολόγησης των υπηρεσιών περιεχοµένου έχει να κάνει 
µε την συµπεριφορά του καταναλωτή και τις ευκαιρίες που δηµιουργεί η διαφορετική 
ζήτηση που έχουν οι υπηρεσίες περιεχοµένου. Η πολιτική της ίδιας τιµής για όλα τα byte 
δεδοµένων προκαλεί απώλεια των ευκαιριών αυτών για µεγαλύτερα έσοδα στις εταιρίες. 
Έτσι οι µηχανισµοί τιµολόγησης των υπηρεσιών αυτών πρέπει πρώτα απ’ όλα να λάβει 
υπόψη την ζήτηση αλλιώς δεν θα έχει κανένα νόηµα η παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης 
αξίας. Στην απλή τηλεφωνία, το κόστος ανά λεπτό µπορεί να εκτιµηθεί και να 
υπολογιστούν έτσι τα έσοδα ανά λεπτό. Ο χρόνος επίσης είναι ένα εύκολα κατανοητό 
µέγεθος µέτρησης για τους χρήστες και είναι ο κατάλληλος τρόπος τιµολόγησης για την 
conversational κλάση (τηλεφωνία και video τηλεφωνία) στο UMTS. Στην περίπτωση της 
ασύρµατης µετάδοσης πακέτων, η υπηρεσία µετράτε σε bytes, που είναι ένα µέτρο του 
κόστους του δικτύου στον πάροχο των υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά η αξία της υπηρεσίας 
και ο αριθµός των bytes που απαιτούνται για την υπηρεσία δεν σχετίζονται κατ’ ανάγκη 
µεταξύ τους. Συνήθως η τιµολόγηση των δεδοµένων γίνεται µε το Mbyte  Τα µοντέλα 
τιµολόγησης που χρεώνουν µε το περιεχόµενο ή το γεγονός χρεώνουν ανάλογα µε το 
πόσο είναι διατεθειµένος ο πελάτης να πληρώσει για την υπηρεσία. Η χρέωση του 
περιεχοµένου επηρεάζεται από τρεις διαφορετικούς παράγοντες. Τον πελάτη που είναι ο 
τελικός καταναλωτής τον πάροχο του περιεχοµένου και τον πάροχο του δικτύου ο οποίος 
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προσφέρει τα µέσα για την διανοµή του (Σχ. 3.10). Στα επιχειρηµατικά µοντέλα της 
κινητής τρίτης γενιάς όπως τα παρουσιάζει το UMTS forum (βλ. παράρτηµα Α, [35]) 
προστίθεται και ο content aggregator που συγκεντρώνει περιεχόµενο από διάφορους 
παρόχους που όµως συνήθως το ρόλο αυτό παίζει πάλι ο πάροχος του δικτύου δηλαδή η 
εταιρία κινητής τηλεφωνίας ή ο πάροχος περιεχοµένου. Αυτή η τριµερής συναλλαγή 
διαφέρει από την συνήθη προσέγγιση της διµερούς συναλλαγής και απαιτεί µια 
συνεργασία των η οποία καθορίζεται από τις δυνάµεις της αγοράς. Έτσι σε αντίθεση µε 
το σταθερό Internet όπου το περιεχόµενο είναι κατά κανόνα ελεύθερο και τα έσοδα 
προέρχονται από την διαφήµιση η οποία όµως από µόνη της δεν µπορεί να διατηρήσει 
µια κερδοφόρα αγορά [9]. Η συνολική αλυσίδα φαίνεται στο σχήµα 3.11 όπου όµως 
συνήθως οι εργασίες του content aggregator, application & service provider, portal 
operator εκτελούνται από τον διαχειριστή του δικτύου όπως συνήθως και οι διαδικασίες 
χρέωσης και πληρωµής (payment agent). 

 
Σχήµα 3.10 Βασικοί ρόλοι στην χρέωση περιεχοµένου [34] 

 
 
. 
 

         Πάροχος           Συγκεντρωτής       Πάροχο              Mobile                ∆ιαχειριστής       Χρέωση             Τελικός  
                    Υπηρεσιών -        ∆ικτύου                                         Χρήστης 

          Περιεχοµένου          Περιεχοµένου        Εφαρµογών            Portal    Κινητής 
            

 
Σχήµα 3.11 Εφοδιαστική αλυσίδα (value chain) στην τιµολόγηση περιεχοµένου 

 
∆ιαχωρίζοντας την τιµολόγηση της υπηρεσίας από το κόστος της παροχής της ο 

πάροχος της υπηρεσίας µπορεί άµεσα να επωφεληθεί από την µείωση του αριθµού των 
bytes που απαιτούνται για την υπηρεσία, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό κέρδους. Για 
παράδειγµα, αν µια εταιρεία χρησιµοποιήσει βελτιωµένες τεχνικές συµπίεσης ή αυξήσει 
την αποδοτικότητα σε ένα interactive παιχνίδι και συνεχίσει να χρεώνει µε το byte, η 
ωφέλεια θα περάσει κατ’ ευθείαν στον τελικό χρήστη. Αν η τιµή όµως είναι βασισµένη 
στην υπηρεσία η ωφέλεια θα παραµείνει στον πάροχο του δικτύου και θα περάσουν στον 
τελικό χρήστη µόνο αν απαιτηθεί από τις δυνάµεις της αγοράς. Η Vodafone στην 
Αυστραλία εφαρµόζει τεχνικές συµπίεσης όσο αναφορά την υπηρεσία mobile internet.  

Το µοντέλο της τιµολόγησης περιεχοµένου λειτουργεί σαν κίνητρο ώστε να 
δηµιουργηθούν υπηρεσίες και εφαρµογές από τους παρόχους περιεχοµένου καθώς οι 
τελευταίοι θα έχουν καλύτερα περιθώρια κέρδους και έσοδα από τον διαµοιρασµό των 
εσόδων και αυτό αποτελεί και έναν από τους βασικούς στόχους του παρόχου του 
δικτύου. Επίσης ο χρήστης έχει καλύτερο έλεγχο του κόστους ανάλογα µε τις ανάγκες 
του καθώς η τιµή θα αντανακλά καλύτερα την αξία της υπηρεσίας για τον χρήστη. Τέλος 
θα λέγαµε ότι µπορεί να απλοποιήσει ορισµένες δύσκολες περιπτώσεις τιµολόγησης 
όπου για µια υπηρεσία εµπλέκονται πολλά ετερογενή δίκτυα διαφορετικών παρόχων. 
Στην παρακάτω ανάλυση για τις υπηρεσίες περιεχοµένου θα συµπεριλάβουµε και τις 
υπηρεσίες περιεχοµένου person-to-person όπως τα SMS και MMS ενώ οι υπηρεσίες 
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περιεχοµένου που προσφέρονται από τα διάφορα mobile protals χαρακτηρίζονται σαν 
εµπορικές υπηρεσίες περιεχοµένου . 

Αν µια υπηρεσία τιµολογούνταν µόνο µε βάση την χρέωση µεταφοράς της 
πληροφορίας οι χρεώσεις θα ήταν απρόβλεπτες για τους καταναλωτές και άρα µη 
δηµοφιλείς. Θα δούµε δύο παραδείγµατα για να κατανοηθεί η επίδραση της χρέωσης 
µεταφοράς στις υπηρεσίες κινητής και στα κέρδη του παρόχου του δικτύου. 

Α. Κανιβαλισµός υπηρεσιών 
Θα δούµε την περίπτωση του streaming video (µέγεθος αρχείου 600ΜΒ) και 

streaming audio (µέγεθος αρχείου 4ΜΒ). Ας υποθέσουµε ότι η τιµή ανά ΜΒ είναι 0,5€. 
Τότε το τραγούδι θα είχε µια τιµή 2€ που µπορεί να είναι µια αποδεκτή τιµή ενώ το 
βίντεο 300€ που είναι µια εξωπραγµατική τιµή για τον πελάτη (σε ένα βιντεκλάµπ 
νοικιάζουµε µια ταινία µε 2€). Αυτό κάνει αυτόµατα την υπηρεσία µη δηµοφιλή µε 
χαµηλή ζήτηση λόγω υψηλής τιµής και την καταδικάζει σε αποτυχία. Το χειρότερο 
συµβαίνει όταν µεγάλο µέρος µιας υπηρεσίας δεν αποδίδει αξία στον πελάτη πχ τα spam 
e-mail, που δηµιουργούν κίνηση που αν κληθεί να πληρώσει ο πελάτης θα καταστήσει 
επίσης την υπηρεσία µη δηµοφιλή. 

Β. Κανιβαλισµός των εσόδων του παρόχου του δικτύου 
 Με την σύγκλιση των δικτύων δεδοµένων και φωνής και την µεγάλη αύξηση του 
εύρους ζώνης των δικτύων, η τιµολόγηση µε βάση τον όγκο των δεδοµένων σε µια 
ανταγωνιστική αγορά όπως αυτή της κινητής τηλεφωνίας οδηγεί της τιµές πολύ κοντά 
στο κόστος µε αποτέλεσµα η φωνή που ακόµα αποτελεί το κύριο έσοδο των εταιριών 
αυτών να κινδυνεύει να αποτελέσει µια υπηρεσία πολύ χαµηλής τιµής. Αυτό δηµιουργεί 
λιγότερα κίνητρα στην επένδυση σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες στο µέλλον αφού οι 
εταιρίες ενδιαφέρονται να προστατέψουν την κύρια πηγή εσόδων που παραµένει η φωνή, 
κάνοντας κακό στα συµφέροντα των καταναλωτών σε βάθος χρόνου.  

Στα παραπάνω σενάρια ένα µοντέλο τιµολόγησης βασισµένο στην αξία της 
υπηρεσίας στον καταναλωτή και η διαφοροποίηση στις τιµές θα βοηθούσε στην 
διατήρηση των περιθωρίων κέρδους και την ανάκτηση του κόστους από τους παρόχους 
του δικτύου. Έτσι στόχος των εταιριών πρέπει να είναι η δηµιουργία υπηρεσιών που 
δηµιουργούν αξία στο πελάτη και όχι µεγαλύτερη κίνηση (που επιτυγχάνεται µε την 
εισαγωγή µιας απλής flat-rate τιµολόγησης). Στο σχήµα 3.12 (πηγή Booz Allen 
Hamilton) φαίνεται το πλεονέκτηµα της τιµολόγησης ανάλογα µε την αξία στον 
καταναλωτή σε σχέση µε την τιµολόγηση του όγκου των δεδοµένων. Όπως φαίνεται αν 
λαµβάναµε υπόψη µόνο τον όγκο των δεδοµένων κάποιες υπηρεσίες θα 
υπερτιµολογούνταν (παιχνίδια, κατέβασµα µουσικής) πράγµα που θα εµπόδιζε την 
ανάπτυξή τους, θα είχαν µικρή ή µηδενική ζήτηση ενώ κάποιες θα υποτιµολογούνταν 
(sms, e-mail) πράγµα που θα οδηγούσε σε απώλεια εσόδων. Άρα η τιµολόγηση µε τον 
όγκο των δεδοµένων δεν οδηγεί σε αποδοτική τιµολόγηση. Αυτό θα φανεί και στην 
επόµενη παράγραφο που ασχολείται µε την συµπεριφορά του καταναλωτή. Οι τιµές που 
φαίνονται προέκυψαν από τις τιµές ανά MB το 2003 και από έρευνα αγοράς της εταιρίας 
το Φθινόπωρο του 2002. 
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Σχήµα 3.12 Σύγκριση της τιµολόγησης µε βάση τον όγκο και της αξίας στον καταναλωτή 

[11] 

 
Η δυνατότητα για µεγαλύτερα έσοδα από την τιµολόγηση γεγονότος µπορεί 

κανείς να την κατανοήσει αν δούµε πως χρεώνεται το sms. Ένα SMS έχει το πολύ 140 
byte και κοστίζει πχ στην Βρετανία 0.12₤ που σηµαίνει 850₤/Mbyte µια τιµή πολύ 
υψηλή και πάντως πολύ υψηλότερη από το κόστος της υπηρεσίας το οποίο οι χρήστες 
έχουν αποδεχτεί. Στο σχήµα 3.13 φαίνονται οι τιµές ανά Mbyte για ορισµένες υπηρεσίες 
στην Βρετανία της Τ-Mobile, της Orange και της Vodafone. Η φωνή θεωρήθηκε µε 
ρυθµό 16kbps. Οι καταναλωτές φαίνεται ότι αποδέχονται την υψηλή τιµή ανά byte για 
κάποιες υπηρεσίες όπως το sms και το mms και δίνουν µεγαλύτερες ευκαιρίες για έσοδα 
στις εταιρίες.  
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Σχήµα 3.13 Έσοδα ανά Mbyte στις υπηρεσίες της Vodafone και T-Mobile UK (Σεπτ. 2005) 

([23]-[27]) 
 
 

Συµπεριφορά Καταναλωτή 

 
Για την εισαγωγή µιας τιµής περιεχοµένου η οποία να µεγιστοποιεί τα έσοδα, 

πρέπει να υπάρχει µια κατανόηση του πως αντιδρά ο καταναλωτής στην τιµή. Ακόµα κι 
αν δεν υπάρχουν συγκεκριµένα δεδοµένα για οµάδες συνδροµητών, µπορούν να γίνουν 
γενικές παρατηρήσεις όσο αναφορά το σύνολο των συνδροµητών. Θα θεωρήσουµε τρεις 
γενικές παρατηρήσεις για την µοντελοποίηση της συµπεριφοράς του καταναλωτή: 

α) Για τους συνδροµητές το περιεχόµενο έχει µια πεπερασµένη αξία. Αν η τιµή 
είναι µεγαλύτερη από αυτή την αξία τότε οι συνδροµητές δεν προχωρούν στην αγορά. 
Σαν αποτέλεσµα αυτής της παρατήρησης θα υπάρχουν πεπερασµένες τιµές πάνω από τις 
οποίες κανένας συνδροµητής δεν θα αγοράσει το περιεχόµενο. 

β) Οι συνδροµητές είναι λογικοί που σηµαίνει ότι προτιµούν µια χαµηλότερη τιµή 
από µια υψηλότερη. 

γ) Ο αριθµός των συνδροµητών που αποδέχονται µια συγκεκριµένη τιµή δεν 
αυξάνεται µε την τιµή. 

Από τα παραπάνω µπορούµε να φτιάξουµε ένα απλοποιηµένο µοντέλο για την 
συµπεριφορά του καταναλωτή. Το µοντέλο αυτό φαίνεται στο σχήµα 3.14 [30]. Ο 
πάροχος του περιεχοµένου ενδιαφέρεται για το κοµµάτι των συνδροµητών που θα 
αγοράσουν το περιεχόµενο. Αυτό το κοµµάτι είναι µια συνάρτηση της επιβαλλόµενης 
τιµής. Αν η τιµή ήταν δυναµική (δυναµική τιµολόγηση) που σηµαίνει ότι η τιµή 
µεταβάλλεται µε τον χρόνο τότε για µια τιµή x, f(x) είναι το κοµµάτι των συνδροµητών 
που αποδέχονται την τιµή. Η τιµή x(low) είναι η τιµή κάτω από την οποία η f(x) παίρνει 
πολύ µεγάλη τιµή ενώ η τιµή x(high) είναι η τιµή πάνω από την οποία η f(x) παίρνει 
πολύ µικρές τιµές. Έτσι η f(x) µπορεί να προσεγγιστεί στο διάστηµα [x(low), x(high)] 
από µια φθίνουσα συνάρτηση όπως µας λέει και η παρατήρηση (γ) παραπάνω. Στο 
σχήµα 3.13 φαίνεται µια οικογένεια από φθίνουσες συναρτήσεις µεταβάλλοντας µια 
παράµετρο d. Πειραµατιζόµενοι µε διαφορετικές τιµές για να δούµε το ποσοστό των 
συνδροµητών που αποδέχονται την τιµή και χρησιµοποιώντας στατιστικές µεθόδους 
όπως την µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων µπορούµε να εκτιµήσουµε την τιµή της 
παραµέτρου d και τα όρια x(low) και x(high). Έτσι µε γνωστές όλες τις παραµέτρους 
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µπορεί να προβλεφθεί η συµπεριφορά του καταναλωτή να βρεθεί µια βέλτιστη τιµή για 
το περιεχόµενο. Πάντως στην πραγµατικότητα οι εταιρίες δεν µπορούν να 
πειραµατιστούν µε τιµές καθώς δεν µπορούν να αντέξουν ένα τέτοιο κόστος και πρέπει 
να στηριχτούν κυρίως σε µελέτες όπως αυτή που φαίνεται στο σχ. 3.14. Σε περίπτωση 
που η τιµή δεν είναι συνεχώς µεταβαλλόµενη αλλά διακριτή που αλλάζει σε αραιά 
χρονικά διαστήµατα (στατική τιµολόγηση) πράγµα που συµβαίνει στην πράξη η 
συνάρτηση θα είναι αντί για φθίνουσα συνεχής, φθίνουσα βηµατική. 

 

 
Σχήµα 3.14 Βασικό µοντέλο συµπεριφοράς καταναλωτή [30] 

 
Τέτοια συνάρτηση φαίνεται στο σχήµα 3.14 όπου φαίνονται ότι για διάφορες 

υπηρεσίες της τρίτης γενιάς κινητής τηλεφωνίας το µοντέλο συµπεριφοράς του 
καταναλωτή. Κάθε υπηρεσία όπως φαίνεται ακολουθεί διαφορετική συνάρτηση και έχει 
διαφορετική αξία για τον καταναλωτή και αυτό προσπαθεί να εκµεταλλευτεί αυτή η 
τιµολόγηση πέρα από την απλή τιµολόγηση των Mbyte. Τα διαγράµµατα προέρχονται 
από µελέτη που έγινε στην Βρετανία για την διερεύνηση της προθυµίας του καταναλωτή 
να αγοράσει και µε ποια τιµή µια υπηρεσία [29]. Οι υπηρεσίες είναι από τις ποιο 
χαρακτηριστικές που προσφέρονται.  Στον κάθετο άξονα είναι η διείσδυση της 
υπηρεσίας που έχει για µια αποδεκτή τιµή από τον καταναλωτή που απεικονίζεται στον 
οριζόντιο άξονα. Καθώς η τιµές είναι συγκεκριµένες βάσει ερωτηµατολογίου και όχι 
συνεχής προκύπτουν οι συναρτήσεις του σχήµατος. Η τιµή µπορεί να είναι µε βάση το 
γεγονός (πχ το κατέβασµα ενός video clip, η αποστολή ενός e-mail) ή µε βάση κάποια 
συνδροµή (περίπτωση emergency alarm στο σχήµα). Με βάση αυτά γίνεται µια 
πρόβλεψη της ζήτησης. 

Από το σχήµα 3.15 προκύπτει ο πίνακας 3.2 που συγκρίνει µε βάση τα παραπάνω 
ευρήµατα τις τιµολογήσεις µε βάση τον όγκο και µε βάση την αξία στον καταναλωτή µε 
τον υπολογισµό του τελικού ARPU (average revenue per user). 

Αν κάποια υπηρεσία πχ video υψηλής ευκρίνειας προκαλούσε υπερβολικό κόστος 
πάνω από το κόστος ανά Mbyte για να γίνει αρκετά φτηνό ώστε να έχει ζήτηση τότε 
αυτή η υπηρεσία είναι φανερό ότι δεν θα δοθεί αν ληφθεί υπόψη µόνο το κόστος αυτό. 
Αν όµως δεν ληφθεί υπόψη το κόστος LRIC και δοθεί η υπηρεσία για περιορισµένη 
ζήτηση όπως φαίνεται για το video και την µουσική στον πίνακα 3.2 τότε αυτά µπορούν 
να συνεισφέρουν στην αύξηση των εσόδων και να συνεχίζει η υπηρεσία να είναι 
κερδοφόρα εφόσον η τιµή είναι πάνω από το LRIC και οι άλλες υπηρεσίες 
αναλαµβάνουν έτσι κι αλλιώς να καλύψουν τα κοινά κόστη. 
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Σχήµα 3.15 Συµπεριφορά καταναλωτή για υπηρεσίες δεδοµένων [29] 

 

 

 
Πίνακας 3.2 Συνεισφορά υπηρεσιών στο ARPU [29] 

 
 Από τέτοιες έρευνες όπως παραπάνω µπορεί να γίνε µια πρόβλεψη της ζήτησης 
µε βάση την έρευνα αγοράς που είναι χρήσιµη όταν καινούριες υπηρεσίες είναι να 
εισαχθούν. Πρόβλεψη της ζήτησης για τις υπάρχουσες υπηρεσίες µπορεί να γίνει και από 
τα ιστορικά στοιχεία ζήτησης. 
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∆ιαφοροποίηση τιµής και υπηρεσιών 

 
 Η επιθυµία ενός καταναλωτή να πληρώσει για µια υπηρεσία διαφέρει από 
καταναλωτή σε καταναλωτή και είναι γενικά ποιο επικερδές να χρεωθούν διαφορετικοί 
χρήστες µε διαφορετικές τιµές που είναι και η ουσία της διαφοροποίησης των τιµών. 
Τρία επίπεδα διαφοροποίησης τιµών που παρουσιάζονται συνήθως στην βιβλιογραφία 
είναι: 
Α) Πρώτου Βαθµού διαφοροποίηση τιµών: Οι τιµές θέτονται για κάθε καταναλωτή 
ξεχωριστά. Αυτό είναι περισσότερο θεωρητική επιλογή αφού εκτός του ότι είναι αδύνατο 
να µετρηθεί η WTP ενός καταναλωτή κι αν ακόµα και τεχνικά ήταν δυνατόν σε βάθος 
χρόνου θα δηµιουργούσε δυσαρεστηµένους πελάτες καθώς θα πληρώνουν παραπάνω για 
την ίδια υπηρεσία. 
Β) ∆εύτερου Βαθµού διαφοροποίηση τιµών. Προσφορά του προϊόντος σε διαφορετικά 
πακέτα από τα οποία διαλέγει ο πελάτης. Τα πακέτα αυτά διαφοροποιούνται µε βάση την 
ποσότητα ή µε βάση την ποιότητα. Με βάση την ποσότητα το είδαµε στην προηγούµενη 
παράγραφο που το επίκεντρο ήταν στον όγκο των δεδοµένων. Έτσι οι χρήστες µε 
µεγαλύτερη ζήτηση πληρώνουν το ΜΒ λιγότερο από τους χρήστες µε µικρότερη ζήτηση. 
∆ιαφοροποίησης µε βάση την ώρα της ηµέρας είδαµε ότι γίνεται για την αποφυγή της 
συµφόρησης. Στην περίπτωση της τιµολόγησης περιεχοµένου η διαφοροποίηση δευτέρου 
βαθµού που είναι εφικτή είναι αυτή της ποιότητας υπηρεσίας µε βάση παραµέτρους που 
καταλαβαίνει ο καταναλωτής όπως πχ αυτές που είδαµε στον πίνακα 1.4  
Γ) Τρίτου Βαθµού διαφοροποίηση τιµών. ∆ιαφορετικές τιµές για διαφορετικές οµάδες 
πληθυσµού πχ. Εκπτώσεις σε φοιτητές. 
 Η τρίτη γενιά κινητής ήδη χρησιµοποιεί την διαφοροποίηση δευτέρου και τρίτου 
βαθµού όπως τα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η διαφοροποίηση 
εισάγεται σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες χρεώσεις δύο ή περισσοτέρων τµηµάτων 
όπως φαίνεται στα σχήµατα 3.6 και 3.7 όπου έχουµε συνδυασµό διαφοροποίησης µε 
βάση τον όγκο των δεδοµένων και χρέωσης 2 τµηµάτων και γενικά είναι πολύ αποδοτική 
στην αύξηση των εσόδων και πολύ επιθυµητή από την πλευρά των παρόχων των 
υπηρεσιών. 
  

∆ηµιουργία ∆έσµης Υπηρεσιών  
 

Στην περίπτωση αυτή ένας αριθµός διαφορετικών προϊόντων προσφέρονται σε 
ένα πακέτο µε τιµή που διαφέρει από το άθροισµα των τιµών των επιµέρους προϊόντων 
και είναι µια µορφή διαφοροποίησης δευτέρου βαθµού. Οι καταλληλότερες 
οµαδοποιήσεις προϊόντων είναι αυτές που µειώνουν την διασπορά στην συνολική 
επιθυµία του πελάτη να πληρώσει. Αν σε µια τέτοια δέσµη περιληφθούν προϊόντα µε 
ανελαστική ζήτηση αυτό µπορεί να επιδοτήσει άλλα προϊόντα µε ποιο ελαστική ζήτηση 
και αυτό δηµιουργεί µικρότερη ελαστικότητα ζήτησης στο συνολικό προϊόν. Οι δέσµες 
αυτές µπορούν να δηµιουργηθούν στο mobile portal όπου υπάρχει συγκέντρωση των 
υπηρεσιών περιεχοµένου και επειδή κατά κανόνα οι υπηρεσίες αυτές έχουν µεγάλη 
ελαστικότητα ζήτησης καθώς αναφέρονται σε υπηρεσίες πληροφοριών ή διασκέδασης 
συµπεριλαµβάνονται πάντοτε σε πακέτα µε χρόνο οµιλίας που είναι προϊόν µε 
ανελαστική ζήτηση σε µεγάλο βαθµό. Τέτοια παραδείγµατα έχουµε από πακέτα 
βλέπουµε στον παρακάτω πίνακα ([33]) από την αγορά της Βρετανίας όπου τα sms και η 
βιντεοτηλεφωνία που έχουν µεγαλύτερη ελαστικότητα ζήτησης πωλούνται µαζί µε λεπτά 
οµιλίας. 
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Λαµβάνοντας υπόψη την αυξηµένη χωρητικότητα των δικτύων που µειώνει 

δραµατικά το κόστος ανά Mbyte, και κατά συνέπεια την τιµή ανά Mbyte, και κάνει ποιο 
δύσκολη την διαφοροποίηση των υπηρεσιών ανάλογα µε την κλάση QoS, η τιµολόγηση 
γεγονότος και περιεχοµένου µπορούν να βοηθήσουν του παρόχους του δικτύου να 
συγκρατήσουν ή ακόµα και να αυξήσουν τα έσοδά τους. Η πρώτη εταιρία που 
επιτυχηµένα χρησιµοποίησε την τιµολόγηση µε βάση το περιεχόµενο ήταν η NTT µε την 
εισαγωγή του i-mode στο GPRS δίκτυό της το 2001 [31]. Τα αποτελέσµατα ήταν η 
σηµαντική αύξηση του ARPU (average revenue per user) ενώ οι υπηρεσίες που 
τιµολογούνται µε βάση αυτό το µοντέλο είναι οι υπηρεσίες περιεχοµένου των mobile 
portals που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.3 

 
3.3 Υπολογισµός της τιµής στην τιµολόγηση περιεχοµένου 

 
∆οµή της τιµής 

  
Ο τρόπος για να χρεωθούν οι υπηρεσίες µπορεί να γίνει µε δύο προσεγγίσεις. Ή 

οι χρεώσεις αφορούν την τελικά υπηρεσία ή υπολογίζονται ξεχωριστά και ο πελάτης 
πληρώνει την πάροχο του δικτύου και τον πάροχο περιεχοµένου ξεχωριστά. 

Η τιµή για µια υπηρεσία περιεχοµένου θα µπορούσε να καθοριστεί σαν: 
Vp=Cp+Tp. Όπου Cp είναι η τιµή για το περιεχόµενο Tp είναι η τιµή για την µετάδοση 
των δεδοµένων (µπορεί να είναι σε χρόνο, σε Mbyte ή ακόµα και µια σταθερή τιµή) και 
Vp η συνολική τιµή. Η τιµή Cp περιλαµβάνει το κόστος του περιεχοµένου (ποσό που 
αποδίδεται στον πάροχο του περιεχοµένου) και το περιθώριο κέρδους του παρόχου του 
δικτύου και µοιράζεται µεταξύ του παρόχου του δικτύου και του παρόχου του 
περιεχοµένου. Αν η κίνηση που προκαλείται στο δίκτυο είναι προβλέψιµη τότε το Tp 
είναι µια σταθερή τιµή και το Vp θα είναι σταθερό επίσης. Το Tp µπορεί να υπολογιστεί 
µε βάση το κόστος της υπηρεσίας ανά Mbyte όπως φαίνεται στο σχήµα 3.1. Παράδειγµα 
διαµοιρασµού των εσόδων φαίνεται στον πίνακα 3.3 για ένα προϊόν µε προβλέψιµη 
κίνηση όπως το κατέβασµα ενός µουσικού κοµµατιού µε µέγεθος 3ΜΒ.  

 
 ∆ιαµοιρασµός 

 

Τιµή στον 
καταναλωτή MNO 

ΠΑΡΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Τιµή περιεχοµένου (διαµοιρασµός 10/90) 2€ 0,2€ 1,8€ 

Τιµή µετάδοσης (υπόθεση 0,4€/ΜΒ) 1,2€ 1,2€   

Συνολική τιµή 3,2€ 1,4€ 1,8€ 

 
 
Πίνακας 3.3 Παράδειγµα διαµοιρασµού εσόδων από µουσικό κοµµάτι 

 
Η τιµή που αποδίδεται στον πάροχο είναι ουσιαστικά κόστος για την εταιρία 

κινητής ενώ το ποσό που παίρνει από το περιεχόµενο (0,2) αποτελεί ουσιαστικά το 
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περιθώριο κέρδους στην περίπτωση που η εταιρία κινητής αγοράσει από πριν το 
περιεχόµενο και δεν έχουµε διαµοιρασµό των εσόδων. 

Στο σχήµα 3.15 βλέπουµε τον συνδυασµό των Cp και Tp (µαζί µε την χρέωση 
πρόσβασης που είναι το πάγιο που πληρώνουµε για να έχουµε πρόσβαση σε όλες τις 
υπηρεσίες δεδοµένων). Στην τελική τιµή ο καταναλωτής µπορεί να αντιλαµβάνεται ότι 
πληρώνει µόνο για το περιεχόµενο που καταναλώνει αν δεν υπάρχει τιµολόγηση µε το 
kbyte αλλά χρεώνεται και ένα ποσόν για την µεταφορά των δεδοµένων που για µερικές 
υπηρεσίες µπορεί να είναι και µεγαλύτερο από την τιµή του περιεχοµένου µε στόχο 
πάντα να ισχύει η σχέση : Κόστος παραγωγής < τιµή < προθυµία του πελάτη να 
πληρώσει. 

 

 
Σχήµα 3.15 Συνδυασµός τιµής περιεχοµένου και µεταφοράς για µια υπηρεσία 

περιεχοµένου. 

Οι υπηρεσίες περιεχοµένου κινητής µπορούν να ταξινοµηθούν περαιτέρω σε 
υποκατάστατες υπηρεσίες και νέες υπηρεσίες. Σε περίπτωση υποκατάστατης υπηρεσίας 
οι υπάρχουσες χρεώσεις της υπηρεσίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν σηµείο 
αναφοράς ή ως την αξία που έχει αυτή η υπηρεσία στον καταναλωτή. Παράδειγµα το 
κατέβασµα ενός µουσικού κοµµατιού που ήδη έχει κάποια τιµή στην αγορά µουσικής 
είναι υποκατάστατο προϊόν. Στις νέες υπηρεσίες που δεν υπάρχει κάποια αναφορά 
αφήνουν περιθώρια στους παρόχους του δικτύου να χρεώσουν περισσότερο και στην 
συνέχεια να πέσει η τιµή ανάλογα µε την ζήτηση και τον ανταγωνισµό (στρατηγική price 
skimming) (π.χ. location based services που µπορούν να δοθούν µόνο από την κινητή 
τηλεφωνία). 

 

Τρόποι τιµολόγησης πρόσβασης-µεταφοράς (transport price) 

 
 Στην χρέωση πρόσβασης-µεταφοράς περιλαµβάνονται : 

- Σταθερή συνδροµή 
- Σταθερή συνδροµή µε περιορισµό στη χρήση και στην συνέχεια χρέωση χρήσης 
- Χρέωση της σύνδεσης είτε µε το χρόνο είτε µε τον όγκο των δεδοµένων (session 

based charging) 
- Τιµολόγηση ποιότητας 
- Τιµολόγηση συµφόρησης 
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Από το σχήµα 3.1 προκύπτει ότι σταθερή συνδροµή θα έχουµε για τις υπηρεσίες 
µε προβλέψιµο όγκο δεδοµένων για κάθε σύνδεση και χρέωση µε τον όγκο ή το χρόνο 
γι αυτές µε µη προβλέψιµο όγκο δεδοµένων για κάθε σύνδεση . Η τιµολόγηση των bytes 
ή του χρόνου µπορεί να γίνει µε βάση το κόστος ανά byte ή ανά δευτερόλεπτο της 
υπηρεσίας καθώς αυτό ενδιαφέρει το πάροχο του δικτύου όπως είδαµε και στις 
προηγούµενες παραγράφους. Η τιµολόγηση ποιότητας είναι προτιµότερο να µεταφερθεί 
όπως είπαµε στο περιεχόµενο και να γίνει µε βάση την ζήτηση αφού αυτό είναι που 
κατανοεί καλύτερα ο συνδροµητής και όχι της παραµέτρους QoS µιας υπηρεσίας που 
µπορούν να συµπεριληφθεί απλώς στο κόστος για τον υπολογισµό µιας κατώτερης τιµής. 
Για την τιµολόγηση συµφόρησης όσο αναφορά τις υπηρεσίες περιεχοµένου από την 
πλευρά του δικτύου αν χρησιµοποιηθεί ένα µοντέλο σαν αυτό που περιγράφηκε στο 
προηγούµενο κεφάλαιο µπορεί να συµπεριληφθεί στην τελική τιµή η αύξηση της τιµής 
από την αύξηση της προτεραιότητας στην τιµολόγηση PMP. Από τα παραπάνω ενώ η 
τιµολόγηση χρήσης και συµφόρησης αφορούν καθαρά τον πάροχο του δικτύου η 
συνδροµή πρόσβασης και η τιµολόγηση ποιότητας µοιράζονται µεταξύ του παρόχου του 
δικτύου και του παρόχου περιεχοµένου. Στην περίπτωση των υπηρεσιών µε προβλέψιµη 
κίνηση η σταθερή τιµολόγηση µε περιορισµό στην χρήση µπορεί να πάρει την µορφή 
του σχήµατος 3.15 η οποία µπορεί να υπολογιστεί µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκε η 
καµπύλη του σχήµατος 3.7. Στην περίπτωση αυτή επειδή για την υπηρεσία σε κάθε 
συνδιαλλαγή διακινείται συγκεκριµένος όγκος δεδοµένων, η χρέωση µετά το τέλος του 
όγκου δεδοµένων που περιλαµβάνονται στην συνδροµή γίνεται µε την γεγονός µε ένα 
σταθερό ποσό. 

 

 
Σχήµα 3.16 Τιµολόγηση Μεταφοράς για υπηρεσίες µε προβλέψιµη κίνηση  

 
 
Τρόποι τιµολόγησης περιεχοµένου (content price) 

 

 Όσο αφορά την χρέωση του περιεχοµένου στον συνδροµητή εδώ έχουµε µια 
καθαρά χρέωση µε βάση την ζήτηση και την αξία του περιεχοµένου στον συνδροµητή. 
Είναι µια χρέωση που αφορά εξ ολοκλήρου τον πάροχο του περιεχοµένου και γίνεται 
είτε µε συνδροµή όταν αφορά υπηρεσίες είτε γίνεται χρέωση γεγονότος ή συναλλαγής 
(Event ή Transaction based charging) δηλαδή ένα εφάπαξ ποσόν για την πώληση της 
υπηρεσίας όπως όλα τα χειροπιαστά(tangible) αγαθά. Η τιµή συµπεριλαµβάνει και την 
χρέωση ποιότητας. Στο σχήµα 3.17 φαίνεται η επίδραση στην τελική τιµή της τιµής του 
περιεχοµένου όσο αναφορά τα διάφορα ringtones (υπολογίστηκαν σαν 100ΚΒ µέγεθος) 
µε µια απλή υπηρεσία µετάδοσης δεδοµένων. 

V 



47 

 47 

Orange data vs ringtones prices

0

5

10

15

20

25

30

data/MB 3G(low) ringtones data/MB 3G(High)

T-Mobile data vs ringtones prices

0

5

10

15

20

25

30

data/MB 3G(low) ringtones data/MB 3G(High)

Orange data vs ringtones prices

0

5

10

15

20

25

30

data/MB 3G(low) ringtones data/MB 3G(High)

 
 
Σχήµα 3.17 Τιµολόγηση δεδοµένων και τιµολόγηση περιεχοµένου (ringtones) 

 

Συµπεράσµατα 

 

Ο υπολογισµός της τιµής µε βάση την δοµή του σχ.3.1 ικανοποιεί όλες τις 
παραµέτρους που θέσαµε για τις απαιτήσεις του καταναλωτή αλλά και του παρόχου του 
δικτύου. Η τιµολόγηση είναι προβλέψιµη, διαφανής και απλή. Προβλέψιµη γιατί δεν 
εξαρτάται από την χρήση του δικτύου. Ο καταναλωτής ξέρει πόσα θα πληρώσει για κάθε 
συναλλαγή του από πριν. Έξτρα χρέωση µε το Mbyte ή το χρόνο γίνεται µόνο για την 
παρεµπόδιση υπερβολικής χρήσης του δικτύου πχ για e-mail από ένα µέγεθος και πάνω 
και σ’ αυτό µπορεί εύκολα ο πελάτης να ειδοποιηθεί όταν έχει περάσει το όριο. Επίσης 
είναι διαφανής και κατανοητή καθώς µε τα data records (IPDRs , CDRs) καταγράφεται 
µε κάθε λεπτοµέρεια η συναλλαγή ακόµα και για την προέλυεση του περιεχοµένου που 
καταναλώνει ο χρήστης. Από την πλευρά του παρόχου του δικτύου η εισαγωγή 
περιορισµών και της χρέωσης τριών µερών για την αποφυγή εκτεταµένης χρήσης από 
τους καταναλωτές βοηθάει στην αποφυγή συµφόρησης και στην καλύτερη πρόβλεψη της 
κίνησης και διαστασιοποίησης του δικτύου. Η εισαγωγή του κόστους ως κάτω όριο 
υπολογισµού της τιµής σε µια υπηρεσία εξασφαλίζει το κέρδος της υπηρεσίας αυτής.  

Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας είναι σε καλύτερη θέση από τους παρόχους 
υπηρεσιών σταθερού Internet για να έχουν έσοδα από το περιεχόµενο. Οι λόγοι είναι ότι 
έχουν δηµιουργήσει τον συνδροµητή να πληρώνει µε την χρήση των υπηρεσιών αντίθετα 
µε το σταθερό Internet  που έχει κυριαρχήσει εξ ολοκλήρου η τιµολόγηση flat-rate, έχουν 
µια υποδοµή για το σύστηµα χρέωσης που επιτρέπει τη συλλογή πληρωµών εκ µέρους 
των παρόχων περιεχοµένου, και ένα πληθυσµό χρηστών που είναι κατά πολύ 
µεγαλύτερος από τους χρήστες σταθερού Internet. 
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν για την τιµολόγηση περιεχοµένου είναι ότι δίνει την 
ευκαιρία στις εταιρίες : 
�  Να αυξήσουν τα έσοδά τους προσθέτοντας στην χρέωση χρήσης και την χρέωση 

περιεχοµένου 
�  Προσφέροντας προπληρωµένες υπηρεσίες προϋπολογίζουν ταχύτερα τα έσοδά 

τους 
�  ∆ιαφοροποιούν την εταιρία και ενισχύουν την πίστη του πελάτη σ’ αυτή 
�  Προσφέρουν υπηρεσίες πέρα από την απλή πρόσβαση στο δίκτυο προσθέτοντας 

επιπλέον αξία. 
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4. Παράδειγµα τιµολόγησης Mobile-TV στα σηµερινά δίκτυα 3
ης
 γενιάς 

 

4.1 Περιγραφή της υπηρεσία 

 

Η καινούργια υπηρεσία που αναµένουν οι εταιρίες να αυξήσει τα έσοδά τους 
και να αποσβεστούν έτσι τα τεράστια ποσά για τα νέα δίκτυα που κατασκευάστηκαν 
είναι η κινητή Τηλεόραση (mobile TV). Στον όρο Mobile TV δεν 
συµπεριλαµβάνουµε εδώ τα διάφορα video clips που είναι διαθέσιµα στα Mobile 
portal και που όλα τιµολογούνται µε την συναλλαγή, την αγορά δηλαδή του video 
clip. Με τον όρο Mobile TV εννοούµε  την παρακολούθηση ζωντανού τηλεοπτικού 
προγράµµατος από την συσκευή του κινητού ή το PDA. Οι σηµερινές και 
µελλοντικές τεχνολογίες για την υπηρεσία αυτή φαίνονται στο παρακάτω πίνακα 
(32). To HSPDA είναι µια εξέλιξη του UMTS ενώ το MBMS είναι µια πλατφόρµα 
για εφαρµογές πολυµέσων που θα ξεκινήσει όταν εµφανιστεί στην πράξη το UMTS 
Rel.6(βλ. Σχ. 4.1). Στο σχήµα 4.1 το BM/SC (Broadcast multicast/ service center) 
είναι αυτό που αναλαµβάνει την αυθεντικοποίηση και την χρέωση των εξωτερικών 
παρόχων, GERAN είναι το interface του GPRS και UTRAN του UMTS. 

 
 unicast multicast 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ GPRS(2.5G) UMTS(3G) HSPDA MBMS 

∆υνατότητα 
πολλαπλής εκοµπής ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

Μέγιστος ρυθµός 
δεδοµένων 115 kbps 384kbps 14Μbps 128kbps 

Ρεαλιστικός Ρυθµός 
δεδοµένων 30 kbps 

30-300 
kbps 

550-1100 
kbps 128kbps 

Συνήθης ρυθµός 
δεδοµένων 30 kbps 

72-128 
kbps 

128-384 
kbps 128kbps 

Ποιότητα εικόνας 
video µέση 

µέση-
υψηλή 

πολύ 
υψηλή υψηλή 

Κόστος επένδυσης χαµηλό χαµηλό χαµηλό χαµηλό 

Πίνακας 4.1 Τεχνολογίες mobile-TV Πηγή Alcatel [32] 

 
Το χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι ότι ο αριθµός των byte που 

καταναλώνονται είναι κατ’ αρχήν µη προβλέψιµος αφού κανείς δεν ξέρει εκ των 
προτέρων πόση ώρα θα παρακολουθήσει ο συνδροµητής τηλεόραση ενώ επίσης 
µπορεί να δοθεί σαν υπηρεσία σε διαφορετικές ποιότητες όσο αναφορά το UMTS 
όπως δείχνει ο πίνακας 4.2 . 

 

Συνολικός ρυθµός 
δεδοµένων 

ρυθµός 
δεδοµένων 
βίντεο 

ρυθµός 
πλαισίων 
fps 

ρυθµός 
δεδοµένων 
ήχου 

28 kbps 16 kbps 6 6.7 kbps 

64 kbps 45.4 kbps 10 12.2 kbps 

128 kbps 110 kbps 15 12.2 kbps 

256 kbps 243 kbps 25 12.2 kbps 

 
Πίνακας 4.2 Παράµετροι streaming video clips σε 3G τηλέφωνο µε ανάλυση 

176x144 pixel. [32] 
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Σχήµα 4.1 Αρχιτεκτονική του MBMS 

 

4.2 Το επιχειρηµατικό µοντέλο της υπηρεσίας 

 
Το επιχειρησιακό µοντέλο που χρησιµοποιείται είναι όµοιο µε αυτά των 

υπολοίπων υπηρεσιών περιεχοµένου στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας µέσω κάποιου 
portal συνήθως όπως το είδαµε στο σχήµα 3.10.  

 Στην περίπτωση αυτή ο content provider είναι ο τηλεοπτικός σταθµός (MTV, 
Sky TV κτλ) ή οποιοσδήποτε άλλος παραγωγός τηλεοπτικού προγράµµατος που 
ειδικεύεται στην παραγωγή προγραµµάτων για κινητή τηλεφωνία. Στην περίπτωση του 
µοντέλου µε κέντρο τον πάροχο περιεχοµένου (βλ. παρ. Α) µπορεί να αναλάβει και τον 
ρόλο του content aggregator καθώς και την απ’ ευθείας πληρωµή των υπηρεσιών σ’ 
αυτόν.  

Ο Content aggregator µπορεί να είναι όπως συµβαίνει µε τα ψηφιακά δορυφορικά 
κανάλια µια εταιρία που συγκεντρώνει διάφορα κανάλια (πχ Nova) ή µπορεί να είναι η 
ίδια η εταιρία κινητής αν υπογράφει απ’ ευθείας συµβάσεις µε τηλεοπτικά κανάλια. Έτσι 
π.χ. ο Sky στην Βρετανία προσφέρει 4 διαφορετικά πακέτα ανάλογα µε το περιεχόµενο 
(ενηµέρωση, διασκέδαση, αθλητικά, µουσικό) λειτουργώντας σαν συγκεντρωτής 
περιεχοµένου. Ο συγκεντρωτής περιεχοµένου µπορεί να έχει ο ίδιος την διαχείριση του 
portal στην περίπτωση του επιχειρησιακού µοντέλου µε κέντρο τον συγκεντρωτή 
περιεχοµένου (βλ. παρ. Α). 

Οι Application and service providers αναπτύσσουν, δηµιουργούν και λειτουργούν 
πλατφόρµες για υπηρεσίες διασκέδασης σύµφωνα µε την τεχνολογία της 3G και 
υπάρχουν µόνο στην αλυσίδα παροχής mobile TV πάνω από τα δίκτυα κινητής 
(παράλληλα αναπτύσσονται οι τεχνολογίες DVB-H που πρόκειται για τεχνολογίες 
εκποµπής Mobile-TV αλλά όχι µέσω της 3G) . Αυτοί συνήθως είναι οι ίδιες οι εταιρίες 
κινητής ή ο content aggregator ή κάποιος τρίτος. 

Ο portal operator προσφέρει τις υπηρεσίες Mobile TV και άλλες υπηρεσίες 
συγκεντρώνοντας σε ένα Mobile portal. Τα mobile portal δηµιουργούνται για την 
συγκέντρωση εφαρµογών και περιεχοµένου από πολλές διαφορετικές πηγές για να 
κάνουν εύκολη για τον χρήστη την πρόσβαση σε πληροφορίες και ψυχαγωγία. Το portal 
αυτό συνήθως  ανήκει στην εταιρία κινητής (πχ. Vodafone live! , t-zones) ή σε κάποιο 
τρίτο (πχ. το MTV) ενώ η συγκέντρωση αυτή σκοπό έχει να ελαττώσει την αβεβαιότητα 
του πελάτη σε σχέση µε την αξία του περιεχοµένου καθώς τα portal αυτά όταν δεν 
ανήκουν στην εταιρία κινητής ανήκουν σε πολύ γνωστά ονόµατα στην αγορά 
ψυχαγωγίας. Ένα τέτοιο portal µπορεί να έχει ο πάροχος περιεχοµένου, ο συγκεντρωτής 
περιεχοµενου ή ο πάροχος του δικτύου ανάλογα µε το µοντέλο και είναι το σηµείο 
επαφής µε τον πελάτη για τις υπηρεσίες περιεχοµένου µε τις εταιρίες να έχουν 
προρυθµίσεις στα κινητά τηλέφωνα για να κάνουν εύκολη την πρόσβαση σ’ αυτά από 
τους συνδροµητές. Όταν το portal δεν ανήκει στην εταιρία κινητής τότε ο καταναλωτής 



50 

 50 

έχει πρόσβαση σ’αυτό µέσω οποιασδήποτε εταιρίας µε συµφωνίες που γίνονται. Για 
παράδειγµα το MTV στην Γερµανία έχει ένα portal προσβάσιµο και από τις 4 εταιρίες 
(T-Mobile, Vodafone, E-plus, O2). Στην περίπτωση αυτή η χρέωση του πελάτη µπορεί 
να γίνει είτε πάλι µέσω της εταιρίας κινητής είτε µέσω άλλης εταιρίας όπως η  Paybox η 
οποία εξειδικεύεται σε υπηρεσίες πληρωµών µέσω πιστωτικών καρτών, κάρτες 
προπληρωµένης πίστωσης ή µε απ’ ευθείας χρέωση. 

Ο πάροχος του δικτύου είναι η εταιρία  κινητής που έχει το δίκτυο (Vodafone, 
Cosmote και ΤΙΜ στην Ελλάδα). Είναι αυτή που στο µοντέλο µε κέντρο τον πάροχο του 
δικτύου (βλ. παρ. Α) καθορίζει την τιµές και έχει άµεση επαφή µε τον καταναλωτή. 
Επίσης λειτουργεί κα σαν συγκεντρωτής περιεχοµένου καθώς συγκεντρώνει περιεχόµενο 
από διάφορες πηγές ή µπορεί και να δηµιουργεί κι όλας και το προσφέρει σαν πακέτο 
υπηρεσιών µέσω του δικού του mobile portal. 

Όλοι αυτοί οι εµπλεκόµενοι που συµµετέχουν στο να δοθεί η υπηρεσία 
συµµετέχουν και στον διαµοιρασµό των κερδών της τελικής υπηρεσίας ενώ οι πάροχοι 
περιεχοµένου έχουν και τα έξτρα από διαφηµίσεις όπως συµβαίνει και στην κανονική 
τηλεόραση. 

 
 

4.3 Χρέωση της υπηρεσίας  

 
 Σύµφωνα λοιπόν µε όσα έχουµε πει παραπάνω η χρέωση µιας τέτοιας υπηρεσίας 
µπορεί να γίνει µε βάση το παρακάτω διάγραµµα. 

 

ΜΟΝΤΕΛΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

PAY PER VIEW ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΚΟ

ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΟ

ΓΕΓΟΝΟΣ

 
Η λογική του pay per view υπάρχει και στην κανονική τηλεόραση όπου ο 

καταναλωτής αγοράζει και πληρώνει ότι καταναλώνει πχ έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Για 
την περίπτωση της mobile-TV ο καταναλωτής χρεώνεται για την πραγµατική χρήση της 
υπηρεσίας είτε µε βάση το χρόνο που βλέπει ένα πρόγραµµα, είτε µε βάση τον όγκο 
δεδοµένων που µεταφέρονται κατά την διάρκεια µιας τηλεοπτικής παρακολούθησης, είτε  
µε το γεγονός όπως είδαµε µε τον ποδοσφαιρικό αγώνα.  
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΩΡΑ PORTAL ΧΡΕΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ TV 

TIM ΙΤΑΛΙΑ MOBILE TV  

3 ΑΥΣΤΡΙΑ 3MOBILE TV  

A1 ΑΥΣΤΡΙΑ VODAFONE LIVE 9€/µήνα , 7€/µέρα (ερωτικά) 

SWISSCOM ΕΛΒΕΤΙΑ VODAFONE LIVE 1€/ώρα ,  10€/µήνα 

VODAFONE ΙΣΠΑΝΙΑ VODAFONE LIVE 

6€/µήνα (µέγιστο 40 ώρες) + 

1€/15λεπτά 3€/15λεπτά
(ερωτικά) 

 ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ VODAFONE LIVE 

1,99€/εβδοµάδα για κάθε 

πακέτο (ειδήσεις, ψυχαγωγία, 
αθλητικά, µουσική ) 

4,99€/εβδοµάδα για όλα τα 
πακέτα µαζί 

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ VODAFONE LIVE 

 10€/µήνα χωρίς όρια, 

 5€/µήνα για 120'+0,15€/λεπτό 

3€/µήνα για 60'+0,15€/λεπτό  

 50% ακριβότερα τα ερωτικά 

 ΒΡΕΤΑΝΙΑ VODAFONE LIVE 

7,40€/µήνα το πακέτο 

10€/µήνα και για τα 4 
πακέτα 

 ΕΛΛΑΣ VODAFONE LIVE 1,785€/µέρα   4,99/µήνα 

 ΙΤΑΛΙΑ VODAFONE LIVE  

 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ VODAFONE LIVE  

SFR ΓΑΛΛΙΑ VODAFONE LIVE 

7€/µήνα   

  0,25€/λεπτό 

T-MOBILE ΓΕΡΜΑΝΙΑ   

 ΑΥΣΤΡΙΑ  7.5€/µήνα , 2.5€/ηµέραY 

ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ   

 
Πίνακας 4.3 Χρεώσεις mobile TV στα σηµερινά δίκτυα 

 
 
Πληρώνοντας µε τον χρόνο είναι βολικό για τους ευκαιριακούς χρήστες και γι 

αυτούς που θέλουν να δοκιµάσουν την υπηρεσία. Πχ η Swisscom στην υπηρεσία Live-
TV χρεώνει 1€/ώρα ενώ ταυτόχρονα έχει και συνδροµητική χρέωση µε 10€/µήνα. Άλλη 
περίπτωση είναι στην Vodafone στην Γερµανία που προσφέρει την υπηρεσία για 
συγκεκριµένα λεπτά χρήσης (πακέτα των 120 και 60 λεπτών τον µήνα) χρεώνοντας στην 
συνέχεια τα έξτρα λεπτά χρήσης µε τον χρόνο (0,15€/λεπτό) χρησιµοποιώντας ένα 
µοντέλο τιµολόγησης µε προπληρωµένη χρέωση (συνδροµή µε περιορισµό στον χρόνο 
χρήσης) και κάνει διαφοροποίηση µε την χρήση κατά τα πρότυπα της χρέωσης του 
Mobile internet. Παράδειγµα χρέωσης µε τον όγκο δεδοµένων δεν υπάρχει στην 
σηµερινή κινητή τηλεφωνία καθώς δεν γίνεται κατανοητή και από τους καταναλωτές 
καθώς δεν µπορούν να την συνδέσουν µε την χρήση της υπηρεσίας. Χρέωση µε το 
γεγονός έχουµε σε προγράµµατα που δεν είναι ζωντανά πχ βίντεο clip, επεισόδια 
τηλεοπτικών σειρών ειδικά διαµορφωµένων για κινητά (πχ το σήριαλ «24» στην 
Vodafone N. Ζηλανδίας µε τιµή 0,73€/επεισόδιο), ειδήσεις (RTL actuell mobil που 
δίνεται από την T-Mobile για 0,69€/δελτίο ειδήσεων) και που ουσιαστικά είναι στην 
κατηγορία video on demand περισσότερο και όχι της mobile TV.  Η ποιο διαδοµένη 
χρέωση πάντως είναι αυτή της συνδροµής όπως δείχνει και ο πίνακας 4.3. Η συνδροµή 
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αφορά πάντα δέσµη καναλιών ενώ διαφορά τιµής υπάρχει και διαφοροποίηση ανάλογα 
µε το περιεχόµενο των καναλιών (συνδροµές για ερωτικά κανάλια είναι ακριβότερες). Η 
δηµιουργία πακέτων µε διαφορετικό περιεχόµενο βοηθάει τον συνδροµητή να επιλέξει το 
περιεχόµενο που τον ενδιαφέρει. Στην απλή συνδροµή χωρίς περιορισµούς υπάρχει 
κυρίως στις χώρες µε µεγάλη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ο όρος της λελογισµένης 
χρήσης (πχ vodafone, T-mobile). O όρος αυτός ουσιαστικά αντί να θέσει περιορισµό σε 
χρόνο αφήνει στην εταιρία το δικαίωµα µετά από προειδοποίηση να διακόψει την 
υπηρεσία αν γίνεται εκτεταµένη χρήση της για την αποφυγή συµφορήσεων αφού όπως 
και στην περίπτωση του Internet συνήθως ένας µικρός αριθµός χρηστών δηµιουργούν 
τεράστια κίνηση µε τον κίνδυνο να συµφορηθεί το δίκτυο. 

Οι παραπάνω τιµολογήσεις είναι µε την εισαγωγή της υπηρεσίας τον τελευταίο χρόνο 
στην Ευρώπη και η ζήτησή τους περιορίζεται ακόµα όχι µόνο από την τιµή αλλά και από 
το κόστος των νέων συσκευών 3ης γενιάς και την κάλυψη του δικτύου 3ης γενιάς. 

 
4.4 Προτεινόµενη τιµολόγηση 

 

 Σύµφωνα µ’ αυτά που είδαµε στην παράγραφο 3.3 πρώτο βήµα είναι να δούµε το 
κόστος ανά Mbyte µεταφοράς των δεδοµένων για την υλοποίηση της υπηρεσίας. Αν 
χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα του πίνακα 1.2 που υπολογίστηκαν µε βάση το πλήρως 
κατανεµηµένο κόστος (Fully Allocated Cost) θα θεωρήσουµε για το UMTS κόστος ανά 
Mbyte 0,4€. To κόστος αυτό αναφέρεται µόνο στο κόστος του δικτύου. Με βάση αυτό 
και  τον πίνακα 4.Χ µπορούµε να βρούµε ένα κάτω όριο χρέωσης της υπηρεσίας. 
 

Υπηρεσία 
Κατανάλωση 
δεδοµένων (Mbyte) 

Κόστος 
0,4/Μbyte(€) 

 

Κόστος 0,07/Μbyte(€) 

3 λεπτά χαµηλή ποιότητας
(64Kbps) 1,44 0,576 

 

0,1 

3 λεπτά µέσης ποιότητας
(128Kbps) 2,88 1,152 

 

0,2 

3 λεπτά υψηλής ποιότητας
(256Kbps) 5,76 2,304 

 

0,4 

60 λεπτά χαµηλής ποιότητας 
Tηλεοπτικό πρόγραµµα 28,8 11,52 

 

2 

60 λεπτά µέσης ποιότητας 
Tηλεοπτικό πρόγραµµα 57,6 23,04 

 

4 

120 λεπτά µέσης ποιότητας 
Tηλεοπτικό πρόγραµµα 115,2 46,08 

 

8 

90 λεπτά υψηλής ποιότητας 
Tηλεοπτικό πρόγραµµα 172,8 69,12 

 

12 

 
Πίνακας 4.4 Κόστος µεταφοράς δεδοµένων υπηρεσιών βίντεο 

 
Βλέπουµε λοιπόν ότι αν θεωρήσουµε µηνιαία συνδροµή, µε έστω και για µισή 

ώρα την ηµέρα παρακολούθηση, δεν είναι δυνατόν να καλύψει τα έξοδα µεταφοράς 
δεδοµένων. Η χρήση λοιπόν µιας εκποµπής εικόνας βίντεο µε µορφή unicast (προς έναν 
µόνο συνδροµητή) είναι οικονοµικά εφικτή µόνο για µικρά βίντεο κλιπ ορισµένης 
διάρκειας που καθώς έχουν προβλέψιµη κίνηση µπορούν να χρεωθούν µε µια εφάπαξ 
τιµή. Στην τιµή µεταφοράς των δεδοµένων (κόστος συν περιθώρια κέρδους) θα 
προστεθεί η τιµή του περιεχοµένου (που θα διαµοιραστεί µεταξύ του παρόχου 
περιεχοµένου και της εταιρίας κινητής) για να προκύψει η τελική τιµή η οποία θα είναι 
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ανάλογη και µε την ποιότητα της εικόνας αφού το κόστος µεταφοράς εξαρτάται από 
αυτή. Για την υπηρεσία της κινητής τηλεόρασης καθώς η κίνηση είναι µη προβλέψιµη 
για να γίνει προβλέψιµη και να χρεωθεί µε συνδροµή όπως είναι επιθυµητό από τον 
καταναλωτή θα πρέπει να υπάρχει ο περιορισµός στον χρόνο παρακολούθησης µε 
χρέωση στην συνέχεια µε το λεπτό παρακολούθησης όπως συµβαίνει µε την χρέωση της 
vodafone στην Ισπανία. 

Έρευνες που έγιναν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης διερεύνησαν πόσο είναι 
διατεθειµένος κάποιος να πληρώσει σε µορφή µηνιαίας συνδροµής. Μια τέτοια έρευνα 
από την ΝΟΚΙΑ φαίνεται στον πίνακα 4.5 για 4 διαφορετικές χώρες ενώ στο σχήµα 4.2 
φαίνονται τα αποτελέσµατα ερευνών από εταιρίες συµβούλων σε διάφορες χώρες. Οι 
έρευνες αυτές δείχνουν ότι η τιµή µε συνδροµή είναι της τάξης των 8-12€ µηνιαίως 
πράγµα που δεν µπορεί να εξυπηρετήσει το κόστος της σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
πίνακα 4.4. για τα λεπτά ηµερήσιας θέασης που αναφέρονται στον πίνακα 4.5. 

 

  Φιλανδία Ην. Βασίλειο Ισπανία Γαλλία 

Θετική 
ανταπόκριση στη 
κινητή TV 58% 83% 75% 73%

Επιθυµία να 
πληρώσουν για 
την κινητή TV 41% 76% 55% 68%

Αποδεκτή τιµή 10 €  5 € 7 €

Μέση ηµερήσια 
θέαση 5-30 λεπτά 23 λεπτά 16 λεπτά 20 λεπτά 

Ώρες αιχµής   

Πρωί,µεσηµέρι, 
νωρίς το 
απόγευµα 

νωρίς το 
απόγευµα 

Πρωί(9-10), 
µεσηµέρι (1-2), 
απόγευµα(8-10) 

∆ηµοφιλές 
περιεχόµενο 

Τοπικά 
προγράµµατα, 
Αθλητικά 

Ειδήσεις, 
σειρές , 
µουσική , 
Αθλητικά 

Ειδήσεις, 
σειρές , 
µουσική , 
Αθλητικά 

Ειδήσεις, σειρές , 
µουσική , 
Αθλητικά, ταινίες 

 
Πίνακας 4.5 Αποτελέσµατα έρευνας της ΝΟΚΙΑ για την κινητή τηλεόραση 

 

Με τα παραπάνω δεδοµένα η σηµερινή 3η γενιά κινητής είναι κατάλληλη µόνο 
για την εκποµπή µικρής σχετικά διάρκειας βίντεο υψηλής ζήτησης (στιγµιότυπα 
ποδοσφαιρικών αγώνων, δηµοφιλής εκποµπές), που δεν είναι ζωντανά και τα οποία θα 
τιµολογηθούν πάντοτε µε το γεγονός. Το ότι δεν είναι ζωντανά αλλά το βίντεο το βλέπει 
ο συνδροµητής κατ’ απαίτηση (on demand) βοηθάει ώστε να µην ζητήσουν όλοι οι 
συνδροµητές ταυτόχρονα το συγκεκριµένο βίντεο. 



54 

 54 

 
 

Σχήµα 4.2 Αποδεκτές τιµές για την κινητή τηλεόραση από διάφορες έρευνες 

 
Η εισαγωγή των τεχνολογιών πολλαπλής εκποµπής (multicast) σε πολλούς 

συνδροµητές µέσω της πλατφόρµας MBMS που θα ξεκινήσει τα επόµενα χρόνια θα 
βοηθήσει ώστε να γίνει ποιο αποδοτική η εκποµπή τηλεοπτικού προγράµµατος στους 
συνδροµητές και εικόνας υψηλής ποιότητας. Το κόστος µεταφοράς θα κατανεµηθεί όσο 
αναφορά το δίκτυο κορµού σε περισσότερους συνδροµητές και θα γίνει η υπηρεσία ποιο 
προσιτή ενώ οι τεχνικές κωδικοποίησης και η προώθηση της τεχνικής HSPDA όσο 
αναφορά την πρόσβαση για ακόµα µεγαλύτερο εύρος ζώνης θα µειώσει και το κόστος 
στην ασύρµατη πρόσβαση. Τέλος η κινητή τηλεόραση σε PDA καθώς θα µπορεί να δοθεί 
και από τεχνικές πολλαπλής εκποµπής όπως το DVB-H που θα είναι εκτός του δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας είναι φανερό ότι η ζωντανή τηλεόραση θα πρέπει να είναι 
ανταγωνιστική µέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. 

Συµπερασµατικά καθώς είναι αναγκαίο τέτοιες υπηρεσίες που έχουν στόχο την 
ευρεία κατανάλωση να έχουν την ποιο απλή τιµολόγηση, δηλαδή τιµολόγηση γεγονότος 
ή συνδροµή για να γίνουν εφικτές αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να δοθούν όταν η 
τεχνολογία κάνει εφικτή την οικονοµική παροχή της υπηρεσίας από την πλευρά του 
δικτύου. Άλλου τύπου χρεώσεις θα αποτύχουν αν αναπτυχθούν οι ανταγωνιστικές 
τεχνολογίες. Η συνδροµητική τηλεόραση µπορεί να γίνει κερδοφόρα για την εταιρίας 
κινητής µόνο µετά από την ανάπτυξη των τεχνικών multicast (MBMS) ενώ οι τεχνικές 
unicast θα είναι οι κατάλληλες µόνο για video κατ’ απαίτηση (VoD). Καθώς είναι 
υπηρεσία χωρίς προβλέψιµη κίνηση θα πρέπει να δηµιουργηθούν πακέτα συνδροµής που 
συµπεριλαµβάνουν έναν αριθµό λεπτών παρακολούθησης και στην συνέχεια χρέωση µε 
το λεπτό για την αποφυγή εκτεταµένης χρήσης όπως έγινε στην Κορέα στο δίκτυο της 
KPN πριν τελικά αποφασίσει να προχωρήσει σε ανάπτυξη ενός συστήµατος ανάλογο µε 
το DVB-H δίνοντας κινητή τηλεόραση σε PDA ενώ για τηλεοπτικές σειρές, 
συγκεκριµένα αθλητικά γεγονότα κτλ θα χρησιµοποιηθεί το Pay per view µοντέλο. Μια 
ακόµα παράµετρος είναι δυνατό να δηµιουργηθεί παρέχοντας την τηλεόραση σε 
διαφορετικές ποιότητες που όµως θα αύξανε το κόστος παραγωγής τηλεοπτικού 
προγράµµατος σε διαφορετική ποιότητα εικόνας. Περισσότερο πιθανό είναι να 
χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις VoD µε διαβάθµιση της τιµής ανάλογα µε την ποιότητα 
της εικόνας που παρέχεται σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 4.2 



55 

 55 

5. Συµπεράσµατα  

 

Στην ανάλυση που προηγήθηκε αναφέρθηκαν δύο κύριες αντιλήψεις για την τιµολόγηση 

δεδοµένων. Η µια είναι αυτή των µηχανικών του δικτύου που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα 

της συµφόρησης και του διαµοιρασµού των πόρων του δικτύου µε την βοήθεια της 

τιµολόγησης. Η αντίληψη αυτή δεν λαµβάνει υπόψη τις τελικές υπηρεσίες αλλά προσπαθεί 

να βρει µια βέλτιστη τιµή µε την βοήθεια µικροοικονοµικών µοντέλων ώστε να µην έχουµε 

συµφόρηση και να είναι και οικονοµικά αποδοτική. Το ότι δεν λαµβάνει υπόψη τις τελικές 

υπηρεσίες κάνει πρακτικά αδύνατο να ληφθεί υπόψη η ζήτηση για τα τελικά προϊόντα ενώ 

έχει και το αρνητικό ότι οδηγεί πάντα σε δυναµική τιµολόγηση. Ενώ µάλιστα λαµβάνονται 
πρόνοια για την µείωση της συµφόρησης και µε τεχνικά µέσα η βέλτιστη τιµή µπορεί να 
αλλάζει ανάλογα µε τα µέτρα αυτά. Οι τιµές που προκύπτουν δεν ικανοποιούν τον 
συνδροµητή λόγω έλλειψης διαφάνειας και κατανόησης. Όταν λοιπόν εκτιµούµε ένα 
µοντέλο δυναµικής τιµολόγησης το οποίο υπολογίζει µε µικροοικονοµικά µοντέλα 
βέλτιστες τιµές πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα εφικτό να 
υιοθετηθεί από ένα πάροχο δικτύου σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από την άλλη 
πλευρά δεν υπάρχει σαφής σύνδεση των τιµών που προκύπτουν µε το κόστος των 
υπηρεσιών πράγµα απαραίτητο για την λήψη αποφάσεων σε µια εταιρία.  

Να σηµειώσουµε ότι καθώς τα προβλήµατα συµφόρησης είναι περιορισµένα λόγω 
του ότι ακόµα η φωνή είναι το κυρίαρχο προϊόν στο χώρο, σε ορισµένες χώρες (πχ 
Αυστρία) δεν υπάρχει ούτε η τιµολόγηση συµφόρησης µε βάση την ώρα αιχµής πράγµα 
που από χρόνια ισχύει στο χώρο της τηλεφωνίας. Από τα µοντέλα που έχουν προταθεί 
και µπορούν να συνδυαστούν για την τιµολόγηση στην 3G εφικτές φαίνονται 
τιµολόγηση αναµενόµενης χωρητικότητας, η Paris Metro τιµολόγηση µαζί µε τις ήδη 
διαδεδοµένες από την 2G τιµολογήσεις όγκου δεδοµένων και χρονοχρέωσης. Η υποδοµή 
που υπάρχει στα συστήµατα χρέωσης και απόδοσης λογαριασµού στους πελάτες 
µπορούν να υλοποιήσουν τις παραπάνω χρεώσεις. Τέλος η δυνατότητα υποστήριξης 
χρέωσης µε βάση παραµέτρους QoS µάλλον είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθούν για 
εµπορική χρήση και πιο κοντά στην πραγµατικότητα είναι η χρήση παραµέτρων 
ποιότητας στο τελικό προϊόν που κατανοεί ο χρήστης και που έµµεσα αντανακλούν σε 
αυστηρότερες παραµέτρους QoS. 

Συµπερασµατικά για τις χρεώσεις µεταφοράς δεδοµένων στο δίκτυο µπορούµε να 
πούµε : 

� Πρέπει να είναι εγγυηµένη η απόδοση της επένδυσης κατανέµοντας το κόστος 
κεφαλαίου και τα λειτουργικά έξοδα µεταξύ των χρηστών άρα το κόστος  
λαµβάνεται πάντα υπόψη στον καθορισµό της τελικής τιµής 

� Η διαφοροποίηση της τιµής είναι αποδοτική οικονοµικά αλλά πρέπει να βασιστεί 
σε άλλα κριτήρια από τις στενές εγγυήσεις QoS. 

� Η τιµολόγηση συµφόρησης, για τον αποδοτικό διαµοιρασµό των περιορισµένων 
πόρων του δικτύου, δεν είναι ικανοποιητική βάση για την χρέωση για εµπορική 
χρήση 

� Τυχόν τιµολόγηση συµφόρησης θα πρέπει να είναι το ίδιο απλή µε απλή αύξηση 
ή µείωση τιµών είτε ανάλογα µε τις ώρες αναµενόµενης συµφόρησης ή αν δεν 
είναι ξεκάθαρες οι ώρες αναµενόµενης συµφόρησης µε απλή αύξηση ή µείωση 
των τιµών ανάλογα µε αν το φορτίο είναι µεγάλο ή µικρό και θέλουµε να 
τονώσουµε την ζήτηση. 

� Η χρέωση µε κατεύθυνση τις τελικές υπηρεσίες είναι υποχρεωτική και κάθε 
τελική υπηρεσία έχει τις δικές της απαιτήσεις ως προς την χρέωση. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προβλήµατα η δεύτερη αντίληψη τιµολόγησης  

αναφέρεται στην τιµολόγηση των τελικών υπηρεσιών ανάλογα µε την αξία που έχουν αυτές 

στον καταναλωτή για να δώσει την ευκαιρία στον πάροχο του δικτύου να αυξήσει τα έσοδα 



56 

 56 

ανά συνδροµητή εκµεταλευόµενος το γεγονός ότι ορισµένες υπηρεσίες έχουν πολύ 

µεγαλύτερη αξία στον συνδροµητή από το απλό κόστος των bytes. Αυτό σηµαίνει ότι 
µπορεί να θεωρηθεί σαν βάση της τιµής το κόστος της υπηρεσίας για την µεταφορά των 
δεδοµένων και την συντήρηση του εξοπλισµού αλλά προστίθεται µια νέα παράµετρος 
που είναι η αξία που έχει η υπηρεσία στον καταναλωτή και το πόσο είναι διατεθειµένος 
να  πληρώσει γι’ αυτήν την υπηρεσία. Η τιµολόγηση περιεχοµένου που εισήχθη αρχικά 
από την NTT και στο I-mode προσανατολίζεται προς αυτό το στόχο και έχει 
δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για έσοδα από τις υπηρεσίες δεδοµένων καθώς και µια 
σειρά από παρόχους υπηρεσιών και περιεχοµένου που συνεργάζονται µε τις εταιρίες 3G 
για την πώληση των προϊόντων τους. Η τιµολόγηση αυτή των τελικών υπηρεσιών σε 
συνδυασµό µε το κόστος αυτών και την εισαγωγή τακτικών διαφοροποίησης τιµών και 
δηµιουργίας δέσµης υπηρεσιών είναι η κύρια επιλογή των εταιριών κινητής τηλεφωνίας 
σχεδόν δύο χρόνια µετά το ξεκίνηµα της εµπορικής λειτουργίας τους στην Ευρώπη. 

∆ιαχωρίζοντας τις υπηρεσίες σε υπηρεσίες µε προβλέψιµη και µη προβλέψιµη 
κίνηση µπορούν να δηµιουργηθούν απλές χρεώσεις (event ή flat rate) για τις υπηρεσίες 
µε προβλέψιµη κίνηση (σταθερή τιµολόγηση) ενώ για τις υπηρεσίες µε µη προβλέψιµη 
κίνηση συνδυασµός συνδροµής µε γραµµική τιµολόγηση µετά από ένα όριο. 

 Η υποστήριξη της τιµολόγησης περιεχοµένου από τα σηµερινά CDRs και IPDRs, 
που είναι απαραίτητα για µια διαφανή στο χρήστη τιµολόγηση, δηµιουργεί ευκαιρίες για 
χρεώσεις των τελικών υπηρεσιών µε την προϋπόθεση ότι αυτές ελέγχονται ως προς το 
περιεχόµενο από τους παρόχους σε αντίθεση µε το mobile internet που δεν ελέγχεται ως 
προς το περιεχόµενο. 

Τέλος η µεγάλη αβεβαιότητα των προϊόντων δεδοµένων της 3G δηµιουργεί ευκαιρίες 
για πειραµατισµούς. Νέες υπηρεσίες εισάγονται (συχνά χωρίς χρέωση στην αρχή) σαν 
µέρος µιας δέσµης υπηρεσιών µε σκοπό να υπολογιστεί η ζήτηση που θα έχουν από τον 
καταναλωτή κι έτσι να εκτιµηθεί η αξία τους στον καταναλωτή. Η κανονική τιµή για τα 
προϊόντα αυτά τίθεται αργότερα όταν το προϊόν γίνει δηµοφιλές. Ακόµα και σήµερα µε 
υπηρεσίες όπως η mobile-TV οι εταιρίες ψάχνονται για να βρουν µια εφαρµογή που θα 
δηµιουργήσει µια πλατιά συνδροµητική βάση και κατακόρυφη αύξηση των εσόδων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 3G 

 
Για να κατανοήσουµε τον τρόπο και τις ευκαιρίες χρέωσης στην περίπτωση της 

κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς σκόπιµο είναι να εξετάσουµε τα πιθανά γενικά 
επιχειρησιακά µοντέλα που υπάρχουν ώστε να δοθούν οι υπηρεσίες 3G. Το κυρίαρχο 
πρόσωπο σ’ αυτά τα µοντέλα θα είναι ο χρήστης των υπηρεσιών δηλαδή ο (network 
operator) που είναι οι διάφορες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας µε άδεια για 3G υπηρεσίες, 
β)αυτός που συγκεντρώνει τις διάφορες υπηρεσίες σε κάποιο mobile portal (content 
aggregator) και γ)ο πάροχος των υπηρεσιών (content provider) ο οποίος και προσθέτει 
αξία στις υπηρεσίες πρόσβασης και µεταφοράς δεδοµένων που προσφέρει ο διαχειριστής 
του δικτύου.  

Πριν δοθεί κάποια υπηρεσία πρέπει να υπάρχει συµφωνία µεταξύ του πελάτη και 
των παραπάνω τριών µερών. Το επόµενο βήµα είναι η ύπαρξη µιας διαδικασίας 
πιστοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης (authorization) που να αποδεικνύει 
ότι ο πελάτης είναι νόµιµος (πιστοποίηση) και επιτρέπεται να κάνει χρήση της υπηρεσίας 
(εξουσιοδότηση). Ο κύριος λόγος αυτής της διαδικασίας είναι να περιοριστεί ο 
πιστωτικός κίνδυνος των εµπλεκοµένων µερών. Το µοντέλο αυτό ΑΑΑ (authentication, 
authorization, accounting) έχει αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία και στο χώρο των 
Internet providers µε πρωτόκολλα που έχουν προταθεί από την IETF (Internet 
Engineering Task Force) και την IRTF (Internet Research Task Force) και τέτοια είναι το 
RADIUS (περιγράφεται στο RFC 2138), που είναι σε χρήση είδη από τους 
περισσότερους ISP, και τα νεώτερα Diameter(RFC 3588) και ΡΑΝΑ (RFC 4058) τα 
οποία αναµένεται να χρησιµοποιηθούν περισσότερο στην κινητή 3ης γενιάς. Στα 
συστήµατα GSM και GPRS η αντίστοιχη λειτουργία της πιστοποίησης γίνεται από τον 
HLR (Home Location Register) ενώ η αντίστοιχη λειτουργία του accounting, που για την 
περίπτωση του IP σηµαίνει τον µηχανισµό συλλογής δεδοµένων που έχουν σχέση µε την 
χρησιµοποίηση των πόρων του δικτύου για την δηµιουργία χρεώσεων, γίνεται από την 
δηµιουργία των διαφόρων data records (CDRs). 

Τέλος πρέπει να υπάρχει και ένας µηχανισµός χρέωσης και πληρωµής της 
υπηρεσίας από την πλευρά του πελάτη.  

Περισσότερα για την διαδικασία που συλλέγονται τα δεδοµένα για τις χρεώσεις ( 
Call Data Records CDRs ή Internet Protocol Data Records IPDRs) ώστε να γίνει ο 
υπολογισµός της χρέωσης στον πελάτη υπάρχουν στο  

Στην συνέχεια θα δούµε τρία επιχειρησιακά µοντέλα ανάλογα µε τους πιθανούς 
παρόχους των τελικών υπηρεσιών στον πελάτη [35]. 
 

Α.1 Μοντέλο µε κέντρο τον διαχειριστή του δικτύου 

 

 Στο µοντέλο αυτό ο πελάτης έχει απ’ ευθείας σχέση µε τον διαχειριστή του 
δικτύου ο οποίος καθορίζει τις τιµές των υπηρεσιών και κανονίζει για τις πληρωµές. Το 
περιεχόµενο των υπηρεσιών προέρχεται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα µέρος από τους 
παρόχους υπηρεσιών (content providers) ενώ κατά ένα άλλος µέρος από τον διαχειριστή 
του δικτύου ο οποίος παίζει και τον ρόλο του mobile portal. Οι υπηρεσίες προσφέρονται 
πολλές φορές σαν µέρος µιας συνδροµής. Τα έσοδα του διαχειριστή του δικτύου µπορεί 
να προέρχονται από χρεώσεις µε βάση το χρόνο, τον όγκο των δεδοµένων, το µήνυµα, 
την συνδροµή, την διαφήµιση , χρεώσεις ανά συναλλαγή και µπορεί ανάλογα µε την 
υπηρεσία να είναι και συνδυασµός των παραπάνω. Στόχος των διαχειριστών του δικτύου 
µ’ αυτό το µοντέλο είναι η αύξηση των µέσων εσόδων για κάθε χρήστη (ARPU Average 
Revenue Per User) και η διατήρηση των πελατών τους. 



60 

 60 

 
Σχήµα Α.1 Μοντέλο µε κέντρο τον διαχειριστή του δικτύου 

 
Α.2 Μοντέλο µε κέντρο το m-portal 

 

 Στο µοντέλο αυτό ο πελάτης έχει απ’ ευθείας συµφωνία µε  ένα m-portal αλλά 
µπορεί να έχει σχέση και µε τον διαχειριστή δικτύου. Το m-portal καθορίζει την τιµή για 
τις υπηρεσίες που παρέχει, ενώ ο πελάτης µπορεί να πληρώνει και χρέωση για την 
πρόσβαση στο δίκτυο στο διαχειριστή του δικτύου ξεχωριστά ανάλογα µε τις συµφωνίες 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ενώ το m-portal µπορεί να χρεώνεται την πρόσβαση 
και την µεταφορά των υπηρεσιών του από το δίκτυο από τον διαχειριστή του δικτύου 
όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.3. Τα έσοδα εδώ για τον content aggregator προέρχονται 
από συνδροµές, διαφηµίσεις και από χρεώσεις ανά συναλλαγή ενώ για τον διαχειριστή 
του δικτύου από χρεώσεις µε βάση το χρόνο, τον όγκο των δεδοµένων και από 
συνδροµές.  

 
Σχήµα Α.2 Μοντέλο µε κέντρο το m-portal 

 

Α.3 Μοντέλο µε κέντρο τους παρόχους των υπηρεσιών 

 

Το µοντέλο αυτό είναι παρόµοιο µε το προηγούµενο µόνο που στην περίπτωση 
αυτή ο πάροχος των υπηρεσιών παίζει και τον ρόλο του m-portal. Στην προηγούµενη 
περίπτωση ο content aggregator συνήθως υπογράφει συµφωνίες µε διάφορους παρόχους 
υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης µπορεί να υπογράφει συµφωνίες µε 
διάφορους παρόχους υπηρεσιών ενώ ο διαχειριστής θα έχει έσοδα από την χρέωση της 
πρόσβασης στο δίκτυο καθώς και από χρεώσεις µε βάση το χρόνο και τον όγκο των 
δεδοµένων. 
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Όπως και πριν οι πάροχοι των υπηρεσιών  χρεώνονται την πρόσβαση και την 
µεταφορά των υπηρεσιών του από το δίκτυο από τον διαχειριστή του δικτύου. Το κύριο 
µειονέκτηµα αυτού του µοντέλου είναι ότι οι content providers θα πρέπει να έχουν ο 
καθένας δικό τους σύστηµα χρέωσης και πληρωµής των πελατών ενώ ο πελάτης θα έχει 
να λαµβάνει λογαριασµούς µε καθένα χωριστά content provider και από τον διαχειριστή 
του δικτύου. 

 
 

Σχήµα Α.3 Μοντέλο µε κέντρο τους παρόχους των υπηρεσιών 

 

Το βασικό που θα χρησιµοποιηθεί παρακάτω από αυτά είναι το ότι µεταξύ του 
κατόχου του δικτύου και των παρόχων περιεχοµένου υπάρχει µια σχέση που θα δούµε 
πως µπορεί επικερδώς να χρησιµοποιηθεί δηµιουργώντας µοντέλα χρεώσεως ανάλογα µε 
το περιεχόµενο. Επίσης παρά το ότι το IP είναι ο συνδετικός κρίκος για την σύγκλιση του 
Internet µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι ότι οι δύο κοινότητες έχουν διαφορετική 
άποψη για τα επιχειρησιακά µοντέλα και την λειτουργία της χρέωσης. Έτσι η κοινότητα 
του Internet ευνοεί περισσότερο ένα µοντέλο όπου ο κάθε χρήστης θα έχει µια ξεχωριστή 
συµφωνία µε το κάθε ανεξάρτητο πάροχο ενώ η κοινότητα των επικοινωνιών ευνοεί το 
µοντέλο όπου ο διαχειριστής του δικτύου θα είναι ο κεντρικός παράγοντας, πράγµα 
λογικό αφού αυτοί έχουν τα δίκτυα και θέλουν τον κεντρικό ρόλο για τον εαυτό τους. 
Επειδή οι δύο αυτές κοινότητες δουλεύουν ξεχωριστά για χρόνια (IETF και IRTF από 
την µια πλευρά και ITU, ETSI και οι διάφοροι άλλοι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί 
προτυποποίησης) έχουν σαφείς διαφορές ακόµα και όσο αναφορά την ορολογία που 
χρησιµοποιούν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 

Μια καλή εισαγωγή και κατηγοριοποίηση των µεθόδων κοστολόγησης για 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και δίκτυα υπάρχει στο [21]. Για τυπολογισµό του κόστους 
του δικτύου δύο µέθοδοι χρησιµοποιούνται. Η από πάνω προς τα κάτω (top-down) 
προσέγγιση και η από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγιση.  

Η πρώτη λαµβάνει υπόψη της την υπάρχουσα δοµή του δικτύου η οποία 
καθορίστηκε από την ζήτηση των περασµένων ετών και την υπάρχουσα ζήτηση. Το 
κόστος του υπάρχοντος εξοπλισµού κατανέµεται στις υπηρεσίες. ∆ύο σηµαντικές βάσεις 
υπολογισµού του κόστους χρησιµοποιούνται στην µέθοδο αυτή: α) Το ιστορικό κόστος 
(Historical Cost Accounting HCA) που χρησιµοποιεί το κόστος κτήσης των παγίων 
λαµβάνοντας υπόψη την απόσβεση, β) το υπάρχων κόστος (Current cost Accounting 
CCA) όπου αποτιµούνται τα πάγια µε σηµερινές τιµές. 

Η δεύτερη προσέγγιση ξεκινά µε την πρόβλεψη της ζήτησης µιας υπηρεσίας. 
Θεωρεί ότι η διαστασιοποίηση δικτύου γίνεται µε βέλτιστο τρόπο µε βάση αυτή την 
ζήτηση και µπορεί να υπηρετήσει όλες τις ζητούµενες υπηρεσίες στην απαιτούµενη 
ποιότητα. Τα κόστη στις υπηρεσίες κατανέµονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις τους σε 
εξοπλισµό και ανάλογα µε την χρήση του δικτύου. 

Τα παραπάνω κόστη κατανέµονται σε άµεσα, έµµεσα, συνδυασµού υπηρεσιών 
και κοινά. Αφού κατηγοριοποιηθούν τα παραπάνω κόστη θα ορίσουµε στην συνέχεια 
τρεις µεθόδους υπολογισµού του κόστους ανά υπηρεσία µε την κατανοµή του παραπάνω 
κόστους µια που το οριακό κόστος δεν έχει νόηµα για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: 

• Το πλήρες κόστος (Full allocated cost model FAC) το οποίο θεωρεί όλα τα κόστη 
άµεσα και έµµεσα µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας και µοιράζει αναλογικά σε όλες 
τις υπηρεσίες τα κοινά κόστη. Το δυσκολότερο στην περίπτωση αυτή είναι η 
εύρεση ενός αλγορίθµου διαµοιρασµού του κοινού κόστους. Η µέθοδος αυτή 
χρησιµοποιείται µε την από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση. 

• Το µακροχρόνιο επαυξητικό κόστος (Long Run Incremental Cost LRIC) το οποίο 
υπολογίζει την διαφορά στα συνολικά κόστη όταν συµβαίνει µια σηµαντική 
αύξηση ή µείωση της χωρητικότητας του δικτύου. Η µέθοδος αυτή συνήθως 
χρησιµοποιείται µε την από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση. 

• Το αποµονωµένο κόστος (Stand Alone Cost SAC) το οποίο περιλαµβάνει όλα τα 
έµµεσα, άµεσα, συνδυασµένα και κοινά κόστη . Είναι το κόστος που θα είχε η 
υπηρεσία αν προσφέρονταν αποκλειστικά και µόνο αυτή και είναι το µεγαλύτερο 
απ’ όλα τα προηγούµενα. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται µε την από πάνω προς 
τα κάτω προσέγγιση συνήθως. 

Στα σχήµατα Β.1-Β.3 φαίνονται τα διαγράµµατα κόστους για τα παραπάνω µοντέλα 
όπου φαίνονται και τι περιλαµβάνουν. 

Είδαµε στο κεφάλαιο 3 ότι καθώς µια εταιρία θέλει να συσχετίσει τις τιµές µε τα 
κόστη είναι δυνατόν να καθοριστεί ένα πάνω και ένα κάτω όριο για τις τιµές βασισµένα 
σε δύο διαφορετικά µοντέλα κοστολόγησης. Το κάτω όριο καθορίζεται από το Long Run 
Incremental Cost (LRIC) δηλαδή το µοναδιαίο κόστος παραγωγής ενός επιπλέον όγκου, 
αποτιµώµενο σε ένα µακρύ χρονικό ορίζοντα έτσι ώστε τα σταθερά κόστη να ληφθούν 
και αυτά υπόψη (µακροχρόνια όλα τα κόστη θεωρούνται µεταβλητά) (βλ. Σχήµα Β.1). 
Το πάνω όριο αντιπροσωπεύεται από το Stand Alone Cost (SAC) όπως φαίνεται στο 
σχήµα Β.2 όπου το κόστος των υπηρεσιών συµπεριλαµβάνει όλα τα κοινά και 
ενοποιηµένα κόστη, όπως αν η υπηρεσία παραγόταν από µόνη της. Τέλος το Full 
Allocated Cost (FAC) χρησιµοποιείται σαν στόχος για την τιµή µιας υπηρεσίας καθώς 
εξασφαλίζει την κάλυψη όλων των εξόδων άµεσων και έµµεσων όπως φαίνεται στο 
σχήµα Β.3. Τα µεταβλητά κόστη είναι αυτά που σχετίζονται µε τον όγκο των δεδοµένων, 



63 

 63 

τα συνδυασµένα (joint) κόστη αυτά που σχετίζονται µε την παραγωγή µιας οµάδας 
υπηρεσιών ενώ τα κοινά (common) κόστη είναι αυτά που σχετίζονται µε τα έµµεσα 
κόστη όλων των υπηρεσιών. 

 
 

 
 
Σχήµα Β.1 ∆ιάγραµµα κόστους του LRIC 

 

 
Σχήµα Β.2 ∆ιάγραµµα κόστους του SAC 

 

 
Σχήµα Β.3 ∆ιάγραµµα κόστους του FAC 

 

 
 


