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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τις προοπτικές του 
«κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν» στο χώρο των εφαρμογών που 
αναπτύσσονται και των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τους απλούς 
καταναλωτές (B2C) και τις επιχειρήσεις (Β2Β).

Μετά από μια εννοιολογική προσέγγιση του θέματος και μελέτη της 
εξελικτικής πορείας προς αυτό που σήμερα ονομάζεται «κινητό ηλεκτρονικό 
επιχειρείν», γίνεται μια εις βάθος ανάλυση των χαρακτηριστικών του, του 
τεχνολογικού-πολιτισμικού-θεσμικού περιβάλλοντος, των τεχνολογιών που 
το υποστηρίζουν, καθώς και του οργανωσιακού μοντέλου που το ακολουθεί.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια εκτενής έρευνα για τις εφαρμογές και τις 
υπηρεσίες που διατίθενται σήμερα, τόσο στο διεθνές περιβάλλον, όσο και 
στην ελληνική πραγματικότητα. Παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα 
εφαρμογής, όπως και ποσοτικά στοιχεία χρήσης.

Τέλος, εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα που βασίζονται στην 
παρούσα εργασία αλλά και σε έρευνες άλλων οργανισμών και εταιριών 
συμβούλων. Σύμφωνα με αυτά, το «κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν» αποτελεί 
μια σημαντικότατη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, ώστε να αυξήσουν την 
παραγωγικότητά τους και την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτές 
παρέχουν. Για τους καταναλωτές δε, προσφέρει μια εντελώς καινούργια και 
συναρπαστική εμπειρία, έναν νέο τρόπο ζωής.
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1.1. Γενικά
Τη δεκαετία του 1990 με την έκρηξη των τεχνολογιών του διαδικτύου, 

υπήρξε ένας κατακλυσμός από όρους όπως «ηλεκτρονικό εμπόριο» (e- 
commerce) και «ηλεκτρονικό επιχειρείν» (e-business), με τους οποίους 
περιγράφηκε η μεταφορά της επιχειρηματικότητας σε ένα καινούργιο 
«ηλεκτρονικό» τόπο, αυτόν του διαδικτύου (internet). Τα οφέλη (αύξηση 
παραγωγικότητας, νέες αγορές, μείωση κόστους, εξοικονόμηση ενέργειας 
και χρόνου) όπως και οι συνέπειες (υπερβολικές προσδοκίες, μονοπωλιακές 
τάσεις, προσβολή προσωπικών δεδομένων, ανασφάλεια) αυτών των 
αλλαγών έγιναν προφανείς τόσο στις επιχειρήσεις και την οικονομία, όσο και 
στην καθημερινή μας ζωή.

Από τις αρχές της νέας δεκαετίας του 2000, συντελείται μια περαιτέρω 
εξέλιξη σε αυτό που αποκαλείται «εν κινήσει επιχειρείν» ή «κινητό 
ηλεκτρονικό επιχειρείν» (m-business), δηλαδή τη μεταφορά της 
επιχειρηματικότητας σε έναν νέο «ηλεκτρονικό» τόπο, αυτόν του ασύρματου 
διαδικτύου. Τα καινούργιο στοιχεία είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό 
τον τόπο οποτεδήποτε (anytime) και από οπουδήποτε (anywhere), με τη 
χρήση ασύρματων συσκευών μέσω της τεχνολογίας των νέων δικτύων 
μεταγωγής πακέτων της κινητής τηλεφωνίας.

Και σε αυτήν την περίπτωση οι προκλήσεις είναι μεγάλες, όπως νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για υπηρεσίες και προϊόντα, περαιτέρω μείωση 
του κόστους, αύξηση της κινητικότητας, εξελιγμένες τεχνικές εξατομίκευσης. 
Ομοίως και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι αρκετοί, όπως αύξηση του 
κόστους των υπηρεσιών λόγω υπερβολικών επενδύσεων, αύξηση των 
μονοπωλιακών τάσεων λόγου συρρίκνωσης της αλυσίδας αξίας, μείωση της 
ασφάλειας λόγω του ασύρματου μέσου διάδοσης.

Έχοντας όμως το προηγούμενο του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» και των 
δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν κατά την εξέλιξή του, οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να παραδειγματιστούν και να αναπτύξουν ένα σχέδιο στρατηγικής 
για την είσοδο τους στο νέο χώρο του «κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν» 
που να ακολουθεί πολύ προσεκτικά βήματα.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσει να κινηθεί η παρούσα 
εργασία, αναλύοντας τα συστατικά στοιχεία του «κινητού ηλεκτρονικού 
επιχειρείν» με τρόπο ώστε να αναδειχθούν οι πραγματικές επιχειρηματικές
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ευκαιρίες, χωρίς όμως να αγνοηθούν οι αδυναμίες της τεχνολογίας και της 
οργάνωσης και τα μαθήματα του παρελθόντος.

Στη συνέχεια αυτής της εργασίας, όταν αναφερόμαστε στο «εν κινήσει 
επιχειρείν» ή «κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν» ή m-business (mobile 
business), θα χρησιμοποιούμε τη συντομογραφία m-b. Θα πρέπει να 
τονίσουμε όμως, ότι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μετάφραση του όρου 
στα ελληνικά είναι «κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν».

1.2. Στόγος εργασίαα
Παρότι υπάρχουν αρκετές έρευνες, άρθρα και αναφορές στα θέματα του 

m-b, τόσο διεθνώς όσο και στον ελληνικό χώρο, δεν έχει γίνει κάποια 
προσπάθεια συγκέντρωσης και ολοκλήρωσης όλων αυτών των στοιχείων σε 
μια συνοπτική μελέτη, που θα βοηθούσε τον αναγνώστη να δημιουργήσει 
μια εμπεριστατωμένη άποψη.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η παρούσα εργασία, ξεκινώντας από την 
εννοιολογική προσέγγιση και την εξελικτική πορεία του m-b, συνεχίζοντας με 
το τεχνολογικό και οργανωσιακό μοντέλο, παρουσιάζοντας τις 
δημοφιλέστερες εφαρμογές σύμφωνα με τη διεθνή αλλά και την ελληνική 
πρακτική και καταλήγοντας με μια σειρά συμπερασμάτων και προτάσεων 
για το μέλλον.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε αυτή την 
εργασία προέρχονται από έρευνες των τελευταίων 3 χρόνων (2001 έως και 
2003) και από τρέχουσες δημοσιεύσεις. Εντούτοις, δε θα μπορούσε η 
συλλογή αυτών να είναι πλήρης, καθώς διερευνήθηκε μια περιοχή που 
βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας, και άρα οι 
εξελίξεις μας κατακλύζουν καθημερινά.

1.3. Δομή εργασίας
Στην αρχή θα ξεκινήσουμε με μια εννοιολογική προσέγγιση του m-b και 

με μια ανάλυση των χαρακτηριστικών που το κάνουν ξεχωριστό μέσο. 
Κατόπιν, θα δούμε την εξελικτική του πορεία και το περιβάλλον 
(τεχνολογικό, θεσμικό) μέσα στο οποίο διαμορφώνεται. Θα εστιάσουμε 
επίσης σε πολιτισμικά στοιχεία που κάνουν κάποιες εφαρμογές του πιο 
επιτυχημένες σε διαφορετικές κοινωνίες. Παράλληλα θα διερευνήσουμε το 
αντίστοιχο περιβάλλον στον Ελληνικό χώρο.
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Στην συνέχεια, θα εξετάσουμε το τεχνολογικό μοντέλο από διαφορετικές 

σκοπιές, όπως τεχνολογίες δικτύων (GSM, GPRS, 3G), τεχνολογίες 
υπηρεσιών (SMS, WAP, SIM Toolkit), τεχνολογίες τερματικών συσκευών 
(smartphones, communicators, PDAs), λειτουργικά συστήματα (Palm OS, 
Symbian, Windows CE), τεχνολογίες ασφαλείας (SSL, PKI), τεχνολογίες 
εντοπισμού θέσης (GPS, E-OTD, Galileo) και τεχνολογίες περιγραφής 
περιεχομένου (XML, WML, VXML).

Θα συνεχίσουμε με το οργανωσιακό μοντέλο, αναλύοντας τους ρόλους 
των συμμετεχόντων στην αλυσίδα αξίας του m-b. Θα εστιάσουμε στη 
διαφοροποίηση που υπάρχει στις περιπτώσεις υπηρεσιών που 
προσφέρονται.: α) από μια επιχείρηση προς μια άλλη επιχείρηση (Β2Β, 
Business to Business) και β) από μια επιχείρηση προς τους πελάτες της 
(B2C, Business to Customers). Θα τελειώσουμε το δεύτερο κεφάλαιο με μια 
αναφορά στους παράγοντες που ωθούν ή εμποδίζουν σήμερα το m-b και 
στην αναγκαιότητα χάραξης στρατηγικής.

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα ξεκινήσουμε με μια αναφορά στις βασικές 
εφαρμογές του m-b, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η στιγμιαία 
ειδοποίηση, τα ενοποιημένα μηνύματα, τα πολυμεσικά μηνύματα και το chat. 
Θα συνεχίσουμε με τις Β2Β εφαρμογές, όπως η διαχείριση εφοδιαστικής 
αλυσίδας, η τηλεμετρία, η ανάθεση εργασιών, η διαχείριση στόλου 
οχημάτων, ο αυτοματισμός δύναμης πωλητών και η παροχή υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας.

Κατόπιν, θα γίνει εκτενής αναφορά στις B2C εφαρμογές, όπως στις 
οικονομικές υπηρεσίες (τραπεζικές συναλλαγές, διαπραγμάτευση μετοχών, 
ηλεκτρονικές πληρωμές), στις υπηρεσίες αγορών (λιανικές αγορές, εισιτήρια, 
δημοπρασίες, κρατήσεις), στις διαφημίσεις, στη διαχείριση προσωπικών 
δεδομένων (ιατρικά στοιχεία, διαβατήριο), στις υπηρεσίες πληροφόρησης 
(ειδήσεις, καιρός, αθλητικά, προγράμματα), στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας 
(παιχνίδια, μουσική, βίντεο, στοιχήματα), στις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης 
και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε παραδείγματα 
επιτυχημένης ανάπτυξης και εγκατάστασης λύσεων, τόσο στο διεθνές 

περιβάλλον όσο και πιο συγκεκριμένα στον ελληνικό χώρο.
Τέλος, η εργασία παρουσιάζει κάποια συμπεράσματα και προτάσεις 

όπως αυτά αναδεικνύονται από την προηγηθείσα ανάλυση, από μια έρευνα 
που έχει γίνει κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού προγράμματος MB-net και 
από μια έρευνα ανεξάρτητης εταιρίας συμβούλων.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ «ΚΙΝΗΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

2.1. Εννοιολογική προσέγγιση

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι φορητές συσκευές θα βοηθούν τις 
επιχειρήσεις να μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι 
υπάλληλοί τους και θα επαναπροσδιορίζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. 
Έναν κόσμο όπου οι καταναλωτές θα μπορούν τη μια στιγμή να 
διαπραγματεύονται μετοχές και την αμέσως επόμενη να «κατεβάζουν» 
πολυμεσικό περιεχόμενο από το διαδίκτυο μέσω φορητών συσκευών.

Σκεφτείτε επίσης ότι η δυνατότητα να πραγματοποιείτε ηλεκτρονικό 
εμπόριο μέσω οποιοσδήποτε συσκευής, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχει 
εξαφανίσει ή τουλάχιστο μειώσει σημαντικά τους παραδοσιακούς 
περιορισμούς του εμπορίου, δημιουργώντας έτσι ένα εντελώς καινούργιο 
τόπο ευκαιριών.

Οι προηγούμενες περιγραφές είναι παραδείγματα για το m-b. Ο λόγος 
που τα παραπάνω παραδείγματα μπορεί να μην είναι προφανή στον καθένα 
είναι ότι αυτού του είδους οι τεχνολογίες δεν έχουν διεισδύσει, προς το 
παρόν, ανάμεσα σε ευρεία στρώματα της κοινωνίας. Μερικοί πιστεύουν ότι 
το m-b είναι μια μόδα της εποχής μας ή απλά ένας τρόπος επέκτασης της 
δραστηριότητας του «ηλεκτρονικού επιχειρείν». Επιπλέον οι συζητήσεις 
περιστρέφονται κυρίως γύρω από τα τεχνολογικά ζητήματα του m-b και 
συνήθως απλοποιούνται στο επίπεδο του τι προσφέρεται σήμερα στην 
αγορά, όπως για παράδειγμα οι συσκευές με τεχνολογία WAP, που μπορεί 
να μην ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των χρηστών.

Εντούτοις το m-b διαθέτει τη δυναμική να επηρεάσει σημαντικά την 
καθημερινή ζωή όλων μας, είτε είμαστε επιχειρηματίες, είτε υπάλληλοι, είτε 
καταναλωτές. Επίσης μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στις επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες, και 
στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή αυξάνοντας την ικανοποίησή του. Έτσι, 
η επερχόμενη «επανάσταση των κινητών» θα μπορούσε να εξαφανίσει τις 
δυσλειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, να προσφέρει την πληροφορία 
σε πραγματικό χρόνο για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και να 
επηρεάσει δραστικά τη διαφήμιση και τη διαδικασία του μάρκετινγκ των 
προϊόντων.
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To m-b έρχεται ως συνέχεια του «ηλεκτρονικού εττιχειρείν» και όχι απλά 

ως το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του. Το διευρυμένο όραμα του m-b 
είναι ότι θα μπορούσε να κάνει την ιδέα των κατανεμημένων υπολογιστικών 
δικτύων (distributed network computing) πραγματικότητα. Για αρκετό καιρό 
τώρα οι ειδικοί μας προειδοποιούν ότι «το δίκτυο είναι ο υπολογιστής μας». 
Στο m-b, τα σημαία πρόσβασης στο διαδίκτυο αυξάνονται συνεχώς εντός 
της κοινωνίας μας και βρίσκονται πλέον εντός της παλάμης του χεριού μας 

[1]·

2.1.1. ____Τι είναι το «κινητό ηλεκτρονικό επιγειρείν»

Πολύς κόσμος είναι σήμερα εξοικειωμένος με κάποιες από τις εκφάνσεις 
του ζητήματος του m-b. Για παράδειγμα είναι ήδη δημοσιοποιημένα τα 
αποτελέσματα επιτυχημένων εφαρμογών στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και τις 
ΗΠΑ, όπως οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας με τεχνολογία WAP, η 
εφαρμογή i-mode και τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN, Wireless Local 
Access Network), αντίστοιχα. Η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων 
(SMS, Short Message Service) έχει αποτελέσει επίσης ένα πρωτοφανές 
φαινόμενο με την επιτυχία που δημιούργησε σε τόσο μικρό χρονικό 
διάστημα. Σχεδόν 2 δις γραπτά μηνύματα ανταλλάσσονται σήμερα ανά μήνα 
σε όλο τον κόσμο. Οι παρουσιάσεις πρωτοποριακών συσκευών 
κατακλύζουν τα περιοδικά τεχνολογίας και lifestyle, όπως επίσης και οι νέες 
γλώσσες προγραμματισμού αυτών των συσκευών, τα υποστηριζόμενα 
πρότυπα περιεχομένου, οι τεχνολογικές πλατφόρμες και άλλα.

Εντούτοις, το m-b εκφράζει ένα βαθύτερο επίπεδο αλλαγής, μια 
διαδικασία μεταμόρφωσης από το παλιό στο καινούργιο. Κατά αυτή την 
έννοια το m-b μπορεί να χαρακτηριστεί ως [1]:

• η διαδικασία σύγκλισης τεχνολογιών,
• η εξέλιξη των συσκευών κινητής τηλεφωνίας,

• η αναπτυσσόμενη αγορά.

2.1.1.1. Η σύγκλιση των τεγνολογιών

To m-b αντιπροσωπεύει τη σύγκλιση της κινητής τηλεφωνίας και του 
διαδικτύου, που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές. Η εμφάνιση αυτού του νέου περιβάλλοντος δίνει νέες 
ευκαιρίες για επικοινωνία, συνεργασία και διοικητικό έλεγχο μέσω των
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συσκευών της κινητής τηλεφωνίας, όπως και για τη διεκπεραίωση απλών 
συναλλαγών.

To m-b αντιπροσωπεύει λοιπόν την εξαφάνιση των περιορισμών που 
υπάρχουν σήμερα στον δικτυωμένο κόσμο, περιορισμών στην κινητικότητα 
που τίθενται από τις σταθερές συσκευές και τα ενσύρματα δίκτυα. Η 
ενίσχυση της κινητικότητας θα προσδώσει νέες διαστάσεις στην 
επανάσταση της επικοινωνίας που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια γύρω μας.

To m-b είναι μέρος ενός σύγχρονου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται 
από την πολυκαναλική πρόσβαση στα δίκτυα. Κάποιοι ερευνητές της 
αγοράς έχουν προβλέψει ήδη ότι οι προσωπικοί υπολογιστές (PC, Personal 
Computer) θα αποτελούν λιγότερο από τις μισές συσκευές πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τη θέση τους θα καταλάβουν 
νέες συσκευές που θα προσφέρουν πολυμεσικές και πολυκαναλικές 
υπηρεσίες. Επίσης, πολύ σύντομα οι προσωπικοί υπολογιστές θα έχουν 
ενσωματωμένη τη δυνατότητα για αυξημένη κινητικότητα, δηλαδή θα είναι 
κατασκευασμένοι έτσι ώστε να προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε κινητές 
συσκευές πριν διατεθούν στους καταναλωτές. Επίσης αναμένεται ότι 
επιπλέον τεχνολογίες θα συγκλίνουν στο μέλλον με τον ασύρματο κόσμο, 
όπως για παράδειγμα διάφορες εφαρμογές βασισμένες στη ρομποτική.

Άρα το «κινητό ηλεκτρονικό εττιχειρείν» μπορεί να θεωρηθεί ως το 
πολυκαναλικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να 
προσφέρει διαφόρων τύπων περιεχόμενο, από διάφορες πηγές, σε 
διάφορες συσκευές, πάνω από διαφόρων τύπων δίκτυα, σε χρήστες 
με πολλαπλές ανάγκες που καθορίζονται από τον χώρο και χρόνο 
που αυτοί κινούνται.
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Υπηρεσίες Συσκευές Τεχνολογική
υποδομή

Εφαρμογές/
περιεχόμενο

Επικοινωνία, PC, Σταθερή: Δικτυακοί τόποι

Οικονομία, Hand-held Device, • Analogue Phone (portals),
Ελεύθερο χρόνο, Data-enabled • ISDN Δικτυακές εφαρμογές,

Οικογένεια, Mobile Phone, • Broadband Εφαρμογές τελικών
Ταξίδια, iTV, (ADSL. XDSL) χρηστών,

Ψώνια, Set-top Box Κινητή: Ηλεκτρονικές αγορές,
Σπίτι, Internet-capable, • 2G (e.g. GSM) Υπάρχουσες εφαρμογές

Διασκέδαση, Console Home PC, • 2.5G (e.g.GPRS)
Εργασία Screen Phone • 3G (e.g. UMTS)

Μικρής εμβέλειας:

• Bluetooth
• 802.11

Πίνακας 1: Το πολυκαναλικό περιβάλλον πρόσβασης [1]

To m-b μπορεί να θεωρηθεί ως ένα προϊόν μίξης παλαιότερων και 
σύγχρονων τεχνολογιών και τάσεων. Τεχνολογίες όπως της κινητής 
τηλεφωνίας και του διαδικτύου δεν είναι άλλωστε καινούργιες. Η σύγκλιση 
αυτών των τεχνολογιών οφείλεται στις πρόσφατες εξελίξεις, όπως:

a) στις σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και στη 
μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους κλήσης και των τιμών των 
συσκευών.

Είναι ευρέως γνωστό άλλωστε ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν 
επενδύσει δισεκατομμύρια στις δημοπρασίες αδειών από τις κυβερνήσεις 
για την ανάπτυξη δικτύων 3ης γενιάς. Την ίδια στιγμή οι επενδύσεις σε 
ανανέωση των υπαρχόντων δικτύων συνεχίζονται αμείωτα. Οι 
κατασκευαστές συσκευών έχουν ήδη δημιουργήσει τα πρωτότυπα των 
συσκευών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Σε άλλο τεχνολογικό 
επίπεδο, μεγάλο ενδιαφέρον δίνεται στη καθιέρωση νέων προτύπων για το 
λειτουργικό σύστημα και τις γλώσσες προγραμματισμού που θα 
χρησιμοποιηθούν.

Το κόστος χρήσης των κινητών τηλεφώνων έχει πέσει δραματικά σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι βασικές υπηρεσίες όπως η απλή 
φωνητική επικοινωνία, η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS)
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και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) είναι πλέον προσιτές από 
εκατομμύρια ανθρώπους πάνω στον πλανήτη μας. Οι συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας έχουν γίνει αναπόσπαστα μέρη της καθημερινής ζωής των 
απλών ανθρώπων και οι μέρες που οι συσκευές αυτές αποτελούσαν 
σύμβολα κοινωνικής καταξίωσης έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η διείσδυση 
των κινητών τηλεφώνων στην αγορά αποτελεί αντίστοιχο φαινόμενο με τη 
διείσδυση της τηλεόρασης περίπου πριν μια τριακονταετία. Πολύ σύντομα 
στο άμεσο μέλλον τα κινητά τηλέφωνα θα ξεπεράσουν και αυτή την ίδια την 
τηλεόραση, την πιο δημοφιλή συσκευή στον πλανήτη. Έτσι καθώς η 
επιχειρηματική δραστηριότητα διαθέτει ένα νέο μέσο να προσεγγίσει άμεσα 
ένα τεράστιο αριθμό καταναλωτών, το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται στο 
τελειότερο και μαζικότερο εργαλείο επικοινωνίας.

b) στην εξέλιξη από την τεχνολογία μεταγωγής κυκλώματος (circuit- 
switched) στην τεχνολογία μεταγωγής πακέτου (packet-switched), 
που υπόσχεται την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών με την ιδιότητα 
της αδιάλειπτης λειτουργίας (always-on), όπως επίσης χαμηλότερο 
τηλεπικοινωνιακό κόστος για τον καταναλωτή.

Η μεταγωγή πακέτου επιτρέπει την αποτελεσματικότερη χρήση των 
υποδομών του δικτύου και άρα μειώνει το κόστος για τον τελικό 
καταναλωτή. Μπορεί να θεωρηθεί ότι κάνει οικονομικά και τεχνολογικά 
εφικτό τη μόνιμη σύνδεση των συσκευών στο ασύρματο διαδίκτυο. Με 
ποσοτικά στοιχεία, θα λέγαμε ότι η μεταγωγή πακέτου επιτρέπει τη 
μεταφορά διαφόρων τύπων πληροφορίας, περιλαμβανόμενων των εικόνων, 
της μουσικής και του βίντεο. Έτσι οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας 
εξοπλίζονται με ενισχυμένες υπηρεσίες όπως αυτή της μεταφοράς βίντεο.

Το χαρακτηριστικό της αδιάλειπτης λειτουργίας (always-on) χαρακτηρίζει 
τα δίκτυα της νέας γενιάς (2.5G και 3G) που εγκαθίστανται σήμερα σε όλο 
τον κόσμο και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην κινητή 
τηλεφωνία.

Οι χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών δε θα υποχρεούνται πλέον να 

καλούν και να περιμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα να γίνει η σύνδεση για 
την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Οι συσκευές τους θα είναι μονίμως 
διασυνδεδεμένες και έτοιμες να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα και 
φωνητικές υπηρεσίες. Για τους υπαλλήλους μιας εταιρίας αυτό σημαίνει ότι 
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οργάνωσης γραφείου όπως
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το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρχεία και καταλόγους, εφόσον είναι 
διασυνδεδεμένοι στο εταιρικό τους δίκτυο. Η πτώση των τιμών θα 
διασφαλίσει ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων στην τεχνολογία είναι η εμφάνιση 
μιας νέας κουλτούρας που χαρακτηρίζεται από την εξάλειψη των 
περιορισμών του χώρου και του χρόνου, όπου οι χρήστες των ασύρματων 
συσκευών μπορούν να απαγκιστρωθούν από τα γραφεία τους και τους 
προσωπικούς τους υπολογιστές.

c) στην ικανότητα να συνδέονται κρίκοι σε διαφορετικές αλυσίδες αξίας, 
σε πραγματικό χρόνο, ώστε να προσφέρουν μια δυναμικά 
εξατομικευμένη υπηρεσία.

Οι επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει ότι οι υπηρεσίες του πι-b μπορούν να 
επιδράσουν στον τρόπο ζωής και δημιουργίας τόσο του καταναλωτή, όσο 
και του υπαλλήλου εξυπηρετώντας την παράδοση των απαιτούμενων 
υπηρεσιών στο σημείο που αυτές ζητούνται και με έναν ικανοποιητικό και 
εξατομικευμένο τρόπο. Στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, οι υπηρεσίες του 
m-b θα συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να εξαλείψουν τα εμπόδια χώρου 
και χρόνου.

Για παράδειγμα, συνεργαζόμενες ψηφιακές υπηρεσίες από-άκρη σε-άκρη 
(peer-to-peer) του δικτύου που θα περιελάμβαναν αποστολή μηνυμάτων 
(messaging), κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων και ενοικίαση αυτοκινήτου, 
διαμέσου του κινητού τηλεφώνου, θα έκαναν την ζωή εύκολη για κάποιον 
που ταξιδεύει. Προς το παρόν, πολλές από αυτές τις υπηρεσίες διατίθενται 
ανεξάρτητα η μία από την άλλη, χωρίς όμως να είναι ολοκληρωμένες και να 
αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών ενός και συγκεκριμένου 
ατόμου.

Για την προσφορά νέων υπηρεσιών στους καταναλωτές, εμφανίζονται 
στο προσκήνιο ολοένα νέες εταιρίες και δημιουργούν συμμαχίες και 
συνεργασίες μεταξύ τους, που πολλές φορές ξεφεύγουν από τα μέτρα της 
κλασσικής επιχειρηματικότητας. Αυτή η διαδικασία από μόνη της δημιουργεί 
νέες δυνατότητες και επιχειρηματικές ευκαιρίες [1],
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2.1.1.2. Η εξέλιξη των συσκευών κινητής τηλεφωνίας

Οι συσκευές της κινητής τηλεφωνίας εξελίσσονται προς πιο προηγμένες 
και περίπλοκες μορφές, καθώς ωριμάζει το περιβάλλον του m-b.

Οι φορητές συσκευές του μέλλοντος θα έχουν πολύ διαφορετική όψη από 
τις σημερινές. Θα είναι εφοδιασμένες με επιπλέον χαρακτηριστικά και 
λειτουργίες, όπως δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, πρόγραμμα 
διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών (ΡΙΜ, Personal Information 
Manager), επεξεργασίας πολυμεσικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής 
υπογραφής. Επιπλέον, όπως έχει προαναφερθεί, οι φορητές συσκευές θα 
είναι αδιάλειπτα (always-on) συνδεδεμένες στο διαδίκτυο παρά με 
προσωρινές συνδέσεις (dial-up).

Στο περιβάλλον του m-b θα ευδοκιμήσει ταυτόχρονα η τεχνολογία της 
αναγνώρισης φωνής και ομιλίας. Προς το παρόν οι συσκευές μπορούν να 
αποκρίνονται στις εντολές των χρηστών. Για παράδειγμα, όταν ο χρήστης 
πει «κάλεσε το Γιάννη στο σπίτι» τότε θα κληθεί το νούμερο του σπιτιού του 
Γιάννη. Στο άμεσο μέλλον, όταν ο χρήστης θα λέει «πήγαινε στο σπίτι του 
Γιάννη» θα είναι δυνατόν να εμφανίζεται στη φορητή συσκευή ή σε μια 
οθόνη του αυτοκινήτου ένας χάρτης όπου θα παρουσιάζονται οδηγίες για 
την κατεύθυνση του σπιτιού του φίλου μας. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι 
συσκευές του μέλλοντος θα πρέπει να είναι εξατομικευμένες και να 
διαθέτουν ευαισθησία της θέσης, έχοντας γνώση για την ακριβή θέση του 
κάθε χρήστη ή τουλάχιστον της φορητής συσκευής του.

Όπως είπαμε οι αυριανές φορητές συσκευές θα πρέπει να διεξάγουν τα 
καθήκοντα της ηλεκτρονικής υπογραφής, παίζοντας έναν ρόλο παρόμοιο με 
αυτόν που παίζουν τα κλειδιά και το πορτοφόλι στην καθημερινή μας ζωή. 
Οι φορητές συσκευές θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ως κάρτες 
πρόσβασης σε διάφορες περιπτώσεις, όπως στο σπίτι, στο γραφείο, στο 
αυτοκίνητο. Θεωρητικά θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν ως πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις των πιστωτικών καρτών και άλλων μορφών πληρωμών, 
καθώς δύνανται να αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες ηλεκτρονικά. 

Εντούτοις, στον άμεσο μέλλον, οι ενδοιασμοί στα θέματα ασφαλείας και η 
γενικότερη κοινωνική αντίσταση σε ριζικές αλλαγές του τρόπου ζωής μας, 
ίσως καθυστερήσουν την εξέλιξη σε αυτή την περιοχή.

Η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών θα είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο 
των φορητών συσκευών στο μέλλον. Ήδη υπάρχουν σήμερα αρκετά
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μοντέλα τέτοιων συσκευών που έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης και 
αναπαραγωγής μουσικών αρχείων σε μορφή MP3 και αρχείων βίντεο σε 
μορφή MPEG. Οι φορητές συσκευές του μέλλοντος θα έχουν τη δυνατότητα 
να παίζουν ραδιοφωνικά προγράμματα μέσω του διαδικτύου και όχι μέσω 
της συμβατικής λήψης ραδιοκυμάτων. Υπάρχουν ήδη συσκευές που 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία της ψηφιακής κάμερας και έχουν τη 
δυνατότητα να αποθηκεύουν τόσο φωτογραφίες όσο και ολόκληρα κομμάτια 
βίντεο και να τα αποστέλλουν μέσω του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας σε 
αγαπημένα πρόσωπα. Επίσης, οι φορητές συσκευές θα χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία της οπτικής ανάγνωσης (scanner) που θα επιτρέπει στους 
χρήστες να διαβάζουν τους ραβδοκώδικες των προϊόντων σε οποιοδήποτε 
κατάστημα και να έχουν στη διάθεση τους πληροφορίες για αυτά, είτε 
πρόκειται για παράδειγμα για τα θρεπτικά συστατικά τους όταν μιλάμε για 
τρόφιμα, είτε για τις προδιαγραφές τους όταν αναφερόμαστε σε ηλεκτρονικά 
είδη.

Όλες αυτές οι αλλαγές δε θα γίνουν προφανώς από τη μία στιγμή στην 
άλλη, αλλά σταδιακά. Προβλέπεται επίσης ότι δυνατότητες ασύρματης 
επικοινωνίας θα διαθέτουν στο μέλλον και πολλές από τις οικιακές «λευκές» 
συσκευές. Η ιδέα είναι ότι με αυτό τον τρόπο κάθε συσκευή θα μπορεί να 
αναγνωρίζεται μοναδικά και πάντα από τη στιγμή που κατασκευάζεται και 
στη συνέχεια μεταφέρεται, αγοράζεται και χρησιμοποιείται, όπως για 
παράδειγμα οι υπολογιστές με τη χρήση της MAC διεύθυνσης. Οι 
μικροεπεξεργαστές θα μετατρέψουν τα άψυχα αυτά αντικείμενα σε ευφυής 
συσκευές ικανές να επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους [1],

2.1.1.3. Η αναπτυσσόμενη αγορά

Η αγορά του m-b φαίνεται ότι είναι τεράστια σε μέγεθος και υπολογίζεται 
στα 200 δις $ μέχρι το 2005. Η πιο μεγάλη έκρηξη θα συμβεί στην Ευρώπη, 
όπου τα κέρδη αναμένεται να εκτιναχθούν στα 74 δις $ και 165 εκατομμύρια 
χρήστες μέχρι το 2005. Στην Ασία προβλέπονται 56 δις $ κέρδη και 129 
εκατομμύρια χρήστες, ενώ στη Βόρεια Αμερική αναμένονται 47 δις $ κέρδη 
μέχρι το 2005.

Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2001 στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 
από την εταιρία ερευνών IDC απέδειξε ότι το 35% των επιχειρήσεων στην 
Ευρώπη είχαν ήδη υιοθετήσει εφαρμογές του m-b και ακόμα ένα 28% αυτών
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σχέδιαζαν την υλοποίησή τους. Τα νούμερα για τις ΗΠΑ ήταν 21% και 44% 
αντίστοιχα.

H.ive

I Would Consider 

I Not Considering

Source: IDC 2001

Σχήμα 1: Διείσδυση των εφαρμογών του m-b στην αγορά των ΗΠΑ [1]

Source: IDC 2001

Σχήμα 2: Διείσδυση των εφαρμογών του m-b στην αγορά της Ευρώπης [1 ]

Εντούτοις η αγορά προς το παρόν παραμένει κατακερματισμένη και ένας 
σημαντικός αριθμός εμποδίων αποτρέπει την ευρεία αποδοχή. Μερικά από 
αυτά είναι τεχνολογικής φύσεως, ενώ άλλα δημιουργούνται από τις 
αντιστάσεις της κοινωνίας προς την αλλαγή και το νέο. Ανάμεσα στα 
σημαντικότερα εμπόδια περιλαμβάνονται:

• τα θέματα κάλυψης δικτύου,

• η έλλειψη τεχνολογικών προτύπων,

• τα θέματα ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων,

• οι αδυναμίες συσκευών.
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Θέυατα κάλυψης δικτύου

Ο οποιοσδήποτε χρήστης της κινητής τηλεφωνίας γνωρίζει ότι οι 
διαλείψεις και διακοπές της υπηρεσίας είναι καθημερινό φαινόμενο. Η 
μετάδοση δεδομένων όμως μέσω του ασύρματου διαδικτύου θέτει νέους 
προβληματισμούς. Η διακοπή μιας φωνητικής κλήσης δημιουργεί σαφώς 
σημαντικό πρόβλημα στο χρήστη της υπηρεσίας, αλλά το να διακοπεί 
απότομα μια δικτυακή σύνδεση στη μέση της εκτέλεσης μιας 
χρηματιστηριακής εντολής ή της πληρωμής για ένα προϊόν, είναι σίγουρα 
πιο σοβαρό. Αν δυστυχώς επαληθευτούν τέτοιες καταστάσεις, μερικά από 
τα σημαντικά οφέλη της ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο θα 
υποβαθμιστούν.

Έλλειψη τεχνολογικών ποοτύπων
Προς το παρόν δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιο είναι το πιο αξιόπιστο και 

επικρατέστερο πρότυπο στο περιβάλλον του m-b. Τεχνολογίες όπως το 
WAP, το i-mode, και λειτουργικά συστήματα όπως το Palm OS, τα Windows 
CE και το Symbian OS ανταγωνίζονται για το ποιο θα επικρατήσει στο 
μέλλον.

Αυτό το φαινόμενο δε θα πρέπει να μας εκπλήσσει καθώς πρότυπα που 
ανταγωνίζονται το ένα το άλλο πάντα συνυπάρχουν στα πρώιμα στάδια της 
ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας, ώσπου ένα από αυτά να 
επικρατήσει στο χρόνο. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την 
τεχνολογία βίντεο VHS έναντι της τεχνολογίας Betamax, όπως και τους 
προσωπικούς υπολογιστές με λειτουργικό Windows έναντι των συστημάτων 
Macintosh. Είναι απίθανο ότι κάτι διαφορετικό θα συμβεί στο περιβάλλον 
του m-b. Στο τέλος μόνο ένα πρότυπο από όλα θα επικρατήσει στην αγορά.

Τα πρότυπα που επικρατούν κάθε φορά δεν είναι απαραίτητα αυτά που 
εμφανίζονται πρώτα. Επιπλέον, το πλεονέκτημα των πρωτοπόρων στην 
τεχνολογία δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική επικράτηση. Οι οργανισμοί 
που ηγούνται σε τεχνολογικές πρωτοπορίες, πολλές φορές δεν είναι οι ίδιοι 
που ηγούνται στην αγορά όταν αυτή ωριμάσει.

Η αγορά των συσκευών παλάμης (handheld devices) αποτελεί ένα καλό 
παράδειγμα. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3, ο πρωταρχικός ηγέτης στην 
αγορά αυτών των συσκευών, η εταιρία Sharp, είδε πρόσφατα το μερίδιο της 

στην αγορά να συρρικνώνεται από το 80% στο 5,4%.
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Σχήμα 3: Εξέλιξη των συσκευών κινητής τηλεφωνίας [1]

Για τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να επενδύσουν στο περιβάλλον του 
m-b, μια δύσκολη στρατηγική απόφαση είναι να φανταστούν ποιο από τα 
πρότυπα θα επικρατήσει στο μέλλον. Η έλλειψη του επικρατέστερου 
πρότυπου συχνά καθυστερεί την αποδοχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 
καθώς οι χρήστες ανησυχούν μήπως επιλέξουν μια τεχνολογία που πολύ 
σύντομα θα αποτελεί παρελθόν.

Τα επικρατέστερα πρότυπα δεν είναι απαραίτητα τα τεχνολογικά 
ανώτερα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, αλλά είναι αυτά που 
χρησιμοποιούνται ευρέως και είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν. Υπό 
αυτή την έννοια, τα Windows CE είναι αρκετά πιθανό να κερδίσουν τη μάχη 
στην περιοχή των λειτουργικών συστημάτων για τις συσκευές παλάμης, 
λόγω της ευρείας χρήσης και υιοθέτησης των λοιπών προϊόντων που 
βασίζονται στην τεχνολογία των Windows.

Θέυατα ασφάλειας και προσωπικών δεδουένων
Σύμφωνα με έρευνες, οι καταναλωτές ανησυχούν για το ενδεχόμενο 

παραβίασης της ασφάλειας και των προσωπικών τους δεδομένων όταν 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Για τις επιχειρήσεις, κάτι τέτοιο θα σήμαινε 
διαφυγόντα κέρδη και παραποίηση εταιρικών δεδομένων. Τέτοιου είδους 
φοβίες μπορούν πολύ εύκολα να παρεισφρήσουν στο ασύρματο 
περιβάλλον.

Μία πολύ σημαντική ανησυχία σε σχέση με θέματα ασφαλείας στο 
ασύρματο περιβάλλον είναι η ικανότητα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας να 
γνωρίζουν την ακριβή θέση του χρήστη. Ήδη, οι περισσότερες εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας έχουν εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης της 
θέσης των συνδρομητών τους. Τέτοια συστήματα έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν τα δεδομένα της θέσης ενός χρήστη με ακρίβεια μερικών μέτρων. 
Έτσι δημιουργείται το εξής παράδοξο: από τη μια προσφέρεται μια
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τεχνολογία που θα μπορούσε να ωθήσει σημαντικά την επιχειρηματικότητα 
και να ωφελήσει τους καταναλωτές, ενώ από την άλλη θα μπορούσε να 
προσβάλει την προσωπική τους ασφάλεια και ησυχία.

Σχετικά με την ασφάλεια, οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας είναι ευάλωτες 
στις επιθέσεις «υιών» (viruses) όπως και οι προσωπικοί υπολογιστές που 
είναι διασυνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να προσφέρουν στους χρήστες 

ένα ασφαλές περιβάλλον.

Αδυναυίες συσκευών
Στην παρούσα τους μορφή, οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, δεν 

διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μερικά από τα 
προβλήματα οφείλονται στα χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών 
καθαυτών, ενώ κάποια άλλα στις σχεδίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Θα πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι η εξοικείωση των χρηστών που 
συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω των κινητών συσκευών διαφέρει από αυτή 
των χρηστών που έχουν σταθερή ενσύρματη σύνδεση.

Ανάμεσα στις αδυναμίες των συσκευών συμπεριλαμβάνονται:

• Το μέγεθος. Οι φορητές συσκευές και ιδιαίτερα αυτές της κινητής 
τηλεφωνίας έχουν πολύ μικρές οθόνες και πληκτρολόγια.

• Η ταχύτητα. Η παρούσα γενιά των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 
παρέχει ακόμα σχετικά αργές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο.

• Το κόστος. Οι φορητές συσκευές που προσφέρουν σύνδεση με το 
διαδίκτυο είναι ακόμα αρκετά ακριβές.

• Η πολυπλοκότητα. Παίρνει αρκετό χρόνο για την εξοικείωση των 
καταναλωτών με τη νέα τεχνολογία.

• Περιορισμένο περιεχόμενο. Πολλές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 
περιορίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε μια περιορισμένη 
ομάδα δικτυακών τόπων.

• Μετατροπή περιεχομένου. Οι παραπάνω περιορισμοί σημαίνουν 
ότι η αυτόματη μετατροπή του ήδη υπάρχοντος διαδικτυακού 
περιεχομένου δεν είναι πάντα κατάλληλη για κάθε είδους φορητή 

συσκευή. Γι αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν πιο εξελιγμένες 
τεχνικές φιλτραρίσματος και απεικόνισης.

Εντούτοις όλοι αυτοί οι περιορισμοί δεν μειώνουν τη δυνατότητα του m-b 
ως μιας δύναμης αλλαγής και εξέλιξης, μπορούν όμως να καθυστερήσουν 
τη διείσδυσή του στην αγορά [1].
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2.1.2._____Χαρακτηριστικά του «κινητού ηλεκτρονικού
επιγειρείν»

To m-b περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εφαρμογές για τους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν 
αποδοτικότερα, να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και να δημιουργήσουν 
επιπρόσθετο κέρδος. Όλες αυτές οι εφαρμογές βασίζονται στην υπάρχουσα 
πληροφοριακή υποδομή των επιχειρήσεων και στο διαδίκτυο ως 
τηλεπικοινωνιακού φορέα. Έτσι, συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των 
ασύρματων επικοινωνιών με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και μπορούν να 
θεωρηθούν ως ένα επιπρόσθετο κανάλι στο πεδίο του «ηλεκτρονικού 
επιχειρείν» (m-commerce). Εντούτοις, το m-b προσφέρει μια πλειάδα νέων 
υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από ένα αριθμό μοναδικών και ξεχωριστών 
χαρακτηριστικών. Τα πιο σημαντικά περιγράφονται παρακάτω [2],

2.1.2.1. Χρηστικότητα, αποτελεσματικότητα

Η χρηστικότητα, αποτελεσματικότητα (convenience, usability) είναι το 
κύριο χαρακτηριστικό των συσκευών που χρησιμοποιούνται για να 
αποθηκεύουν δεδομένα, φέρονται πάντα από το συνδρομητή επάνω του και 
γίνονται συνεχώς πιο εύχρηστα. Η ευκολία της χρήσης είναι ένα κρίσιμο 
θέμα για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να διατηρήσουν την 
εμπιστοσύνη των πελατών τους. Οι χρήστες της κινητής τηλεφωνίας μπορεί 
να είναι εξοικειωμένοι με τα κινητά τηλέφωνα, αλλά οι περισσότεροι τα 
χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα για υπηρεσίες φωνής (voice) και όχι για τη 
διαχείριση δεδομένων (data). Αναμένουν λοιπόν από τις εταιρίες που 
αναπτύσσουν την τεχνολογία να σχεδιάσουν νέες, δημιουργικές λύσεις που 
θα επιτρέπουν στον απλό χρήστη να έχει πρόσβαση στην απαραίτητη 
πληροφορία άμεσα και γρήγορα. Η φορητότητα των συσκευών προσφέρει 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, πέρα των 
συνηθισμένων που ήδη έχουν αναπτυχθεί βασιζόμενες στους 
προσωπικούς-επιτραπέζιους υπολογιστές και στο διαδίκτυο ως φορέα των 
υπηρεσιών. Η ικανοποίηση αυτών των χρηστών αποτελεί το στόχο 
οποιοσδήποτε εφαρμογής στο m-b.
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2.1.2.2. Χρονική ευαισθησία

Οι ανάγκες των χρηστών της κινητής τηλεφωνίας διαφέρουν σημαντικά 
σε σχέση με το πότε αυτοί χρησιμοποιούν μια υπηρεσία (time sensitivity). Η 
οποιαδήποτε επικοινωνία, είτε φωνητική είτε μεταφοράς δεδομένων, 
συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο ή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Για 
παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να διανεμηθεί στιγμιαία 
στους υπαλλήλους μιας επιχείρησης που απουσιάζουν από τα γραφεία κατά 
τη διενέργεια μιας σύσκεψης, και οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν 
συγκρίσεις τιμών πριν προχωρήσουν στην οποιαδήποτε αγορά.

2.1.2.3. Ασφάλεια

Η χρήση «έξυπνης» κάρτας εντός της συσκευής κινητής τηλεφωνίας, 
δηλαδή της κάρτας αναγνώρισης συνδρομητή ή αλλιώς SIM (Subscriber 
Identification Module), δίνει τη δυνατότητα για την ταυτοποίηση του κατόχου 
και προσφέρει ασφάλεια υψηλής στάθμης, αντίστοιχης τουλάχιστον του 
περιβάλλοντος του ενσύρματου διαδικτύου. Το τελευταίο καιρό 
αναπτύσσονται επίσης ενδεδειγμένες λύσεις για ασφάλεια (security) από 
άκρη σε άκρη για μια εφαρμογή που τρέχει σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 
Εντούτοις, εγείρονται ζητήματα διαλειτουργικότητας λόγω της κατατμημένης 
φύσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

2.1.2.4. Αδιάλειπτη παρουσία

Η αδιάλειπτη παρουσία (ubiquity) είναι το πιο φανερό πλεονέκτημα του 
κινητού τηλεφώνου. Είναι οι συσκευές που συνοδεύουν τους κατόχους τους 
κατά τη διάρκεια της εργασίας και της ξεκούρασης. Έτσι, ο χρήστης μπορεί 
να έχει πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία οπουδήποτε (anywhere) και 
οποτεδήποτε (anytime).

2.1.2.5. Διαθεσιμότητα

Ο χρήστης μπορεί να είναι διαθέσιμος (reachability) στον υπόλοιπο 
κόσμο οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Επίσης έχει την επιλογή να ελέγχει τη 
διαθεσιμότητά του προς συγκεκριμένα άτομα και σε συγκεκριμένες χρονικές 
στιγμές.
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2.1.2.6. Εξατομίκευση

Η μεγαλύτερη ώθηση οφείλεται στο γεγονός ότι δίνεται στους χρήστες η 
δυνατότητα να εξατομικεύουν (personalization) τα χαρακτηριστικά των 
εφαρμογών στις προσωπικές τους επιθυμίες και γούστα. Οι χρήστες των 
κινητών συσκευών φαίνεται ότι κάνουν χρήση αυτών ως εργαλείων 
αναζήτησης συγκεκριμένης πληροφορίας, παρά ως εργαλείων ανώφελης 
περιήγησης (σερφαρίσματος) στο διαδίκτυο. Άρα η αξία της πληροφορίας 
αυξάνει εκθετικά καθώς αυξάνεται η εξατομίκευση. Το χαρακτηριστικό των 
εξατομικευμένων υπηρεσιών υπάρχει στο διαδικτύου εδώ και καιρό, αλλά 
εκεί που θα απαιτηθεί επιτακτικά είναι κατά την ασύρματη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο μέσω των κινητών. Η συσκευή κινητής τηλεφωνίας αποτελεί για το 
χρήστη τη σταθερή προσωπική του «συντροφιά» και θα ρυθμίσει τη 
συσκευή αυτή ώστε να αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Έτσι ο 
καταναλωτής θα στραφεί προς εκείνες τις εταιρίες που τον αντιμετωπίζουν 
ως ανεξάρτητη οντότητα, ενώ ανπθέτως θα αποφύγει εκείνες που θα τον 
αντιμετωπίσουν ως μέλος μιας «αγέλης». Οι χρήστες της κινητής 
τηλεφωνίας προσφέρουν στις εταιρίες ένα άμεσο κανάλι επικοινωνίας προς 
αυτούς και για αυτό απαιτούν εξατομικευμένες υπηρεσίες. Η εξατομίκευση 
βασίζεται στη μοντέλο σχέσης ένας-προς-έναν και άρα είναι το κλειδί για την 
επιτυχία του εξατομικευμένου μάρκετινγκ. Ευφυή συστήματα εξατομίκευσης 
επιτρέπουν τις εφαρμογές που τα χρησιμοποιούν να προβλέπουν τις 
ανάγκες των χρηστών, βασιζόμενα στις συνήθειες και την συμπεριφορά 
αυτών. To m-b θα χρησιμοποιήσει δεδομένα για το μάρκετινγκ των 
προϊόντων/υπηρεσιών από τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 
(CRM, Customer Relationship Management) για να προβλέψει τις ανάγκες 
των καταναλωτών και να προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις.

2.1.2.7. Ευαισθησία θέσης

Η πληροφορία θέσης (location sensitivity) αποτελεί έναν καθοριστικό 
παράγοντα για το m-b, προσθέτοντας σημαντική αξία στις εν λόγω 

εφαρμογές. Αν και δεν διατίθεται προς το παρόν η κατάλληλη τεχνολογία 
που θα υποστηρίζει εφαρμογές που κάνουν χρήση της πληροφορίας θέσης 
της κινητής συσκευής, είναι πολύ σημαντικό ότι κάθε εφαρμογή θα πρέπει 
να εξετάζει το χρήστη μέσα στο γεωγραφικό του χώρο. Οι χρήστες έχουν 
πάντα πληροφοριακές ανάγκες σε σχέση με το τοπικό τους περιβάλλον και
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αυτές οι ανάγκες είναι ακόμα πιο αυξημένες σε ένα εντελώς καινούργιο 
περιβάλλον, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια ταξιδιών.

2.1.2.8. Κόστος

Δεν υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα για το m-b όσον αφορά τις 
συσκευές της κινητής τηλεφωνίας. Η εξέλιξη στις τεχνολογίες και τα 
επιχειρηματικά μοντέλα αναμένεται να προσφέρει οικονομικότερες λύσεις. 
Για παράδειγμα η εξυπηρέτηση των πελατών της κινητής τηλεφωνίας μπορεί 
να γίνει οικονομικότερη προσφέροντας αυτόματη βοήθεια απ’ ευθείας από 
την ίδια τη συσκευή.

Παρακάτω εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης σε 
σχέση με την υποστήριξη μάρκετινγκ που αυτά απαιτούν ώστε να έχουμε 
ευκολότερη υιοθέτηση των εφαρμογών του m-b. Παρατίθεται ένα διάγραμμα 
βασισμένο στις προαναφερθείσες διαστάσεις για την αξιολόγηση και 
κατηγοριοποίηση των διαφόρων χαρακτηριστικών. Κατά την οριζόντια 
διάσταση, όπου ορίζεται η διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών του m-b σε 
σχέση με το «ηλεκτρονικό επιχειρείν», κατηγοριοποιούνται τα 
χαρακτηριστικά του m-b λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προστιθέμενη αξία για 
τον καταναλωτή. Εδώ διακρίνονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά 
διαφοροποίησης του m-b, που το ωθούν πέραν του περιβάλλοντος του 
«ηλεκτρονικού επιχειρείν». Κατά την κάθετη διάσταση, ορίζεται η 
αναγκαιότητα για την υποστήριξη μάρκετινγκ προς τα διάφορα 
χαρακτηριστικά/εφαρμογές ώστε να διεισδύσουν στην αγορά. Οι πάροχοι 
λύσεων στο περιβάλλον του m-b θα πρέπει να κατανοήσουν τις αντίστοιχες 
τεχνολογίες πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση για την προώθηση των 
καταλλήλων τύπων εφαρμογών στην αγορά.

Η χρηστικότητα-αποτελεσματικότητα, το κόστος, η χρονική ευαισθησία 
και η ασφάλεια είναι χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν σήμερα το m-b 
από το «ηλεκτρονικό επιχειρείν», χωρίς να απαιτούν σημαντική υποστήριξη 
από πλευράς μάρκετινγκ. Από την άλλη, η διαθεσιμότητα, η εξατομίκευση, η 
ευαισθησία θέσης και η αδιάλειπτη παρουσία είναι χαρακτηριστικά που 

απαιτούν ισχυρότερη υποστήριξη μάρκετινγκ, έτσι ώστε να αναγνωριστούν 
από τους καταναλωτές ως μοναδικά και πρωτοποριακά στοιχεία του m-b [2],
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Σχήμα 4: Χαρακτηριστικά τον m-b σε σχέση με τη μοναδικότητα τους και την 
απαιτούμενη υποστήριξη μάρκετινγκ [2]

2.1.3._____Οι 8(pappoy0c του «κινητού ηλεκτρονικού
επιγειρείν»

To m-b αποτελείται από ένα πολύ μεγάλο φάσμα εφαρμογών, από 
εφαρμογές επικοινωνίας, εξατομίκευσης και ψυχαγωγίας έως εφαρμογές 
συναλλαγών και επιχειρησιακές υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες δε θα 
περιοριστούν μόνο σε ένα είδος σχέσης, όπως αυτής μεταξύ εταιρίας και 
πελάτη (B2C, Business-to-Customer). Αντιθέτως θα περιλαμβάνουν 
οποιαδήποτε άλλη σχέση, όπως μεταξύ εταιρίας και εταιρίας (Β2Β, 
Business-to-Business), εταιρίας και υπαλλήλου, πελάτη και πελάτη, έως και 
σχέση μεταξύ συσκευής και συσκευής. Για αυτόν το λόγο, μερικοί έχουν 
ονομάσει το m-b ως το «επιχειρείν οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με 
οποιαδήποτε συσκευή» (anywhere, anytime, any device).

Ενώ το m-b έχει τη δυνατότητα να προσφέρει επιπλέον ικανοποίηση 
στους καταναλωτές, η σημαντικότερη επίδρασή του θα είναι κυρίως στον 
επιχειρηματικό χώρο. To m-b είναι διαφορετικό γιατί αλλάζει τη χωρική 
διάσταση της επιχείρησης και επιπλέον συμπιέζει το χρόνο. Οι υπάλληλοι δε 
χρειάζεται πλέον να είναι «δεμένοι» στα γραφεία τους, και οι εταιρίες
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μπορούν να απευθυνθούν στους καταναλωτές οπουδήποτε κι αν βρίσκονται 
γρήγορα και άμεσα. Κατά αυτήν την έννοια, το m-b δίνει νόημα σε μια ιδέα 
της επιχειρηματικότητας που χαρακτηρίζεται από τη φόρμουλα «24/7 + 
φορητότητα». Ενώ οι τεχνολογίες της προηγούμενης γενιάς είχαν αναδείξει 
τη σημαντικότητα του χρόνου, το m-b αναδεικνύει επίσης τη σημαντικότητα 
του χώρου.

Time

E-Business ·” ' Μ-Business

Traditional
Business

fixer/ mobile Spate

Σχήμα 5: m-business : ξεπερνώντας το χρόνο και το χώρο [1 ]

Επειδή το m-b δημιουργεί ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη 
φόρμουλα «24/7 + φορητότητα», υπόσχεται ότι θα μεταμορφώσει τις 
επιχειρηματικές διαδικασίες. Η πάντα διαθέσιμη και συνεχόμενης σύνδεσης 
τεχνολογία (always on) σημαίνει ότι ο κάθε υπάλληλος μπορεί να έρθει σε 
επαφή με την εταιρία του οπουδήποτε κι αν είναι και οποιαδήποτε στιγμή. 
Έτσι ο καθένας σε μια εταιρία μπορεί να είναι διασυνδεδεμένος συνεχώς με 
το εταιρικό του δίκτυο όπου κι αν βρίσκεται, όπου κι αν πηγαίνει. Κατά 
αυτήν την έννοια το m-b έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο 
στην απελευθέρωση αξίας σε επιχειρηματικές διαδικασίες, αυξάνοντας την 
παραγωγικότητα των υπαλλήλων.

Τέσσερις παράγοντες φαίνεται ότι θα επηρεάσουν σύντομα την ανάπτυξη 
της συγκεκριμένης αγοράς των εφαρμογών του m-b :

• Οι καταναλωτές

• Τα στελέχη επιχειρήσεων

• Οι υπάλληλοι υψηλής παραγωγικότητας

• Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα
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Οι καταναλωτέ€
Αυτοί είναι άτομα που χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές τους για να 

κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη κατά μία έννοια ή για την ευχαρίστησή τους. 
Εδώ, ανάμεσα στις εφαρμογές περιλαμβάνονται η επικοινωνία, η 
ψυχαγωγία, η πληροφόρηση και οι συναλλαγές. Ανάμεσα στα παραδείγματα 
περιλαμβάνεται το δικτυακό «κουτσομπολιό» (chat), τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, ο ηλεκτρονικός τζόγος, η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 
(οτιδήποτε από χαρτοφυλάκια μετοχών έως τίτλοι ειδήσεων και ωροσκόπιο), 
οικονομικές υπηρεσίες (ισοτιμίες νομισμάτων, μεταφορές λογαριασμών, 
διαπραγμάτευση μετοχών) και εμπορικές συναλλαγές (ηλεκτρονικές αγορές, 
διεκπεραίωση συναλλαγής μέσω τραπεζικής κάρτας).

Τα στελέχη επιχειρήσεων
Αυτοί είναι υπάλληλοι, που οι εργοδότες τους χρηματοδοτούν τις φορητές 

συσκευές και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν με σκοπό να αυξηθεί η 
παραγωγικότητά τους. Ανάμεσα στις εφαρμογές περιλαμβάνονται το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα αρχεία της εταιρίας, το ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο, ο ηλεκτρονικός κατάλογος ονομάτων, ο κατάλογος
υποχρεώσεων και άλλες. Τα στελέχη των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν στο 
μέλλον να έχουν ολοένα και πιο αυξανόμενη ασύρματη, εξ αποστάσεως 
πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα των εταιριών τους και να 
εκμεταλλεύονται στο έπακρο το χαμένο χρόνο του παρελθόντος.

Οι υπάλληλοι uwnAnc παοανωνικότητα<:
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι υπάλληλοι εκείνοι που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα συστήματα για να διεκπεραιώσουν την 
εργασία τους. Ένας πωλητής για παράδειγμα, μπορεί να απαιτείται να 
ελέγξει τα αποθέματα και την πιστωτική ικανότητα του πελάτη πριν δεχτεί 
μια παραγγελία. Με τη χρήση της ασύρματης πρόσβασης στα εταιρικά 
πληροφοριακά συστήματα, αυτό είναι δυνατό τη στιγμή που ο πωλητής 
βρίσκεται με τον πελάτη στις εγκαταστάσεις του τελευταίου. Αποτέλεσμα 
είναι ότι οι παραγγελίες εκτελούνται γρηγορότερα.

Τα νέα επιγειοηυατικά υοντέλα
Αυτό σημαίνει τον επανασχεδιασμό μιας επιχειρηματικής διαδικασίας 

γύρω από την ασύρματη τεχνολογία, παρά την αυτοματοποίηση μιας 
υπάρχουσας. Για παράδειγμα, η χρήση επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο 
μέσα σε μια επιχείρηση συχνά μεταβάλλει ριζικά την αλληλεπίδραση μεταξύ 
πελατών και υπαλλήλων [1].
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2.2. Εξελικτική πορεία και περιβάλλον

Κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής έκρηξης της χρήσης του διαδικτύου 
στα τέλη της δεκαετίας του 1990, παρατηρήσαμε ότι τα περισσότερα από τα 
οφέλη του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» αποδόθηκαν σε οργανισμούς που 
επικέντρωσαν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες στο περιβάλλον του 
διαδικτύου. Η προσαρμογή στο περιβάλλον του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» 
περιλαμβάνει την απλοποίηση των διαδικασιών ώστε να γίνουν 
αποδοτικότερες, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι 
επιχειρήσεις και ίσως ολόκληρος ο παραγωγικός τομέας. Η διασυνδεδεμένη 
στο διαδίκτυο επιχείρηση καρπούται τα οφέλη του «ηλεκτρονικού 
επιχειρείν» που είναι η βελτιωμένη παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότερη 
προμηθευτική αλυσίδα, οι καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και η 
ικανοποίηση των πελατών.

Το «κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν» μπορεί να θεωρηθεί ως μια δυναμική 
επέκταση του «ηλεκτρονικού επιχειρείν». Καθώς οι δυνατότητες ασύρματης 
διασύνδεσης των χρηστών στο διαδίκτυο βελτιώνονται, σύντομα το m-b θα 
γίνει ο καταλληλότερος τρόπος πρόσβασης σε δικτυακές υπηρεσίες, που 
χαρακτηρίζονται από μοναδικά χαρακτηριστικά όπως η ευαισθησία θέσης 
(location-sensitive) και η αδιάλειπτη λειτουργία (always-on). Οι 
σημαντικότερες ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις επιχειρήσεις από τη 
χρήση της κινητής τεχνολογίας επικεντρώνονται γύρω από την προσφορά 
υπηρεσιών προς τους υπαλλήλους τους, όπως και η ασύρματη διαδικτύωση 
της επιχείρησης που δίνει στους εργαζομένους τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε δεδομένα και εφαρμογές από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε ώρα και 
με οποιοδήποτε τρόπο.

Οι ευκαιρίες που δίνει το m-b προφανώς διαφέρουν ανά παραγωγικό 
τομέα. Επίσης, η χρονική στιγμή που επιλέγεται για να γίνουν οι επενδύσεις 
για την υλοποίηση προγράμματος m-b από τις επιχειρήσεις διαφέρει 
εξαρτώμενη από παράγοντες όπως οι στόχοι της επιχείρησης, η ωρίμανση 
της αντίστοιχης τεχνολογίας και η υιοθέτηση του ασύρματου διαδικτύου από 
τους καταναλωτές.

Για να δημιουργήσουν οι επιχειρήσεις αξία προς όφελος τους, θα πρέπει 
να εφαρμόσουν ένα στρατηγικό πλάνο για το m-b, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 
μαθήματα που ελήφθησαν κατά το παρελθόν από την εφαρμογή σχεδίων 
«ηλεκτρονικού επιχειρείν». Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί το κανονιστικό
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περιβάλλον που διέπει τις ασύρματες και κινητές επικοινωνίες, καθώς και το 
τηλεπικοινωνιακό και τεχνολογικό περιβάλλον. Τέλος, πριν οι επιχειρήσεις 
προβούν προς οποιαδήποτε κίνηση υλοποίησης σχεδίων m-b θα πρέπει να 
αξιολογήσουν ποια είναι κατά την παρούσα χρονική στιγμή τα πιο 
πετυχημένα παραδείγματα τεχνολογιών και εφαρμογών και για ποιο λόγο 
αυτά έκαναν επιτυχία.

Πολλές επιχειρήσεις ήδη εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα του m-b, 
καθώς υπάρχουν παγκοσμίως πάνω από 1 δις συνδρομητές δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας οι οποίοι «διψούν» για νέες υπηρεσίες [3].

2.2.1. Από το e-business στο m-business

Οι τεχνολογικά πρωτοποριακές εφαρμογές συμβαίνουν σπανίως τυχαία. 
Ακολουθούμενες από περιόδους εκρηκτικών τεχνολογικών μεταβολών και 
περιόδους εξοικείωσης και αφομοίωσης της τεχνολογίας, οι πρωτοποριακές 
εφαρμογές μετατρέπονται σε εφαρμογές της καθημερινής μας ζωής. Τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες, δύο τέτοιες ομάδες πρωτοποριακών τεχνολογιών 
είχαν αξιοσημείωτη επίδραση στη ζωή μας, και αυτές ήταν η αρχιτεκτονική 
πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) και το «ηλεκτρονικό εμπόριο» ή αλλιώς 
«ηλεκτρονικό επιχειρείν».

Σήμερα βρισκόμαστε μπρος σε μια καινούργια πρόκληση, την 
πρωτοποριακή ασύρματη τεχνολογία που αναπτύσσεται γύρω από το ότι 
αποκαλούμε σήμερα m-b. To m-b συνδέει τον φυσικό κόσμο (άτομα και 
αντικείμενα «εν κινήσει») με τον ψηφιακό κόσμο (πληροφοριακά συστήματα, 
διαδίκτυο).

Οι εφαρμογές σταδιακά μεταφέρονται από τον κόσμο του «ηλεκτρονικού» 
(Ε - electronic) στον κόσμο του «κινητού» (Μ - mobile) όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα. Ως αποτέλεσμα αυτού, πολύ σύντομα θα υπάρξει μια 
συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για εφαρμογές και υπηρεσίες στο «εν κινήσει» 
περιβάλλον [4],
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Σχήμα 6: Εξέλιξη των τεχνολογιών στο επιχειρηματικό περιβάλλον [4]

To m-b αποτελεί τη φυσική συνέχεια του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», 
εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία των 
ασύρματων μέσων, για να αναπτύξει και να προσφέρει σύγχρονες 
υπηρεσίες σε εταιρικούς και οικιακούς καταναλωτές [4].
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Σχήμα 7: Η εξελικτική διαδρομή προς το m-business [4]

To m-b θα γίνει ο κινητήριος μοχλός για τη διεξαγωγή τόσο των 
επιχειρηματικών όσο και των προσωπικών δραστηριοτήτων, απλά και μόνο 
λόγω του πρωτοφανούς ρυθμού επιτυχούς διείσδυσης των κινητών
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τηλεφώνων στην καθημερινή ζωή των επιχειρήσεων και των ατόμων σε όλο 
τον κόσμο. Παρά τις υπερβολικές προσδοκίες για το μέλλον του m-b από 
τους αναλυτές της αγοράς, η κινητή τηλεφωνία είναι όντως η τεχνολογία με 
τη πιο ραγδαία διείσδυση σήμερα, και γενικότερα στην ιστορία του 
ανθρώπινου είδους, και αποτελεί έτσι το αδιαμφισβήτητο πεδίο για την 
παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και προϊόντων [5].

1,400,000,000 Γ

1,200,000,000

Σχήμα 8: Ρυθμός διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας (πηγή: Da.net) [10]

2.2.2._____Κανονιστικό περιβάλλον

Εκτός από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, τους κατασκευαστές 
συσκευών και τους κατασκευαστές εφαρμογών, ώθηση στην αγορά του m-b 
δίνει και το γενικό κανονιστικό περιβάλλον. Κανονισμοί όπως η 
Τηλεπικοινωνιακή δράση (Telecommunications Act) του 1996 και η 
Ενισχυμένη οδηγία 911 (Enhanced 911, Ε911) που προέρχονται από την 
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC, Federal 
Communications Commission) έχουν βοηθήσει στο να επέλθουν σημαντικές 
αλλαγές στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ ιδρύθηκε με την 
Τηλεπικοινωνιακή Δράση (Telecommunications Act) του 1934 ως μια 

κρατική ανεξάρτητη υπηρεσία που λογοδοτεί στο Κογκρέσο. Έχει την 
ευθύνη να δημιουργεί πολιτικές που διευθετούν τις επικοινωνίες της 
τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των καλωδιακών, δορυφορικών, οπτικών 
μέσων [6].
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2.2.2.1. Ενισγυμένη Οδηγία 911

Στις ΗΠΑ, η Ενισχυμένη Οδηγία 911 από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή 
Επικοινωνιών υποχρεώνει τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να υλοποιήσουν 
στα δίκτυα τους την αυτόματη αναγνώριση της τοποθεσίας του χρήστη. Η 
επόμενη παράγραφος είναι αντιγραφή από την ιστοσελίδα της επιτροπής :

«Με μια σειρά δράσεων από το 1996, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή 
Επικοινωνιών των ΗΠΑ ανέλαβε να βελτιώσει την ποιότητα και την 
αξιοπιστία των υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών για χρήστες κινητής ή 
και ασύρματης γενικότερα τηλεφωνίας, υιοθετώντας κανόνες που καθορίζουν 
την διαθεσιμότητα και την υλοποίηση της Ενισχυμένης Οδηγίας 911 για τις 
υπηρεσίες των ασύρματων δικτύων»

Οι βασικοί κανόνες της οδηγίας 911 απαιτούσαν οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας να εκτρέπουν όλες τις κλήσεις του τηλεφωνικού αριθμού 911 
προς ένα εθνικό απαντητικό κέντρο δημόσιας ασφάλειας, χωρίς τη 
μεσολάβηση διαδικασίας αναγνώρισης την αυθεντικότητας του χρήστη και 
τη μεταγωγή κλήσεων ακόμα και από συνδρομητές που δεν ανήκουν στο 
δίκτυό τους. Η 1η φάση της Ενισχυμένης Οδηγίας 911 απαιτούσε ότι οι 
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα παρείχαν προς αυτό το εθνικό κέντρο το 
νούμερο τηλεφώνου εκείνου που καλεί το 911, καθώς και την τοποθεσία του 
κελιού στο οποίο κινείται ή το σταθμό βάσης που λαμβάνει μια τέτοια κλήση. 
Η 2η φάση της Ενισχυμένης Οδηγίας 911 απαιτούσε ότι οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας θα παρείχαν την αυτόματη αναγνώριση τοποθεσίας (ALI, 
Automatic Location Identification) ξεκινώντας από την 1η Οκτωβρίου του 
2001, με σκοπό να προσφέρουν υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών με 
μεγαλύτερη ακρίβεια για αυτόν που καλεί. Οι απαιτήσεις αυτής της 
υπηρεσίας ήταν :

• για συσκευές παλάμης: 50 μέτρα για το 67% των κλήσεων, 150 
μέτρα για το 95% των κλήσεων,

• για συσκευές δικτύου: 100 μέτρα για το 67% των κλήσεων, 300 
μέτρα για το 95% των κλήσεων.

Αυτή η κρατική οδηγία έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη υπηρεσιών 

εντοπισμού θέσης (location-based services), ως ένα κομμάτι της αγοράς του
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m-b. Σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων Strategy Analytics, η αγορά των 
υπηρεσιών θέσεως θα φθάσει τα 6,5 δις $ στις ΗΠΑ και 9 δις $ στην 
Ευρώπη μέχρι το 2005. Κάποιες από τις πιθανές εφαρμογές των υπηρεσιών 
θέσεως περιλαμβάνουν υπηρεσίες για τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση 
ανθρώπων και αγαθών, τη διαφήμιση που βασίζεται στην τοποθεσία και 
άλλες [6].

2.2.2.2. Τηλεπικοινωνιακή δράση του 1996

Η Τηλεπικοινωνιακή δράση του 1996 ήταν η σημαντικότερη αλλαγή 
στους νόμους που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες των ΗΠΑ εδώ και 62 χρόνια. 
Ο στόχος αυτού του νόμου ήταν να επιτρέψει στον καθένα να εισέλθει στο 
πεδίο των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και να επιτρέψει την 
οποιαδήποτε επιχείρηση να ανταγωνιστεί στην αγορά με τις υπόλοιπες :

«Η τηλεπικοινωνιακή δράση του 1996 έγινε για να προαχθεί ο 
ανταγωνισμός και να μειωθεί το κανονιστικό πλαίσιο, με σκοπό να 
εξασφαλισθούν χαμηλότερες τιμές και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες για 
τους καταναλωτές και για να ενθαρρυνθεί η γρήγορη υιοθέτηση νέων 
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών»

Η κύρια συνέπεια του νόμου ήταν να επιβάλλει στην τέως κρατική εταιρία 
Bell την απελευθέρωση του τοπικού της βρόγχου προς τους ανταγωνιστές, 
σε αντάλλαγμα από αυτούς την πρόσβαση στην αγορά μεγάλων 
αποστάσεων. Η δράση αυτή λοιπόν βοήθησε αρκετά στην ανάπτυξη του 
ανταγωνιστικού κλίματος στην βιομηχανία τηλεπικοινωνιών και οδήγησε 
επίσης σε μια μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στον τομέα αυτό [6].

2.2.2.3. Αδειοδότηση για δίκτυα 3ης γενιάς

Η κατανομή του φάσματος, δηλαδή οι διαθέσιμες συχνότητες για ραδιο
εκπομπές, είναι επίσης κανονιστικό θέμα. Το ραδιο-φάσμα είναι μέρος του 
φυσικού φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που κυμαίνεται 
μεταξύ των συχνοτήτων 9 KHz έως 300 GHz.

Η Διεθνής Τηλεπικοινωνιακή Ένωση (International Telecommunications 
Union, ITU) που εδρεύει στη Γενεύη είναι υπεύθυνη για το συντονισμό σε 
παγκόσμιο επίπεδο των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων όσον αφορά 
τις ενσύρματες αλλά και ασύρματες επικοινωνίες. Ο προγραμματισμός
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συχνοτήτων διεξάγεται από μια υπο-επιτροπή της (ITU-R, ITU Radio
communications), που έχει χωρίσει τον κόσμο σε τρεις ευρείες ζώνες.

Για τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, ένα από τα μεγαλύτερα κόστη στην 
πορεία προς τα δίκτυα 3ης γενιάς, επιπρόσθετα στο κόστος ανάπτυξης της 
φυσικής υποδομής, είναι οι διαγωνισμοί για τη διάθεση φάσματος. Σύμφωνα 
με τη Nokia, πάνω από 80 άδειες κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς 
δημοπρατήθηκαν εντός του 2000 και αρκετές εκατοντάδες ακολούθησαν τα 
επόμενα έτη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κρατική δημοπρασία τελείωσε στις 28 Απριλίου 
του 2000 μετά από 7 εβδομάδες διαβουλεύσεων και ανέβασε την τιμή στο 
ποσό των 22 δις £ για τις 5 εταιρίες που πλειοδότησαν (TIW, 0ne20ne, 
Oramge, Vodafone και ΒΤ Cellnet). Η Γερμανική δημοπρασία, η οποία 
τελείωσε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2000 μετά από 2 εβδομάδες 
διαβουλεύσεων, ανέβασε την τιμή στο ποσό των 37 δις $ για 6 εταιρίες (Τ- 
Mobil, Manessmann, Hutchison, Viag Interkom, MobilCom και Group 3G). 
Σύμφωνα με το περιοδικό 3G Newsroom (http://www.3anewsroom.com/). οι 
5 πιο δαπανηρές δημοπρασίες αδειών 3ης γενιάς ήταν της Γερμανίας, της 
Βρετανίας, των ΗΠΑ, της Ιταλίας και της Βόρειας Κορέας, οι οποίες 
στοίχισαν συνολικά πάνω από 100 δις $.

Άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία και η Φινλανδία έχουν υιοθετήσει μια 
διαφορετική προσέγγιση στην αδειοδότηση του φάσματος, βάσει 
διαγωνισμού στην ποιότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών, και έχουν 
διαθέσει τις συχνότητες ελεύθερα ή με μειωμένες τιμές συγκρινόμενες με τις 
τιμές της μεθόδου της δημοπρασίας. Λόγω των πολύ υψηλών τιμημάτων 
που πλήρωσαν πολλές από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για την 
απόκτηση άδειας κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς, εταιρίες όπως οι Vodafone 
και ΒΤ Cellnet έχουν αρχίσει να αναζητούν συνεργασίες έτσι ώστε να 
μοιράσουν το κόστος ανάπτυξης της υποδομής των δικτύων, όπως για 
παράδειγμα των κεραιών.

Μετά από τα τεράστια αυτά ποσά που επενδύθηκαν στα δίκτυα 3ης 
γενιάς, θα είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πόσο γρήγορα οι 
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα τροποποιήσουν τα επιχειρηματικά τους 

μοντέλα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, για να στοχεύσουν στους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις με σκοπό να αποσβεσθούν σύντομα τα 
έξοδά τους [6].
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2.2.2Λ._____Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων

Η Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι η 
Εθνική Ρυθμιστική Αρχή η οποία επιβλέπει και ρυθμίζει την 
τηλεπικοινωνιακή αγορά και την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
Στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς, την εξασφάλιση της 
ομαλής της λειτουργίας στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και της 
διασφάλισης των συμφερόντων των χρηστών. Η ΕΕΤΤ είναι διοικητικά 
αυτοτελής και οικονομικά ανεξάρτητη.

Ιδρύθηκε το 1992 με τον Ν.2075 με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) και οι αρμοδιότητές της επικεντρώνονταν στην 
εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία 
της όμως ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995. Με την ψήφιση του Ν.2668/98 ο 
οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην ΕΕΤ και η ευθύνη για την 
εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ). Με τον Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και 
ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕΤΤ [7].

Από τις 25 Ιουλίου 2003 έχει τεθεί σε ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για Δίκτυα και 
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο αναθεωρεί το υφιστάμενο, το οποίο στόχευε 
στη διευκόλυνση της μετάβασης από μονοπωλιακό περιβάλλον σε 
περιβάλλον πλήρους ανταγωνισμού και στοχεύει στην ανάπτυξη της ενιαίας 
αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ΕΕ και τη διασφάλιση της 
λειτουργίας του ανταγωνισμού σε κάθε επιμέρους αγορά του τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το νέο Πλαίσιο αποτελείται από μια σειρά μέτρων δεσμευτικού 
χαρακτήρα (Οδηγίες, Αποφάσεις) καθώς και από κείμενα χωρίς δεσμευτικό 
χαρακτήρα (Συστάσεις, Κατευθυντήριες Γραμμές). Οι Οδηγίες μεταξύ άλλων 
ρυθμίζουν θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση σε δίκτυα και 
υπηρεσίες, την αδειοδότηση, την καθολική υπηρεσία, τον ανταγωνισμό και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής αναφορικά με τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες.

- Σελίδα 36 -



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΑΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
Με το νέο πλαίσιο ενδυναμώνεται ο ρόλος των Εθνικών Ρυθμιστικών 

Αρχών (ΕΡΑ), οι οποίες αναλαμβάνουν τη βασική ευθύνη υλοποίησης και 
εφαρμογής του νέου Πλαισίου. Οι ΕΡΑ είναι αρμόδιες, μεταξύ άλλων, για τον 
ορισμό των επιμέρους αγορών που χρήζουν ρύθμισης, τη διασφάλιση της 
λειτουργίας του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές και τον ορισμό των 
οργανισμών με σημαντική ισχύ στους οποίους επιβάλλουν συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις για την επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν. 
Οι παρεμβάσεις των ΕΡΑ αναμένεται να ασκήσουν καταλυτική επίδραση 
στην ευρύτερη διάδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, την άρση των 
υφιστάμενων στρεβλώσεων στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας (κυρίως 
όσον αφορά στον τερματισμό κλήσεων σε κινητά δίκτυα και τη διεθνή 
περιαγωγή) και την ταυτόχρονη ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς 
(Κινητές Επικοινωνίες 3ης Γενιάς).

Επίσης, το νέο Πλαίσιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγκλισης στους 
κλάδους των τηλεπικοινωνιών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της 
τεχνολογίας των πληροφοριών. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα ενιαίο 
κανονιστικό πλαίσιο το οποίο επικεντρώνεται στη ρύθμιση δικτύων και 
υπηρεσιών (εκτός του περιεχομένου των υπηρεσιών αυτών). Από την 
εφαρμογή αυτή θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο περιβάλλον που θα ευνοεί 
τις επενδύσεις και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 
καθεστώς ανταγωνισμού, με σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές [8].

2.2.3.____ Τηλεπικοινωνιακό - τεχνολογικό περιβάλλον

2.2.3.1. Τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον

Μια από τις επικρατέστερες τάσεις στην βιομηχανία τηλεπικοινωνιών είναι 
ότι οι εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας προσπαθούν να 
εκμεταλλευτούν τις υπηρεσίες δεδομένων ως ένα νέο είδος υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας, ως μια νέα πηγή κέρδους, και ως στοιχείο 
διαφοροποίησης από τους ανταγωνιστές. Με τις υπηρεσίες δεδομένων, 
αυτές οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τη μέση απόδοση 
κέρδους ανά συνδρομητή (ARPU, Average Revenue Per User) και να 
μειώσουν τη διαφυγή συνδρομητών προς τους ανταγωνιστές. Καθώς οι 
φωνητικές υπηρεσίες υφίστανται εντονότερα τον ανταγωνισμό και γίνονται 
κοινότυπες, οι εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κινούνται προς τις 
υπηρεσίες δεδομένων με τον ίδιο ζήλο, όπως πριν μερικά οι επιχειρήσεις
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υιοθέτησαν το «ηλεκτρονικό εττιχειρείν». Στην πράξη, μετασχηματίζονται σε 
μια εντελώς νέα κατηγορία παροχών υπηρεσιών, που συχνά απαντάται με 
τον όρο πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Στο επόμενο σχήμα, από την εταιρία ερευνών ARC Group, φαίνεται πόσο 
σημαντικό γίνεται το πρόβλημα των μειωμένων εσόδων από τις υπηρεσίες 
φωνής. Η μεταβολή του επιχειρηματικού μοντέλου και των προϊόντων και 
υπηρεσιών, για τις εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, είναι πολύ 
κρίσιμος παράγοντας για να προλάβουν την αγορά των υπηρεσιών 
δεδομένων πριν τις ξεπεράσει ο ανταγωνισμός.

Οι υπηρεσίες δεδομένων προστιθέμενης αξίας μπορούν να βοηθήσουν 
τις τηλεπικοινωνιακές εταιρίες όχι μόνο να αυξήσουν τη μέση απόδοση 
κέρδους ανά συνδρομητή, αλλά επίσης να μειώσουν τη διαφυγή 
συνδρομητών και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη τους. Οι καταναλωτές, οι 
μικρές επιχειρήσεις και οι εταιρικοί πελάτες είναι πολύ πιο πιθανό να 
παραμείνουν σε ένα συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών, αν εξαρτώνται από 
αυτόν όχι μόνο για την σύνδεση στο δίκτυο που τους παρέχει αλλά και για 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες που αυξάνουν την παραγωγικότητα τους. Σε 
αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα 
ενοποιημένα μηνύματα, υπηρεσίες περιεχομένου που προσαρμόζονται στις 
ανάγκες του πελάτη, και εφαρμογές όπως προσωπική διαχείριση 
πληροφορίας, πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο εταιρικό δίκτυο, αναφορές 
χρόνου και εξόδων, προγραμματισμός εργασιών, έλεγχος εξοπλισμού, 
αυτοματοποίηση δυναμικού πωλήσεων.

Σχήμα 9: Πρόβλεψη για την αύξηση των υπηρεσιών δεδομένων 
προστιθέμενης αξίας (πηγή: ARC Group) [6]
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Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας του σήμερα θα μπορούσαν να 
μετατραπούν σε παρόχους υπηρεσιών του m-b του αύριο. Κατέχοντας το 
δίκτυο, είναι στην προνομιακή θέση να γίνουν αποκλειστικοί κάτοχοι της 
σχέσης με τους πελάτες. Άλλοι οργανισμοί, όπως οι πάροχοι 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι έμποροι λιανικής και οι εταιρίες 
ανάπτυξης λογισμικού θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
στρατηγική και τις κινήσεις των εταιριών κινητής τηλεφωνίας που είναι 
κυρίαρχοι στο χώρο τους.

Από ότι φαίνεται κινούμαστε προς την εποχή της κάθετης ολοκλήρωσης. 
Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας προσπαθούν να γίνουν πάροχοι όλων των 
υπηρεσιών μέσα στο χώρο τους. Προσφέρουν δηλαδή όχι μόνο το δίκτυο, 
αλλά επίσης τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες ενοποίησης για τους εταιρικούς 
τους πελάτες. Ένα παράδειγμα είναι η συγχώνευση της Motient Corporation, 
ενός παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, με την Rare 
Medium, μιας εταιρίας ανάπτυξης δικτυακών επαγγελματικών υπηρεσιών. 
Το μοντέλο της κάθετης ολοκλήρωσης μας θυμίζει το αντίστοιχο φαινόμενο 
στο χώρο των υπολογιστών κατά τα πρώιμα στάδια της πορείας τους, όταν 
εταιρίες όπως η IBM, η HP και η Digital προσέφεραν ολοκληρωμένες λύσεις 
από τα μηχανήματα έως και το λογισμικό [6].

2.2.3.2. Ασύρματες υπηρεσίες δεδοιιιένων

Μια από τις πρώτες εφαρμογές, μετά την αμφίδρομη και 
αλληλεπιδραστική υπηρεσία «σελιδοδεικτών» (paging), που προσέφεραν οι 
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας ήταν η ασύρματη πρόσβαση στον διαδίκτυο 
(wireless web). Αυτή η υπηρεσία προσέφερε πρόσβαση σε δικτυακούς 
τόπους σε κινητά τηλέφωνα με τη χρήση προγράμματος μικρο-περιήγησης 
(microbrowser) και του πρωτοκόλλου WAP.

Άρα, η πρώτη γενιά ασύρματων υπηρεσιών δεδομένων που 
προσφέρθηκε από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας επικεντρώθηκε σε 
υπηρεσίες προς τους απλούς καταναλωτές. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 
συνάψανε συνεργασίες με πολλούς παρόχους περιεχομένου ώστε να 
κατασκευάσουν δικτυακές πύλες (portals) με πλήρως ελεγχόμενο 
περιεχόμενο. Αυτό το μοντέλο είναι γνωστό με το όνομα «περιορισμένος 
κήπος» (walled garden). Οι χρήστες ήταν περιορισμένοι στο περιεχόμενο 
που τους προσέφεραν οι πάροχοι εντός της δικτυακής πύλης και είχαν
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ελάχιστη ή και καθόλου δυνατότητα περιήγησης σε άλλους τόπους του 
διαδικτύου. Με το μοντέλο του «περιορισμένου κήπου», ήταν απολύτως 
κατανοητό το γεγονός ότι οι πάροχοι περιεχομένου προσπάθησαν να 
δημιουργήσουν συνεργασίες με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό 
να έχουν παρουσία στους δικτυακούς τους τόπους (WAP portals) και έτσι 
μεγαλύτερη χρήση των ασύρματων υπηρεσιών τους.

Το πώς οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έφθασαν στο σημείο να 
επικεντρωθούν προς τις ασύρματες υπηρεσίες για τους εταιρικούς τους 
πελάτες είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα.

Για παράδειγμα, η εταιρία κινητής τηλεφωνίας Sprint PCS των ΗΠΑ 
ξεκίνησε να ανιχνεύει το χώρο των ασύρματων εταιρικών εφαρμογών από 
το 1998. Αρχικά, προσέγγισαν τους εταιρικούς πελάτες για να κατανοήσουν 
τη σημαντικότερη εφαρμογή (killer application) για διάφορες κάθετες αγορές 
όπως οι ασφάλειες και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Οι συζητήσεις τους 
με τους πελάτες ανέδειξε ότι αν και οι εφαρμογές των κάθετων αγορών δεν 
δικαίωναν σημαντικές επενδύσεις εκείνη τη στιγμή, αντιθέτους φάνηκε να 
υπάρχει μια καθολική ανάγκη για περισσότερο οριζόντιες εφαρμογές στα 
κινητά τηλέφωνα. Τέτοιες εφαρμογές ήταν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η 
διαχείριση προσωπικών πληροφοριών (ΡΙΜ, Personal Information 
Management) όπως κατάλογος ονομάτων, ημερολόγιο, προγραμματισμός 
υποχρεώσεων, η διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM, Customer 
Relationship Management), το πελατολόγιο και ο αυτοματισμός των 
πωλήσεων (SFA, Sales Force Automation).

Η Sprint PCS προσάρμοσε την στρατηγική της και προσέφερε αυτές τις 
οριζόντιες εφαρμογές μαζί με μια ομάδα συνεργαζόμενων εταιριών ως μέρος 
μιας πλατφόρμας υπηρεσιών με την ονομασία «Ασύρματος Ιστοχώρος για 
τις Επιχειρήσεις», το Σεπτέμβρη του 2000. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τις 
κάθετες εφαρμογές όπως θα δούμε σε παρακάτω, ως πάροχος ασύρματων 
υπηρεσιών. Η πολιτική της Sprint PCS είναι να κάνει τους ανθρώπους πιο 
παραγωγικούς και συνέπεια αυτού είναι να προσφέρει τη δυνατότητα 
πρόσβασης μέσω του δικτύου της όχι μόνο σε φυσικά πρόσωπα (φωνή) 
αλλά και σε πληροφορίες (δεδομένα). Και αυτό είναι μια ανάγκη είτε κάποιος 
ασχολείται με καταναλωτές, είτε με εταιρικούς πελάτες. Έτσι, η μετάβαση 
από τις υπηρεσίες φωνής στις υπηρεσίες δεδομένων υπήρξε μια 
φυσιολογική διαδικασία εξέλιξης, όπως αποδεικνύεται από αυτό το 
παράδειγμα [6].
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2.2.3.3. Υπηρεσίες του «κινητού ηλεκτρονικού ειιπορίου»

Το επόμενο λογικό βήμα μετά τις ασύρματες υπηρεσίες δεδομένων, 
όπως για παράδειγμα η πρόσβαση στο διαδίκτυο, ήταν για τις εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας να εισαγάγουν την διεκπεραίωση πράξεων του «κινητού 
ηλεκτρονικού εμπορίου» (m-commerce) μέσω των δικτύων τους. Ανάμεσα 
στα πιλοτικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν παγκοσμίως ήταν η 
εφαρμογή της NetCom σε συνεργασία με την εταιρία λογισμικού MoreMagic, 
της AT&T με την Qpass και η υπηρεσία DirectBill της Cingular Wireless.

Η πρωτότυπη εφαρμογή της Νορβηγικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας 
NetCom χρησιμοποίησε το λογισμικό διεκπεραίωσης πληρωμών της 
MoreMagic για την προσφορά τεσσάρων υπηρεσιών : της πώλησης ενός 
διάσημου σαπουνιού, της παραγγελίας και παράδοσης πίτσας, μιας 
ηλεκτρονικής εφημερίδας και μιας υπηρεσίας βασισμένης στην τοποθεσία 
(location-based).

Εκτός των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και άλλες επιχειρήσεις 
εμπλέκονται σε πιλοτικές προσπάθειες. Η εταιρία Palm έχει δοκιμάσει 
συστήματα πληρωμών για υπηρεσίες του «κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου» 
με τη χρήση του Palm PDA ως μέσου «ψηφιακού πορτοφολιού». Αυτή η 
πληροφορία μεταδίδεται από την υπέρυθρη έξοδο του PDA προς το 
κατάλληλο τερματικό του καταστήματος.

Καθώς το «κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο» είναι ακόμα στα πρώτα του 
βήματα, τα επιχειρηματικά μοντέλα δεν έχουν ακόμα τελειοποιηθεί. 
Αναμένεται να αναδειχθούν οι κυρίαρχοι παίκτες ανάμεσα στις εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας, τους παρόχους περιεχομένου, τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τους εμπόρους. Επίσης δεν έχει καθοριστεί πως ακριβώς θα 
διαμοιράζεται το κέρδος στην αλυσίδα αξίας. Από ότι φαίνεται ένα μεγάλο 
κομμάτι των κερδών θα μετακινηθεί από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 
προς τους παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ένα ανοιχτό θέμα είναι επίσης το ποιος θα διαχειρίζεται και άρα θα 
ελέγχει τη σχέση με τον πελάτη. Θα μπορούσαν να είναι οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας καθώς είναι αυτές που λειτουργούν το δίκτυο και διαθέτουν την 

διεπαφή της δικτυακής πύλης (portal interface) προς το χρήστη. Από την 
άλλη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που αγνοούν τα θέματα περί δικτύου, 
θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη σχέση τους με τους πελάτες από τον 
κόσμο των πιστωτικών καρτών στον κόσμο του «κινητού ηλεκτρονικού
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εμπορίου», μέσω του «ψηφιακού πορτοφολιού». Το «ψηφιακό πορτοφόλι» 
είναι μια σημαντική υπηρεσία για τους παρόχους γιατί μπορεί να 
περιλαμβάνει τις επιλογές πληρωμής του πελάτη και την διεύθυνση 
αποστολής, όπως και τις καταναλωτικές συνήθειες.

Ένα θέμα του «κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου», το οποίο οι εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας δεν φαίνονται διατεθειμένες να αναλάβουν είναι η 
χρέωση υπηρεσιών και προϊόντων για τρίτους. Το θέμα της χρέωσης 
σχετίζεται με τη νομιμότητα για τη χρέωση μη τηλεπικοινωνιακών αγαθών, 
τη συλλογή πληρωμών, την εξυπηρέτηση του πελάτη και τη διευθέτηση 
παραπόνων.

Ίσως η καλύτερη στρατηγική για τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα ήταν 
δώσουν σε τρίτους (outsourcing) την ευθύνη χρέωσης για τις υπηρεσίες του 
«κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου», αλλά όμως να διατηρήσουν ταυτόχρονα 
στην κατοχή τους το προφίλ των χρηστών, τις προτιμήσεις τους και την 
υπηρεσία του «ψηφιακού πορτοφολιού». Αυτή η στρατηγική μεταφέρει ένα 
σημαντικό κόστος προς τους πελάτες λόγω του αυξημένου χρόνου 
ενεργοποίησης της υπηρεσίας και του επιπέδου εξατομίκευσης και 
ευχρηστίας. Εντούτοις όμως απελευθερώνει τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 
από το βάρος της διαχείρισης και από τα κόστη που σχετίζονται με την 
εξυπηρέτηση του πελάτη μετά τη συναλλαγή και τη χρέωση.

Από την άλλη, οι εμπορικοί οργανισμοί μπορεί να αρνηθούν να 
μοιραστούν τα κέρδη εάν το μόνο που προσφέρουν οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας είναι το κανάλι προς τον πελάτη. Όσο πιο πολύ οι δικτυακές 
πύλες των εταιριών κινητής τηλεφωνίας δίνουν ελεύθερη πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε άλλη πύλη του διαδικτύου, τόσο θα βλέπουν τους εαυτούς 
τους να χάνουν το ρόλο του μεσάζοντα στις συναλλαγές του «κινητού 
ηλεκτρονικού εμπορίου» από εμπορικούς οργανισμούς που διαθέτουν ένα 
ισχυρό όνομα και την εμπιστοσύνη των πελατών. Οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας για να παραμείνουν στην αλυσίδα αξίας, θα πρέπει να 
προσφέρουν περισσότερο εύχρηστους, επαρκείς και ασφαλείς μηχανισμούς 
από ότι οι εμπορικοί οργανισμοί μόνοι τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει 
υπηρεσίες «ψηφιακού πορτοφολιού» συναλλαγές με ένα κλικ, ευκολία 

περιήγησης, ασφάλεια και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που αυξάνουν την 
αξία τόσο για τον έμπορο όσο και για τον καταναλωτή. Αυτό το μοντέλο των 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την παραμονή στην αλυσίδα αξίας είναι 
ανάλογο με τις στρατηγικές των διανομέων στην εφοδιαστική αλυσίδα του 
διεπιχειρησιακού «ηλεκτρονικού επιχειρείν».
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Το σημείο δράσης για τις επιχειρήσεις που σκέφτονται σοβαρά την 

στρατηγική τους στο χώρο του «κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου» είναι να 
συνεχίσουν να παρατηρούν τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα και τις 
συμφωνίες διαμοιρασμού των κερδών που συνάπτονται παγκοσμίως. 
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες για το μέλλον όταν αυτό 
το εμπορικό κανάλι γίνει σημαντικό. Στην πραγματικότητα αυτό το κανάλι 
του «κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου» θα γίνει τόσο σημαντικό όσο είναι 
σήμερα το αντίστοιχο κανάλι του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» μέσω του 
διαδικτύου. Μέχρι σήμερα, δεν είναι πολλοί οι καταναλωτές που κάνουν 
συναλλαγές μέσω του καναλιού του «κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου», και 
έτσι τα κίνητρα για τις εταιρίες να επενδύσουν σε μια πλήρη εγκατάσταση 
τέτοιων εφαρμογών είναι μειωμένα.

Εντούτοις, είναι πολύ σώφρον για τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν την 
στρατηγική τους στο χώρο του «κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου» που θα 
λαμβάνει υπ’ όψιν τους καταναλωτές, τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές 
και τους συνεργάτες. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ετοιμαστούν να 
μεταφερθούν από το πεδίο των ασύρματων επικοινωνιών προς το πεδίο του 
«κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου» καθώς οι καταναλωτές αρχίζουν να 
υιοθετούν την αντίστοιχη τεχνολογία. Το γεγονός, ότι σήμερα οι επιχειρήσεις 
προσφέρουν στους πελάτες τους απλές υπηρεσίες «κινητού ηλεκτρονικού 
εμπορίου» χωρίς την ανάγκη διεκπεραίωσης συναλλαγής, βοηθάει προς την 
εξέλιξη των υπηρεσιών με χρήση συναλλαγής προς τους αυριανούς πελάτες 
[6],

2.2.3.4. Τεγνολογικό και πληροφοριακό περιβάλλον

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο περιβάλλον 
του τμήματος πληροφορικής και μηχανοργάνωσης (IT department) των 
επιχειρήσεων είναι θεαματικές και θα πρέπει το στέλεχος της επιχείρησης, 
το οποίο έχει αναλάβει την σχεδίαση της πολιτικής για το m-b, να λάβει 
σοβαρά υπ’ όψιν τις νέες συνθήκες. Κατανοώντας τη δυναμική του τμήματος 
πληροφορικής, θα μπορέσει να θέσει τις προσδοκίες για το τι μπορεί να 
αναμένεται, πόσο γρήγορα, και πως η πρόοδος μιας πρωτοβουλίας μπορεί 
να παρακολουθηθεί και να μετρηθεί.

Το τεχνολογικό και πληροφοριακό περιβάλλον των επιχειρήσεων τέθηκε 
κάτω από το μικροσκόπιο κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης στα τέλη 
του 2000. Ταυτόχρονα το τμήμα πληροφορικής γινόταν ολοένα και πιο
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περίπλοκο όσον αφορά το πλήθος των εφαρμογών, την αρχιτεκτονική, το 
λογισμικό και το υλικό, τις απαραίτητες γνώσεις, τις βέλτιστες πρακτικές, τις 
μεθοδολογίες, τα πρότυπα και τις κατευθύνσεις, και το κύκλο ζωής και 
ανάπτυξης των συστημάτων. Η αναλογία των μηχανών-εξυπηρετητών 
(servers) προς το προσωπικό αυξάνεται συνεχώς και οι πάροχοι των 
υπηρεσιών έχουν οδηγηθεί στο μοντέλο των «χιλίων εξυπηρετητών», όπου 
ιδεατά σχεδόν χίλιοι υπολογιστές απαιτούνται για να λειτουργήσει μια 
επιχείρηση.

Τα προηγούμενα χρόνια που η οικονομία ήταν ανθηρή, από τα μέσα ως 
το τέλος της δεκαετίας του 1990, τα έξοδα των τμημάτων πληροφορικής 
ποτέ δεν περιορίστηκαν. Η ύφεση όμως της οικονομίας οδήγησε σε πιο 
ορθολογιστική διαχείριση των εξόδων και σε πιο αποδοτικές πρακτικές των 
τμημάτων πληροφορικής των εταιριών. Το συνολικό κόστος της υποδομής 
μηχανοργάνωσης και η επιστροφή προς την επένδυση (Return On 
Investment, ROI) παρακολουθείται πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια και 
αναφέρεται τακτικά στη διοίκηση της επιχείρησης.

Είναι σημαντικό ότι αν κοιτάξουμε τις αλλαγές που επήλθαν στο τμήμα 
πληροφορικής σε κάποια μεγαλύτερη κλίμακα χρόνου, για παράδειγμα μέσα 
σε μερικές δεκαετίες, θα δούμε ότι αυτή η ορθολογιστικότερη διαχείριση του 
κόστους είναι στην πράξη μια επιστροφή στην ομαλότητα. Η ανωμαλία 
επήλθε από τα μέσα ως το τέλος της δεκαετίας του 1990, κατά τη διάρκεια 
της εκτόξευσης του διαδικτύου και του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», όταν η 
κατανάλωση ήταν αυξημένη και οι εταιρίες είχαν επιδοθεί σε ένα ανελεήτο 
αγώνα για να προλάβουν τις αγορές και να κυριαρχήσουν στον 
ανταγωνισμό.

Όλες αυτές οι δυνάμεις της αυξανόμενης ορθολογιστικής χρήσης από 
πλευράς των εταιριών, μαζί με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και την 
εξέλιξη των τμημάτων πληροφορικής από κέντρα κόστους σε στρατηγικούς 
συνεργάτες, έχουν οδηγήσει τις πρωτοβουλίες για το m-b να σχεδιάζονται, 
να αναπτύσσονται και να εγκαθίστανται πολύ πιο προσεκτικά. Επιπλέον, τα 
τμήματα πληροφορικής είναι τώρα εξοπλισμένα με επιπρόσθετα εργαλεία 
υπολογισμού του συνολικού κόστους της τεχνολογικής υποδομής και της 

απόδοσης των επενδύσεων για τεχνολογικές πρωτοβουλίες.

Επίσης, τα τμήματα πληροφορικής έχουν μετακινήσει το ενδιαφέρον τους 
από τις εφαρμογές και δραστηριότητες δημιουργίας κέρδους προς εκείνες τις 
εφαρμογές που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν το κόστος για 
την επιχείρηση. Αυτό είναι και το πεδίο στο οποίο θα μπορούσαν να φανούν
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τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του m-b στην επιχείρηση. Στη συνέχεια, 
καθώς οι διάφορες τεχνολογίες ωριμάζουν και η αποδοχή από πλευράς 
καταναλωτών όσο και η διείσδυση στην αγορά αυξάνει, οι πρωτοβουλίες του 
m-b θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο πηγής εσόδων για την επιχείρηση.

Καθώς αναλύουμε τη σχέση μεταξύ του τμήματος πληροφορικής και της 
ίδιας της εταιρίας, αξίζει να σημειώσουμε τα δέκα σημαντικότερα 
προβλήματα που αναφέρουν τα μέλη αυτών των οργανισμών. Η επόμενη 
λίστα είναι από μία έκθεση της εταιρίας συμβούλων Giga Information Group:

• η αξία της πληροφοριακής τεχνολογίας δεν είναι κατανοητή,

• τα προγράμματα (projects) δεν εκτελούνται σωστά,

• η επιλογή προγραμμάτων είναι λανθασμένη,

• η πληροφοριακή τεχνολογία εμποδίζει την επιχειρηματικότητα,

• η πληροφοριακή τεχνολογία δε διατηρεί μια συμπαγή υποδομή,

• η ηγεσία του τμήματος πληροφορικής δεν υπολογίζει το κόστος,

• η πληροφοριακή τεχνολογία δεν κάνει οικονομία πόρων,

• το τμήμα πληροφορικής δεν έχει αποτελεσματική επικοινωνία με 
την υπόλοιπη επιχείρηση,

• τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι εμφανέστερα,

• το δυναμικό του τμήμ. πληροφορικής δεν είναι προσανατολισμένο 
προς τους πελάτες (εσωτερικούς και εξωτερικούς) της επιχείρησης

Η σημαντικότερη δράση για το στέλεχος της επιχείρησης που ασχολείται 
με τη πολιτική του m-b είναι να εξασφαλίσει ένα ουσιαστικό διάλογο και 
επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών και 
των συνεργατών με το τμήμα πληροφορικής. Ο διάλογος θα πρέπει να 
δομηθεί γύρω από το στόχο δημιουργίας επιπλέον επιχειρηματικής αξίας με 
την εκμετάλλευση των υπαρχόντων πόρων του τμήματος πληροφορικής [6].

2.2.4.____ Επιτυγημένες εφαρμογές ανά ήπειρο

Μια πολύ συνηθισμένη ερώτηση στον κόσμο του m-b είναι ποια είναι η 
πιο επιτυχημένη εφαρμογή (killer application). Η απάντηση διαφέρει 
ανάλογα με την κουλτούρα, τη χώρα και το συγκεκριμένο χρήστη. Στην 
Ευρώπη για παράδειγμα, η πιο επιτυχημένη εφαρμογή είναι η υπηρεσία 

αποστολής γραπτών μηνυμάτων, στην Ιαπωνία τα αλληλεπιδραστικά 
παιχνίδια και η μεταφορά εικόνων μέσω της υπηρεσίας i-mode της ΝΤΤ 
DoCoMo, ενώ στη Βόρεια Αμερική το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω
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συσκευών παλάμης τύπου RIM και οι δικτυακές πύλες WAP που 
προσφέρουν ειδήσεις, οικονομικά νέα και καιρικές συνθήκες.

Ασφαλώς οι πετυχημένες αυτές εφαρμογές θα πάρουν με τον καιρό 
διαφορετικές μορφές καθώς τα ασύρματα δίκτυα ωριμάζουν, οι συσκευές 
αποκτούν νέες δυνατότητες και οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 
πειραματίζονται και μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος. Εκείνο που 
είναι σίγουρο όμως είναι ότι τόσο το περιεχόμενο, όσο και οι εφαρμογές που 
διατίθενται μέσω του καναλιού της κινητής τηλεφωνίας θα αυξάνονται με το 
χρόνο και οι υπηρεσίες του m-b θα εξελίσσονται ανάλογα.

Θα εξετάσουμε τώρα τις διάφορες αγορές στην Ευρώπη, την Βόρειο 
Αμερική και την Ασία για να κατανοήσουμε ποιες συγκεκριμένες εφαρμογές 
ασύρματων δεδομένων τράβηξαν το ζωηρό ενδιαφέρον των συνδρομητών 
[6],

2.2.4.1. Επιτυγηπένες εφαρμογές στην Ευρώπη

Τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν το πλεονέκτημα ενός κοινού ψηφιακού 
προτύπου για την κινητή τηλεφωνία, το γνωστό μας GSM (Global System 
for Mobile communications). To GSM είναι το ψηφιακό πρότυπο 2ης γενιάς 
που χρησιμοποιείται από το 64% της παγκόσμιας αγοράς κινητής 
τηλεφωνίας. Αντιθέτους, στα αναλογικά πρότυπα της 1ης γενιάς ανήκουν 
συστήματα όπως το AMPS (Analog Mobile Phone System).

To GSM έχει τη δυνατότητα διεθνούς περιαγωγής και υποστηρίζεται σε 
περισσότερες από 160 χώρες παγκοσμίως. Προσφέρει φωνητικές 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων της αναμονής κλήσης, μεταβίβασης κλήσης 
και αναγνώρισης του καλούντος αριθμού (CLI, Calling Line Identity), μαζί με 
υπηρεσίες δεδομένων όπως υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS, Short 
Message Service), πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών (WAP, Wireless 
Application Protocol) και υπηρεσία μεταγωγής πακέτων (GPRS, General 
Packet Radio Service).

Η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων είναι η πιο επιτυχημένη 
εφαρμογή στην Ευρώπη, με περισσότερα από 50 δις να έχουν ανταλλαχθεί 
το πρώτο τετράμηνο του 2001 όπως έχει ανακοινωθεί από τον οργανισμό 
του GSM. Στη Μεγάλη Βρετανία, ανακοινώθηκε ότι οι συνδρομητές των 
διαφόρων δικτύων GSM αντάλλαξαν 3,5 δις γραπτά μηνύματα εντός του 
ίδιου τετραμήνου. Το κανάλι αυτό έχει αποδειχθεί δημοφιλές όχι μόνο στις 
διαπροσωπικές επικοινωνίες, αλλά και στην αλληλεπίδραση των
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τηλεοπτικών σταθμών με τους τηλεθεατές τους, όπως για παράδειγμα το 
κανάλι MTV που ενθαρρύνει τη ενεργή συμμετοχή του κοινού. Επίσης, 
μεγάλες φίρμες όπως η Coca-Cola και η Budweiser έχουν κάνει χρήση της 
συγκεκριμένης τεχνολογίας των γραπτών μηνυμάτων για επικεντρωμένες 
(targeted) διαφημιστικές καμπάνιες.

Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν επίσης δοκιμασθεί και υλοποιηθεί αρκετές 
νέες εφαρμογές του m-b. Για παράδειγμα, η υπηρεσία αγορών από την 
αλυσίδα πολυκαταστημάτων Safeway Grocery, σύμφωνα με την οποία 
επιτρέπεται στους πελάτες που είναι εφοδιασμένοι με συσκευές Palm PDAs, 
να διαχειρίζονται τη λίστα αγορών τους και να αποστέλλουν τις εντολές τους 
στο κατάλληλο υποκατάστημα έτσι ώστε να εκτελεστούν και να 
πακεταριστούν από το προσωπικό του καταστήματος πριν την παραλαβή 
τους από τον πελάτη. Αυτή η εφαρμογή χρονολογείται από το 1999 ακόμα, 
όταν τα πολυκαταστήματα Safeway προσέφεραν την υπηρεσία Easy-Order 
σε 200 τακτικούς πελάτες ενός υποκαταστήματος τους στο Λονδίνο, που 
παραγγέλνουν τα ψώνια τους από το σπίτι. Η εταιρία Safeway από τότε έχει 
επεκτείνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία σε περισσότερα υποκαταστήματα και 
πελάτες της με σημαντικά αποτελέσματα [6].

2.2Λ.2. Επιτυχημένες εφαρμογές στην Ασία

Μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην βιομηχανία των ασύρματων 
επικοινωνιών προέρχεται από την περιοχή της Άπω Ανατολής. Η ιστορία 
της υπηρεσίας i-mode της NTT DoCoMo έχει αναφερθεί επανειλημμένα. Η 
NTT DoCoMo είναι η μεγαλύτερη εταιρία κινητής τηλεφωνίας της Ιαπωνίας 
και διαθέτει μια πελατειακή βάση 24 εκατομμυρίων συνδρομητών που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία i-mode. Η συγκεκριμένη υπηρεσία βασίζεται 
στην τεχνολογία της μετάδοσης πακέτων δεδομένων. Τα τηλεπικοινωνιακά 
τέλη χρεώνονται βάσει του όγκου των δεδομένων που ανταλλάσσονται και 
όχι βάσει του χρόνου χρήσης.

Μερικές από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται είναι τραπεζικές 
συναλλαγές, ταξιδιωτικές κρατήσεις, πληροφορίες εστιατορίων/πόλεων, 
ειδήσεις με τη μορφή μηνυμάτων, πρόσβαση σε ιστοσελίδες ειδικά 

διαμορφωμένες για το i-mode, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρόσβαση σε 
ιστοσελίδες για διασκέδαση όπως της Disney και της Universal Studios και 
«κατέβασμα» τόνων κουδουνίσματος (ring-tones). Η εταιρία NTT DoCoMo 
προσφέρει σημαντικό περιεχόμενο χωρίς χρέωση και επίσης κάποιες πιο
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εξειδικευμένες εφαρμογές με μηνιαία χρέωση που κυμαίνεται από 100 έως 
300 γιέν.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με το i-mode είναι ο 
ρυθμός με τον οποίο οι συνδρομητές έχουν υιοθετήσει τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία. Ξεκίνησε να διατίθεται το Φεβρουάριο του 1999, έφθασε να 
χρησιμοποιείται από 5 εκατομμύρια συνδρομητές στο πρώτο χρόνο και από 
20 εκατομμύρια συνδρομητές στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της. Ο 
ρυθμός υιοθέτησης από τους συνδρομητές και το συνεπαγόμενο κέρδος 
έχουν αποτελέσει αξιοζήλευτο παράδειγμα για τις περισσότερες εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο.

Η φάση εισαγωγής του δικτύου FOMA 3ης γενιάς της εταιρίας ΝΤΤ 
DoCoMo το τέλος του 1999 κέρδισε πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον πάνω από 
150.000 συνδρομητών, εκ των οποίων μόνο 4.500 ικανοποιήθηκαν αρχικά. 
Από αυτούς τους συνδρομητές πάνω από 1.500 χρησιμοποιούν συσκευές 
με δυνατότητα αναπαραγωγή βίντεο. Ο όρος FOMA (Freedom Of Mobile 
multimedia Access) είναι το όνομα που έχει δώσει η εταιρία NTT DoCoMo 
για τις υπηρεσίες του νέου δικτύου της 3ης γενιάς W-CDMA και σημαίνει 
«ελευθερία στην πρόσβαση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω κινητής 
τηλεφωνίας» [6].

Στη Nokia και στη Siemens στηρίζει πολλά η Ολλανδική ΚΡΝ στην 
προσπάθεια της να ενισχύσει τις σχετικά μέτριες πωλήσεις του i-mode. 
Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι ένα από τα βασικά προβλήματα της 
προώθησης της υπηρεσίας στην Ολλανδία και στη Γερμανία (όπου 
δραστηριοποιείται η θυγατρική E-Plus) είναι η έλλειψη συσκευών, η ΚΡΝ 
προσεταιρίστηκε τη Nokia και τη Siemens, πείθοντας και τις δύο να 
παρουσιάσουν συμβατές με το i-mode συσκευές. Έτσι κι έγινε, και οι νέες 
συσκευές των δύο εταιριών (μαζί με αυτές των ιαπωνικών NEC και 
Mitsubishi) παρουσιάστηκαν στην CeBIT του 2003, δίνοντας έτσι ελπίδες 
στην ΚΡΝ ότι θα πετύχει τους στόχους της όσον αφορά στο i-mode.

Σύμφωνα με τελευταία έρευνα της Jupiter Research, πάνω από 1,5 εκατ. 
συνδρομητές θα αριθμούν τα i-mode δίκτυα στην Ευρώπη στο τέλος του 
2004. Στο τέλος του 2002, ο αριθμός ήταν 270.000 [8].

Στον ελληνικό χώρο τώρα, τη διαφοροποίησή της σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό φαίνεται να επιδιώκει η Cosmote, καθώς ετοιμάζεται να φέρει 
στην ελληνική αγορά το περίφημο «πακέτο» ασύρματων υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, i-mode. Η θυγατρική του ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι οι
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διαπραγματεύσεις με την ιαπωνική NTT DoComo, δημιουργό του i-mode, 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, κι εάν τελεσφορήσουν, η Ελλάδα θα 
είναι η 7η ευρωπαϊκή χώρα που υιοθετεί το συγκεκριμένο πακέτο 
υπηρεσιών. Η ανακοίνωση προέκυψε μετά από δημοσίευμα της ιαπωνικής 
εφημερίδας Nihon Keizai, που αναφερόταν σε συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ Cosmote και DoCoMo, με έναρξη της παροχής υπηρεσιών i-mode 
από την ελληνική εταιρία στις αρχές του 2004 [8].

2.2.4.3. Επιτυγηιιένες εφαρμογές στην Βόρεια Αμερική

Στη Βόρεια Αμερική, έχει διαπιστωθεί η ευρεία διάδοση της πρόσβασης 
των συνδρομητών στο διαδίκτυο με ασύρματες συσκευές μέσω εταιριών 
κινητής τηλεφωνίας, όπως η Sprint PCS, η AT&T Wireless, η Cingular 
Wireless και η Verizon Wireless. Η Sprint PCS διέθετε πάνω από 1 
εκατομμύριο συνδρομητές με ενεργοποιημένη την υπηρεσία πρόσβασης στο 
διαδίκτυο από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας.

Επιπλέον της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων που 
υποστηρίζουν το πρωτόκολλο WAP, μία από τις σημαντικότερες τάσεις στις 
ΗΠΑ υπήρξε η χρήση ασύρματων συσκευών παλάμης, τύπου RIM, για τη 
λήψη και αποστολή του εταιρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι 
συσκευές παλάμης, που κατασκευάζονται από την εταιρία Research In 
Motion (RIM), προσφέρουν την αδιάλειπτης λειτουργίας (always-on) 
υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω των ασύρματων δικτύων 
τεχνολογίας DataTAC και Mobitex. Οι πάροχοι αυτής της υπηρεσίας είναι η 
Motient Corporation και η Cingular Interactive για τις ΗΠΑ, και η Bell Mobility 
και η Rogers AT&T Wireless για τον Καναδά. Τα κέρδη για τους παρόχους 
αυτής της υπηρεσίας είναι πολύ ελκυστικά με μηνιαία χρέωση 30 $ για την 
ανταλλαγή μέχρι 100.000 χαρακτήρων (χρέωση ανάλογα με τον όγκο των 
πληροφοριών) [6].

2.2.5._____Ελληνική πραγματικότητα

Ας δούμε όμως την ελληνική αγορά γενικά στο «ηλεκτρονικό επιχειρείν» 
σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.

Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας 
στην Ελλάδα το 2002 παρουσίασε εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης έναντι 
του 2001. Ειδικότερα, ένας στους τρεις Έλληνες κάνει πλέον χρήση Η/Υ,
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ένας στους πέντε κάνει χρήση διαδικτύου, ενώ σχεδόν επτά στους δέκα 
κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου.

Η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του υπουργείου 
Οικονομίας έδωσε στη δημοσιότητα την «Εθνική Έρευνα για τις Νέες 
Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 2002». Η έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε το 2002 για δεύτερη συνεχή χρονιά, αφορά στον γενικό 
πληθυσμό της χώρας, χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» και υλοποιήθηκε από την εταιρία VPRC. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν :

• Το ποσοστό χρηστών του διαδικτύου αυξήθηκε στο 19,3% του 
πληθυσμού, αύξηση δέκα σχεδόν ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 
2001. Το ποσοστό των χρηστών Η/Υ που κάνει και χρήση διαδικτύου 
αυξήθηκε στο 67% το 2002 έναντι 50% το 2001.

• Το 2,2% των χρηστών κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιεί και υπηρεσίες 
WAP (το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μικρότερο της μονάδας το 2001). Οι 
Έλληνες ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας νέας 
γενιάς: Τρεις στους δέκα Έλληνες ενδιαφέρονται για πληροφορίες 
γεωγραφικής θέσης μέσω συστήματος GPS, τρεις στους δεκατρείς για 
αποστολή και λήψη φωτογραφιών και ήχου (EMS) και υπηρεσίες εικονο- 
τηλεδιάσκεψης, δύο στους έντεκα Έλληνες για σύνδεση με Η/Υ σε 
ταχύτητες GPRS, ενώ δύο στους δώδεκα Έλληνες για σύνδεση με Η/Υ 
σε ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες.

• Η ηλικιακή κατηγορία 15-24 χρησιμοποιεί Η/Υ και διαδίκτυο περισσότερο 
από κάθε άλλη ηλικιακή ή άλλη κατηγορία του πληθυσμού. Το 2002 έξι 
στους δέκα νέους της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιεί Η/Υ, ενώ πέντε 
στους έντεκα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Για τους φοιτητές τα 
αντίστοιχα ποσοστά είναι οκτώ στους δέκα και έξι στους έντεκα.

• Δύο στα δεκατρία παιδιά ηλικίας 5-9 ετών χρησιμοποιούν Η/Υ, ενώ 
πέντε στα έντεκα παιδιά ηλικίας 10-14 ετών χρησιμοποιούν Η/Υ και 
τέσσερα στα έντεκα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

• Σημαντικές διαφορές υπάρχουν στη χρήση διαδικτύου στην Ελλάδα 
μεταξύ των διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού ανάλογα με το 
επίπεδο εισοδήματος, το επίπεδο εκπαίδευσης, το μέγεθος της 
επιχείρησης κ.λ.π., καθώς επίσης περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες.
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• Το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα 

για την χρήση Η/Υ και διαδικτύου. Δύο στα δέκα άτομα δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και τέσσερα στα δέκα άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
είναι χρήστες διαδικτύου. Επίσης δύο στα δεκαπέντε άτομα που 
εργάζονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν διαδίκτυο το 
2002, έναντι ενός στα δεκαεπτά άτομα το 2001.

• Οι χρήστες Η/Υ και διαδικτύου στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές 
παρουσίασαν υψηλούς ρυθμούς αύξησης έναντι του 2001 μειώνοντας το 
χάσμα με τις αστικές περιοχές. Εξαίρεση στις παραπάνω τάσεις 
αποτελεί η αύξηση του «ψηφιακού χάσματος» κατά φύλο. Το 2002, τρεις 
στους δώδεκα άντρες χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο στην Ελλάδα, ενώ 
για τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι δύο στις δεκατέσσερις.

• Τρεις στους έντεκα Έλληνες δηλώνουν ως κυριότερο λόγο χρήσης Η/Υ 
την διασκέδαση/ψυχαγωγία/ηλεκτρονικά παιχνίδια, τρεις στους δώδεκα 
την εργασία, και τρεις τους δεκατέσσερις χρήστες την περιήγηση στο 
διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Από αυτούς που 
χρησιμοποιούν Η/Υ κυρίως για εργασία, οι τέσσερις στους δέκα 
δηλώνουν ότι κάνουν χρήση Η/Υ για εργασία και στο σπίτι, ενώ μόνο ο 
ένας στους δέκα δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να στείλει την 
εργασία που κάνει στο σπίτι σε άλλο χώρο εργασίας, σε συνεργάτες ή σε 
πελάτες.

• Ο ένας στους δύο κάνει καθημερινή χρήση. Ο μέσος όρος ωρών χρήσης 
Η/Υ την εβδομάδα στο σύνολο των χρηστών ανέρχεται σε 14,2 ώρες. 
Έξι στους δέκα χρήστες Η/Υ έμαθε να χρησιμοποιεί Η/Υ με δική του 
πρωτοβουλία, ενώ τρεις στους δέκα δήλωσαν ότι έμαθαν στο 
σχολείο/πανεπιστήμιο. Ιδιαίτερα χαμηλό είναι το ποσοστό των χρηστών 
που έμαθε Η/Ύ σε εκπαιδευτικά σεμινάρια με έξοδα του εργοδότη (ένας 
στους είκοσι ένα χρήστες), ενώ ακόμα χαμηλότερο είναι το ποσοστό των 
χρηστών που έμαθε μέσω κάποιου προγράμματος κατάρτισης - ΟΑΕΔ, 
ΚΕΚ, κ.λ.π. (ένας στους εξήντα επτά χρήστες).

• Δύο στους δέκα χρήστες δηλώνουν ως κυριότερο λόγο χρήσης το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ το ίδιο περίπου ποσοστό δηλώνει ως 
κύριο λόγο την αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες ή 
ψυχαγωγία. Δύο στους δεκαπέντε δηλώνουν κύριο λόγο χρήσης την 
ενημέρωση (νέα, καιρό, αθλητικά). Ένας στους 62 δηλώνει ως κύριο 
λόγο χρήσης τις αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, ενώ στα ίδια επίπεδα
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βρίσκονται και μια σειρά άλλων εφαρμογών (π.χ. τραπεζικές 
συναλλαγές, χρήση υπηρεσιών Δημοσίου).

• Από τους Έλληνες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, τρεις στους έντεκα 
κάνει καθημερινή χρήση. Ο μέσος όρος χρήσης διαδικτύου την 
εβδομάδα, στο σύνολο των χρηστών, ανέρχεται σε 6,3 ώρες. Οι έξι 
στους δέκα Έλληνες που δεν χρησιμοποιούν Η/Υ, δηλώνουν ως κύριο 
λόγο ότι δεν το χρειάζονται ή ότι δεν τους ενδιαφέρει, ενώ τρεις στους 
δέκα απαντούν ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με Η/Υ.

• Βασικός ανασταλτικός παράγοντας χρήσης Η/Υ δεν φαίνεται να είναι 
κάποιου είδους τεχνοφοβία ή θέμα κόστους αλλά είναι κυρίως θέμα 
άγνοιας ή έλλειψης κατάλληλων εφαρμογών που θα μπορούσαν να 
προσελκύσουν το ευρύ κοινό, που αποτελείται κυρίως από αυτές τις 
ομάδες που πληθυσμού που δεν συμμετέχουν στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών σήμερα.

• Από τους Έλληνες που χρησιμοποιούν Η/Υ αλλά όχι το διαδίκτυο, οι 
τρεις στους δέκα απάντησαν ως κύριο λόγο μη χρήσης την έλλειψη 
σύνδεσης στο διαδίκτυο. Πέντε στους δέκα ανέφεραν είτε ότι δεν το 
χρειάζονται, είτε ότι δεν τους ενδιαφέρει, είτε ότι δεν έχουν ασχοληθεί 
ποτέ με το διαδίκτυο. Στο θέμα αυτό οι χρήστες Η/Υ που δεν 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο φαίνεται να παρουσιάζουν παρόμοια στάση 
με αυτή των μη χρηστών Η/Υ.

• Όμως η παραπάνω κατηγορία διαφοροποιείται σημαντικά από τους μη 
χρήστες Η/Υ στο ότι οι δέκα στους έντεκα εξεδήλωσαν θετική 
προδιάθεση στη παρουσίαση εναλλακτικών κινήτρων που θα τους 
ωθούσε στη χρήση του διαδικτύου. Ένας στους δέκα δήλωσε ως κύριο 
λόγο τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ περίπου τρεις στους 
δέκα δήλωσαν ως λόγο την ενημέρωση ή την αναζήτηση πληροφοριών.

• Από τα νοικοκυριά που δεν κατέχουν Η/Υ σήμερα, ένα στα δώδεκα 
εξεδήλωσε την πρόθεση απόκτησης Η/Υ μέσα στο επόμενο εξάμηνο. 
Από τα νοικοκυριά που δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα στα δέκα 
εξεδήλωσε την πρόθεση απόκτησης σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσα στο 
επόμενο εξάμηνο.

• Τα ελληνικά νοικοκυριά συνδέονται στο διαδίκτυο σήμερα σχεδόν 
αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής επιλογής (dial-up): Το 78,4% συνδέεται 
με απλή τηλεφωνική σύνδεση και ένα 19,4% με σύνδεση ISDN. Τα 
νοικοκυριά που δηλώνουν ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL) είναι μόλις
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0,7%. Το 53% των νοικοκυριών που έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο 
δήλωσε ότι ενδιαφέρεται αρκετά έως πολύ για σύνδεση σε ταχύτητες 
μεγαλύτερες του ISDN.

Πρόσφατα επίσης καθορίστηκε ο δείκτης προσβασιμότητας στις 

ψηφιακές επικοινωνίες από την ITU. Στην 31η θέση, μαζί με την Τσεχία, 
στην παγκόσμια κατάταξη, με βάση το νεοδημιουργηθέντα Δείκτη 
Πρόσβασης στις Ψηφιακές Τεχνολογίες (Digital Access Index, DAI) της 
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, βρίσκεται η Ελλάδα. Ο DAI 
δημιουργήθηκε με αφορμή το πρόσφατο Παγκόσμιο Συνέδριο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας (10-12 Δεκεμβρίου 2003 στη Γενεύη) και στόχος 
του είναι να εφαρμόσει μία μεθοδολογία μέτρησης της προόδου που 
υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά με την εξάπλωση των ψηφιακών 
τεχνολογιών (τηλεπικοινωνίες και πληροφορική) σε όλες τις χώρες του 
κόσμου. Ο δείκτης εξετάζει τη διαθεσιμότητα της υποδομής, το κόστος 
πρόσβασης, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και τη χρήση του διαδικτύου.

Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται οι ευρωπαϊκές, και δη οι 
σκανδιναβικές, χώρες, καθώς στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σουηδία (0,85 
με άριστα το 1), την οποία ακολουθούν, με πολύ μικρή διαφορά, η Δανία και 
η Ισλανδία. Στην τέταρτη θέση συναντάμε τη Νότια Κορέα, ενώ την πρώτη 
πεντάδα κλείνει η Νορβηγία. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη είναι ότι οι Η.Π.Α. 
βρίσκονται εκτός δεκάδας (στην 11η θέση συγκεκριμένα), ενώ η δεύτερη 
είναι ότι στην πρώτη 25άδα συμπεριελήφθη η Σλοβενία, που ισοβαθμεί, 
μάλιστα, με τη Γαλλία. Όσον αφορά την τελευταία χώρα του πίνακα, 
πρόκειται για το Νίγηρα, που συγκέντρωσε μόλις 0,04 μονάδες [8].

Τέλος, η OTEnet έχει ήδη προχωρήσει στη διάθεση της Υπηρεσίας 
OnWireless, για ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, με τη δημιουργία Wi-Fi 
hotspots σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, αεροδρόμια και συνεδριακούς χώρους 
ανά την Ελλάδα. Τα hotspots είναι τεχνολογικά προηγμένοι χώροι στους 
οποίους προσφέρεται η δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο 

από συσκευές φορητών υπολογιστών (laptops, PDAs κ.λ.π.).
Η OTEnet, πρωτοπόρος στις υποδομές ασύρματων τοπικών δικτύων 

(WLAN), έχει τη δυνατότητα της εξ' ολοκλήρου ανάπτυξης του έργου 
ξεκινώντας από τη μελέτη του χώρου και την εγκατάσταση του αναγκαίου
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εξοπλισμού για τη δημιουργία των hotspots μέχρι την παροχή συνδέσεων 
στο διαδίκτυο (ISDN, OnDSL, ή άλλου τύπου).

Η OTEnet συνεργάζεται με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», ο οποίος υλοποίησε με επιτυχία και για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα εγκατάσταση ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο για την παροχή 
υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό στους χώρους του Αεροδρομίου αλλά και 
στο ξενοδοχείο SOFITEL, για τους πελάτες και επισκέπτες του.

Η OTEnet έχει ανακοινώσει την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας για 
ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο OnWireless, στον Αερολιμένα 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», στο «SOFITEL» όπως και στα εξής νέα hotspots 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (ΥΠΑ), τα 
ξενοδοχεία «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ», «CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI», και 
«GRAND RESORT LAGONISSI». Σύντομα, θα λειτουργήσουν και νέα 
hotspots, όπως η «ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ», το ξενοδοχείο «ΗΥΑΤΤ» στη 
Θεσσαλονίκη κ.λ.π.

Η υπηρεσία λειτουργεί με μία κάρτα προπληρωμένου χρόνου για 
ασύρματη πρόσβαση στο Interent, την «OnWireless», η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στα διάφορα hotspots που έχει δημιουργήσει η OTEnet, ή 
με τα οποία είναι συμβεβλημένη. Η κάρτα θα διατίθεται στην τιμή των 10 € 
από τα καταστήματα της OTEnet (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και από τα 
hotspots. Η κάθε κάρτα αντιστοιχεί σε συνολικό χρόνο πρόσβασης στο 
διαδίκτυο 3 ωρών, ενώ η τιμολόγηση γίνεται ανά λεπτό. Η διάρκεια χρήσης 
της κάρτας είναι ένας μήνας μετά την αρχική ενεργοποίηση [8].
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2.3. Τεγνολογικό μοντέλο
Δεν μπορούμε να αναμένουμε σημαντική ανάπτυξη στην αγορά του m-b 

έως ότου αναπτυχθούν και εγκατασταθούν οι απαραίτητες τεχνολογικές 
υποδομές. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια τις διάφορες τεχνολογίες που 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη αυτών των υποδομών.

2.3.1. Δικτυακές τεγνολογίες

Τα διάφορα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα της κινητής 
τηλεφωνίας έχουν αρκετές ομοιότητες και ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο 
πώς θα υποστηρίζουν καλύτερα παρόμοιες εφαρμογές. Όλα τους βασίζονται 
στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server), εισαγάγουν νέες 
λειτουργίες στη συσκευή του πελάτη και νέες υπηρεσίες στο δίκτυο. Παρότι 
υπάρχουν αρκετές ομοιότητες, απαιτείται η ανάλυση αυτών των 
πρωτοκόλλων ώστε να αναγνωρισθεί το επικρατέστερο, αυτό δηλαδή με την 
ισχυρότερη υποστήριξη στην αγορά όσον αφορά το εύρος των εφαρμογών 
του. Το πρωτόκολλο εκείνο που θα προσδώσει τη μεγαλύτερη εμπορική 
αξία μέσα στο χρόνο, θα υποστηριχθεί από ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών 
και έτσι θα κερδίσει την ηγετική θέση [9].
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Σχήμα 10: Η εξέλιξη των δικτύων σε Ιαπωνία, Ευρώπη και Αμερική [5]
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2.3.1.1. GSM

Το πρότυπο GSM (Global System for Mobile Communication) λειτουργεί 
στη ζώνη συχνοτήτων των 900 MHz και των 1800 ΜΗζ (1900 ΜΗζ για τις 

ΗΠΑ) και είναι το επικρατέστερο πρότυπο κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη 
και στο μεγαλύτερο μέρος της Ασίας. To GSM χρησιμοποιούταν από 
περισσότερους από 215 εκατομμύρια συνδρομητές (Οκτώβρης 1999), 
ποσοστό πάνω από το 50% του συνόλου των συνδρομητών στον κόσμο. 
Στη Βόρειο Αμερική υπάρχουν μόνο 5 εκατομμύρια συνδρομητές σε δίκτυα 
GSM στο τέλος του 1999, ενώ η πλειονότητα των συνδρομητών 
χρησιμοποιούν ένα εύρος άλλων τεχνολογιών για ασύρματη επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων των «σελιδοδεικτών» (pagers) και άλλων 
αναλογικών συσκευών. Επιπλέον, η ανάπτυξη της Βόρειο-Αμερικάνικης 
αγοράς κινητής τηλεφωνίας εμποδίζεται από την αρχή που λέει ότι «και ο 
καλούμενος χρεώνεται», και η οποία έχει οδηγήσει στην περιορισμένη 
χρήση κινητών τηλεφώνων. Αντιθέτως, στην Ευρώπη το κοινό πρότυπο 
GSM έχει προσφέρει την κρίσιμη μάζα συνδρομητών που κάνει εφικτή την 
ανάπτυξη μιας πλειάδας νεωτεριστικών εφαρμογών και υπηρεσιών 
δεδομένων. Έτσι, δικαίως θεωρείται ότι η Ευρώπη και η Ασία θα 
αποτελέσουν τις πρωτοπόρες αγορές στην ανάπτυξη εφαρμογών m-b και 
μετά από 2 χρόνια θα ακολουθεί η Αμερικάνικη αγορά. Εντούτοις, ένας 
αυξανόμενος αριθμός νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά του m-b 
προέρχεται από εταιρίες των ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα οι Spyglass, W- 
Trade και Aether [9].

Το «φράγμα» των 200 χωρών-μελών έσπασε ο GSMA (GSM 
Association), καθώς το Τζιμπουτί έγινε, μέσα στον Αύγουστο του 2003, η 
διακοσιοστή χώρα που υιοθέτησε το GSM πρότυπο, με την Djibouti Telecom 
να εντάσσεται στον οργανισμό. Ο GSMA αριθμεί πλέον 592 εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας-μέλη σε 203 χώρες (το Τζιμπουτί ακολούθησαν το Τιμόρ, η 
Ονδούρα και η Γουιάνα), με περισσότερους από 909 εκατ. συνδρομητές 
κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως.

To GSM δεν ανήκει σε καμία χώρα ή εταιρία και είναι ένα ανοιχτό 
πρότυπο, που παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε σχεδόν 1 δις 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η δύναμη του οικοσυστήματος του GSM 
συνίσταται στην ασφάλεια, τη συμβατότητα, στις οικονομίες κλίμακας για 
τους κατασκευαστές, την επιστροφή της επένδυσης για τους επενδυτές, τις
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ευκαιρίες για τους σχεδιαστές εφαρμογών, τη δυνατότητα εξέλιξης σε 
υπηρεσίες 3ης γενιάς, αλλά και την αξιοπιστία των υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας προς τους τελικούς χρήστες [8].

2.3.1.2. HSCSD

To HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) είναι ένα πρωτόκολλο 
μεταγωγής κυκλώματος που βασίζεται στο GSM. Δύναται να μεταδώσει 
δεδομένα με ταχύτητα μέχρι 4 φορές μεγαλύτερη της θεωρητικής ταχύτητας 
ασύρματης διάδοσης «στον αέρα» των 14,4 Kbit/s του GSM, δηλαδή με 
ταχύτητα 57,6 Kbit/s, χρησιμοποιώντας απλώς 4 κανάλια ραδιο-συχνοτήτων 
ταυτόχρονα. Οι υπηρεσίες των δικτύων HSCSD προσφέρονται στην 
Ευρώπη από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας όπως η E-Plus και η Orange από 
τα τέλη του 1999. Παγκοσμίως, υπάρχουν 18 εταιρίες που λειτουργούν 
δίκτυα GSM και που σκοπεύουν να ενσωματώσουν υπηρεσίες HSCSD, 
πριν μεταβούν στην τεχνολογία GPRS.

Το σημαντικότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη των υπηρεσιών HSCSD στην 
αγορά είναι ότι λίγοι κατασκευαστές συσκευών κινητής τηλεφωνίας έχουν, 
προς το παρόν, δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες τους κάρτες 
PCMCIA για σύνδεση με το δίκτυο HSCSD. Ένα παράδειγμα όμως είναι η 
Nokia με την κάρτα CardPhone 2.0, που δίνει ταχύτητες καθόδου (από το 
διαδίκτυο) 42,3 Kbit/s και ανόδου 28,8 Kbit/s. Η τυπική συσκευή του χρήστη 
στο δίκτυο HSCSD είναι ένα φορητός προσωπικός υπολογιστής (laptop) ή 
ένα «έξυπνο» τηλέφωνο (smartphone). Ο χρόνος σύνδεσης στο δίκτυο είναι 
ακόμα σχετικά μεγάλος, περίπου 40 δευτερόλεπτα, και οφείλεται στην 
επιβεβαίωση (handshaking) που απαιτείται μεταξύ της κάρτας και του 
δικτύου. Η χρήση μοιάζει πολύ με τις υπάρχουσες συνδέσεις μέσω κινητού 
τηλεφώνου στο διαδίκτυο (internet) και στα εταιρικά δίκτυα (intranets), που 
χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Επιπλέον κατασκευαστές αναμένεται σύντομα να 
διεισδύσουν στην αγορά με συσκευές για δίκτυα HSCSD.

Αναμένεται ότι το HSCSD είναι μια μεταβατική τεχνολογία και θα 
χρησιμοποιηθεί κυρίως για να επιταχύνει την ανάπτυξη εφαρμογών 
δεδομένων στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Ο χρονικός ορίζοντας της 
τεχνολογίας HSCSD είναι περιορισμένος αφού ήδη έχουν εμφανιστεί στην 
αγορά οι υπηρεσίες του δικτύου GPRS, που προσφέρουν ακαριαία σύνδεση

- Σελίδα 57 -



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
στο διαδίκτυο σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες. Άρα η επίδραση της 
τεχνολογίας HSCSD στο m-b θα είναι επίσης πολύ περιορισμένη [9],

2.3.1.3. GPRS

To GPRS (General Packet Radio Service) είναι ένα πρωτόκολλο 
μεταγωγής πακέτων (packet switched), όπως ορίζεται στο πρότυπο GSM, 
που προσφέρει ακαριαία σύνδεση σε δίκτυα δεδομένων. Επιτρέπει 
ταχύτητες μεταφοράς μέχρι 115 Kbit/s (ή θεωρητικά 171 Kbit/s) όταν το 
δίκτυο είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Το μεγάλο πλεονέκτημα του δικτύου GPRS 
είναι η δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης (always-on) μεταξύ του κινητού και 
του δικτύου. Η χωρητικότητα όμως του δικτύου χρησιμοποιείται μόνο όταν 
μεταφέρονται δεδομένα. Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, στα 
πρώτα στάδια εισαγωγής της τεχνολογίας GPRS στα υπάρχοντα δίκτυα 
GSM, θα είναι αρκετά μικρότερη από την αναμενόμενη, δηλαδή 43,2 Kbit/s 
στην κάθοδο και 14,4 Kbit/s στην άνοδο. Το πρωτόκολλο GPRS είναι η 
πρώτη τεχνολογία που επιτρέπει την ακαριαία, πλήρη και μόνιμη πρόσβαση 
του κινητού στο διαδίκτυο και αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη ενός 
πλήθους εφαρμογών. Κατ’ αυτή την έννοια θα οδηγήσει άμεσα στο δρόμο 
της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System).

Τα πρώτα δίκτυα GPRS είναι ήδη εγκατεστημένα σε πολλές Ευρωπαϊκές 
αγορές. Εντούτοις, η τεχνολογία GPRS απαιτεί να σχεδιαστούν νέες 
συσκευές που θα υποστηρίζουν υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς 
δεδομένων και αυτό φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο στη γρήγορη υιοθέτηση 
της νέας τεχνολογίας. Για να προωθηθεί η ανάπτυξη νέων εφαρμογών για 
δίκτυα τεχνολογίας GPRS, ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 1999 η συμμαχία 
GAA (GPRS Applications Alliance) μεταξύ των εταιριών Ericsson, Palm, 
IBM, Lotus, Oracle και Symbian.

Η διαθεσιμότητα μεγάλου αριθμού εφαρμογών θα αποτελέσει τον κρίσιμο 
παράγοντα για την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου GPRS ως φέρουσας 
τεχνολογίας για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η 
υλοποίηση σύγχρονων συστημάτων χρέωσης (billing systems) για την 

αντικατάσταση της παρούσας χρέωσης που γίνεται βάσει του χρόνου 
σύνδεσης, με χρέωση βάσει του χρόνου χρήσης (ανά λεπτό ή 
δευτερόλεπτο). Τέλος, επειδή τόσο το GPRS όσο και το UMTS είναι 
τεχνολογίες βασισμένες στην ανταλλαγή πακέτων δεδομένων, αναμένεται
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ότι πολλές εταιρίες που λειτουργούν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας θα 
επιλέξουν να εγκαταστήσουν την τεχνολογία GPRS ως ένα βήμα προς τη 
μετάβαση και ολοκλήρωση προς το UMTS [9].

Στην πραγματικότητα, οι δυνατότητες των δικτύων GPRS, όπως και των 
δικτύων EDGE (δηλαδή τα δίκτυα γενιάς 2,5G) επαρκούν για να 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των υπηρεσιών του m-b [10].

Mobile network generations

Transmission speeds, which can fluctuate depending on user's location 

2000 2001 2002-2005 2006-

Source: BCG analysis.

'Kbps= Kilobits per second 

iMbps=Megabits per second

Σχήμα 11: Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τα δίκτυα διαφορετικών γενιών 

(πηγή: Boston Consulting Group) [10]

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας ερευνών EMC, 47% ήταν το 
ποσοστό της αύξησης της χρήσης υπηρεσιών μέσω GPRS το τέταρτο 
τρίμηνο του 2002 [8].

Η Ericsson και η Telia-Sonera επέδειξαν επιτυχώς υπηρεσίες IPv6, μέσω 
ενός εμπορικά χρησιμοποιούμενου δικτύου GPRS, υλοποιώντας ένα 
σενάριο διεθνούς περιαγωγής. Η επίδειξη απέδειξε ότι μια εμπορική 
υποδομή κινητής τηλεφωνίας μπορεί να υποστηρίξει υπηρεσίες IPv6, ακόμη 
και κατά την περιαγωγή, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες μεθόδους IP

- Σελίδα 59 -



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
tunneling. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα για την υλοποίηση 
δικτύων με εγγενή υποστήριξη του πρωτοκόλλου IPv6 και των υπηρεσιών 
που βασίζονται σ' αυτό, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών ομότιμης 
δικτύωσης (peer-to-peer) [8],

2.3.1.4. EDGE

Η τεχνολογία EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) είναι μια 
πιο ευρυζωνική έκδοση του GPRS, η οποία επιτρέπει ταχύτητες μετάδοσης 
έως 384 Kbit/s. Θεωρείται ως εξέλιξη του προτύπου GSM και θα είναι ήδη 
διαθέσιμη στην αγορά για εγκατάσταση από τις εταιρίες που λειτουργούν 
δίκτυα GSM. Εγκαθιστώντας την τεχνολογία EDGE, οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας θα μπορούν να προσφέρουν πολυμεσικές (multimedia) 
υπηρεσίες που απαιτούν πολύ υψηλές ταχύτητες. Επίσης, επιτρέπει την 
ομαλή μετάβαση από ένα δίκτυο GPRS προς ένα τύπου UMTS, καθώς 
αλλάζει την τεχνική της ψηφιακής διαμόρφωσης, κάτι που είναι απαραίτητο 
για τα μελλοντικά δίκτυα UMTS.

Ενώ ένας μεγάλος αριθμός εταιριών κινητής τηλεφωνίας ενδιαφέρονται 
να εγκαταστήσουν την τεχνολογία EDGE ως ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ 
GPRS και UMTS, η επιτυχία της εξαρτάται πάρα πολύ από τη διαθεσιμότητα 
προϊόντων και εφαρμογών. Αναμένεται ότι ο χρονικός ορίζοντας της 
τεχνολογίας EDGE είναι πολύ μικρός, εκτός κι αν υπάρχουν σημαντικές 
καθυστερήσεις στην υιοθέτηση του UMTS [9].

Το μεγαλύτερο δίκτυο τεχνολογίας EDGE έθεσε σε λειτουργία πρόσφατα 
η AT&T Wireless. Η Αμερικανική εταιρία προσφέρει, πλέον, υπηρεσίες 
πάνω από δίκτυο EDGE, σε όλες τις περιοχές των Η.Π.Α. όπου λειτουργεί 
το δίκτυό της, καλύπτοντας περίπου 215 εκατ. κατοίκους, περίπου 6.500 
πόλεις και περισσότερα από 30.000 μίλια εθνικών αυτοκινητοδρόμων. Η 
εταιρία προσφέρει, επίσης, υπηρεσίες πάνω από EDGE στο Πουέρτο Ρίκο 
και τις Βερμούδες, καθώς και σε ορισμένες περιοχές του Καναδά. Όσον 
αφορά τις συσκευές, πέραν του Nokia 6200, η AT&T Wireless ανακοίνωσε 
τη διαθεσιμότητα της GC-82, μίας PCMCIA κάρτας από τη Sony-Ericsson, η 
οποία εκμεταλλεύεται τις ταχύτητες (πάνω από 100Kbps) που προσφέρει 

αυτή τη στιγμή το δίκτυο EDGE της Αμερικανικής εταιρίας [8].
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2.3.1.5. 3G

Η κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς (3G) είναι ένας γενικός όρος που 
περιγράφει το επόμενο μεγάλο βήμα σε αυτή την τεχνολογία. Το επίσημο 
πρότυπο για το 3G είναι το ΙΜΤ-2000 (International Mobile Tele
communications 2000). Αυτό το πρότυπο έχει προωθηθεί από διάφορες 
ενώσεις κατασκευαστών, όπως το W-CDMA (Wideband Code Division 
Multiple Access) που υποστηρίζεται από τις Ericsson, Nokia και κάποιους 
Γιαπωνέζους κατασκευαστές συσκευών και το CDMA-2000 που 
υποστηρίζεται από Αμερικάνικες εταιρίες όπως η Qualcomm και η Lucent.

Μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, τα πνευματικά δικαιώματα 
διαμοιράστηκαν μεταξύ της Ericsson και της Qualcomm τον Ιούνη του 1999 
και προβλέπεται ότι θα έχουμε μια «ειρηνική συνύπαρξη» αυτών των 
προτύπων στο μέλλον. Ο σκοπός του να υπάρχει ένα και μοναδικό πρότυπο 
CDMA και να χρησιμοποιείται ένας και μοναδικός τύπος συσκευής σε όλο 
τον κόσμο φαίνεται ότι επιτυγχάνεται. Εντούτοις, θα υπάρχουν 3 
προαιρετικές και εναρμονισμένες εκδόσεις, το W-CDMA για την Ευρώπη και 
τις χώρες της Ασίας όπου λειτουργούν δίκτυα GSM, το Multicarrier CDMA 
για τις χώρες της Βόρειας Αμερικής και το TDD/CDMA για την Κινέζικη 
αγορά. Τα πρώτα δίκτυα 3G άρχισαν ήδη να μπαίνουν σε λειτουργία, όπως 
το δίκτυο FOMA της NTT DoCoMo στην Ιαπωνία [9].

Την επόμενη γενιά των δικτύων W-CDMA, που ορισμένοι χαρακτηρίζουν 
ως 3,5G, αποφάσισε να δοκιμάσει η ιαπωνική NTT DoCoMo. Προτού 
λειτουργήσουν τα πρώτα δίκτυα 3G στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 
οι Ιάπωνες αποφάσισαν να υλοποιήσουν το πρώτο πιλοτικό δίκτυο HSDPA 
(High Speed Datalink Packet Access), το οποίο μπορεί να προσφέρει 
ταχύτητες δεδομένων μέχρι και 14,2 Mbps (σε θεωρητικό επίπεδο). 
Μάλιστα, η DoCoMo προμηθεύτηκε ειδικά όργανα μέτρησης από τη 
UbiNetics για να δοκιμάσει την απόδοση του δικτύου [8].

Την τρίτη ημέρα του Μαρτίου του 2003 (03.03.03) επέλεξε η «3», η 
εταιρία της Hutchison Whampoa που λειτουργεί τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας 3ης γενιάς του ομίλου στην Ευρώπη, για να κάνει το επίσημο 

λανσάρισμα της στη Βρετανία. Πρόκειται για το πρώτο εμπορικό δίκτυο 3ης 
γενιάς στη Βρετανία, η πορεία του οποίου αναμένεται να προσφέρει πολλά 
συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον της 3ης γενιάς [8].
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Υπηρεσίες μέσω δικτύων 3ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας μπορούν πλέον 

να απολαμβάνουν οι Ιρλανδοί και οι Σουηδοί καταναλωτές, καθώς η 
Vodafone Ireland και η Hi3G, η σουηδική θυγατρική της Hutchison 
Whampoa, ξεκίνησαν την εμπορική λειτουργία των δικτύων τους. 
Σαφώς πιο φιλόδοξη είναι η προσπάθεια της δεύτερης, δεδομένου ότι είναι 
νέος παίκτης στην εξαιρετικά ώριμη Σουηδική αγορά, το γεγονός αυτό όμως 
δεν αποθαρρύνει τα υψηλόβαθμα στελέχη της που υποστηρίζουν ότι τα 
πακέτα της Hi3G θα προσελκύσουν ένα σημαντικό αριθμό χρηστών και θα 
επιτρέψουν στην εταιρία να παρουσιάσει κέρδη μέσα σε διάστημα τεσσάρων 
ή πέντε ετών.

Με το συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα δεν φαίνεται πάντως να 
συμφωνούν τα στελέχη της Tele2, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρίας 
κινητής τηλεφωνίας της Σουηδίας, η οποία επίσης διαθέτει άδεια για δίκτυο 
3ης γενιάς. Εκτιμούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν κέρδη από 
την εκμετάλλευση δικτύων 3ης γενιάς πριν το 2010 και αυτό μόνο εφόσον η 
όλη ανάπτυξη γίνει με ιδιαίτερη προσοχή. Ίσως, γι' αυτό η Tele2 να 
αναπτύσσει το δίκτυό της σε συνεργασία με την TeliaSonera, που αποτελεί 
το βασικό ανταγωνιστή της, τόσο στην κινητή τηλεφωνία 2ης γενιάς όσο και 
στη σταθερή τηλεφωνία [8].

Στον ελληνικό χώρο τώρα, στην υπογραφή συμφωνίας για την προμήθεια 
δικτύου W-CDMA έχουν προχωρήσει οι εταιρίες Nokia και Telestet. Οι 
διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει με την προμήθεια των ψηφιακών κέντρων 
μεταγωγής και τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό ραδιο-δικτύου που θα 
επιτρέψει στην Telestet την ομαλή λειτουργία του δικτύου W-CDMA σε 
εθνικό επίπεδο. Παράλληλα με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
η Nokia θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαχείριση και 
υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών 
υποστήριξης με στόχο την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας για τη 
λειτουργικότητα του δικτύου.

Η τεχνολογία W-CDMA αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση για 
ενοποιημένα δίκτυα φωνής και δεδομένων. Η συγκεκριμένη τεχνολογία 

παρουσιάζει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης αφού αποτελεί παγκόσμιο 
πρότυπο για τις επικοινωνίες της επόμενης γενιάς, καθώς το 85% των 
δικτύων 3ης γενιάς αναμένεται να βασιστούν στην τεχνολογία W-CDMA. Η 
Nokia αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές εξοπλισμού W- 
CDMA, με περισσότερους από 30 πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο.
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Όπως επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της Nokia Networks : «Με τη λύση 3ης 

γενιάς της Nokia η Telestet θα δώσει νέα ώθηση στην αγορά προηγμένων 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Ελλάδας. Η τεχνολογία W-CDMA είναι 
το μόνο ανοικτό πρότυπο ευρυζωνικών ασύρματων επικοινωνιών που 
παρέχει την πιο αξιόπιστη και οικονομική λύση σε μια διαρκώς 
αναπτυσσόμενη πελατειακή βάση» [8].

2.3.1.6. UMTS

To UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) είναι ένα 
πρότυπο κινητής τηλεφωνίας της 3της γενιάς και θα είναι διαθέσιμο στην 
Ευρώπη από το 2003. Ήδη έχουν δοθεί άδειες για χρήση δικτύων UMTS 
τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ασία. Παρόλο που πολλοί συνδέουν το 
UMTS με ταχύτητες έως 2 Mbit/s, πρέπει να διευκρινιστεί ότι τέτοια ταχύτητα 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο εντός του ελεγχόμενου περιβάλλοντος ενός 
κτιρίου και με κατάλληλες τεχνολογικές προσαρμογές. Κάποιες πιο 
ρεαλιστικές προβλέψεις προμηνύουν μέγιστες ταχύτητες των 384 Kbit/s σε 
μητροπολιτικές περιοχές μέχρι το 2005.

Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η ταχύτητα μετάδοσης που θα 
παρέχεται από την τεχνολογία EDGE και μάλιστα πολύ νωρίτερα. Έτσι 
κάποιες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας αναθεωρούν τα πλάνα τους όσον 
αφορά την ενσωμάτωση της τεχνολογίας UMTS λόγω των ανησυχιών τους 
σχετικά με τη διαφοροποίηση χωρητικότητας και το κόστος/όφελος για τη 
μετακίνηση από τη μια τεχνολογία στην άλλη. Τα προβλήματα 
χωρητικότητας είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις εταιρίες που λειτουργούν 
δίκτυα GSM λόγω της αυξανόμενης διείσδυσής τους στην αγορά και της 
αναμενόμενης έκρηξης στη διακίνηση δεδομένων. Έτσι είναι προτιμότερο 
για αυτές να επενδύσουν από νωρίς στην τεχνολογία UMTS και να 
διεκδικήσουν ένα μέρος από το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων.

Το επιχειρηματικό σενάριο για αυτές τις εταιρίες να προσφέρουν εθνική 
κάλυψη με δίκτυο UMTS, ανάλογη με αυτή του GSM, είναι προς το παρόν 
ανέφικτο. Έτσι, αρχικά μόνο οι μητροπολιτικές περιοχές θα καλυφθούν με 
δίκτυα UMTS. Η επιβαλλόμενη από τις κανονιστικές αρχές «από κοινού» 

χρήση της δικτυακής υποδομής, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην 
Βρετανία, είναι πιθανό να εφαρμοστεί σε πολλές αγορές, με στόχο οι 
εταιρίες να επικεντρωθούν στην προσφορά νέων υπηρεσιών παρά στην 
ανάπτυξη δικτυακής υποδομής [9].
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2.3.2.____ Τεγνολογίες υπηρεσιών

2.3.2.1. SMS

Από το 1992 η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων SMS (Short 
Message Service) προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης 
μηνυμάτων κειμένου από και προς ένα κινητό τηλέφωνο. Κάθε μήνυμα 
μπορεί να περιέχει έως 160 αλφανουμερικούς χαρακτήρες. Ενώ στην αρχή 
η υπηρεσία αυτή δυσκολεύτηκε να διεισδύσει στην αγορά των δικτύων 
GSM, κατά τη διάρκεια του 1998 συνέβη μια απίστευτη έκρηξη. Τον 
Οκτώβρη του 1999, ο αριθμός των γραπτών μηνυμάτων που 
αποστέλλονταν κάθε μήνα έφτασε τα 2 δις μηνύματα. Οι τελευταίες 
μετρήσεις δείχνουν ότι η αποστολή γραπτών μηνυμάτων έχει αυξηθεί με 
εκθετικούς ρυθμούς σε πολλές αγορές όπου η διείσδυση των κινητών έχει 
ξεπεράσει το όριο του 20%.

SMS in Europe (October 99)

Σχήμα 12: Η κίνηση μηνυμάτων SMS στην Ευρώπη [9]
Περίπου το 90% των γραπτών μηνυμάτων είναι υπενθυμίσεις ηχητικών 

μηνυμάτων (voice mail) ή απλά διαπροσωπικά μηνύματα. Τα υπόλοιπα είναι 
μηνύματα για διάφορες άλλες υπηρεσίες, όπως νέα, τιμές μετοχών, σπορ, 
καιρός, ωροσκόπιο, ανέκδοτα, κ.λ.π. Επιπλέον μέσω της υπηρεσίας 
γραπτών μηνυμάτων έχουμε τελευταία σε πολλές αγορές την παράδοση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις εικονικές συζητήσεις (chat) και τη μεταφορά 
τόνων κουδουνίσματος (ringing tones). Υπηρεσίες που βασίζονται στα 
γραπτά μηνύματα μπορούν να σχεδιαστούν χρησιμοποιώντας την

- Σελίδα 64 -



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
τεχνολογία SAT (SIM Application Toolkit). Τελικά, η υπηρεσία γραπτών 

μηνυμάτων είναι η ιδανική τεχνολογία για μετάδοση πληροφορίας, ένας 

προς έναν ή ένας προς μερικούς.

Η υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων αναμένεται ότι θα συνεχίσει να γνωρίζει 

άνθηση και αύξηση του αριθμού των μηνυμάτων. Θα συνεχίσει ως υπηρεσία 

να είναι διαθέσιμη τουλάχιστον ως το 2006, αλλά σιγά-σιγά θα ενσωματωθεί 

μέσα σε πιο βελτιωμένες τεχνολογίες μηνυμάτων, όπως το στιγμιαίο μήνυμα 

(ΙΜ, Instant Messaging) μέσω του δικτύου GPRS ή της υπηρεσίας 

απευθείας αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πολλές 

εφαρμογές του m-b θα βασιστούν στην υπηρεσία αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων και στο μέλλον [9].

2.3.2.2. Cell Broadcast

Η τεχνολογία Cell Broadcast (CB) έχει σχεδιαστεί για τη ταυτόχρονη 

μετάδοση μηνυμάτων σε μεγάλο αριθμό συνδρομητών μέσα σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή ή εντός της συνολικής περιοχής κάλυψης μιας 

εταιρίας κινητής τηλεφωνίας. Η υπηρεσία Cell Broadcast μοιάζει με την 

υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων, με τη διαφορά ότι είναι μια 

υπηρεσία ένας προς πολλούς, αντιθέτως με το SMS που είναι μια υπηρεσία 

ένας προς έναν. Οι συνδρομητές που μπορούν να λάβουν ένα τέτοιο 

μήνυμα είναι αυτοί που βρίσκονται μέσα στην περιοχή εκπομπής (broadcast 

area) του μηνύματος. Είναι ένα μέσο μαζικής διανομής γενικών 

πληροφοριών και ειδήσεων. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει ανοικτό το 

αντίστοιχο κανάλι για να λαμβάνει τέτοια μηνύματα από κάποιον επιλεγμένο 

πάροχο, και έτσι να αποφεύγονται τα ανεπιθύμητα ppv0paTa(spamming).

Συνήθως οι υπηρεσίες Cell Broadcast διανέμονται στους συνδρομητές 
χωρίς χρέωση. Το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε 

η εταιρία κινητής τηλεφωνίας να χρεώνει τον πάροχο περιεχομένου (content 

provider) για την αποστολή των μηνυμάτων και αυτός θα επιχειρήσει να 

βγάλει κέρδος από μετέπειτα υπηρεσίες που ενδεχομένως ζητήσει ο 

συνδρομητής. Για παράδειγμα, μια υπηρεσία δωρεάν μετάδοσης ειδήσεων 

μπορεί να μετατραπεί σε μια υπηρεσία επί πληρωμή μετά την πάροδο 

κάποιου χρόνου, όταν οι συνδρομητές συνηθίσουν σε αυτή. Εναλλακτικά, το 

επιθυμητό κέρδος θα μπορούσε να προέλθει από τηλεφωνικές υπηρεσίες με 

συγκεκριμένο κόστος, από όπου θα μεταδίδονταν περισσότερες
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λεπτομέρειες επί των ειδήσεων. Κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων είναι 

εταιρίες όπως η Logica Aldiscon, η Telecast, η CMG και η Serna.

Αναμένεται ότι η τεχνολογία Cell Broadcast θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για προσφορές προς χρήστες του διαδικτύου ή για το 

φανατικό κοινό τοπικών κέντρων ενδιαφέροντος, όπως ποδόσφαιρο, 

μουσική, αυτοκίνητα. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υπηρεσία 

εκπομπής συγκεκριμένων πληροφοριών, τις οποίες προσφέρει κάποια 

τοπική εφημερίδα [9].

2.3·2.3· SIM Application Toolkit

Η τεχνολογία SAT (SIM Application Toolkit) επιτρέπει τις εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας να στέλνουν εφαρμογές μέσω του δικτύου της κινητής 

τηλεφωνίας με τη μορφή γραπτών μηνυμάτων SMS και Cell Broadcast προς 

τους συνδρομητές τους, με σκοπό να αναβαθμίζουν τις κάρτες SIM με 

βελτιωμένες ή νέες υπηρεσίες.

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας SAT δομούνται με Java σε περιβάλλον 

πελάτη-εξυπηρετητή. Εξυπηρετητές τεχνολογίας SAT έχουν υλοποιηθεί από 

τους ειδικούς στην κατασκευή έξυπνων καρτών (smartcards) όπως η 

Gemplus, η Giesecke & Devrient, η Orga και η Across Wireless. Συσκευές 

που υποστηρίζουν την τεχνολογία SAT έχουν αναπτυχθεί από όλους τους 

μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων. Επειδή όμως υπάρχουν 

πολλές διαφορετικές εκδόσεις του πρωτοκόλλου, και παρόλο που όλες 

έχουν βασιστεί στο ίδιο πρότυπο GSM, όλες οι εφαρμογές δεν 

υποστηρίζονται από όλες τις συσκευές. Σε αντίθεση με την τεχνολογία SAT, 

το πρωτόκολλο WAP προϋποθέτει ένα πιο δικτυο-κεντρικό περιβάλλον με 

πολύ ελαφρύ κομμάτι της εφαρμογής φορτωμένο στον πελάτη (thin client), 
που είναι ευκολότερο να διαχειριστεί και να συντηρηθεί.

Η τεχνολογία SIM Application Toolkit προορίζεται για συσκευές που δεν 

ανήκουν στην κατηγορία των «έξυπνων» τηλεφώνων (smartphones). Μικρά 

προγράμματα μπορούν σχετικά εύκολα να δημιουργηθούν από τις εταιρίες 

κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα, με την τεχνολογία SAT μπορεί να 

καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας της κάρτας SIM με την τραπεζική κάρτα, 

στην περίπτωση συσκευής με διπλή θυρίδα καρτών (dual slot). Η ίδια 

τεχνολογία χρησιμοποιείται για να επιτρέπει στους συνδρομητές να 

«κατεβάζουν» νέους τόνους κουδουνίσματος (ringing tones) στη συσκευή 

τους.
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Η ασφάλεια είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας SAT, καθώς 

η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων συμπεριλαμβάνονται 

στο πρότυπο. Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού (mobile banking) 

αποτέλεσαν την πρώτη εφαρμογή που βασίστηκε στην τεχνολογία SAT, 

αλλά επίσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω κινητού βοήθησαν στην 

καθιέρωση αυτής της τεχνολογίας.

Παρόλο που η τεχνολογία SAT προωθείται έντονα από τη βιομηχανία 

«έξυπνων καρτών», αποτελεί μια προσωρινή τεχνολογία και δε μπορεί να 

ανταγωνιστεί τις συσκευές με τεχνολογία GPRS, όπου το WAP είναι το 

βασικό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Επιπλέον, η έκδοση 2.0 του 

πρωτοκόλλου WAP περιλαμβάνει την τεχνολογία SAT [9].

2.3.2.4. WAP

Το πρωτόκολλο WAP (Wireless Application Protocol) είναι ένα ανοικτό, 

παγκόσμιο πρότυπο για κινητή τηλεφωνία, που περιλαμβάνει και σύνδεση 

με το διαδίκτυο. Η τεχνολογία WAP επιτρέπει το σχεδίασμά αλληλεπι

δραστικών υπηρεσιών πραγματικού χρόνου για συσκευές των κατηγοριών 

των «έξυπνων» τηλεφώνων (smartphones) ή των συσκευών επικοινωνίας 

(communicators). Η έκδοση 1.1 του πρωτοκόλλου WAP ανακοινώθηκε στις 

30 Ιούνη του 1999 από τον αντίστοιχο οργανισμό που αριθμούσε τότε 

σχεδόν 200 μέλη. Ο πρωταρχικός στόχος του οργανισμού WAP ήταν να 

φέρει σε επαφή εταιρίες από τα διάφορα τμήματα της αλυσίδας αξίας της 

βιομηχανίας κινητής τηλεφωνίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την 

διαλειτουργικότητα των προϊόντων τους και τελικά την ανάπτυξη της αγοράς. 

To WAP με όλη τη συλλογή των πρωτοκόλλων που υποστηρίζει, 

συγκρίνεται στο επόμενο σχήμα με τα πρωτόκολλα του διαδικτύου :
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Σχήμα 13: To WAP σε σχέση με τα πρωτόκολλα του διαδικτύου [9]

Η δυνατότητα επιτυχίας της τεχνολογίας WAP αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι εταιρίες όπως η 3Com και η Microsoft έχουν προσχωρήσει στο 

WAP φόρουμ. Το πρωτόκολλο WAP είναι συμβατό με δίκτυα GSM των 

900/1800/1900 MHz, CDMA και TDMA (Time Division Multiple Access) 

όπως επίσης και με όλα τα συστήματα επικοινωνίας 3ης γενιάς.

Τρία είναι τα κριτήρια επιτυχίας της τεχνολογίας WAP :

• η διείσδυση στην αγορά των συσκευών που υποστηρίζουν το WAP 

πρέπει να είναι επαρκής (τελευταία όλες οι καινούργιες συσκευές στο 

εμπόριο το υποστηρίζουν),

• οι εφαρμογές σε WAP, που προσφέρουν πραγματικά προστιθέμενη 

αξία, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες (οι εφαρμογές είναι σε μέτριο 

επίπεδο ανάπτυξης, η εξατομίκευση και τοπο-κεντρικότητά τους θα 
πρέπει να βελτιωθούν),

• οι πύλες (gateways) WAP θα πρέπει να εγκατασταθούν στις εταιρίες 

κινητής τηλεφωνίας ή στους παρόχους υπηρεσιών έτσι ώστε οι 

συνδρομητές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες WAP (τέτοιες 

υποδομές δυστυχώς εγκαθίστανται βραδέως).

Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας WAP είναι ότι κάνει φιλική προς 

το χρήστη τη λήψη πληροφορίας και την αντίδραση προς αυτή μέσω του 

κινητού τηλεφώνου. Έτσι αναμένεται ότι το WAP θα προωθήσει περαιτέρω 

τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του καναλιού της κινητής

- Σελίδα 68 -



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
τηλεφωνίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το WAP έχει κερδίσει την 
υποστήριξη των μεγαλύτερων κατασκευαστών της αγοράς. Επίσης, 

οποιαδήποτε περιεχόμενο βασίζεται στο WAP είναι επίσης κατάλληλο και 

για δίκτυα GPRS, έτσι ώστε η μετάβαση στην κατάσταση «πάντα 

συνδεδεμένος με το δίκτυο» (always-on) να γίνεται ομαλότερα.

Καθώς όλο και περισσότερο εξελιγμένες υπηρεσίες θα σχεδιάζονται, 

όπως τραπεζικές συναλλαγές (banking), μισθώσεις (broking), διαφήμιση 

(advertising) και λιανικό εμπόριο (shopping) μέσω του καναλιού της κινητής 

τηλεφωνίας, αυξανόμενη αξία θα προστίθεται στο πρωτόκολλο WAP. 

Εξάλλου, οι εφαρμογές είναι που κάνουν μια τεχνολογία επιτυχημένη [9].

2.3.2.5. Web Clipping

Στις ΗΠΑ, η υπηρεσία Web Clipping για τις συσκευές χειρός Palm της 

3Com έχει αποδειχθεί μια πολύ επιτυχημένη υπηρεσία. Οι συσκευές της 

Palm έχουν ένα μερίδιο 75% της αγοράς των PDA (Personal Data 

Assistant). Η τεχνολογία του Web Clipping είναι ένας μη προτυποποιημένος 

(πνευματική ιδιοκτησία της 3Com) τρόπος προβολής πληροφορίας του 

διαδικτύου στις συσκευές χειρός Palm μέσω κατάλληλου συγχρονισμού. Η 

εταιρία AvantGo είναι ο κύριος συλλέκτης περιεχομένου για υπηρεσίες Web 

Clipping. Επίσης, ένας αριθμός άλλων διάσημων παροχών περιεχομένου 

όπως η AOL Instant Messenger, η Amazon.com, η UPS, η Fedex και η 

Yahoo! έχουν αναπτύξει περιεχόμενο πραγματικού χρόνου για ασύρματη 

μετάδοση μέσω αυτής της υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν 

απολαμβάνει την ίδια αναγνώριση στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της μη 

διαθεσιμότητας τέτοιων συσκευών. Η κατασκευάστρια εταιρία 3Com δεν 

σχεδιάζει να λανσάρει αυτό τον τύπο συσκευών Palm VII στην Ευρώπη. Η 
τεχνολογία Web Clipping μπορεί να συνυπάρχει με την τεχνολογία WAP στη 

κατατμημένη αγορά των ΗΠΑ. Εντούτοις, η Ευρώπη είναι πολύ πιθανό να 

επικρατήσει με τις υπηρεσίες που βασίζονται στο πρωτόκολλο WAP, ακόμα 

και στην πλατφόρμα των συσκευών Palm [9].

2.3.2.6. ΜΕχΕ

Το περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών σε συσκευές κινητών τηλεφώνων 

ΜΕχΕ (Mobile Station Application Execution Environment) είναι ουσιαστικά η 

ενσωμάτωση της ιδεατής μηχανής Java (Java Virtual Machine) μέσα στο
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κινητό. Ο σκοπός του περιβάλλοντος ΜΕχΕ είναι να αποτελέσει την 

πλατφόρμα για την εκτέλεση των εφαρμογών που σχεδιάζουν οι εταιρίες 

κινητής τηλεφωνίας ή οι πάροχοι υπηρεσιών. Είναι η τεχνολογία που 

επιτρέπει τον πλήρη προγραμματισμό εφαρμογών. Το πρωτόκολλο 

συνδυάζει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης (locating), έξυπνα μενού και ένα 

πλήθος εργαλείων, όπως αναγνώριση φωνής. Η τεχνολογία ΜΕχΕ 

υποστηρίζει επίσης το WAP αλλά και επιπλέον υπηρεσίες που ξεπερνούν τη 

λειτουργικότητα του πρωτοκόλλου WAP.

Η τεχνολογία ΜΕχΕ αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί στις μελλοντικές 

συσκευές για δίκτυα UMTS, οι οποίες θα διαθέτουν την απαραίτητη 

επεξεργαστική ισχύ για να τρέχουν προγράμματα σε Java. Για αυτούς που 

αναπτύσσουν εφαρμογές είναι σημαντικό τα προϊόντα τους να υποστηρίζουν 

περισσότερα από ένα πρωτόκολλα, καθώς τα περισσότερα από τα 

προαναφερθέντα πρωτόκολλα θα συνυπάρχουν στην αγορά ταυτόχρονα. Η 

τεχνολογία ΜΕχΕ θα είναι το επόμενο λογικό βήμα μετά το WAP [9],

2.3.3. Πλατφόρμες υπηρεσιών

2.3.3.1. Πλατφόρμες για διαδικτυακές πύλες

Για παράδειγμα η Oracle διαθέτει την πλατφόρμα Portal-To-Go, που 

επιτρέπει στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να μεταφράζουν δικτυακές 

σελίδες από μορφή HTML (Hyper Text Markup Language) σε μορφή WML 

(Wireless Markup Language), έτσι ώστε να είναι αναγνώσιμες από συσκευές 

που υποστηρίζουν WAP. Επίσης η πλατφόρμα Prism της Spyglass 

προσφέρει παρόμοιες δυνατότητες.

Από την άλλη, η IBM έχει τροποποιήσει την πλατφόρμα MQSeries 
Everywhere έτσι ώστε να επιτρέπει τους εργαζόμενους μιας εταιρίας που 

είναι εφοδιασμένοι με την κατάλληλη συσκευή (smartphone ή communicator) 

να ανταλλάσσουν δεδομένα με το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα της 

εταιρίας τους. Αυτή η προσπάθεια αποτελεί συστατικό στοιχείο της 

πρωτοβουλίας της IBM για «διάχυτη αρχιτεκτονική» (pervasive computing), 

κατά την οποία η εταιρία αναπτύσσει τεχνολογία, προϊόντα και υπηρεσίες 

για φορητές συσκευές και ενσωματωμένα (embedded) συστήματα. Έτσι, το 

ίδιο λογισμικό τρέχει τόσο στη συσκευή (client) όσο και στο κεντρικό 

σύστημα (server). Εναλλακτικά, η Oracle διαθέτει τεχνολογία διασύνδεσης
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των βάσεων δεδομένων στα κεντρικά μιας εταιρίας και του ενσωματωμένου 

λογισμικού στην ασύρματη συσκευή.
Η εταιρία @Motion των ΗΠΑ διαθέτει επίσης προϊόντα ανάπτυξης 

δικτυακών πυλών για κινητή τηλεφωνία, που επιτρέπει τους παρόχους των 

υπηρεσιών να εγκαταστήσουν φωνητική δικτυακή πύλη με δυνατότητες 

μετατροπής κειμένου σε φωνή. Επίσης η γερμανική εταιρία Dr.Materna έχει 

αναπτύξει λύση για δικτυακή πύλη κινητής τηλεφωνίας [9].

2.3.3.2. Πλατφόριιες για ηλεκτρονικό εμπόριο

Ένα πλήθος κατασκευαστών προσπαθεί να τοποθετηθεί στην αγορά με 

λύσεις ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) για ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω 

κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα ο εξυπηρετητής της εταιρίας Logica 

προσφέρει την δυνατότητα διασύνδεσης μιας τράπεζας και μιας εταιρίας 

κινητής τηλεφωνίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεταφορά τραπεζικών 

πληροφοριών, πληρωμή λογαριασμών και χρήση ηλεκτρονικού χρήματος 

μέσω του κινητού. Η Hewlett Packard, επίσης, ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη 

πλατφόρμα, που αποτελείται από μηχανήματα, λογισμικό και υπηρεσίες, 

βασισμένη στο WAP και η οποία συνδυάζει τεχνολογίες της HP όπως το e- 

speak και λογισμικό τρίτων εταιριών. Ακόμα, η Intershop σε συνεργασία με 

την Danet ανέπτυξε μια τέτοια πλατφόρμα για εμπόριο μέσω κινητής 

τηλεφωνίας, βασισμένη σε άλλο προϊόν της εταιρίας για «ηλεκτρονικό 

εμπόριο» μέσω του διαδικτύου, και η οποία χρησιμοποιείται από την εταιρία 

κινητής τηλεφωνίας Τ-Mobil στην Γερμανία.

Επίσης, η Oracle ανέπτυξε το περιβάλλον Oracle 8i Lite για χρήση με 

δεδομένα και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας. Ήταν το πρώτο περιβάλλον 

σχεδίασης βάσεων δεδομένων που υποστήριζε τις νέες συσκευές 
(smartphone ή communicator) με λειτουργικό σύστημα PalmOS ή Windows 

CE, αλλά πολύ γρήγορα ακολούθησαν στην ίδια γραμμή και οι εταιρίες IBM 

και Sybase [9].

2.3.3.3. Πλατφόρμες για πληρωμή

Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας γενικά χρησιμοποιούν δικά τους, ειδικά 

συστήματα για χρέωση των συνδρομητών τους (billing systems), που 

κατασκευάζονται από εταιρίες όπως η Kenan, η Logica και η LHS. Αυτές οι 

πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί για χρέωση με το λεπτό ή δευτερόλεπτο για
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τις συνηθισμένες κλήσεις και την υπηρεσία αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων, και όχι για τη χρέωση με βάση το περιεχόμενο. Η Kingston- 

SCL, όμως, διαθέτει σύστημα χρέωσης στη France Telecom Mobile που 

χρεώνει για υπηρεσίες καιρού, ειδήσεων και γενικά κίνηση πληροφορίας 

πάνω στο πρωτόκολλο WAP.

Λύσεις για συστήματα πληρωμής, ειδικά για την αγορά της κινητής 

τηλεφωνίας, έχουν αναπτυχθεί από την εταιρία More Magic Software, που 

χρηματοδοτείται από την Mustang Ventures της Siemens. Αυτή η Φιλανδική 

εταιρία ανέπτυξε το σύστημα Mbroker, μια πλατφόρμα πληρωμής που 

επιτρέπει τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να χρεώνουν βάσει της υπηρεσίας 

και του περιεχομένου, αντί για κάθε λεπτό ή δευτερόλεπτο. Επίσης, η εταιρία 

Brokat διαθέτει ένα από τα πιο πρωτοπόρα συστήματα ηλεκτρονικής 

πληρωμής με την πλατφόρμα Twister [9].

2.3.3.4. Πλατφόριιες για τραπεζικές συναλλαγές

Οι πλατφόρμες για τραπεζικές συναλλαγές και οι προμηθευτές τέτοιων 

συστημάτων εξελίσσονται πολύ γρήγορα και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 

εταιρίες :

Category Suppliers

Mobile financial service providers Aether Systems, w-Tradeand EmailPager 
(all US5, Multichart, Teledata

Mobile data service providers GIN (acquired bvSarade.com». 
Research in Motion. Multichart

Mobile software developers Brokat, Yellow Computing. Netlife, Aspiro. 
Data Design

Mobile system integrators IBM. HP, Logica

Mobile communications 
software/gate way companies

Apion (acquired by Phone.com).
Phone.com, Nokia, Digital Mobility,
721 Solutions (CitibankwithSonera),Sonera 
SmartTrust, CMG

Mobile operators Mannesman»! Mobilfunk, T-Mobil with T-Qnline. 
Collnet, Cegetol'SFR, NTT 
DoCoMo. Swisscom, Telia

Σχήμα 14: Προμηθευτές για πλατφόρμες τραπεζικών συναλλαγών[9]

Στις ΗΠΑ, η εταιρία Aether Systems είναι ο βασικότερος προμηθευτής 

τεχνολογίας για τραπεζικές συναλλαγές μέσω του καναλιού της κινητής 

τηλεφωνίας. Έχει αναλάβει να μεταφέρει την εταιρία Charles Schwab, τη
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μεγαλύτερη χρηματιστηριακή του λειτουργεί στο διαδίκτυο, στον κόσμο της 

κινητής τηλεφωνίας [9].

2.3.4. Τεγνολογία τερματικών συσκευών

2.3.4.1. Λειτουργικά συστήματα

Το λειτουργικό σύστημα για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας δεν έχει 

προτυποποιηθεί ακόμα και προς το παρόν διεξάγεται μάχη για το ποια 

τεχνολογία θα επικρατήσει. Καθένα από τα λειτουργικά συστήματα 

υποστηρίζεται από κάποιες εταιρίες, οι οποίες αναπτύσσουν τα προϊόντα 

τους βασισμένα αποκλειστικά σε αυτό το λειτουργικό. Υπάρχουν τρεις κύριοι 

κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τα ιδιαίτερό τους λειτουργικά.

Η Microsoft έχει αναπτύξει μια «ελαφρύτερη» έκδοση του λειτουργικού 

συστήματος Windows, που αποκαλείται Windows CE και έχει δημιουργηθεί 

ειδικά για μικρές υπολογιστικές συσκευές του μεγέθους της παλάμης 

(palmtops). Ένας μεγάλος αριθμός κατασκευαστών υπολογιστών παλάμης 

(handheld PC/PDA), οι οποίοι προέρχονται από τη βιομηχανία προσωπικών 

υπολογιστών όπως η HP, η Casio, η Philips και η Compaq, έχουν αναπτύξει 

τις συσκευές τους πάνω σε αυτό το λειτουργικό σύστημα. Εντούτοις, τα 

Windows CE έχουν αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα όπως ευκολίας 

χρήσης, στιβαρότητας, συγχρονισμού και απαιτήσεων μνήμης. Για 

παράδειγμα η Casio ανακοίνωσε την αναστολή παραγωγής του μοντέλου 

της Nino PDA, που δυσχεραίνει περαιτέρω τη θέση των υποστηρικτών των 

Windows CE. Επιπλέον, η Philips βλέπει περισσότερες προοπτικές στις 

συσκευές κινητής τηλεφωνίας με τεχνολογία WAP και οι οποίες θα 

μπορούσαν να διαθέτουν τις περισσότερες από τις λειτουργίες ενός 

υπολογιστή παλάμης.

Η Symbian είναι η σύμπραξη των πρωτοπόρων κατασκευαστών κινητών 

τηλεφώνων της Nokia, της Motorola, της Ericsson, της Matsushita και του 

Βρετανού κατασκευαστή υπολογιστών παλάμης Psion, που δημιουργήθηκε 

τον Ιούνη του 1998. Όλες μαζί αυτές οι εταιρίες κατασκευάζουν περισσότερο 

από 58% της παγκόσμιας παραγωγής κινητών (σύμφωνα με τη Dataquest 

το 1998). Αυτό το λειτουργικό σύστημα, που βασίζεται σε παλαιότερο 

λογισμικό της εταιρίας Psion, αποκαλείται EPOC. Είναι σχεδιασμένο ειδικά 

για δύο τύπους συσκευών κινητής τηλεφωνίας : α) τα «έξυπνα» τηλέφωνα 

(smartphones), δηλαδή τα κινητά εκείνα με δυνατότητες προσθήκης
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επιπλέον εφαρμογών και σύνδεσης με προσωπικό υπολογιστή, και β) τις 

συσκευές επικοινωνίας (communicators), δηλαδή τους υπολογιστές 

παλάμης με δυνατότητες σύνδεσης με κινητό ή με ενσωματωμένο κινητό 

τηλέφωνο. Αυτή η σύμπραξη των εταιριών έχει τη δυνατότητα να προωθήσει 

στην αγορά το λειτουργικό EPOC και διαμέσου αυτού την κατηγορία των 

«έξυπνων» κινητών, που θα ξεπεράσει το τμήμα της αγοράς για PDAs. 

Έτσι, θα ήταν δυνατό η σύμπραξη της Symbian να επιτύχει στον αγώνα 

εναντίον της τεχνολογίας της Microsoft, εάν καταφέρει να εξυπηρετήσει τα, 

σε κάποιες περιπτώσεις ομολογουμένως αντικρουόμενα, συμφέροντα των 

συμμετεχόντων εταιριών [9],

Το νούμερο των 2,68 εκατ. έφτασε ο αριθμός των συσκευών με 

λειτουργικό σύστημα Symbian που διατέθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2003, 

όταν πριν από ένα χρόνο ο αντίστοιχος αριθμός ήταν μόλις 230.000. Κατά 

την άποψη τουλάχιστον των αναλυτών της Nomura Securities, το 95% της 

αγοράς των «έξυπνων» κινητών θα ελέγχει μέχρι το 2005 η Symbian [8].

Προμηθευτής του προγράμματος περιήγησης ιστοσελίδων (web browser) 

της Symbian είναι η Βρετανική εταιρία STNC, η οποία εξαγοράστηκε από 

την Microsoft τον Μάη του 1999. Αυτή ήταν μια στρατηγική κίνηση της 

Microsoft που χτύπησε την «καρδιά» του ανταγωνιστή. Παράλληλα, η 

Microsoft εξαγόρασε και τη Σουηδική εταιρία Sendit ΑΒ τον Ιούλη του 1999, 

που διέθετε στην αγορά τον εξυπηρετητή Internet Cellular Smart Access και 

το αντίστοιχο ασύρματο πρωτόκολλο επικοινωνίας και το οποίο είχε δώσει 

άδεια να χρησιμοποιεί η Symbian στο λειτουργικό EPOC. Αυτές οι δύο 

κινήσεις της Microsoft ενάντια στην Symbian αναμένεται να επηρεάσουν την 

ταχύτητα διείσδυσης του EPOC στην αγορά. Από ότι γίνεται αντιληπτό η 

Microsoft κατανόησε ότι η Symbian αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστή της και 

την πρωτεύουσα απειλή στα μελλοντικά πλάνα επέκτασής της στην αγορά 

της κινητής τηλεφωνίας.

Η έκδοση EPOC Release 5 αποτελείται από μια συλλογή από διάφορα 

εργαλεία επικοινωνίας (e-mail, fax, SMS, synchronization), οργανωτή 

προσωπικών πληροφοριών (ΡΙΜ, Personal Information Manager), 

αυτοματισμό γραφείου και άλλες λειτουργίες. Η Psion χρησιμοποίησε το 

EPOC στο προϊόν της Psion 5mx. Αντιθέτως, η Nokia χρησιμοποίησε το 

δικό της λειτουργικό σύστημα GEOS στο προϊόν της Communicator 9110 

μέχρι το τέλος του 2000, αλλά βασίζει τα νέα προϊόντα της στο λειτουργικό 

EPOC.
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Η Αμερικάνικη εταιρία 3Com είναι η μικρότερη κατασκευάστρια 

λειτουργικού συστήματος για συσκευές κινητής τηλεφωνίας, αλλά είναι η 

πρωτοπόρος στην αγορά των PDAs (72% σύμφωνα με την IDC το 1998) με 

το προϊόν της Palm Pilot. Το λειτουργικό της σύστημα θεωρείται κατώτερο 

των άλλων ανταγωνιστικών της, αλλά είναι όμως το ευκολότερο ως προς τη 

χρήση με όρους λογισμικού και υλικού (hardware). Το λειτουργικό PalmOS 

έχει ευρεία αποδοχή στις ΗΠΑ, όπου το προϊόν Palm VII, με την ικανότητα 

ασύρματης σύνδεσης και την τεχνολογία Web Clipping, έχει κάνει μεγάλη 

θραύση στην αγορά.

Κάτω από την πίεση της Microsoft, η 3Com μαζί με τις Nokia και Psion 

αποφάσισαν να δουλέψουν στενότερα ώστε να αναπτύξουν ένα κοινό 

πρότυπο. Αρχικά, συμφώνησαν να κάνουν συμβατά τα λειτουργικά τους 

συστήματα PalmOS και EPOC. Νωρίτερα, η Qualcomm συνεργάστηκε με τη 

3Com στην κατασκευή της συσκευής επικοινωνίας (communicator) PdQ, 

παρά του ότι η ίδια η Qualcomm έχει συμπράξει με την Microsoft στην 

εταιρία Wireless Knowledge.

Η Nokia, επιπρόσθετα στην ανάπτυξη των υπαρχόντων προϊόντων της, 

αποφάσισε να μην περιμένει περισσότερο τις σχετικές διαβουλεύσεις και 

πήρε άδεια να χρησιμοποιήσει το PalmOS σε ένα νέο προϊόν που βασίζεται 

στο λειτουργικό σύστημα EPOC της Symbian και θα τρέχει επιπλέον και το 

λειτουργικό PalmOS. Ο στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα υβριδικό 

προϊόν που να αποτελεί ταυτόχρονα μια συσκευή επικοινωνίας 

(communicator) με «μολύβι εισαγωγής» (pen-based User Interface) και ένα 

κινητό τηλέφωνο.

Αυτή η συμμαχία είναι απαραίτητη και έχει νόημα για όλα τα 

συνεργαζόμενα μέλη εάν επιθυμούν να κυριαρχήσουν στην αγορά. Η 

Microsoft είναι πολύ πιθανό να είναι η ηττημένη έναντι σε αυτή την πολύ 

ισχυρή ομάδα, που συνενώνει τους πρωτοπόρους της Ευρώπης και των 

ΗΠΑ στην αγορά των PDAs και των συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Μια 

περισσότερο στενή συνεργασία ή ακόμα και συγχώνευση μεταξύ αυτών των 

εταιριών φαίνεται απαραίτητη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό 

λειτουργικό που θα συνδυάζει τα πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά των 

λειτουργικών τους συστημάτων, PalmOS και EPOC [9].

Στη δημιουργία ενός φόρουμ με σκοπό την προώθηση του Linux ως ενός 

εναλλακτικού λειτουργικού συστήματος για καταναλωτικές συσκευές, 

συμπεριλαμβανομένων και των κινητών τηλεφώνων, έχουν προχωρήσει 

ορισμένοι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως. Στο CE
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Linux Forum συμμετέχουν η Matsushita Electric, η Sony, η Hitachi, η NEC, η 

Philips, η Samsung Electronics, η Sharp και η Toshiba. Στο συγκεκριμένο 
φόρουμ, οι συζητήσεις που θα γίνουν θα έχουν στόχο να καθορίσουν τις 

απαιτήσεις που υπάρχουν όσον αφορά τις επεκτάσεις του Linux, ώστε αυτό 

να καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτικών 

συσκευών [8].

Το πρώτο κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιεί ως λειτουργικό σύστημα το 

Linux παρουσίασε πρόσφατα η Motorola. Το μοντέλο ονομάζεται Α760 και 

είναι ένα συνδυασμός PDA και κινητού τηλεφώνου (με έγχρωμη οθόνη και 

πολλά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά), ενώ λειτουργεί σε δίκτυα GSM. Πρώτη 

περιοχή που θα κυκλοφορήσει αυτή της νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ 

παραμένει άγνωστο πότε θα το δούμε και στην Ευρώπη. Η κίνηση αυτή 

ήταν μάλλον αναμενόμενη από την Αμερικανική εταιρία, η οποία εδώ και 

αρκετούς μήνες ασχολούταν με τη χρήση του Linux στα κινητά τηλέφωνα [8].

Παράλληλα η Nokia παρουσίασε το νέο πακέτο Nokia Developer's Suite 

για J2ME έκδοση 1.1 για Linux. To Nokia Developer’s Suite για J2ME, 

έκδοση 1.1 για Linux,παρέχει στους προγραμματιστές εργαλεία προκειμένου 

να δημιουργούν, να δοκιμάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές που μπορεί 

κανείς να «κατεβάσει» και οι οποίες είναι σχεδιασμένες για Java 2 Micro 

Edition (J2ME), μία έκδοση της τεχνολογίας Java, ειδικά σχεδιασμένη για 

μικρά ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα. Επίσης, η Nokia ανακοίνωσε ότι 

υποστηρίζει την τεχνολογία Java σε μία ευρεία γκάμα των υπαρχόντων και 

μελλοντικών κινητών τερματικών της [8],

Πρόσφατα έφερε αποτελέσματα η συνεργασία της Motorola με τη 

Microsoft, με την παρουσίαση του ΜΡχ200, του πρώτου «καρπού» αυτής 

της συνεργασίας, που θα διατίθεται στο ευρύ κοινό από την Orange στην 
Ευρώπη και την AT&T Wireless στις ΗΠΑ. Η συνεργασία των δύο εταιριών 

θα συνεχιστεί και με την ανάπτυξη και άλλων «έξυπνων» κινητών και 

ασύρματων προσωπικών υπολογιστών «τσέπης» (pocket PC), ενώ 

περιλαμβάνει τις από κοινού ενέργειες μάρκετινγκ, αλλά και τη συνεργασία 

στην ανάπτυξη εφαρμογών.

Το ΜΡχ200, ένα high-end κινητό, ενσωματώνει το λογισμικό Windows 

Mobile 2003 της Microsoft και εντάσσεται στη γκάμα των νέων κινητών που 

θα προσφέρει η Orange στους επαγγελματίες συνδρομητές της. Στις πιο 

ενδιαφέρουσες λειτουργίες του, εντάσσεται η ονομαζόμενη Orange Backup, 

που επιτρέπει στους συνδρομητές της Orange να αποθηκεύσουν τα 

προσωπικά τους δεδομένα (επαφές, ημερολόγιο κ.λ.π.) στο δίκτυο της
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Orange και να τις ανακτούν, όποτε το επιθυμούν, ακόμα και αν χάσουν τη 

συσκευή τους, σε μια νέα συσκευή. Υπενθυμίζεται ότι η Orange έχει ξανα- 

συνεργαστεί με τη Microsoft, καθώς χρησιμοποιεί ήδη από τον Οκτώβριο 

του 2002, το SPV, το πρώτο κινητό τηλέφωνο με λειτουργικό σύστημα της 

Microsoft [8].

Ιδιαίτερα σημαντική στη «μάχη» των λειτουργικών συστημάτων για τις 

συσκευές κινητής τηλεφωνίας επόμενης γενιάς θεωρείται η συμφωνία 

μεταξύ Symbian και NTT DoCoMo. Συγκεκριμένα, η Ιαπωνική εταιρία 

πρόκειται να χρησιμοποιήσει το λειτουργικό σύστημα της Symbian ως μία 

από τις πλατφόρμες πάνω στις οποίες θα βασιστούν οι συσκευές της για 

δίκτυα 3ης γενιάς. Η DoCoMo επεσήμανε στη σχετική ανακοίνωση ότι το 

λογισμικό της Symbian έχει αποδειχτεί δημοφιλές μεταξύ των πελατών της, 

καθώς χρησιμοποιείται ήδη σε κάποιες συσκευές για το δίκτυο 3ης γενιάς 

FOMA [8],

2.3·4·2. Τερματικές συσκευές

Πολύ σύντομα πρόκειται να υπάρξει μια πληθώρα συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας στην αγορά που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τμημάτων 

διαφορετικών ομάδων καταναλωτών. Ξεχωρίζουμε κάποιες κατηγορίες 

τέτοιων συσκευών, αλλά προφανώς τα όρια είναι δυσδιάκριτα :

1) Κινητό τηλέφωνο (Mobile phone) : η παλαιού τύπου «ανόητη» συσκευή 

με δυνατότητα αποκλειστικά φωνητικής επικοινωνίας (π.χ. το StarTac 

της Motorola)

2) «Έξυπνο» τηλέφωνο (Smartphone) : το κινητό τηλέφωνο με δυνατότητες 

προσθήκης επιπλέον εφαρμογών και σύνδεσης με προσωπικό 

υπολογιστή (π.χ. Ericsson R380, Nokia 7110, Alcatel One Touch)
3) Συσκευή επικοινωνίας (Communicator) : μια συσκευή τύπου PDA 

ολοκληρωμένη με, ή συνδεδεμένη με, κινητό τηλέφωνο για μεταφορά 

φωνής και δεδομένων (π.χ. Ericsson Mobile Companion MC218, Nokia 

Communicator 9110)

4) Φορητός υπολογιστής (Laptop PC) : περιλαμβάνει όλους τους 

υπολογιστές του μεγέθους ενός τετραδίου (π.χ. το Vaio της Sony)

Στις αρχές του 2000, ήταν πολύ λίγα τα «έξυπνα» τηλέφωνα με 

τεχνολογία WAP που ήταν εμπορικά διαθέσιμα. Παρότι ο αριθμός των 

προϊόντων με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο ήταν αρχικά πολύ
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περιορισμένος σε μερικές και μόνο συσκευές, μέχρι το τέλος του 2001 οι 
περισσότερες συσκευές που παράγονταν διέθεταν πλέον ενσωματωμένη 

την τεχνολογία WAP.

Για την εύκολη εισαγωγή κειμένου στην υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων, 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και γενικότερα στο διαδίκτυο μέσω του κινητού 

τηλεφώνου, δυο διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν ακολουθεί. Η Nokia 

χρησιμοποιεί το λογισμικό T9 της Tegic στο «έξυπνο» της τηλέφωνο Nokia 

7110, που αναγνωρίζει τη λέξη που πρόκειται να εισαχθεί με την 

πληκτρολόγηση των πρώτων γραμμάτων της. Η Motorola χρησιμοποιεί το 

δικό της λογισμικό Lexicus iTap, με την ίδια λειτουργικότητα, στη συσκευή 

της Timeport L7089. Η Ericsson, από την άλλη, έχει αναπτύξει ένα 

εξωτερικό πληκτρολόγιο που κουμπώνει πάνω στις υπάρχουσες συσκευές 

της.

Τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα με τεχνολογία GPRS, και γενικότερα 

τεχνολογία 3ης γενιάς, περιλαμβάνουν κάθε είδους μελλοντική 

λειτουργικότητα που θα τα επιτρέπει να μετατρέπονται σε ηλεκτρονικές 

πολυ-συσκευές, όπως δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής σε μορφή MP3, 

αναπαραγωγής video σε μορφή MPEG και αλληλεπίδρασης με πλατφόρμες 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Οι φορητοί υπολογιστές μπορούν να συνδέονται με τα δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας έτσι ώστε να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα του 

εσωτερικού δικτύου της εταιρίας (intranet) και να περιηγούνται στο 

διαδίκτυο, με ταχύτητες έως 14,4 Kbit/s σε απλό δίκτυο GSM και με 

μεγαλύτερες ταχύτητες σε πιο σύγχρονα δίκτυα, όπως 38 Kbit/s σε δίκτυο 

HSCSD. Οι φορητοί υπολογιστές, όλο και περισσότερο γίνονται μικρότεροι 

και ελαφρύτεροι, και τα όρια μεταξύ αυτών και των PDAs έχουν αρχίσει να 

χάνονται [9].

Στην Ευρώπη, εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 72% παρουσίασαν 

οι πωλήσεις των «φορητών υπολογιστικών συσκευών» (PDAs και 

smartphones) κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2002, σύμφωνα 

τουλάχιστον με τελευταία έρευνα της Canalys. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω 

χρονικό διάστημα πωλήθηκαν 1,6 εκατ. συσκευές αυτής της κατηγορίας 

έναντι 928 χιλιάδων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2001. Βασική αιτία για την 

εντυπωσιακή αύξηση ήταν οι πωλήσεις των «έξυπνων» κινητών της Nokia 

(7650 και 9210), καθώς η Φινλανδική εταιρία πέτυχε να βρεθεί στην πρώτη 

θέση με μερίδιο 42% και πωλήσεις της τάξεως περίπου των 680.000

- Σελίδα 78 -



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
συσκευών. Στη δεύτερη θέση (αλλά στην πρώτη όσον αφορά στις συσκευές 

PDA) ήταν η Palm με μερίδιο 24% και αύξηση πωλήσεων 19%, ενώ η HP 

είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά 28% όπως και το μερίδιο της από 

23% σε μόλις 9%. Εκπληκτική είναι η άνοδος της Sony, οι πωλήσεις της 

οποίας αυξήθηκαν κατά 182% και το μερίδιο της από 3% έφθασε στο 5%

[8],

Αύξηση της τάξεως του 18,3% αναμένει η εταιρία ερευνών In-Stat/MDR 

ότι θα παρουσιάσουν οι πωλήσεις PDA σε παγκόσμιο επίπεδο το 2003. 

Σύμφωνα με την In-Stat/MDR, τα βελτιωμένα λειτουργικά συστήματα και η 

ενσωμάτωση ασύρματων και πολυμεσικών λειτουργιών στα PDA θα είναι 

μεταξύ των βασικών λόγων της αύξησης των πωλήσεων, ενώ οι αναλυτές 

της εταιρίας υποστηρίζουν ότι το 2003 θα είναι η καλύτερη χρονιά όσον 

αφορά στον ρυθμό ανάπτυξης. Στη σχετική μελέτη της η In-Stat/MDR 

αναφέρει ακόμη ότι το 2003 το 15% των PDA που θα είναι διαθέσιμα στην 

αγορά θα έχουν ενσωματωμένη τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

αρκετές συσκευές θα υποστηρίζουν τις τεχνολογίες Bluetooth και IEEE 

802.11b, ενώ το πλέον συνηθισμένο μέσο αποθήκευσης τείνει να γίνουν οι 

κάρτες Secure Digital [8].

Η Texas Instruments και η Microsoft ανακοίνωσαν πρόσφατα ένα νέο 

πρότυπο σχέδιο επεξεργαστή για PDA, το οποίο θα επιτρέπει στη συσκευή 

να λειτουργεί ως κινητό τηλέφωνο GSM/GPRS, να έχει πρόσβαση σε 

ασύρματα τοπικά δίκτυα και επιπλέον να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 

μέσω Bluetooth. Το εντυπωσιακό αυτό chip reference design ονομάζεται 

Wanda και παρουσιάστηκε στην έκθεση CTIA Wireless που 

πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ορλεάνη [8].

Οι Ευρωπαίοι δείχνουν να αρέσκονται στα κινητά τηλέφωνα με 

ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται 
από την πρόσφατη έρευνα της Canalys, σύμφωνα με την οποία οι πωλήσεις 

συσκευών κινητής τηλεφωνίας με κάμερα στη Δυτική Ευρώπη 

παρουσίασαν, το δεύτερο τρίμηνο του 2003, αύξηση 166%, σε σχέση με το 

πρώτο τρίμηνο του 2002, φθάνοντας στα 3,843 εκατ. τεμάχια. Στην πρώτη 

θέση βρίσκεται η Nokia με μερίδιο αγοράς 42,6%, ενώ ακολουθεί η Sony- 

Ericsson (που μέσα σε ένα τρίμηνο ανέβηκε από την τέταρτη στη δεύτερη 

θέση) με μερίδιο 22,1%. Στην τρίτη θέση είναι η Samsung (10,5%), η οποία 

παρουσίασε το πρώτο ανάλογο κινητό τηλέφωνό της μόλις το δεύτερο 

τρίμηνο. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρίσκονται η Sharp και Panasonic, 

με 9,7% και 7,4% αντίστοιχα.
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Σύμφωνα με τους αναλυτές της Canalys, σημαντική βοήθεια σε αυτή την 

εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων έχει προσφέρει το πακέτο υπηρεσιών 

Vodafone Live!, ενώ τονίζουν ότι πρόκειται για μία αγορά όπου σχεδόν τα 

πάντα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα [8].

2.3.3.3. Προγράμματα μικρο-περιήγησης

Το πρόγραμμα μικρο-περιήγησης (web microbrowser) είναι λογισμικό 

που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε ιστοσελίδες του διαδικτύου από έναν 

υπολογιστή παλάμης. Έτσι, οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί σε 

μορφή WML είναι προσβάσιμο από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και από τις 

αντίστοιχες συσκευές. Αυτό το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί είτε στην 

ίδια τη συσκευή (built-in), είτε στην κάρτα SIM. Εντούτοις, η πρόθεση των 

κατασκευαστών προγραμμάτων μικρο-περιήγησης είναι να πουλάνε τις 

δικές τους πύλες WAP (gateways) στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.

Στην αντίστοιχη αγορά έχει επιβληθεί το πρόγραμμα μικρο-περιήγησης 

UP.Browser της Phone.com, που τον χρησιμοποιούν το 90% των 

κατασκευαστών υπολογιστών παλάμης και το Palm VII της 3Com. Εξαίρεση 

αποτελούν οι εταιρίες Nokia και Ericsson. Η Nokia χρησιμοποιεί στα 

«έξυπνα» τηλέφωνα και συσκευές επικοινωνίας (όπως στο Nokia 

Communicator 7110) μια δική της εκδοχή του προγράμματος μικρο- 

περιήγησης, βασισμένο στην τεχνολογία WAP, και το οποίο προμηθεύει 

επίσης και σε άλλους κατασκευαστές συσκευών. Επιπλέον, η Nokia διαθέτει 

αυτό το λογισμικό και στην αγορά των ΗΠΑ μέσω της εταιρίας Spyglass, 

ενός προμηθευτή λύσεων για το διαδίκτυο.

Η Microsoft χρησιμοποιεί το δικό της πρόγραμμα μικρο-περιήγησης, που 

έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για το λειτουργικό Windows CE. Η Microsoft 
εξαγόρασε την εταιρία STNC τον Ιούλη του 1999, λόγω κυρίως του 

επιτυχημένου της προγράμματος μικρο-περιήγησης, και τον οποίο 

προμηθευόταν η Symbian, ο κυριότερος ανταγωνιστής της Microsoft στα 

λειτουργικά συστήματα των PDAs/communicators. Η Microsoft συνεχίζει να 

εμπορεύεται το πρόγραμμα μικρο-περιήγησης της STNC, αλλά η Symbian 

αναζήτησε επειγόντως κάποιον άλλο προμηθευτή για να μην εξαρτάται από 

τον ανταγωνιστή της.

Επίσης, η Σουηδική εταιρία AU-System Mobile συνεργάστηκε με τη 

Φινλανδική εταιρία κατασκευής καρτών SIM Setec, για την ενσωμάτωση 

ενός προγράμματος μικρο-περιήγησης τεχνολογίας WAP εντός της κάρτας
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SIM, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από συσκευές παλαιότερης 

τεχνολογίας. Αυτό αποτελούσε ένα μεταβατικό στάδιο έως ότου οι συσκευές 

που υποστηρίζουν WAP έγιναν ευρέως χρησιμοποιούμενες.

Τέλος, η Γερμανική εταιρία «έξυπνων» καρτών Giesecke & Devrient 

ανέπτυξε το δικό της λογισμικό για πρόσβαση και περιήγηση στο διαδίκτυο 

μέσω της πύλης STARSIM, το οποίο βασιζόταν στην τεχνολογία SIM 

Application Toolkit (SAT) και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από συσκευές 

παλαιότερης τεχνολογίας. Αυτή ήταν επίσης μια μεταβατική τεχνολογία για 

πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητού, πριν ακόμα προσφερθούν 

υπηρεσίες WAP [9].

2.3.3.4, Bluetooth

To Bluetooth είναι μια τεχνολογία ραδιο-εκπομπής χαμηλής ισχύος που 

αναπτύσσεται για να αντικαταστήσει τα καλώδια και τη σύνδεση με 

υπέρυθρες ακτίνες (InfraRed, IR) για αποστάσεις έως δέκα μέτρα. Συσκευές 

όπως προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, κινητά τηλέφωνα και PDAs 

μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν δεδομένα 

μέσω ενός ασύρματου πομποδέκτη που τοποθετείται πάνω σε ένα 

ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip).

Υπάρχουν πάνω από 1000 εταιρίες παγκοσμίως που υποστηρίζουν 

αυτήν την τεχνολογία μέσω ενός ειδικού οργανισμού (Bluetooth Special 

Interest Group). Μετά από σημαντική καθυστέρηση, τα πρώτα «έξυπνα» 

κινητά τηλέφωνα εξοπλισμένα με τεχνολογία Bluetooth είναι διαθέσιμα στην 

αγορά από το τέλος του 2001.

Η σημαντικότερη εφαρμογή της τεχνολογίας Bluetooth είναι ο 

συγχρονισμός διαφόρων συσκευών, όπως προσωπικοί υπολογιστές, κινητά 
τηλέφωνα και PDAs, που θα επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων (data entry) 

μια και μόνο φορά ανεξάρτητα από τον τύπο της συσκευής που 

χρησιμοποιείται. Επιπλέον, η ανταλλαγή δεδομένων (για παράδειγμα στα 

τερματικά των σημείων πώλησης), οι εφαρμογές «ηλεκτρονικού 

πορτοφολιού» και διαχείρισης εισιτηρίων μέσω των κινητών τηλεφώνων θα 

μπορούσαν να ωθήσουν στην επιτυχία του Bluetooth. Η τεχνολογία 

Bluetooth θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίσης σε ασύρματα τοπικά 

δίκτυα (Wireless LAN) λόγω του ότι επιτρέπει ταχύτητες μεταφοράς έως 

1 Mbit/s.
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Χρησιμοποιώντας το Bluetooth είναι δυνατόν να διαχωριστούν ο 

πομποδέκτης από το ακουστικό και την οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου. 

Έτσι, είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο πομποδέκτης σε μια θήκη στην ζώνη 

και η οθόνη στο ρολόι ενός ατόμου χωρίς τη χρήση ενσύρματων μέσων, 

αποφεύγοντας την έκθεση του εγκεφάλου στα επίπεδα ενέργειας που 

εκπέμπουν τα σημερινά κινητά τηλέφωνα.

Αν και το m-b μπορούσε να προχωρήσει και με άλλους εναλλακτικούς 

τρόπους εκτός της τεχνολογίας Bluetooth, εντούτοις η χρήση του προσδίδει 

αποτελεσματικότητα σε θέματα πληρωμών και ασφάλειας μέσω του 

καναλιού της κινητής τηλεφωνίας. To Bluetooth προσφέρει τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για τη μετατροπή ενός κινητού τηλεφώνου σε ένα πραγματικό 

εργαλείο ζωής (lifetool) [9].

2.3.3.5. «Έξυπνες» κάρτες

Οι «έξυπνες» κάρτες (smartcards), δηλαδή τα ολοκληρωμένα κυκλώματα 

σε συνδυασμό με έναν μικρο-επεξεργαστή, όπως των εταιριών GeldKarte, 

Proton και Mondex, μπορούν να διαθέτουν λειτουργίες πίστωσης, χρέωσης, 

ψηφιακής υπογραφής, «ηλεκτρονικού πορτοφολιού». Είναι δυνατόν επίσης 

να χρησιμοποιηθούν ως αρχεία προσωπικών ιατρικών δεδομένων. Οι 

κάρτες SIM (Subscriber Identification Module) που χρησιμοποιούνται στα 

κινητά τηλέφωνα τεχνολογίας GSM μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως ένα 

είδος «έξυπνων» καρτών. Το μέγεθος τους και η συμβατότητα με τις 

μαγνητικές κάρτες κάνουν θεωρητικά τις «έξυπνες» κάρτες ιδανικό μέσο για 

την τήρηση προσωπικών στοιχείων, όπως μυστικά κλειδιά, κωδικοί, ιατρικά 

δεδομένα και προφίλ προσωπικών επιλογών.

Παρότι πολλές «έξυπνες» κάρτες έχουν προσφερθεί στους καταναλωτές 

για άλλους λόγους (π.χ. κάρτες αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών) και όχι 

ως πιστωτικές κάρτες για απ’ ευθείας πληρωμές, συντηρείται μια συζήτηση 

για την αποτελεσματικότητα αυτών ως εργαλείων «ηλεκτρονικού 

πορτοφολιού». Στο τέλος του 2000 κυκλοφορούσαν στην αγορά περί τα 30 

εκατ. κάρτες της Proton και 55 εκατ. κάρτες της GeldKarte. Εντούτοις, η 

χρήση αυτών για μικρο-πληρωμές δεν ήταν επιτυχημένη. Στη Γερμανία, το 

30% των χρηστών της κάρτας GeldKarte γνωρίζουν ότι κατέχουν μια 

«έξυπνη» κάρτα, γιατί την έχουν χρησιμοποιήσει ως τραπεζική κάρτα ενώ 

πολλοί από αυτούς δεν τις έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ως «ηλεκτρονικό 

πορτοφόλι».
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Ένα κοινό πρότυπο για «έξυπνες» κάρτες δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα. Το 

ισχυρό φόρουμ OpenCard που απαριθμεί 20 μέλη, μεταξύ των οποίων η 

IBM, η Sun, η Visa, η Gemplus και η Schlumberger, έχει προσπαθήσει να 

προωθήσει διαλειτουργικές λύσεις που αναπτύσσονται σε Java, πάνω σε 

διάφορες πλατφόρμες υλικού και λογισμικού. Οι περισσότερες εταιρίες όμως 

δε φαίνεται να δεσμεύονται σε κοινούς στόχους. Η Visa, για παράδειγμα, 

έχει αναπτύξει μια δίκιά της πλατφόρμα, που ονομάζεται OpenPlatform, και 

που προωθεί ανεξάρτητα στην αγορά.

Επιπλέον, υπάρχει μια συνεχιζόμενη προσπάθεια να αναπτυχθούν οι 

κάρτες πολλαπλών εφαρμογών (Multos-card), που επιδιώκουν να είναι 

συμβατές με τα περισσότερα διεθνή πρότυπα, όπως τις κάρτες SIM των 

δικτύων GSM ή τις κάρτες EMV (Europay-Mastercard-Visa). Προς το παρόν 

αυτές οι κάρτες δεν είναι συμβατές με την κάρτα Javacard, μια ευρέως 

διαδεδομένη τεχνολογία «έξυπνων» καρτών. Η συμβατότητα μεταξύ των 

Multos-card και Javacard έχει συμφωνηθεί και αναμένονται πλήρως 

συμβατά προϊόντα στο μέλλον.

Εντούτοις, πολλά διαφορετικά πρότυπα έχουν δημιουργηθεί από τους 

διάφορους κατασκευαστές τόσο για το λειτουργικό σύστημα των «έξυπνων» 

καρτών, όσο και για τα τερματικά των σημείων πώλησης (Position Of Sales, 

POS). Προς το παρόν, κανένα από αυτά δε φαίνεται να κερδίζει μια ηγετική 

θέση. Ο τεχνολογικός παράγοντας δεν είναι αυτός που κάνει τη διαφορά στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι κυρίως ο επιχειρηματικός, όπως η αποδοχή 

των καταναλωτών και η διαθεσιμότητα κοινών αναγνωστών καρτών.

Η Microsoft έχει τοποθετηθεί ως η εταιρία που θα ενοποιήσει τα 

λειτουργικά συστήματα για «έξυπνες» κάρτες, προωθώντας από τα τέλη του 

1999 το λειτουργικό Windows για Smartcards. Κάρτες SIM που τρέχουν σε 

αυτό το λειτουργικό, μπορούν να διατίθενται με ενσωματωμένες εφαρμογές 

ή με λογισμικό που «κατεβάζει» ο χρήστης από το διαδίκτυο. Μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνονται ασφαλής είσοδος (logon) τύπου Windows 2000, 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο, κατάλογο, 

τραπεζικές συναλλαγές, κρυπτογράφηση, πληρωμή, ηλεκτρονική 

υπογραφή, και επίσης τυπικές απαιτήσεις του GSM, όπως αυθεντικότητα, 

αναγνώριση και φορητή μνήμη.

Αναμένεται ότι με τη διείσδυση της τεχνολογίας WAP σε κρίσιμη μάζα 

χρηστών, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες θα μετακινηθούν από τη συσκευή 

(client) προς την πλευρά του δικτύου (server), έτσι ώστε μόνο ένα μικρό 

κομμάτι του λογισμικού να «τρέχει» στην πλευρά του πελάτη (thin client).
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Εντούτοις, είναι πολύ πιθανό ότι και στο μέλλον η κάρτα SIM θα συνεχίσει 

να φιλοξενεί στοιχεία και εφαρμογές όπως το τηλεφωνικό νούμερο, την 

αυθεντικότητα, την ψηφιακή υπογραφή, την αναγνώριση, το συγχρονισμό, 

την κρυπτογράφηση και κάποιες προτιμούμενες ιστοσελίδες.

Η εξέλιξη της αγοράς των «έξυπνων» καρτών είναι πολύ δύσκολο να 

προβλεφθεί μέχρι την ανάπτυξη μιας προτυποποιημένης και πολλαπλών 

εφαρμογών τέτοιας κάρτας, που θα επιτρέπει το συνδυασμό ενός αριθμού 

διαφορετικών εφαρμογών, όπως των τυπικών εφαρμογών μιας κάρτας SIM 

για δίκτυο GSM και άλλων εφαρμογών προστασίας, όπως το ΡΚΙ (Public 

Key Infrastructure). Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για κάτι τέτοιο, με σκοπό να 

ισχυροποιήσουν το όραμά τους για χρήση των κινητών ως καθημερινών 

εργαλείων ζωής [9].

2.3.3.6. Υποδομή δημόσιου κλειδιού

Η ασφάλεια είναι από τους κρισιμότερους παράγοντες στο «κινητό 

ηλεκτρονικό εμπόριο». Αν και η τεχνολογία GSM προσφέρει κάποιες 

βελτιώσεις σε αυτό το θέμα, μέσω της χρήσης PIN (Personal Identification 

Number) κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, μέσω ενός πρωτοκόλλου 

αναγνώρισης αυθεντικότητας μεταξύ της συσκευής και του δικτύου και μέσω 

της κρυπτογράφησης της φωνής και των δεδομένων με το πρωτόκολλο SSL 

(Secure Socket Layer), όλα αυτά δεν είναι επαρκή για τη διασφάλιση 

ασύρματων συναλλαγών.

Οι «έξυπνες» κάρτες θεωρούνται ως ο προτεινόμενος τρόπος για 

πρόσβαση σε ασφαλή συστήματα. Η «έξυπνη» κάρτα μπορεί να υφίσταται 

στη μορφή μιας πιστωτικής κάρτας ή στη μορφή μιας κάρτας SIM. Έτσι 
γίνεται δυνατό να τρέχουν ένα πλήθος εφαρμογών σε μια τέτοια απλή 

κάρτα.

Η κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί εμπιστευτικότητα, 

μέσω ενός «μυστικού» κλειδιού σε σχέση με έναν αλγόριθμο. Αυτή η 

διαδικασία παράγει μια ακατανόητη έκδοση του αυθεντικού μηνύματος, που 

ο παραλήπτης μπορεί να αποκρυπτογραφήσει χρησιμοποιώντας το αρχικό 

κλειδί. Το κλειδί θα πρέπει να είναι γνωστό αποκλειστικά και μόνο στα δύο 

μέρη που επικοινωνούν.

Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 

κρυπτογράφηση ενός κειμένου : η συμμετρική και η ασύμμετρη. Με τη
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συμμετρική μέθοδο, το ίδιο κλειδί χρησιμοποιείται στην κρυπτογράφηση 

αλλά και στην αποκρυπτογράφηση. Το μειονέκτημα είναι ότι το κλειδί θα 

πρέπει να σταλθεί στον παραλήπτη μέσω του ίδιου καναλιού, και κάποιος 

τρίτος θα μπορούσε να το υποκλέψει κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Χρησιμοποιώντας τον ασύμμετρο αλγόριθμο, γνωστό επίσης ως μέθοδος 

του δημόσιου κλειδιού, έχουμε ένα ζεύγος κλειδιών : το ιδιωτικό (private) και 

το δημόσιο κλειδί (public key). Η πληροφορία που έχει κρυπτογραφηθεί 

χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί, είναι μόνο δυνατόν να ανακτηθεί 

χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό ιδιωτικό κλειδί. Σύμφωνα με αυτό το 

σύστημα, τα δημόσια κλειδιά όλων των χρηστών είναι δημοσιοποιημένα σε 

ανοικτούς καταλόγους, διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία μεταξύ των 

χρηστών. Εκτός από την κρυπτογράφηση, ο συνδυασμός δημόσιου και 

ιδιωτικού κλειδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία και την 

επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής.

Οι πιο γνωστές μέθοδοι είναι η συμμετρική κρυπτογράφηση DES (Data 

Encryption Standard) ή 3-DES. Με τη συμμετρική κρυπτογράφηση και τα 

δύο μέρη διαθέτουν το ίδιο κλειδί, τυπικά 40 έως128 bits. Η ασύμμετρη 

κρυπτογράφηση αρχίζει να κερδίζει έδαφος γιατί είναι νομική απαίτηση σε 

κάποια κράτη, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία λόγω του νόμου για την 

ψηφιακή υπογραφή. Πρόκειται να γίνει ακόμα πιο διαδεδομένη μέθοδος στο 

μέλλον λόγω της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μάρτη του 1999 για 

την ηλεκτρονική υπογραφή, που σταδιακά μεταφράζεται σε εθνικούς 

νόμους. Με την ασύμμετρη κρυπτογράφηση, κάθε μέρος έχει ένα ζεύγος 

κλειδιών, ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό κλειδί, τυπικά 1024 έως 2048 bits.

Ο ηγέτης της αγοράς στα θέματα ασφαλείας στο «κινητό ηλεκτρονικό 

εμπόριο» είναι το προϊόν SmartTrust της Sonera, που προσφέρει υποδομή 

δημόσιου κλειδιού (ΡΚΙ, Public Key Infrastructure) από το 1999. Η Sonera 

συνεργάζεται επίσης με τον αντίστοιχο ηγέτη στην Αμερικάνικη αγορά, την 
εταιρία GTE CyberTrust. Το ΡΚΙ χρησιμοποιεί πιστοποιητικά, αρχές 

πιστοποίησης, ασύμμετρη κρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή. Η 

Sonera έχει υλοποιήσει την τεχνολογία ΡΚΙ εντός της κάρτας SIM για χρήση 

σε κοινό τηλέφωνο GSM, έτσι ώστε να μην απαιτείται ειδικός αναγνώστης 

«έξυπνης» κάρτας. Ανάμεσα στις πολλές εταιρίες που προσφέρουν λύσεις 

της τεχνολογίας ΡΚΙ, περιλαμβάνεται η Ιρλανδική εταιρία Baltimore και η 

οποία συνεργάζεται με την εταιρία Apion που είναι προμηθευτής πυλών 

(gateways) WAP.
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Η πλήρης ασφάλεια στην τεχνολογία ΡΚΙ επιτυγχάνεται μέσω :

• ψηφιακής υπογραφής για αναγνώριση πελάτη και εμπόρου,

• μη άρνηση της συμμετοχής στη συναλλαγή,

• ισχυρή κρυπτογράφηση,

• ακεραιότητα του μηνύματος,

• εμπιστευτικότητα.

Μια νέα πρωτοβουλία, η συμμαχία Radicchio ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 

1999 από τις εταιρίες EDS, Sonera, Gemplus και Ericsson για την 

προώθηση της τεχνολογίας ΡΚΙ ως ενός προτύπου για ασφαλείς 

συναλλαγές στο «κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο».. Η επιτυχία αυτής της 

πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό στο κατά πόσο θα 

καταφέρουν αυτές οι εταιρίες να λανσάρουν το πρότυπο τους στην αγορά 

και στο πόσες άλλες εταιρίες θα συμμαχήσουν στη συνέχεια.

Λύσεις που προσφέρουν ασφάλεια συμπεριλαμβάνονται όλο και 

περισσότερο σε εφαρμογές ή πλατφόρμες, με σκοπό να αυξήσουν την 

αξιοπιστία και να μειώσουν το επιπρόσθετο εύρος ζώνης που απαιτείται 

κατά τη χρήση λογισμικού κρυπτογράφησης. Η Αμερικάνικη εταιρία JP 

Systems χρησιμοποιεί την τεχνολογία ασύμμετρης κρυπτογράφησης της 

Certicom και την τεχνολογία του SSL (Secure Socket Layer) Plus στο 

ασύρματο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρομοίως η εταιρία Puma 

Technology, προμηθευτής λογισμικού συγχρονισμού, συνεργάζεται με τη 

Certicom.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών Twister της Brokat χρησιμοποιεί 

επίσης την τεχνολογία της ηλεκτρονικής υπογραφής, πάνω στην κάρτα SIM. 

Η Γερμανική εταιρία, που χρησιμοποιεί συμμετρική κρυπτογράφηση με 128 

bits, έχει αναπτύξει επίσης τεχνολογία ΡΚΙ για κινητά τηλέφωνα που 

λειτουργεί πιλοτικά στην Σιγκαπούρη από τη Deutsche Telekom. Επίσης, η 

Hewlett Packard έχει προσαρμόσει το λογισμικό VeriSmart για ηλεκτρονικό 

εμπόριο ώστε να υποστηρίζει ασφαλείς συνόδους με συσκευές WAP [9].

Στον ελληνικό χώρο, η Mellon Technologies ανέλαβε, στο πλαίσιο του 

έργου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορά στη μηχανοργάνωση του 

ποινικού μητρώου, την εγκατάσταση συστήματος υποδομής δημόσιου 

κλειδιού (ΡΚΙ) για την εγκαθίδρυση αρχής πιστοποίησης με σκοπό την 

έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις 

παντός τύπου επικοινωνίες και εργασίες του προσωπικού του υπουργείου.
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Στο πλαίσιο του έργου η Mellon Technologies συνεργάστηκε με την 

κοινοπραξία εταιριών Unisystems-Delta Singular, που είναι οι κύριοι 

ανάδοχοι του έργου.

Η λύση στηρίζεται σε λογισμικό του Σουηδικού οίκου Nexus Technology 

AB-Smart Trust. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι σύμφωνη με όλα τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα περί ψηφιακών υπογραφών, γεγονός που επιτρέπει 

στο υπουργείο να επεκτείνει το σύστημα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 

εκδίδει αναγνωρισμένα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά με χρήση των οποίων 

είναι δυνατή η δημιουργία προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, η οποία 

επέχει θέση ιδιόχειρης.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, αποτελεί τη δεύτερη παρόμοιου 

συστήματος στην Ελλάδα, έπειτα από αυτή που έλαβε χώρα για λογαριασμό 

της ΑΣΥΚ Α.Ε., θυγατρικής του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών [8].

2.3.3.7. Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός είναι παράγοντας κλειδί για την προώθηση του «κινητού 

ηλεκτρονικού εμπορίου», γιατί υπάρχουν απαιτήσεις τόσο για εφαρμογές 

μέσω του διαδικτύου όσο και για τοπικές εφαρμογές που τρέχουν στον 

προσωπικό υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή. Ο 

συγχρονισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία όμοιες εκδόσεις εφαρμογών 

και δεδομένων συντηρούνται ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε συσκευή 

επιλέξει ο χρήστης. Έως πρόσφατα στις εταιρικές χρήσεις, τα θέματα 

διαχείρισης και συγχρονισμού των ασύρματων συσκευών ήταν κυρίως 

μέλημα των ατόμων που τα χρησιμοποιούσαν παρά του αντίστοιχου 

οργανισμού, και αυτό λόγω του σχετικώς μικρού ρυθμού διείσδυσης των 

PDAs. Εντούτοις, οι εταιρίες για να αυξήσουν την παραγωγικότητα των 
υπαλλήλων τους, συμπεριλαμβάνουν τη χρήση συσκευών επικοινωνίας 

(communicator) και «έξυπνων» τηλεφώνων (smartphone) στην στρατηγική 

πληροφορικής και επικοινωνιών του οργανισμού τους. Οι εταιρικές 

εφαρμογές μέσω του καναλιού της κινητής τηλεφωνίας, όπως ERP 

(Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship 

Management), KM (Knowledge Management) ή διαχείριση στόλου (fleet 

management), απαιτούν ένα μέρος των εταιρικών δεδομένων να είναι 

διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή στον εργαζόμενο, μετατρέποντας έτσι τις 

ασύρματες συσκευές σε μια επέκταση του ενδο-δικτύου του οργανισμού 

(intranet).
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Για παράδειγμα, το λογισμικό Intellisync Anywhere της Puma Technology 

επιτρέπει τον συγχρονισμό εξ αποστάσεως και βάσει τοπικού ασύρματου 

δικτύου των συσκευών PalmOS με εφαρμογές όπως MS Exchange και 

Lotus Domino, ως μέρος της εταιρικής υποδομής. Η Motorola έχει ξεκινήσει 

την πρωτοβουλία Starfish TrueSync για την εξέλιξη της τεχνολογίας 

συγχρονισμού. Η Βρετανική εταιρία Paragon έχει αναπτύξει το λογισμικό 

FoneSync που επιτρέπει τους χρήστες να ενημερώνουν το κατάλογο 

ονομάτων του κινητού τους τηλεφώνου από ένα προσωπικό υπολογιστή.

Η εταιρία FusionOne έχει αναπτύξει την τεχνολογία συγχρονισμού 

Internet Sync μέσω του διαδικτύου, που διευκολύνει την απαίτηση για 

πρόσβαση σε δεδομένα οπουδήποτε και οποτεδήποτε (anywhere and 

anytime). Το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα να 

συντηρούνται αρχεία και αναφορές σε ένα προσωπικό υπολογιστή στο 

γραφείο, τα οποία μετατρέπονται και μεταφέρονται σε κάποιον 

αποθηκευτικό χώρο σε έναν εξυπηρετητή του διαδικτύου. Από εκεί, τα 

δεδομένα «κατεβαίνουν» αυτόματα σε άλλες συγκεκριμένες συσκευές 

(smartphone, communicator ή προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι) όταν αυτές 

συνδεθούν στο διαδίκτυο την επόμενη φορά. Τέλος, πολλές εταιρίες, όπως η 

Jump (εξαγοράστηκε από την Microsoft), η Visto’s Briefcase και η 

desktop.com, σκοπεύουν να κάνουν όλες τις εφαρμογές των χρηστών, 

αρχεία και δεδομένα διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου και έτσι προσβάσιμα 

μέσω οποιοσδήποτε ασύρματης συσκευής [9].

2.3.5. Τεχνολογίες εντοπισμού θέσεοκ

Η δυνατότητα εντοπισμού της θέσης μιας ασύρματης συσκευής, και άρα 

η προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με γεωγραφική αναφορά, 

είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που ωθούν το «κινητό 

ηλεκτρονικό εμπόριο». Οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσεως μπορούν να 

υλοποιηθούν βάσει της συσκευή ή του δικτύου. Η σημαντικότερη ώθηση για 

αυτή την τεχνολογία προέρχεται από τις ΗΠΑ, όπου οι εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας έχουν αναγκαστεί από την αντίστοιχη κανονιστική αρχή (FCC, 

Federal Communications Commission) να προσφέρουν υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης (Ε911) με τέτοιο τρόπο ώστε ο εντοπισμός της θέσεως μιας 

καλούμενης συσκευής να μπορεί να γίνει σε μια ακτίνα 125 μέτρων για το 

67% των περιπτώσεων. Στην Ευρώπη, ο οργανισμός ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute) έχει δημιουργήσει από το 1999 τα
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τρία πρώτα πρότυπα LFS (Location Fixing Schemes) : GPS, E-OTD και 

TOA [9],

2.3.5.1. Τεγνολογία GPS

To παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσεως GPS (Global Positioning 

System) αποτελείται από 24 δορυφόρους που περιτριγυρίζουν τη Γη σε 

συγκεκριμένο σχηματισμό έτσι ώστε αρκετοί από αυτούς να βρίσκονται κάθε 

φορά σε οπτική επαφή με οποιαδήποτε συσκευή GPS στην επιφάνεια της. 

Ο δέκτης μιας συσκευής GPS μπορεί και υπολογίζει με αρκετή ακρίβεια τη 

θέση του με τη βοήθεια της συνεχούς εκπομπής από τους δορυφόρους της 

θέσης τους και της κατεύθυνσης τους. Ο καθένας που διαθέτει μια συσκευή 

με τον κατάλληλο δέκτη μπορεί να χρησιμοποιεί το σύστημα GPS ελεύθερα. 

Αρχικά το σύστημα GPS αναπτύχθηκε για στρατιωτική χρήση στις ΗΠΑ, 

αλλά από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 χρησιμοποιείται ευρέως από 

τους απλούς πολίτες.

Το σύστημα GPS απαιτεί επιπλέον εξαρτήματα ή τροποποιήσεις για τις 

συσκευές κινητής τηλεφωνίας έτσι ώστε να μετατραπούν σε κατάλληλους 

δέκτες. Η τεχνολογία GPS για χρήση στην κινητή τηλεφωνία αναπτύσσεται 

από εταιρίες όπως η SnapTrack και η SiRF, ενώ ήδη βρίσκεται σε χρήση 

στις συσκευές διπλής κατάστασης GSM/GPS της Benefon [9].

Σύμφωνα με την εταιρία ερευνών ΑΒΙ, 22 δις $ εκτιμάται η αγορά για το 

σύστημα GPS το 2008 [8].

2.3.5.2. Τεγνολογία E-OTD

Η τεχνολογία E-OTD (Enhanced Observed Time Difference) χρησιμοποιεί 

την υπάρχουσα υποδομή του δικτύου GSM για τον εντοπισμό της θέσης 

μιας συσκευής. Όταν ένας χρήστης καλεί επιλεγμένους παρόχους 

υπηρεσιών τότε αποστέλλονται δεδομένα που έχουν σχέση με τη θέση της 

συσκευής. Η λειτουργία της τεχνολογίας E-OTD βασίζεται στη σύγκριση του 

σχετικού χρόνου άφιξης, στη συσκευή και στο γειτονικό δέκτη, σημάτων που 

εκπέμπονται από τους σταθμούς βάσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

Ανάμεσα στους προμηθευτές της τεχνολογίας E-OTD περιλαμβάνονται 

εταιρίες όπως η PCS, η Ericsson και η ΒΤ Cellnet [9].
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2.3.5.3. Τεγνολογία ΤΟΑ

Η τεχνολογία ΤΟΑ (Time Of Arrival) απαιτεί σημαντικότερες 

τροποποιήσεις στο δίκτυο και για αυτό θεωρείται αντιοικονομική. Η 

εγκατάσταση αυτής της τεχνολογίας στην πλήρη έκταση ενός δικτύου 

υπολογίζεται ότι κοστίζει 10 φορές περισσότερο από ένα σύστημα E-OTD

[9],

2.3.5.4. Τεγνολογία COO

Η τεχνολογία COO (Cell Of Origin) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

εντοπισμό της θέσης συνδρομητών δικτύων κινητής τηλεφωνίας, αλλά δεν 

παρέχει τόση ακρίβεια όπως οι προηγούμενες τρεις μέθοδοι. Δεν 

απαιτούνται τροποποιήσεις επί της συσκευής αλλά αντιθέτως σημαντική 

αναβάθμιση επί του δικτύου. Ενώ σε αστικές περιοχές η τεχνολογία COO θα 

μπορούσε να καθορίσει τη θέση μιας συσκευής με αρκετή ακρίβεια λόγω του 

μικρού μεγέθους της κυψελίδας του δικτύου, η ίδια τεχνολογία δεν θα ήταν 

επαρκής στην επαρχία όπου το μέγεθος της κυψελίδας είναι μεγαλύτερο [9].

2.3.5.5. Τεγνολογία Galileo

Την υλοποίηση του προγράμματος Galileo, στόχος του οποίου είναι η 

δημιουργία ενός συστήματος δορυφορικού εντοπισμού θέσης, αντίστοιχου 

με το Αμερικανικό GPS (Global Positioning System), αποφάσισε εντός του 

2003 το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κίνηση αυτή 

θεωρείται πολύ σημαντική ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί η ΕΕ από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτός είναι 
άλλωστε και ο λόγος που οι ΗΠΑ αντιδρούν και προβάλλουν πολλά εμπόδια 

όσον αφορά στον συντονισμό συχνοτήτων, αλλά και στη διαλειτουργικότητα 

των δύο συστημάτων.

To Galileo θα χρησιμοποιεί, όταν ολοκληρωθεί μετά από περίπου 4 

χρόνια, περισσότερους από 15 δορυφόρους και θα είναι ένα σύστημα που 

δεν θα χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς. Στο Συμβούλιο 

αποφασίστηκε η ενσωμάτωση στο Galileo και του Egnos, ενός ακόμη 

ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος, με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας, 

της αξιοπιστίας και της ποιότητας του σήματος [8].

- Σελίδα 90 -



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

2.3.5.6. Ανεξάρτητες τεγνολογίες

Η εταιρία SignalSoft έχει αναπτύξει το δικό της ασύρματο σύστημα 

υπηρεσιών εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιεί κάποιες από τις 

προηγούμενες τεχνολογίες. Το λογισμικό εγκαθίσταται στο δίκτυο της 

κινητής τηλεφωνίας και δύναται να συνδυάσει τον εντοπισμό της θέσης με 

σχετικό περιεχόμενο. Η SignalSoft έχει επίσης αναπτύξει ένα εργαλείο για 

την διαχείριση της υπηρεσίας και για την προσαρμογή του γεωγραφικού 

πλάτους σε ορισμένη ζώνη.

Επίσης, η Σουηδική εταιρία CellPoint έχει αναπτύξει μια άλλη τεχνολογία. 

Εγκαθίσταται επί της συσκευής και λειτουργεί σε οποιοδήποτε δίκτυο GSM 

χωρίς τροποποιήσεις. Η εφαρμογή απαιτεί έναν αποκλειστικό εξυπηρετητή 

(server) και λειτουργεί βάσει της αρχής της τριγωνοποίησης μεταξύ της 

συσκευής και των πλησιέστερων σταθμών βάσης. Έτσι το σύστημα 

εγκαθίσταται πολύ γρήγορα και είναι αρκετά οικονομικό σε σύγκριση με τις 

άλλες ανταγωνίσιμες τεχνολογίες. Το σύστημα της CellPoint δίνει ακρίβεια 

100 μέτρων σε αστικές περιοχές και 200 μέτρα στην επαρχία.

Αναμένεται ότι οι τεχνολογίες εντοπισμού θέσης που βασίζονται στο 

δίκτυο GSM θα επιτρέψουν τη διανομή πληροφορίας υψηλής αξίας και 

τοπικής αναφοράς. Δεν είναι γνωστό ποια τεχνολογία θα επικρατήσει στο 

μέλλον γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί προς το παρόν αρκετές εμπορικές 

εφαρμογές, εκτός από την τεχνολογία της CellPoint που έχει ήδη 

εγκατασταθεί από την Tele2 στη Σουηδία από το Νοέμβρη του 1999. Τα 

πλεονεκτήματα του χρόνου και του κόστους δίνουν προβάδισμα στην 

τεχνολογία CellPoint στον άμεσο χρονικό ορίζοντα, ενώ μεσοπρόθεσμα η 

τεχνολογία E-OTD θα μπορούσε να κατακτήσει μερίδιο της αγοράς. 
Εντούτοις, αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν η τεχνολογία της CellPoint δε 

μπορέσει να προσφέρει ικανοποιητική επεκτασιμότητα στο μέλλον, 

βασισμένη στη δική της προσέγγιση ή στην υιοθέτηση της τεχνολογίας GPS.

Όλες αυτές οι τεχνολογίες εντοπισμού θέσης στο πλαίσιο της κινητής 

τηλεφωνίας αναμένεται να ωθήσουν σε συνεργασία παρόχους περιεχομένου 

με παρόχους γεωδαιτικών συστημάτων πληροφοριών. Ανάμεσα στις 

εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας περιλαμβάνονται : διαχείριση στόλου, 

παρακολούθηση δρομολογίων οχημάτων, αναζήτηση κλεμμένων 

αντικειμένων, τηλεμετρία, υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών, πλοήγηση, 

αναγνώριση θέσης και διαφήμιση με τοπική αναφορά [9].
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2.3.6._____ Τεγνολογίες εξατομίκευσης

Οι τεχνολογίες εξατομίκευσης (personalisation) απαιτούνται για την 

ανάπτυξη ενός προφίλ χρήστη (user profile), το οποίο μπορεί να ανακληθεί 

ανά πάσα στιγμή όταν αναγνωριστεί ο χρήστης μέσω «έξυπνων» 

προγραμμάτων (cookies) ή με τη χρήση ονόματος και κωδικού (username 

and password). Στο περιβάλλον της κινητής τηλεφωνίας αναμένονται 

εφαρμογές που δρουν εκ των προτέρων. Ο χρήστης χρειάζεται υπηρεσίες 

που δύνανται να εκπαιδεύονται από αυτόν, είτε άμεσα μέσω των 

εισαγομένων προτιμήσεων του, είτε έμμεσα μέσω της συμπεριφοράς του.

Οι εταιρίες Broadvision και Vignette είναι οι ηγέτες στο χώρο των 

εφαρμογών εξατομίκευσης του «ηλεκτρονικού εμπορίου». Και οι δυο αυτές 

εταιρίες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για το m-b από το 2000. Η 

Broadvision συνεργάζεται με τις HP, Nokia, Phone.com και Brokat για να 

αναπτύξει λύσεις και εφαρμογές πάνω στην πλατφόρμα One-to-One. 

Ελαχιστοποιεί την ανάγκη για περιήγηση μέσω του κινητού τηλεφώνου και 

παραμετροποιείται είτε από το δίκτυο είτε από το συνδρομητή.

Η Vignette έχει αναπτύξει το StoryServer, ένα σύστημα για τη διαχείριση 

της σχέσης με τον πελάτη. Αποτελείται από ένα σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου και προσφέρει ένα συνδυασμό δημιουργίας προφίλ χρήστη, 

υπηρεσίας εξατομίκευσης και υπηρεσίας αναφορών, που συντελούν στην 

ικανοποίηση του συνδρομητή. Αυτού του είδους οι υπηρεσίες αποτελούν το 

κλειδί των υπηρεσιών που θα πρέπει να προσφέρει μία δικτυακή πύλη στο 

χρήστη της κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρία Vignette είναι επίσης μέλος του 

WAP φόρουμ.

Οι τεχνολογίες εξατομίκευσης ενώ είναι ήδη αρκετά επιτυχημένες στο 

περιβάλλον του «ηλεκτρονικού εμπορίου», προβλέπεται να είναι απολύτως 

κρίσιμες στο «κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο». Σε αυτό το περιβάλλον, το 

πάτημα κάθε επιπλέον πλήκτρου στη συσκευή του τηλεφώνου, που 

απαιτείται για την εκπλήρωση μιας εργασίας, μειώνει την πιθανότητα 

εκπλήρωσης της συναλλαγής κατά 50% [9].
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2.3.7._____ TeyvoXoyisc περιγραφής περιεγομένου

2.3.7.1. XML

Η γλώσσα XML (extensible Markup Language) έχει τη δυνατότητα να 

αποτελέσει την βασική γλώσσα επικοινωνίας στο «ηλεκτρονικό εμπόριο». Η 

XML μοιάζει πολύ με τη HTML (Hyper Text Markup Language) στις 

εφαρμογές και στην προέλευση. Στην πράξη η γλώσσα HTML αποτελεί 

υποσύνολο της XML. Και οι δύο είναι σχετικά «ελαφριές» εφαρμογές μετα

γλωσσών (meta-languages), δηλαδή γλωσσών που χρησιμοποιούνται για 

να περιγράφουν το περιεχόμενο και τη δομή των δεδομένων που περιέχεται 

εντός αυτού. Η βασική διαφορά μεταξύ τους είναι ότι η HTML 

χρησιμοποιείται για να οπτικοποιήσει περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ενώ η XML 

έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τη σημασία των δεδομένων μέσω ενός 

αυτορυθμιζόμενου μηχανισμού. Όταν τα πληροφοριακά συστήματα των 

επιχειρήσεων είναι συμβατά με τη γλώσσα XML, τότε τα δεδομένα (π.χ. 

εντολές αγοράς) είναι δυνατό να μεταφερθούν μεταξύ οργανισμών με 

διαφορετικά συστήματα και μοντέλα δεδομένων. Το μειονέκτημα της XML 

είναι ότι δεν αποτελεί μια γλώσσα περιγραφής δεδομένων, παρά ένα 

πρότυπο για τη δημιουργία τέτοιων γλωσσών. Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα 

πρέπει βασικά να συμφωνούν ως προς τη σημασία των δεδομένων που 

ανταλλάσσουν.

Η XML επιτρέπει την πληροφορία να παρουσιάζεται με διαφορετικούς 

τρόπους ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται, π.χ. προσωπικό 

υπολογιστή ή «έξυπνο» τηλέφωνο. Τα προγράμματα μικρο-περιήγησης που 

βασίζονται στην τεχνολογία XML προωθούνται έντονα από πλευράς 

Microsoft, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς υποστηρίζει προϊόντα που 

βασίζονται στην τεχνολογία WAP και στη γλώσσα WML (Wireless Markup 

Language). Η Microsoft υποστηρίζει ότι η XML είναι ο ευκολότερος τρόπος 

πρόσβασης σε δεδομένα από εφαρμογές που έχουν βασιστεί σε γλώσσα 

HTML, λόγω του ότι μόνο το 10% αυτών των δεδομένων απαιτούνται να 

τροποποιηθούν. Η εταιρία WirelessKnowledge, σύμπραξη της Microsoft και 

της Qualcomm, έχει αναπτύξει ένα προϊόν για τη μετατροπή εφαρμογών 

HTML και Exchange σε XML [9].
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2.3.7.2. WML

Η γλώσσα WML (Wireless Markup Language), υποσύνολο της XML, έχει 

αναπτυχθεί ειδικώς για την τεχνολογία WAP. Η γλώσσα WML είναι για το 

WAP ότι η γλώσσα HTML για το διαδίκτυο. Η WML είναι η μορφή με την 

οποία μπορεί να παρουσιαστεί η πληροφορία σε μια συσκευή WAP και στον 

ενσωματωμένο πρόγραμμα μικρο-περιήγησης.

Σχήμα 15: Αρχιτεκτονική ενός συστήματος WAP [9]

Όταν γίνεται μια αίτηση σε μορφή WML, μεταβιβάζεται σε μια πύλη WAP, 

η οποία με τη σειρά της επικοινωνεί με το εξυπηρετητή του παγκοσμίου 

διαδικτύου όπου το περιεχόμενο είναι αποθηκευμένο σε τυπική μορφή 

HTML ή προτιμητέα σε μορφή WML. Στην περίπτωση που το περιεχόμενο 
βρίσκεται αποθηκευμένο σε μορφή HTML, τότε ένα φίλτρο στην πύλη WAP 

μεταφράζει το περιεχόμενο σε μορφή WML. Η εταιρία Argo Interactive έχει 

αναπτύξει το προϊόν ActiGate ακριβώς για αυτό το σκοπό, γιατί η 

πλειονότητα περιεχομένου στο διαδίκτυο είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε 

μορφή HTML. Ενώ η μετάφραση από HTML σε WML είναι μια διαφορετική 

αναπαράσταση της ιστοσελίδας, οι περισσότερες εμπορικές εφαρμογές 

απαιτούν οι ιστοσελίδες να είναι ξαναγραμμένες σε μορφή WML από την 

αρχή. Τέλος, η απαιτούμενη πληροφορία στέλνεται πίσω από την πύλη 

WAP στον πελάτη (client) μέσω οποιοσδήποτε φέρουσας τεχνολογίας (π.χ. 

SMS, HSCSD, GPRS) [9],
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2.3.Ί.3. VXML
Η γλώσσα VXML (Voice extensible Markup Language) είναι ένα 

πρότυπο που προωθείται από το αντίστοιχο VoiceXML φόρουμ, στο οποίο 

συμμετέχουν οι εταιρίες Motorola, AT&T και Lucent. Η τεχνολογία VXML 

σκοπεύει στη χρήση αναγνώρισης φωνής για πρόσβαση στο διαδίκτυο 

μέσω τηλεφώνου, σταθερού ή κινητού. Η IBM προσφέρει την τεχνολογία 

αναγνώρισης φωνής ώστε να υποστηρίξει τη διαδικασία προτυποποίησης.

Το λογισμικό ViaVoice Pro Millenium της IBM προσφέρει ήδη τη 

δυνατότητα φωνητικής ενεργοποίησης σε ιστοσελίδες του διαδικτύου μέσω 

της AOL (America On Line), της Netscape και του Internet Explorer της 

Microsoft, έτσι ώστε το περιεχόμενο ιστοσελίδων και το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο να μπορούν να ακουστούν δυνατά από το ηχείο ενός 

προσωπικού υπολογιστή. Η Nokia και η IBM έχουν συμμαχήσει έτσι ώστε 

να χρησιμοποιήσουν την κοινή τους εμπειρία με σκοπό να φέρουν την 

τεχνολογία της αναγνώρισης φωνής στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η 

Microsoft έχει επίσης επενδύσει σημαντικά, εξαγοράζοντας τις εταιρίες 

Entropic και Lernaut & Hauspie. Η Motorola συνεργάστηκε με τη Unisys 

ώστε να ολοκληρώσει την πύλη VXML με το λογισμικό αναγνώρισης φωνής, 

Natural Language, και έτσι να ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να 

δημιουργήσουν εφαρμογές φωνητικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Η πρώτη εταιρία κινητής τηλεφωνίας που εφάρμοσε την τεχνολογία 

αναγνώρισης φωνής σε εμπορικές εφαρμογές είναι η Orange στη Βρετανία. 

Η Orange εισήγαγε την υπηρεσία Wildfire τον Αύγουστο του 1999. Το 

λογισμικό Wildfire προσφέρει έναν ηλεκτρονικό βοηθό στον οποίο κάποιος 

μπορεί να μιλάει κι έτσι να έχει πρόσβαση στο φωνητικό του ταχυδρομείο 

(voice mail). Η υπηρεσία επικοινωνεί φωνητικά με το συνδρομητή και με 
άλλους εξωτερικούς καλούντες, και αναβαθμίζεται έτσι σε μια υπηρεσία 

ενοποιημένων μηνυμάτων (Unified Messaging).

Το κοινό πρόβλημα με την τεχνολογία αναγνώρισης φωνής είναι ότι ο 

χρήστης θα πρέπει να εκπαιδεύσει τη συσκευή του για ένα μακρύ χρονικό 

διάστημα ώστε να αναγνωρίζει και να μεταφράζει τη φωνή του. Η 

αναγνώριση φωνής με τη χρήση περιορισμένου λεξιλογίου βρίσκει ήδη 

εφαρμογή στη φωνητική κλήση αριθμού. Αναμένεται ότι η ενσωμάτωση 

αυτής της τεχνολογίας στα «έξυπνα» τηλέφωνα και στις συσκευές 

επικοινωνίας (communicators) να αυξήσει τη χρηστικότητά τους και να 

δώσει ώθηση στη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών (ΡΙΜ) και στο 

«κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο» [9].
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2.4. Οργανωσιακό μοντέλο

Παράλληλα με την εξέλιξη των τεχνολογιών και την ανάπτυξη των 

υποδομών, έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην ανάπτυξη των κατάλληλων 

οργανωσιακών μοντέλων για την επιτυχή υιοθέτηση του m-b από την αγορά.

2.4.1._____ Αλυσίδα a£iac και ρόλοι συμμετεγόντων

Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε τις παρούσες συνθήκες στο 

m-b, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε την αλυσίδα αξίας της εν λόγω 

αγοράς για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες 

επιχειρήσεις τοποθετούνται μέσα σε αυτή την αγορά. Η αλυσίδα αξίας του 

«κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν» (m-business) φαίνεται αρκετά πιο 

περίπλοκη από ότι η αντίστοιχη του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» (e-business) 

που έχει προηγηθεί, γιατί εμπλέκονται πολύ περισσότεροι συμμετέχοντες. 

Αυτή η πολυπλοκότητα της αλυσίδας αξίας αυξάνεται ακόμα περισσότερο 

καθώς κινούμαστε από τα δίκτυα της 2ης γενιάς προς αυτά της 3ης γενιάς. 

Όλο και περισσότερες υπηρεσίες αναπτύσσονται και οι προμηθευτές 

περιεχομένου εκμεταλλεύονται καλύτερα τις υψηλές δυνατότητες των νέων 

δικτύων.

Ένα μέρος της πολυπλοκότητας της αλυσίδας αξίας οφείλεται στην 

πλειάδα των προτύπων και των τεχνολογιών που εμπλέκονται. Δεν έχουμε 

να κάνουμε μόνο με τους κατασκευαστές λογισμικού (software) και υλικού 

(hardware) όπως στην περίπτωση του «ηλεκτρονικού επιχειρείν». Τώρα 

εμπλέκονται επιπλέον οι κατασκευαστές των τερματικών συσκευών (κινητά 

τηλέφωνα και PDAs), οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, οι οργανισμοί 
προτυποποίησης (WAP και GSM) και άλλοι φορείς.

Καθώς το m-b επεκτείνει την επιχειρηματικότητα σε οποιοδήποτε σημείο 

(anywhere) και σε οποιοδήποτε στιγμή (anytime), αρχίζουμε να 

αντιλαμβανόμαστε ότι οι συγκροτημένες επιχειρήσεις μπορούν να παίξουν 

έναν πιο ολοκληρωμένο ρόλο σε αυτή την αλυσίδα αξίας. Για παράδειγμα :

• Μία εταιρία διαχείρισης ενός εμπορικού κέντρου μπορεί να αποκομίσει 

επιπλέον κέρδος τοποθετώντας τεχνολογίες ασύρματης πρόσβασης που 

ενισχύουν το σήμα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας εντός των κτιρίων. 

Η Inner Wireless είναι ένα παράδειγμα προμηθευτή τέτοιας τεχνολογίας 

στην αγορά της διαχείρισης ακινήτων. Η συγκεκριμένη τεχνολογία
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αποδείχτηκε επιτυχημένη όχι μόνο στο χώρο των γραφείων τέτοιων 

κτιρίων αλλά και στα γκαράζ και τους ανελκυστήρες. Επιλύει ένα 

σημαντικό πρόβλημα του σήματος που εκπέμπεται από τις κεραίες της 

κινητής τηλεφωνίας, το οποίο εξασθενεί συχνά έως και 100 φορές εντός 

των κτιρίων και με συνακόλουθο αποτέλεσμα την χαμηλής ποιότητας 

υπηρεσία προς τους συνδρομητές αυτών των δικτύων.

• Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να προσφέρουν την υπηρεσία της 

ασύρματης πρόσβασης σε τοπικό δίκτυο (WLAN) στις πύλες επιβίβασης 

των επιβατών τους. Είναι τα λεγάμενα ασύρματα «κομβικά-σημεία» 

(wireless hotspots), εντός των οποίων οι χρήστες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές δεδομένων. Η εταιρία 

American Airlines έχει ήδη εγκαταστήσει την αντίστοιχη υπηρεσία 

Mobile-Star σε πολλά αεροδρόμια των ΗΠΑ, όπως στα New York (JFK), 

Newark, San Francisco, Chicago (O’Hare) και Washington.

• Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 

τηλεματικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στα πολυτελή μοντέλα τους. 

Εταιρίες, όπως η ATX Technologies, προσφέρουν στους οδηγούς 

αντίστοιχες υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών, όπως για παράδειγμα 

αυτόματη ειδοποίηση κυκλοφοριακής συμφόρησης και οδική βοήθεια. 

Επίσης προσφέρουν υπηρεσίες πλοήγησης και πληροφοριών, όπως 

βοήθεια αναζήτησης προορισμού και προτεινόμενης πορείας, 

πληροφορίες κυκλοφορίας, καιρού, ειδήσεων, οικονομικών και 

αθλητικών νέων. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι δυνατό να επιλεχθούν 

και να προσαρμοστούν στις προσωπικές επιθυμίες του πελάτη 

(εξατομίκευση) με τη χρήση του διαδικτύου.

• Οι καφετέριες επίσης μπορούν να αποτελέσουν ασύρματα «κομβικά- 

σημεία» (wireless hotspots) για την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Η 

εταιρία Starbucks με καταστήματα σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με 

τις εταιρίες Compaq και Mobile-Star, έχει ξεκινήσει ήδη να προσφέρει την 

υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης στους πελάτες της. Οι πελάτες 

διαθέτουν τους προσωπικούς τους φορητούς υπολογιστές (laptops) ή 

PDAs, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν τα σημεία πρόσβασης (Access 

Points) των καταστημάτων Starbucks. Η τιμολογιακή πολιτική για τέτοιου 

είδους υπηρεσίες φαίνεται ότι τελεί υπό διαμόρφωση προς το παρόν, 

αλλά θα μπορούσε να είναι χρέωση με το χρόνο (με τη μορφή 

προπληρωμένου χρόνου σε κάρτα) ή σταθερή χρέωση με το μήνα [9].
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The Mobile Commerce Value Chain
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Vendors Vendors Vendors

Application Content Content
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Portal
Providers

Mobile
Network
Operators

Mobile
Service
Providers

Handset
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Σχήμα 16: Η αλυσίδα αξίας του m-business [9]

To m-b βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης επίσης γιατί είναι εντός ενός 

κύκλου αξίας που ενδυναμώνει περαιτέρω την πρόοδο του. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις σε δικτυακή υποδομή και συσκευές, έχουν συνδυαστεί με τη 

σταθερή πτώση των τιμών στην παροχή των υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή, οι

επιχειρηματικές ανάγκες για απρόσκοπτη ασύρματη σύνδεση με τα 

πληροφοριακά συστήματα των εταιριών, έχουν ταιριάξει με τις κοινωνικές

τάσεις, ειδικά των νεώτερων μελών της κοινωνίας μας (Generation Μ).

Economics / Airtime cost, 
device costs 

(e.g. $35 phone 
chip sets by 2005, 

disposable phones)

Fashion, 
the “always on” 
generation, 
entertainment, 
electronics as a 
lifestyle accessory

Social trends

Technology Business need

Σχήμα 17: Ο κύκλος αξίας του m-business (πηγή: Gartner) [5]

Εντούτοις, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει κανένα 

εμπόδιο ή κανένας κίνδυνος σε αυτή την πορεία. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 

εξετάσουμε τους διαφορετικούς ρόλους στην αλυσίδα αξίας του m-b. Εκτός 

από τις διαφορές τους, είναι προφανές ότι η επιτυχία καθενός από αυτούς 

εξαρτάται από τις προσπάθειες και λειτουργίες των υπολοίπων. Η 

πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος του m-b είναι τέτοια, που κανένας από 

τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας δεν μπορεί να προσφέρει μόνος του 

μια υπηρεσία από άκρη-σε-άκρη (end-to-end). Οι προσπάθειες όλων θα 

πρέπει να επικεντρωθούν ώστε να προσφέρονται ανά πάσα στιγμή και σε
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κάθε χρήστη πλούσιο περιεχόμενο, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, το 

οποίο να είναι εξατομικευμένο και αντιπροσωπευτικό της θέσης/τοποθεσίας 

του χρήστη. Η επιτυχία αυτού του στόχου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και 

αρκετά τεχνολογικά, αλλά πρωτίστως οργανωτικά προβλήματα, θα πρέπει 

να διερευνηθούν και να αντιμετωπιστούν [5].

Network
Operator

Application
Provider

Network
Equipment Portal

Enabling
Technology

Application
Developer Device

Content
Provider

Virtual
Operator■ Service Area 

Application Area 
| Technology Area

Consumer

End-User

Business

Σχήμα 18: Οι σχέσεις στην αλυσίδα αξίας του m-business 

(πηγή: Durlacher) [5]

2.4.1.1. Κατασκευαστές τεγνολογικής πλατφόρμας

Οι κατασκευαστές της τεχνολογικής πλατφόρμας (Technology Platform 

Vendors) προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα μικρο- 

περιήγησης για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας όπως τα «έξυπνα» 

τηλέφωνα και τα PDAs. Η διαμάχη για την επικράτηση ενός λειτουργικού 

συστήματος έχει περιοριστεί ανάμεσα σε δύο μεγάλα στρατόπεδα, από τη 
μια η Microsoft και οι υποστηρικτές των Windows CE και από την άλλη η 

Symbian με την Palm. Η βιομηχανική σύμπραξη με την ονομασία Symbian 

των εταιριών Psion, Motorola, Ericsson, Nokia και Matsushita στηρίχθηκε 

στο λειτουργικό σύστημα EPOC της Psion και επιπλέον συμφωνήθηκε να 

υπάρξει συνεργασία με το δημοφιλές λειτουργικό Palm OS της εταιρίας 

3Com. Η πρόκληση θα είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο λειτουργικών, 

του EPOC και του PalmOS. Η Nokia, με την ηγετική της θέση στη 

βιομηχανία κινητών τηλεφώνων, ήταν η πρώτη από τις παραπάνω εταιρίες 

που κατάφερε κάτι τέτοιο.
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Στην αγορά των προγραμμάτων μικρο-περιήγησης, η εταιρία που έχει 

διαπρέψει είναι η Phone.com (προηγουμένως Unwired Planet). Τα προϊόντα 

της υποστηρίζονται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συσκευών, 

εκτός από τις Ericsson και Nokia που αναπτύσσουν τα δικά τους 

προγράμματα μικρο-περιήγησης [9].

2.4.1.2. Κατασκευαστές ε£οπλισιιού υποδου,ής

Οι κορυφαίοι προμηθευτές εξοπλισμού υποδομής (Infrastructure 

Equipment Vendors) για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι οι εταιρίες 

Motorola, Ericsson, Siemens, Nokia και Lucent. Έχουν αναπτύξει λύσεις για 

ασύρματα δίκτυα δεδομένων, για ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

άρα εν γένει λύσεις για το m-b. Αυτές οι εταιρίες έχουν δημιουργήσει την 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα και οδηγούν την βιομηχανία με την ταχύτητα της 

πρωτοπορίας και των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων στον τομέα 

ανάπτυξης δικτύων όπως τα GSM, HSCSD, GPRS, EDGE και UMTS. Κατά 

αυτή την έννοια η τεχνολογία ανάπτυξης δικτυακού εξοπλισμού 

προπορεύεται της αγοράς, καθώς αναμένεται να αναπτυχθούν ένα πλήθος 

εφαρμογών και υπηρεσιών που θα χρησιμοποιούν αυτές τις υποδομές [9].

2.4.1.3. Κατασκευαστές πλατφόριιας εφαρμογών

Ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη του m-b είναι η 

διαθεσιμότητα ενδιάμεσης υποδομής (middleware), όπως για παράδειγμα 

πύλης WAP στην πλευρά της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας ή στην πλευρά 

της επιχείρησης του πελάτη. Ανάμεσα στις εταιρίες που έχουν αναπτύξει 

τέτοιου είδους πλατφόρμες (Application Platform Providers)

περιλαμβάνονται οι Phone.com, Nokia, Ericsson και Dr.Materna.

Για να ωθήσουν τη βιομηχανία και την ανάπτυξη προτύπων, έχουν 

δημιουργηθεί κάποιες ομάδες κοινού ενδιαφέροντος, επιπρόσθετα στους 

πολύ γνωστούς οργανισμούς όπως η Διεθνής Τηλεπικοινωνιακή Ένωση 

(International Telecommunications Union, ITU), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European Telecommunications Standard 

Institute, ETSI) και το Μνημόνιο Συνεργασίας του GSM (GSM Memorandum 

of Understanding). Τέτοιες ομάδες είναι μεταξύ άλλων το WAP Φόρουμ, το 

UMTS Φόρουμ, η ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος του Bluetooth και η 

Συμμαχία για Εφαρμογές GPRS (GPRS Applications Alliance, GAA). Οι 

ομάδες αυτές ορίζουν «de facto» πρότυπα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον
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των πιο σημαντικών εταιριών του χώρου και συμφωνώντας κοινές συνθήκες 

ανάπτυξης πολύ συντομότερα από τους τυπικούς οργανισμούς προτύπων

[9]-

2.4.1.4. Κατασκευαστές εφαρπογών

Οι σημαντικότερες εφαρμογές για το περιβάλλον της κινητής τηλεφωνίας 

μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί σε τεχνολογικές πλατφόρμες με λειτουργικό 

σύστημα Windows CE, EPOC της Symbian και PalmOS. Οι περισσότερες 

από αυτές τις εφαρμογές λειτουργούν χωρίς σύνδεση με το δίκτυο (off-line), 

παρά μέσω του δικτύου (on-line). Εντούτοις, για παράδειγμα το WAP έλαβε 

αυξανόμενης υποστήριξης από τους κατασκευαστές εφαρμογών 

(Application Developers), οι οποίοι αρχικά ήταν προσανατολισμένοι 

περισσότερο στην αγορά των «έξυπνων» κινητών παρά στην αγορά των 

PDAs. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα να γίνει κατανοητό, αν κάποιος συγκρίνει 

τον αριθμό των PDAs (1,4 εκατ.) με τον αριθμό των συσκευών κινητής 

τηλεφωνίας (90 εκατ.) που πουλήθηκαν στην Δυτική Ευρώπη το έτος 1998.

Υπάρχει ένα πλήθος κατασκευαστών που δουλεύουν σε εφαρμογές 

πάνω σε SIM Application Toolkit και WAP. Καθώς υπήρχε ένας μεγάλος 

αριθμός εφαρμογών που είχαν αναπτυχθεί με βάση την υπηρεσία 

αποστολής γραπτών μηνυμάτων από εταιρίες όπως η Φινλανδική WAPIT 

και η Γερμανική Dr.Materna, η μετάβαση από την τεχνολογία SMS σε WAP 

έγινε πιο εύκολα [9].

2.4.1.5. Πάρογοι περιεγο μενού

Οι τεχνολογικά ενήμεροι πάροχοι περιεχομένου (Content Providers) 
κινούνται σταθερά προς το χώρο της κινητής τηλεφωνίας για να είναι έτοιμοι 

για το επερχόμενο m-b όταν αυτό θα είναι καθημερινή ανάγκη. 

Χρησιμοποιούν ένα πλήθος καναλιών διανομής για τα προϊόντα τους. Για 

παράδειγμα, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει το πληροφοριακό 

του περιεχόμενο μέσω συνεργασίας με εταιρίες όπως η Ericsson και η 

Nokia, αλλά επίσης και μέσω των γνωστών δικτυακών πυλών (portals) 

όπως το Yahoo! και το Excite, οι οποίοι αναπτύσσουν και δικτυακές πύλες 

για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, το Reuters αναπτύσσει τις δικές 

του δικτυακές πύλες σε κάποιες αγορές, έχοντας αναγνωρίσει την 

σημαντικότητα της κινητής τηλεφωνίας ως ενός επιπλέον καναλιού
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επικοινωνίας. Άλλα παραδείγματα παροχών περιεχομένου είναι η εταιρία 

Consors (μισθώσεις μέσω διαδικτύου), η Multichart (χρηματιστηριακές 

πληροφορίες) και η Webraska (κυκλοφοριακές πληροφορίες).

Η χρέωση στο περιβάλλον του m-b είναι μια δύσκολη υπόθεση, αν και οι 

χρήστες της κινητής τηλεφωνίας είναι συνηθισμένοι να χρεώνονται για 

υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ο ευκολότερος τρόπος για την αποκόμιση 

κέρδους για τους παρόχους περιεχομένου στην κινητή τηλεφωνία είναι να 

μοιράζονται ένα μέρος από τη χρέωση της κλήσης. Εντούτοις, αυτός ο 

τρόπος χρέωσης θεωρείται ξεπερασμένος και αναμένεται ότι πιο δυναμικά 

μοντέλα χρέωσης θα αναπτυχθούν καθώς εξελίσσεται η αγορά. Στο μέλλον, 

θα αναπτυχθούν επίσης νέα μοντέλα διαφήμισης, χορηγιών και συνδρομής 

για το κανάλι επικοινωνίας της κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα, στη 

Γερμανία υπήρχαν περισσότερες από 1500 υπηρεσίες σε αυτό το κανάλι και 

πολλές από αυτές παρέχονταν βάση συνδρομής στο τέλος του 1999 [9].

2.4.1.6. Συλλέκτες περιεχομένου

Μια νέα κατηγορία συλλεκτών περιεχομένου (Content Aggregators) έχει 

αρχίσει να εμφανίζεται στην αγορά και είναι αυτές οι εταιρίες που 

συγκεντρώνουν περιεχόμενο με σκοπό να το διανείμουν σε ασύρματες 

συσκευές. Η προστιθέμενη αξία έγκειται στη διανομή περιεχομένου στο πιο 

κατάλληλα διαμορφωμένο πακέτο για το χρήστη.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εταιρία Olympic Worldlink, με την 

υπηρεσία της Mobile Futures, που περιλαμβάνει οικονομικές πληροφορίες 

καθώς και επιχειρησιακές, πολιτικές και γενικού ενδιαφέροντος ειδήσεις. 

Επίσης μεταδίδει δεδομένα συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε 

διάφορες αγορές χρήματος ανά τον κόσμο. Στη Βρετανία μια άλλη εταιρία, η 
Digitallook.com, προσφέρει μια υπηρεσία για PDAs με την οποία οι χρήστες 

μπορούν να «κατεβάσουν» από το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας τιμές 

μετοχών καθώς και τίτλους ειδήσεων από τηλεοπτικούς σταθμούς όπως το 

BBC και το CNN [9].

2.4.1.7. Δικτοακές πύλες κινητής τηλεφωνίας

Οι δικτυακές πύλες της κινητής τηλεφωνίας (Mobile Portals) 

συγκεντρώνουν εφαρμογές (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο, στιγμιαία 

ειδοποίηση, κ.λ.π.) και περιεχόμενο από διάφορους παρόχους με σκοπό να
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γίνουν οι πρωτεύοντες προμηθευτές διαδικτυακής πληροφορίας προς τον 

χρήστη μέσω της ασύρματης συσκευής του. Αυτού του είδους οι δικτυακές 

πύλες χαρακτηρίζονται σε σημαντικότερο βαθμό από τις ιδιότητες της 

εξατομίκευσης (personalization) και της τοπικότητας (localization) από ότι οι 

απλές δικτυακές πύλες (web portals), καθώς η επιτυχία του m-b συνίσταται 

στην ευκολία της χρήσης και στην παροχή της κατάλληλης πληροφορίας, 

την κατάλληλη στιγμή. Έχει εκτιμηθεί ότι κάθε επιπλέον πάτημα πλήκτρου 

που απαιτείται από το χρήστη στην περιήγησή του μέσα σε ένα ηλεκτρονικό 

εμπορικό περιβάλλον, μέσω της κινητής του συσκευής, μειώνει την 

πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή κατά 50%. Ανάμεσα στις 

πρώτες δικτυακές πύλες που προσέφεραν υπηρεσίες μέσω κινητών ήταν οι 

MSN Wireless και YahoolMobile, αλλά ήταν αρκετά προσανατολισμένες 

προς την αγορά των ΗΠΑ. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη 

έχουν από καιρό δημιουργήσει τις δικτυακές τους πύλες, όπως για 

παράδειγμα η ΒΤ Cellnet με την πύλη Genie, η Telia με την MyDOF, η 

Sonera με την Zed και η T-Mobil της Deutsche Telekom με την πύλη Τ- 

D1 @T-Online [9],

2.4.1.8. Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας

Οι εταιρίες λειτουργίας δικτύων κινητής τηλεφωνίας (Mobile Network 

Operators), όπως η Mannesmann, η Orange, η Telia και η TIM (Telecom 

Italia Mobile), είναι στην καταλληλότερη θέση να επωφεληθούν από την 

διείσδυση του m-b γιατί βρίσκονται ήδη σε μια σχέση χρέωσης με τον 

πελάτη και γιατί ελέγχουν την πρόσβαση του συνδρομητή τους στο 

διαδίκτυο, μέσω της δικής τους δικτυακής πύλης που είναι προεπιλεγμένη 

πάνω στην κάρτα SIM. Η πρόθεση των εταιριών κινητής τηλεφωνίας είναι να 
κατακτήσουν ηγετικό ρόλο στην αλυσίδα αξίας του m-b με την λειτουργία 

των δικτυακών τους πυλών και την αποκόμιση κέρδους από υπηρεσίες που 

παρέχονται μέσω του δικτύου τους. Αυτά τα κέρδη αναμένεται να 

αυξάνονται συνεχώς σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη που μπορεί να 

αποφέρει μια μικρή αύξηση στο ποσό των κλήσεων ανά λεπτό, ιδιαιτέρως 

καθώς η τιμή τους πέφτει διαρκώς. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν την 

ευκαιρία να μετατραπούν σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP, Internet 

Service Providers) καθώς τα νέα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πρόκειται να 

δομηθούν πάνω στην τεχνολογία του διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP, 

Internet Protocol) με τη χρήση της τεχνολογίας UMTS. Δηλαδή, αυτές οι
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εταιρίες παρέχουν το κατάλληλο μέσον μεταφοράς για την προσφορά 

υπηρεσιών περιεχομένου [1].

2.4.1.9. Πάρογοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Το μοντέλο των παροχών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (Mobile 

Service Providers), ως διαμεσολαβητών για την ταχύτερη ανάπτυξη των 

αγορών και των πωλήσεων συμβολαίων και συσκευών κινητής τηλεφωνίας 

είναι πολύ συνηθισμένο στις Ευρωπαϊκές αγορές. Ο πάροχος υπηρεσιών 

έχει τη σχέση με τους πελάτες όσον αφορά το συμβόλαιο και τη χρέωση, 

αλλά δε κατέχει την υποδομή. Αγοράζουν τις υπηρεσίες με μια έκπτωση 20- 

25% και τις εμπορεύονται κατόπιν μέσω της δικής τους εταιρικής 

ταυτότητας. Από την άλλη οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες 

κατέχουν την υποδομή, καθορίζουν τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών και 

τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού. Εντούτοις, ο 

έλεγχος της χρέωσης του συνδρομητή δίνει στους παρόχους τη δυνατότητα 

να προσφέρουν τις εφαρμογές του m-b, χρεώνοντας τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες ευθέως στο λογαριασμό του τηλεφώνου, εφόσον οι εταιρίες 

κινητής τηλεφωνίας έχουν τον τρόπο να το ορίζουν.

Η επιρροή των παροχών υπηρεσιών μειώνεται σταδιακά. Ενώ υπάρχει 

μια αύξηση στην πελατειακή βάση, οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν αναπτυχθεί 

λιγότερο σε σχέση με την αγορά. Οι πιο σημαντικοί πάροχοι υπηρεσιών 

έχουν εξαγοραστεί από μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών (π.χ. η 

Talkline από την Tele Denmark, η Debitel από την Swisscom), δίνοντάς τους 

τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια τεράστια πελατειακή βάση 

χωρίς την ανάπτυξη δαπανηρής υποδομής [9],

2.4.1.10. Κατασκευαστές συσκευών

Οι κατασκευαστές συσκευών (Handset Vendors) είναι πολύ κρίσιμοι 

κρίκοι στην αλυσίδα αξίας. Γενικά, οι καταναλωτές δεν αγοράζουν βάσει 

ενός συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών ή μιας εταιρίας κινητής 

τηλεφωνίας, αλλά περισσότερο βάσει της συσκευής που προσφέρεται. Η 

διείσδυση των κινητών τηλεφώνων, όχι μόνο ως μιας καταναλωτικής 

ηλεκτρονικής συσκευής αλλά επίσης ως ενός προσωπικού αντικειμένου, 

όπως μια πέννα ή ένα ρολόι, έχει προσδώσει σημαντική αξία στους 

κατασκευαστές συσκευών.
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Στο m-b, οι κατασκευαστές συσκευών αποτελούσαν εμπόδιο στην 

εισαγωγή νέων συσκευών στην αγορά που να υποστηρίζουν νέες 

τεχνολογίες, όπως SIM Toolkit, WAP, GPRS και W-CDMA, όσο κι αν αυτό 

φαίνεται περίεργο. Οι περίοδοι καινοτομιών συνεχώς μικραίνουν, αλλά δε θα 

δοθεί σημαντική ώθηση στο m-b πριν είναι διαθέσιμες στην αγορά οι 

κατάλληλες συσκευές. Οι κατασκευαστές συσκευών θα πρέπει να 

αναπτύξουν μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, καθώς οι μελλοντικές 

εφαρμογές θα απαιτούν διαφορετικούς συνδυασμούς χαρακτηριστικών. 

Συσκευές, βελτιστοποιημένες για «κατέβασμα» (downloading) μουσικών 

κομματιών από το διαδίκτυο και για ακρόαση αυτών, για παρακολούθηση 

ροής βίντεο (video streaming), για παίξιμο παιχνιδιών ή και για οργάνωση 

προσωπικού χρόνου είναι ήδη ανάμεσα στις πιθανές επιλογές μας.

Ταυτόχρονα, οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων συγκλίνουν με τους 

κατασκευαστές PDAs, καθώς και οι δύο προσφέρουν συσκευές «έξυπνων» 

τηλεφώνων (smartphones) και συσκευές επικοινωνίας (communicators). 

Πολύ πιθανό είναι να έχουμε προβλήματα παραγωγής όσον αφορά τη 

μεγάλη ποσότητα κινητών τηλεφώνων που απαιτούνται από τις αγορές σε 

όλο τον κόσμο, θεωρώντας ότι η συνολική ζήτηση αναμένεται να 

τριπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 5 χρόνια (πρόβλεψη του 2001) [9].

2.4.1.11. Καταναλωτές

Για τους κοινούς καταναλωτές (Consumers), το m-b θα αποτελέσει μια 

νέα εμπειρία, καθώς μέχρι τώρα οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 

χρησιμοποιήσει το κινητό πρωτίστους για φωνητική επικοινωνία και τα 

τελευταία χρόνια για επικοινωνία με την υπηρεσία αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων. Σύμφωνα με μια έρευνα της Nokia ως προς τις υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας στην κινητή τηλεφωνία, οι πρωτεύοντα στόχοι ανάμεσα 

στα πληθυσμιακά κομμάτια για το m-b είναι:

• οι έφηβοι (18 χρονών και κάτω),

• οι σπουδαστές (19-25 χρονών),

• τα νέα στελέχη επιχειρήσεων (25-36 χρονών).

Όσον αφορά κομμάτι της αγοράς που αφορά τις επιχειρήσεις, αυτό 

μπορεί να διακριθεί σε τρεις κύριες κατηγορίες που θέτουν διακριτές 

απαιτήσεις στο m-b:
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• οργανισμοί προσανατολισμένοι στις πωλήσεις, όπως βιομηχανίες και 

τράπεζες,

• οργανισμοί προσανατολισμένοι στις υπηρεσίες, όπως εταιρίες 

συμβούλων και ανάπτυξης συστημάτων,

• οργανισμοί προσανατολισμένοι στην εφοδιαστική (logistics), όπως 

εταιρίες ταξί και υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier).

Η κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το κομμάτι της αγοράς στο οποίο 

κατατάσσεται, είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη 

εφαρμογή του m-b, όπως για παράδειγμα το σύστημα Διαχείρισης 

Πελατειακών Σχέσεων (CRM, Customer Relationship Management), ή το 

σύστημα Διαχείρισης Εμπορικού Στόλου (Fleet Management) ή το σύστημα 

Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP, Enterprise Resource 

Planning).

Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος των πρακτόρων 

πληρωμής ως κινητήριας δύναμης στην αλυσίδα αξίας του m-b, αν και δεν 

έχει ακόμα ξεκαθαρίσει μέχρι τώρα ποιο μοντέλο πληρωμής θα είναι το 

επικρατέστερο για τις υπηρεσίες του m-b. Οι τράπεζες υπήρξαν 

παραδοσιακά οι οργανισμοί που έπαιζαν το ρόλο των πρακτόρων 

πληρωμής υπηρεσιών. Σήμερα όμως οι τράπεζες ανησυχούν ιδιαιτέρως για 

το ρόλο των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες επιτρέπουν τους 

συνδρομητές τους να χρεώνονται για αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζουν 

άμεσα στον τηλεφωνικό τους λογαριασμό, όπως για παράδειγμα η Sonera. 

Έτσι, οι τράπεζες μετατρέπονται σήμερα σε πρωταγωνιστές στον αγώνα του 

m-b για να μην χάσουν το παιχνίδι.

Για παράδειγμα, η Merita Nordbanken έχει εγκαταστήσει το δικό της 
σύστημα πληρωμών SOLO για υπηρεσίες «ηλεκτρονικού επιχειρείν» και 

«κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν» ενώ οι Visa, Cartes Bancaires και 

Barclays Bank πειραματίζονται με πιλοτικά συστήματα πληρωμών για 

υπηρεσίες του m-b [9].
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2.4.1.12. Λίστα εταιριών - προατιθευτών

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει μια ενδεικτική λίστα εταιριών που 
διαμορφώνουν σήμερα το τοπίο του m-b, όπως κατασκευαστές συσκευών, 

κατασκευαστές τεχνολογικής υποδομής, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, 

πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και κατασκευαστές εφαρμογών. 

Καθώς το τοπίο του m-b εξελίσσεται συνεχώς και οι μικρότερες από αυτές 

τις εταιρίες συγχωνεύονται, εξαγοράζονται ή σταματούν τη λειτουργία τους, 

αυτός ο πίνακας δείχνει την κατάσταση στο χώρο περί το τέλος του 2001 και 

δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί μια πλήρης λίστα [6].

Κατασκευαστές
Συσκευών

Κατασκευαστές 
Πλατφόρμας Εφαρμογών

Εταιρίες
Κινητής Τηλεφωνίας

Compaq Πύλες (Gateways) Βόρεια Αμερική

Ericsson Ericsson AT&T Wireless

HandSpring IBM Cingular Wireless

Kyocera Microsoft Nextel

Mitsubishi Nokia Qwest Wireless

Motorola Openwave Sprint PCS

NEC Λογισμικό (Middleware) Verizon

NeoPoint @Hand VoiceStream

Nokia 2Roam Ιαπωνία

Palm 724 Solutions KDDI

RIM Aether NTT DoCoMo

Sony Brience Ευρώπη

Symbol Cyneta Networks BT Genie

Everypath NetCom

IBM Orange

IConverse Telia

JP Mobile TIM

Info Wave T-Mobil

Microsoft Virgin Mobile

Oracle Ασία/Ωκεανία

KT FreeTel

LG Telecom

China Mobile

China Unicom
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Κατασκευαστές
Εφαρμογών

Κατασκευαστές
Εφαρμογών

Κατασκευαστές
Εφαρμογών

Διαχείριση Πελατειακών 
Σχέσεων

«Κινητό
Ηλεκτρονικό
Εμπόριο»

Ασφάλεια

E.piphany 724 Solutions Baltimore

eWare Aether Diversinet

PeopleSoft Brokat Entrust

Siebel More Magic VeriSign

Αυτοματισμός Δύναμης 
Υπηρεσιών Υποστήριξης

Qpass Τηλεματική

@Hand Trintech ATX Technologies

Antenna Software Διαδικτυακές
Πύλες

OnStar

Siebel AvantGo Ενοποιημένα
Μηνύματα

Αυτοματισμός Δύναμης 
Πουλητών

Handango Openwave

Pivotal InfoSpace Webley

SalesForce.com Openwave Φωνής

Siebel Oracle Informio

Υπενθύμισεις/Επισκόπηση Palm.net Nuance

Microsoft Sirenic SpeechWorks

Palm Εντοπισμού
Θέσης

Symbian Cell-Loc

Openwave Openwave

SignalSoft

Λειτουργικά Συστήματα και 
Πρόγραμμα Μικρο- 
περιήγησης (microbrowser)

Κατασκευαστές
Υποδομής

Πάροχοι
Υπηρεσιών

Microsoft American Tower 2Roam

Palm Cisco Aether

Symbian Inner Wireless Air2Web

Openwave Lucent Everypath

NEC JP Mobile

Nortel Networks Seven

Red-M

Siemens

Πίνακας 2: Λίστα εταιριών - προμηθευτών στο m-business [6]
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2.4.2._____ Διαφοροποίηση Β2Β και B2C

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η αλυσίδα αξίας του m-b από την 

εταιρία κινητής τηλεφωνίας ως τον τελικό χρήστη, ο οποίος σε αυτή την 

περίπτωση είναι ένας εταιρικός χρήστης. Μιλάμε λοιπόν για μια υπηρεσία 

που προσφέρεται από μια επιχείρηση προς μια άλλη (Β2Β, Business to 

Business).

Αλυσίδα αξίας του m-business προς μία Επιχείρηση

Mobile 
> Network 
Operators

nfrastructure 
uipment 

Vendor

Application 
latform 

Vendors

Content 
oviders 

Aggregators

Application
evelopers

Handset
Vendors

Enterprise
Users

Σχήμα 19: Αλυσίδα αξίας του m-b σε Β2Β περιβάλλον [6]

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το παράδειγμα μιας επιχείρησης που 

προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, στο διαδίκτυο και στο περιεχόμενο του εταιρικού της δικτύου, 

προς τους υπαλλήλους της.

Η εταιρία κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε να είναι η Orange, ο 

κατασκευαστής τεχνολογικής υποδομής η Cisco, ο κατασκευαστής της 

πλατφόρμας εφαρμογών η Aether, ο συλλέκτης περιεχομένου η AvantGo, ο 

κατασκευαστής εφαρμογών η Air2Web και ο κατασκευαστής συσκευών η 

Ericsson.

Σε αυτό το παράδειγμα, ο εταιρικός χρήστης θα μπορούσε να έχει 

πρόσβαση σε μία δικτυακή πύλη (portal) κινητής τηλεφωνίας μέσω της 

AvantGo, πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείου μέσω Microsoft 

Exchange (ειδικά προσαρμοσμένο για ασύρματη πρόσβαση από την 

Air2Web) και πρόσβαση σε εφαρμογές του εταιρικού του δικτύου μέσω 

ασύρματου ενδιάμεσου λογισμικού της Aether.

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η αλυσίδα αξίας του m-b από την 

εταιρία κινητής τηλεφωνίας ως τον τελικό χρήστη, ο οποίος στην περίπτωση 

αυτή είναι ένας απλός καταναλωτής. Μιλάμε λοιπόν για μια υπηρεσία που 

προσφέρεται από μια επιχείρηση προς τους πελάτες της (B2C, Business to 

Customers).
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Αλυσίδα αξίας του m-business προς έναν Καταναλωτή

Mobile 
* Network 
Operators

nfrastructure 
uipment 

Vendors
Retailers

Content 
oviders 

Aggregators

Application
evelopers

Handset
Vendors

End
Users

Σχήμα 20: Αλυσίδα αξίας του m-b σε B2C περιβάλλον [6]

Η βασική διαφορά από την αλυσίδα αξίας του m-b για την επιχείρηση 

είναι ότι επικεντρώνει περισσότερο στο λιανικό εμπόριο (retailers) και στους 

παρόχους περιεχομένου. Επίσης, στο m-b για τον καταναλωτή δεν υπάρχει 

σημαντική σχέση με το ασύρματο ενδιάμεσο λογισμικό και με την πρόσβαση 

στις εταιρικές εφαρμογές, τα οποία χαρακτηρίζουν περισσότερο τον εταιρικό 

Χώρο.

Η αλυσίδα αξίας σε αυτή την περίπτωση γίνεται πιο σύνθετη καθώς οι 

εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να συνεργαστούν με εμπόρους 

λιανικής, παρόχους περιεχομένου, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

διαφημιστές για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες πύλες κινητής τηλεφωνίας 

που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών [6].
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2.5. Στρατηγική

2.5.1. Κίνητρα που ωθούν το «κινητό ηλεκτρονικό 
επιγειρείν»

Οι παράγοντες ή τα κίνητρα που δίνουν την ώθηση στο m-b είναι αρκετοί 

όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Περιλαμβάνονται οι επόμενοι:

• η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών με την πληροφορική,

• η αυξανόμενη ανάγκη για πληροφορίες και συναλλαγές οπουδήποτε 

και οποτεδήποτε,

• η νέα γενιά ασύρματων συσκευών που κατακλύζουν την αγορά,

• οι ευκαιρίες για κέρδος που δημιουργούνται από τεχνολογίες όπως ο 

εντοπισμός θέσεως,

• η αύξηση της παραγωγικότητας από τη χρήση της ασύρματης 

τεχνολογίας και την επέκταση των επιχειρησιακών διαδικασιών εκτός 

της φυσικής θέσης μιας επιχείρησης,

• η αύξηση στο εύρος ζώνης που επιτυγχάνεται σήμερα κατά την 

μετάβαση από τα δίκτυα 2ης γενιάς προς αυτά της 3ης γενιάς,

• η υιοθέτηση των νέων προτύπων και πρωτοκόλλων όπως GPRS και 

Bluetooth,

• οι αλλαγές στο θεσμικό και πολιτισμικό περιβάλλον σε διάφορες 

χώρες.

Εάν κατατάξουμε όλους αυτούς τους παράγοντες σε βασικές κατηγορίες, 

τότε θα αναγνωρίσουμε ως πρωταρχικές δυνάμεις που ωθούν το m-b τις 

επόμενες [6]:

• τη σύγκλιση των βιομηχανικών κλάδων,

• τις εξελίξεις στην ασύρματη τεχνολογία και στα πρότυπα,

• τις αλλαγές στο θεσμικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
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Σχήμα 21: Παράγοντες που ωθούν το m-business [6]

2.5.2._____ Εμπόδια για το «κινητό ηλεκτρονικό
επιγειρείν»

Σε αντιπαράθεση με τους παράγοντες που ωθούν το m-b βρίσκονται οι 

λεγόμενοι ανασταλτικοί παράγοντες ή εμπόδια. Σε αυτή την κατηγορία 

υπάγονται δύο τύποι παραγόντων : α) οι ανασταλτικοί παράγοντες που 

οφείλονται στην οργάνωση και β) αυτοί που οφείλονται στην τεχνολογία. Το 

πρωτεύων κίνητρο για την υιοθέτηση οποιοσδήποτε νέας τεχνολογίας 

πρέπει να είναι η επιχειρηματική ευκαιρία. Εντούτοις, ακόμα κι όταν η
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επιχειρηματική ευκαιρία έχει αναλυθεί επαρκώς και έχει αναπτυχθεί ένα 

επιχειρηματικό μοντέλο, εάν τα τεχνολογικά εμπόδια είναι ανυπέρβλητα τότε 

η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα καταστεί δύσκολη, αν όχι 

αδύνατη.

Καθώς τα τεχνικά προβλήματα ξεπερνιούνται, μπορούν στην 

πραγματικότητα να προωθήσουν περαιτέρω την επιχειρηματική ευκαιρία, 

επεκτείνοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, οι τεχνικές 

επακριβούς προσδιορισμού της θέσης των κινητών δύνανται να 

δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την προώθηση διαφημίσεων προς 

καταναλωτές με βάση τη χωρική πληροφορία.

Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να γνωρίζουν όλους 

αυτούς τους παράγοντες που ωθούν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη του m-b, 

έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Η πολύ καθυστερημένη ή η 

πολύ γρήγορη αντίδραση στις τεχνολογικές τάσεις μπορεί να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην πορεία της επιχείρησης. Μια στρατηγική άμεσης 

υιοθέτησης του m-b που μπορεί να οφείλεται σε ανώριμες αποφάσεις της 

διοίκησης ή μια στρατηγική λανθασμένα σχεδιασμένη και επικεντρωμένη, 

μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη χρήσιμων επιχειρηματικών πόρων χωρίς 

να αποφέρει να αναμενόμενα αποτελέσματα. Αντιθέτους, μια καθυστερημένη 

στρατηγική υιοθέτησης του m-b μπορεί να είναι πιο επώδυνη και να 

οδηγήσει σε διαφυγόντα κέρδη για την επιχείρηση, μειωμένη 

παραγωγικότητα, χαμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και διαρροή πελατών

[6],

2.5.2.1. Επιγειρηοιατικά εμπόδια

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το πρωτεύων κίνητρο για την υιοθέτηση του 
m-b είναι απλά η επιχειρηματική ευκαιρία. Σε μακροσκοπική κλίμακα, όπως 

είναι η δημιουργία μιας εντελώς νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

τίθενται οι επόμενες ερωτήσεις :

• Μπορεί μια επιχείρηση να γίνει επικερδής χρησιμοποιώντας τα 

υπάρχοντα μοντέλα;

• Ποια είναι η φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται;

• Ποιοι είναι οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται το προϊόν ή η 

υπηρεσία και πώς αυτοί θα επωφεληθούν;

• Ποια ανάγκη έρχεται να καλύψει το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία;
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• Ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς και ποια η διαφοροποίηση από τον 

ανταγωνισμό;

• Ποια είναι η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί και πώς θα 

«σερβίρεται» η υπηρεσία;

• Ποια επικοινωνιακά κανάλια θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας;

• Ποια θα είναι η στρατηγική για την εταιρική ονομασία;

• Είναι οι τελικοί χρήστες έτοιμοι να τη δεχθούν;

Αυτού του είδους οι ερωτήσεις είναι αναμενόμενες για κάθε νέα 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα μπορούν να εφαρμοστούν ισοδύναμα 

για την περίπτωση του m-b, καθώς θα πρέπει να δημιουργηθεί η 

συγκεκριμένη αγορά και να κινηθεί από την κατάσταση των λίγων 

πρωτοπόρων πελατών, που είναι συνήθως ενθουσιώδης οπαδοί των νέων 

τεχνολογιών, προς το κύριο μέρος της κοινωνίας. Επίσης, εκτός της 

δελεαστικής αξίας που προσφέρεται από τις υπηρεσίες του m-b, κάποιος θα 

πρέπει να εκπαιδεύσει και να επηρεάσει τους καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Ο νέος τρόπος 

που λειτουργεί μια επιχειρηματική δράση πρέπει να είναι δελεαστικός και 

απλός, για να αλλάξει η συμπεριφορά του καταναλωτή.

Σε μια περισσότερο μικροσκοπική κλίμακα, όπως είναι η ανάπτυξη μιας 

νέας δραστηριότητας σε μια υφιστάμενη επιχείρηση, εγείρονται οι ακόλουθες 

ερωτήσεις [6]:

• Είναι έτοιμοι οι τελικοί χρήστες να δεχθούν την αλλαγή στην 

τεχνολογία και τις διαδικασίες;

• Θα προσφέρει αυξημένη εξυπηρέτηση στους πελάτες ή βελτιωμένη 

παραγωγικότητα στους υπαλλήλους μιας εταιρίας;

• Πώς θα μεταβούν οι τελικοί χρήστες από την προηγουμένως 

ακολουθούμενη διαδικασία στην καινούργια;

• Ποια θα είναι η επιστροφή προς την επένδυση (ROI);

• Ποια θα είναι η καμπύλη εξοικείωσης για τους τελικούς χρήστες;

• Τι είδους εκπαίδευση απαιτείται;

• Τι υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών απαιτούνται;

• Τι συμφωνίες παροχής του απαιτούμενου επιπέδου υπηρεσίας 

πρέπει να γίνουν;
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• Πόσο κρίσιμη είναι η υλοποίηση της νέας εφαρμογή για την 

επιχείρηση;

2.5.2.2. Τεχνολογικά εμπόδια

Τα τεχνολογικά εμπόδια στην υιοθέτηση του m-b είναι αρκετά. Ανάμεσα 

τους περιλαμβάνονται τα επόμενα [6]:

• τα διαφορετικά πρότυπα για τις εφαρμογές και τα δίκτυα,

• η περιορισμένη κάλυψη των δικτύων,

• το μικρό εύρος ζώνης,

• η αντιλαμβανόμενη από τους χρήστες έλλειψη ασφαλείας,

• το πλήθος των συσκευών,

• η αργή απόκριση του δικτύου,

• η μη ικανοποιητικός τρόπος αλληλεπίδρασης με το χρήστη.

2.5.3. Αναγκαιότητα στρατηγικής

Σε μια έρευνα του Δεκεμβρίου του 2001 ανάμεσα σε 101 στελέχη 

επιχειρήσεων (διοικητικούς και τεχνικούς), το περιοδικό Internet Week 

παρουσίασε τα ακόλουθα αποτελέσματα σε σχέση με τους ενδοιασμούς 

αυτών των στελεχών γύρω από το m-b:

Κατάταξη Χαρακτηριστικό Ποσοστό

1 Ασφάλεια 77%

2 Έλλειψη αξιόπιστων προτύπων 69%

3 Έλλειψη ολοκληρωμένης τεχνολογικής 

πλατφόρμας στην επιχείρηση

61%

4 Ελλιπές εύρος ζώνης 54%

5 Υψηλό κόστος της τεχνολογίας 49%

6 Ποιότητα της υπηρεσίας 44%

Πίνακας 3: Ενδοιασμοί για την υιοθέτηση τον m-business 

(πηγή: Internet Week) [6]

Οι ανησυχίες των στελεχών είναι αντίστοιχες με αυτές που υπήρχαν πριν 

μερικά χρόνια για το ενσύρματο διαδίκτυο. Οι τυπικοί ενδοιασμοί τότε 

περιστρέφονταν γύρω από το μη ικανοποιητικό τρόπο αλληλεπίδρασης με 

το χρήστη (User Interface, UI) που πρόσφερε το πρόγραμμα περιήγησης
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ιστοσελίδων (web browser) έναντι του αντίστοιχου των εφαρμογών 

πελάτη/εξυπηρετητή (client/server), η έλλειψη ασφάλειας και το 

περιορισμένο εύρος ζώνης. Οι επιχειρήσεις δεν ήταν πεπεισμένες ότι οι 

τεχνολογίες του διαδικτύου ήταν αρκετά συμπαγείς για τις κρίσιμες 

εφαρμογές τους. Σε πάμπολλες περιπτώσεις τα στελέχη των επιχειρήσεων 

που ήταν επιφορτισμένα με τη στρατηγική του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» 

εξέφραζαν την ανησυχία τους για την αναγκαιότητα τέτοιων εφαρμογών 

(π.χ. extranets) και για την επιστροφή προς την επένδυση (Return On 

Investment, ROI). Καθώς εκείνη την εποχή της πρώιμης διείσδυσης του 

διαδικτύου δεν μπορούσε να υπολογιστεί αναλυτικά το μέγεθος ROI, γινόταν 

αναφορά μόνο στα ποιοτικά οφέλη της αυξημένης ικανοποίησης του πελάτη 

και της βελτιωμένης επικοινωνίας.

Επιστρέφοντας στο παρόν, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, 

πολλοί πρωτοπόροι κατασκευαστές και εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 

προσφέρουν λύσεις σε αυτά τα τεχνολογικά εμπόδια και διευκολύνουν την 

υιοθέτηση του m-b. Εντούτοις οι καταναλωτές δεν μπορούν να περιμένουν. 

Οι στρατηγικές των επιχειρήσεων σήμερα θα πρέπει να βασίζονται στο m-b, 

να στοχεύουν σε γρήγορες επιτυχίες και να οδηγούν σε αλλαγή των 

διαδικασιών εντός του οργανισμού τους.

Ακόμα και με τους περιορισμούς των μη αξιόπιστων προτύπων, μη 

επαρκούς εύρους ζώνης, μη ικανοποιητικής κάλυψης του δικτύου και της 

πληθώρας των συσκευών και προϊόντων λογισμικού στην αγορά, είναι 

δυνατόν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν αποδοτικές εφαρμογές εντός 

της επιχείρησης που θα οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα (αύξηση του 

ROI). Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν μπορούν να υποστηρίζουν 

πολλαπλών τύπων συσκευές, πολλαπλών τεχνολογιών δίκτυα, και να 

ξεπερνούν τα προβλήματα της μη επαρκούς κάλυψης των δικτύων 

προσφέροντας δυνατότητες λειτουργίας με ή και χωρίς σύνδεση (online/ 

offline). Κατά τη διάρκεια της μη διασυνδεδεμένης με το δίκτυο λειτουργίας, 

οι εφαρμογές χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων εντός της τερματικής 

συσκευής (client) και αποθηκεύουν δεδομένα, τα οποία αργότερα θα 

χρησιμοποιηθούν για το συγχρονισμό με τη βάση του εξυπηρετητή (server) 

όταν η ασύρματη σύνδεση γίνει εφικτή ή όταν η συσκευή συνδεθεί στο 

δίκτυο του εξυπηρετητή με σταθερή ενσύρματη σύνδεση [6].
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΕΝ 
ΚΙΝΗΣΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

3.1. Εισαγωγή και μεθοδολογία

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου του Berkeley, 

«How much Information in 2003», κατά το έτος 2002, ο πληθυσμός του 

πλανήτη πέρασε 600 δις λεπτά μιλώντας σε κινητό τηλέφωνο, την ίδια ώρα 

που στην Ευρώπη διακινούνται 30 δις γραπτά μηνύματα μηνιαίως. Σε ετήσια 

βάση, κάθε άνθρωπος παράγει τόση πληροφορία, την οποία αν 

μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε, θα φτιάχναμε μία στοίβα βιβλίων 

συνολικού ύψους 10 μέτρων. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα της 

έρευνας του πανεπιστημίου του Berkeley, στην οποία μεταξύ άλλων, 

αναφέρεται ότι α) το 98% της πληροφορίας που παράγεται παγκοσμίως 

διανέμεται μέσω των τηλεφωνικών γραμμών, β) ο όγκος της πληροφορίας 

στην περίοδο 1999-2002 αυξήθηκε κατά 30% και γ) ότι κάθε χρόνο 

ανταλλάσσουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνολικό όγκο 

440.600 Terabytes, τα οποία αν θα θέλαμε να τα αποθηκεύσουμε θα 

χρειαζόμασταν 710 εκατ. CD [8].

Σύμφωνα με μελέτη της εταιρίας συμβούλων Dataquest, 460 εκατ. $ 

δαπάνησαν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του 2002 για 

την υλοποίηση έργων που αφορούσαν δραστηριότητες στο χώρο του m-b 

[8],

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αναλυτικά ποιες είναι οι εφαρμογές που είναι 

διαθέσιμες σήμερα στην αγορά του m-b, και θα τις κατηγοριοποιήσουμε σε 

δύο βασικές κατηγορίες : α) τις εφαρμογές που προορίζονται για την 

οργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Β2Β) και β) τις εφαρμογές 

που προορίζονται για τους καταναλωτές (B2C).

Το επόμενο σχήμα δείχνει πότε αναμένεται οι εφαρμογές αυτές να γίνουν 

εμπορικά εκμεταλλεύσιμες στην Ευρώπη και ποια είναι η συγκεκριμένη 

τεχνολογία που τις υποστηρίζει:
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Mobile Applications in Commercial Operation

Telemetry

Provisioning

WASP
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Auctions

Telematics I Shopping | Health Care

PaymentBroking

Banking I Ticketing I Reservations I E-Bill | E-Salary

Security m Manea.ment

SMS SIM TOOLKIT WAP

1998 1999 f'.'i
GPRS EDGE

SMS j| Chat ΙΜ

E-Mail I PIM

M-Commerce
Applications

M-Commerce 
Enabling Applications

Σχήμα 22: Εμπορική διείσδυση των υπηρεσιών του m-business 

(πηγή: Durlacher, Veba) [9]

Πριν όμως θα κάνουμε σύντομη αναφορά στις θεμελιώδεις εφαρμογές, 

όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τη στιγμιαία ειδοποίηση και την υπηρεσία 

πολυμεσικών μηνυμάτων. Σε κάθε περίπτωση παρατίθενται παραδείγματα 

και πρακτικές από επιτυχημένες εφαρμογές, τόσο στην ευρωπαϊκή- 

παγκόσμια πραγματικότητα, όσο και στην ελληνική. Στις αναφορές της 

εργασίας (Κεφάλαιο 6.3) παρατίθεται ένας αναλυτικός πίνακας υπηρεσιών 

και αντιστοίχων ιστοχώρων για το m-b.
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3.2. Βασικές εφαρμογές

3.2.1. Ηλεκτρονικό ταγυδρομείο

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρείται η πιο κρίσιμη εφαρμογή του 

ασύρματου διαδικτύου για δυο λόγους : α) γιατί είναι κατανοητή στον πλατύ 

κοινό και β) γιατί οι περισσότεροι το χρησιμοποιούν ως βασικό κανάλι 

επικοινωνίας για να έρχονται σε επαφή με τους συναδέλφους τους ή με τους 

φίλους και την οικογένεια τους. Μέχρι στιγμής, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

έχει αποτελέσει την μακρά πιο επιτυχημένη εφαρμογή στη χρήση 

δεδομένων πάνω από το ασύρματο κανάλι στην Ευρώπη, όπως επίσης και 

η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων. 

Υπάρχουν γενικά δυο τύποι χρηστών : οι εταιρικοί και οι οικιακοί.

3.2.1.1. Εταιρικοί χρήστες

Μέχρι πρότινος το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ήταν προσβάσιμο από τους 

εταιρικούς χρήστες που βρισκόταν σε κίνηση, στο δρόμο, με τη χρήση ενός 

φορητού υπολογιστή, ενός GSM modem και ενός κινητού τηλεφώνου. Με 

αυτόν τον τρόπο συνδέονταν με τον εξυπηρετητή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail server) του εταιρικού τους δικτύου. Αυτή ήταν η πιο
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ευρέως χρησιμοποιούμενη εφαρμογή όταν κάποιος υπάλληλος συνδεόταν 

εξ αποστάσεως στο εταιρικό δίκτυο. Οι τρέχουσες πιο αξιόλογες λύσεις για 

την εξ αποστάσεως πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο βασίζονται στο Exchange 

της Microsoft και στο Notes/Domino της Lotus.

Εναλλακτικά, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να 

ληφθούν με τη χρησιμοποίηση ενός προγράμματος περιήγησης ιστοσελίδων 

από άλλες θέσεις ενσύρματης πρόσβασης, όπως ξενοδοχεία ή internet 

καφέ. Εντούτοις, για μεγαλύτερη ευκολία στην πρόσβαση θα απαιτούνταν 

μια λύση στην οποία η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ήταν 

ανεξάρτητη από συσκευή και διαθέσιμη οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Οι λύσεις πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για φορητές συσκευές 

προσφέρονται και από δύο μεγάλες εταιρίες λογισμικού, τη Microsoft με τον 

εξυπηρετητή Platinum Exchange 2000 που στηρίζεται στην τεχνολογία 

Internet Cellular Smart Access (ICSA) και τη Lotus με το προϊόν Domino, 

καθώς επίσης και από άλλους Ευρωπαίους κατασκευαστές εφαρμογών, 

όπως η Dialogue Communications, η Dynamical Systems Research, η 

Satama Interactive και η Peramon.

H Peramon παρέχει μια μοναδική λύση, αποκαλούμενη Lexicos, η οποία 

επιτρέπει στο χρήστη όχι μόνο να έχει πρόσβαση στα inbox και outbox του 

ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, αλλά επίσης να μπορεί να διενεργήσει μια 

εκτεταμένη αναζήτηση (χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της μηχανής 

αναζήτησης AltaVista) με λέξη κλειδί σε όλο τον κατάλογο μηνυμάτων. Έτσι 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετατρέπεται σε ένα προσωπικό σύστημα 

διαχείρισης γνώσης, το οποίο είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε 

προγράμματος περιήγησης ιστοσελίδων, περιλαμβανομένου και τερματικού 

που υποστηρίζει την τεχνολογία WAP.
Το φθινόπωρο το 1999, η British Telecom (ΒΤ) και η Microsoft έκαναν 

δοκιμές κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού προγράμματος (με το όνομα 

«Project Nomad») σε Μεγάλη Βρετανία και Νορβηγία με σκοπό να 

προσφέρουν σε εταιρικούς χρήστες πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και στο ενδο-επιχειρησιακό δίκτυο με χρήση κινητού 

τηλεφώνου που τρέχει το λειτουργικό Windows CE ή με χρήση PDA. Οι 

προμηθευτές των συσκευών, που τρέχουν το λειτουργικό Windows CE, ήταν 

οι εταιρίες Samsung και Sagem. Επίσης, οι εταιρίες ΒΤ και Microsoft 

σχεδιάζουν να εισέλθουν στην αγορά των κατασκευαστών συσκευών 

«έξυπνων» τηλεφώνων και PDAs που τρέχουν το λειτουργικό Windows CE. 

Έτσι, μετακινούνται σε μια νέα θέση μέσα στην αλυσίδα αξίας και
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επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες της βιομηχανίας του m-b. Η είσοδος της 

Microsoft στην αγορά του ασύρματου διαδικτύου είναι πολύ επιθετική και 

στοχεύει κυρίως την Ευρώπη, όπου υπάρχει καλή προοπτική για πωλήσεις.

Στις ΗΠΑ, η Microsoft έχει κάνει σύμπραξη με την Qualcomm στην 

εταιρία με όνομα Wireless Knowledge, όπου επίσης γίνονται αντίστοιχες 

δοκιμές. Εντούτοις, η λύση της Microsoft δεν χρησιμοποιεί πρόγραμμα 

περιήγησης ιστοσελίδων βασισμένο στο πρωτόκολλο WAP αλλά στο 

πρωτόκολλο XML.

Συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βασισμένα στα πρωτόκολλα 

POP3 ή ΙΜΑΡ4, όπως το OpenMail από την Hewlett Packard (HP) 

υπάρχουν στην αγορά, αλλά είναι λιγότερα διαδεδομένα. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που χρησιμοποιεί πρόγραμμα 

περιήγησης ιστοσελίδων, απαιτεί ένα πολύ μικρό κομμάτι προγράμματος 

στον πελάτη (thin client) της εφαρμογής και έτσι προσφέρει ευκολότερη 

πρόσβαση σε περιεχόμενο WAP [9].

Στην ελληνική πραγματικότητα, Vodafone Mobile Connect Card 

ονομάζεται η νέα ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας της Vodafone για τους 

επαγγελματίες. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία κάρτα PCMCIA που συνδέεται 

στο φορητό υπολογιστή του χρήστη και του επιτρέπει να έχει γρήγορη και 

αξιόπιστη πρόσβαση στο Internet, στο δίκτυο της εταιρίας για την οποία 

εργάζεται, καθώς και δυνατότητα λήψης και αποστολής μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς καλώδια και τηλεφωνικές συνδέσεις, 

εκμεταλλευόμενος το δίκτυο GPRS της Vodafone.

Η Vodafone Mobile Connect Card απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους 

εταιριών, που χρειάζεται να βρίσκονται πολλές ώρες εκτός γραφείου, όσο 

και σε ελεύθερους επαγγελματίες, που επιθυμούν άμεση πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Ο χρήστης είναι 

συνδεδεμένος συνεχώς (always on) και χρεώνεται ανάλογα με τον όγκο 

δεδομένων που στέλνει ή λαμβάνει, ανεξάρτητα από τον χρόνο σύνδεσης. Η 

σύνδεση είναι εύκολη χάρη σε μία ειδική εφαρμογή της Vodafone, ενώ αξίζει 

να σημειωθεί ότι η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο εξωτερικό μέσω 

της υπηρεσίας περιαγωγής GPRS της Vodafone [8].

3.2.1,2. Οικιακοί χρήστες

Οι οικιακοί χρήστες έχουν συνήθως πρόσβαση στο προσωπικό τους 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω μιας από τις μεγάλες διαδικτυακές πύλες
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(MSN Hotmail, Yahoo!, Lycos, AOL) ή μέσω του τοπικού παρόχου 

υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Provider, ISP). Οι επιλογές για 

χωρίς συνδρομή (ελεύθερους) λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

είναι ιδεατά ατελείωτες. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάνει τις δικτυακές 

πύλες να αυξάνουν την κίνησή τους, καθώς οι χρήστες μπαίνουν τακτικά για 

να ελέγξουν το λογαριασμό τους. Κάποιες δικτυακές πύλες όπως η Sonera 

και η Mannesmann D2 προσέφεραν ελεύθερο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κατευθείαν από την έναρξη λειτουργία τους για να τραβήξουν το ενδιαφέρον 

του κοινού.

Η προσφορά υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω WAP θα 

προσέφερε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για οποιοδήποτε πάροχο 

υπηρεσιών διαδικτύου ή εταιρία κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα, η 

εταιρία κινητής τηλεφωνίας Telfort Mobile έχει εγκαταστήσει στο δίκτυο της 

μια πύλη (gateway) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία SIM Toolkit της Microsoft και αυτό επιτρέπει να αποστέλλονται 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απ’ ευθείας σε ένα κινητό (με 

διεύθυνση phonenumber@carriersname.nl). Στη Μεγάλη Βρετανία η Cellnet 

χρησιμοποιεί ένα αντίστοιχο σύστημα, το Genie, που βασίζεται στην 

τεχνολογία της υπηρεσίας αποστολής γραπτών μηνυμάτων.

Στις ΗΠΑ από την άλλη, η σημασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως 

κίνητρου για την υιοθέτηση του ασύρματου διαδικτύου αντικατοπτρίζεται σε 

ένα πλήθος εταιριών που ασχολούνται με αυτή την εφαρμογή. Για 

παράδειγμα, η εταιρία RCN Corporation ένας τοπικός πάροχος υπηρεσιών 

διαδικτύου με πάνω από 500.000 συνδρομητές προωθεί την πρόσβαση στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με χρήση της τερματικής συσκευής BlackBerry (με 

λειτουργίες αντίστοιχες ενός PDA) από τη RIM (Research in Motion).

Άλλα παραδείγματα είναι των παροχών ασύρματων υπηρεσιών 

διαδικτύου GoAmerica και Alerta, οι οποίες στέλνουν τα μηνύματα του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο κινητό του συνδρομητή χρησιμοποιώντας 

καθορισμένη διεύθυνση για κάθε έναν, και αντιγράφοντάς τα σε επιπλέον 

διευθύνσεις χωρίς χρέωση. Επίσης, η εταιρία Saraide προσφέρει την 

υπηρεσία με τη χρήση της πλατφόρμας της Critical Path. Τέλος, οι εταιρίες 

Intelligent Information Incorporated και Infinite Technologies έχουν 

αναπτύξει λύσεις για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που απευθύνονται τόσο στην 

αγορά των εταιρικών χρηστών όσο και των εταιριών κινητής τηλεφωνίας [9].
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3.2.2._____ Στιγμιαία ειδοποίηση

Χρησιμοποιώντας τα μηνύματα στιγμιαίας ειδοποίησης (Mobile Instant 

Message, ΜΙ Μ) καθώς είναι διασυνδεδεμένοι στο ασύρματο διαδίκτυο, μέσω 

της τεχνολογίας GPRS, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν με το 

κινητό τους τη διαθεσιμότητα ατόμων, να επικοινωνούν στιγμιαία χωρίς να 

πραγματοποιούν φωνητική κλήση και να χρησιμοποιούν ένα περιβάλλον 

τύπου chat για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών. Η υπηρεσία είναι 

αντίστοιχη με το ICQ (I Seek You), όπως το MSN Messenger ή το AOL 

Instant Messenger, που προσφέρεται στα σταθερά δίκτυα τηλεφωνίας. Τα 

περισσότερα «έξυπνα» κινητά της αγοράς διαθέτουν κάποια 

προκαθορισμένα μηνύματα για τέτοια χρήση, εκτός της δυνατότητας για 

σύνταξη καινούργιων. Έξυπνο λογισμικό αναγνώρισης κειμένου, όπως το 

T9 στα μοντέλα 3210 ή 7110 της Nokia, διευκολύνει την εισαγωγή λέξεων 

απομνημονεύοντας προηγούμενες εισαγωγές. Η υπηρεσία ασύρματης 

στιγμιαίας ειδοποίησης είναι μια λογική επέκταση της υπηρεσίας αποστολής 

γραπτών μηνυμάτων αλλά δεν περιορίζεται στο μήκος των 160 χαρακτήρων 

του SMS και το μήνυμα μεταδίδεται πολύ γρήγορα, μέσα σε δέκατα του 

δευτερολέπτου ή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Η Microsoft έχει δώσει στην αγορά το προϊόν της για την υπηρεσία της 

ασύρματης στιγμιαίας ειδοποίησης από το Σεπτέμβριο του 1999, ενώ η AOL 

και η Motorola έχουν συμφωνήσει από τον Οκτώβρη του 1999 να 

ενσωματώσουν το λογισμικό της AOL Instant Messenger στα νέα «έξυπνα» 

κινητά και PDAs της Motorola. Επίσης στη Βόρειο Αμερική οι εταιρίες AOL, 

Yahoo! και άλλες έχουν ενσωματώσει την υπηρεσία ασύρματης στιγμιαίας 

ειδοποίησης στα PDAs τύπου Palm. Έτσι οι συνδρομητές της κινητής 

τηλεφωνίας δύνανται να επικοινωνούν με τους χρήστες προσωπικών 

υπολογιστών άμεσα και ακαριαία.
Εφαρμογές μηνυμάτων που αναπτύσσονται σήμερα περιλαμβάνουν το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το chat, τις λίστες μηνυμάτων και την πρόσβαση 

σε τηλεφωνία μέσω του διαδικτύου, σε βιντεο-διάσκεψη και ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. Όλα αυτά έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ένα παγκόσμιο 

εργαλείο μηνυμάτων.

Τα πραγματικά πλεονεκτήματα της στιγμιαίας ειδοποίησης 

αποκαλύφθηκαν από τη στιγμή που εισήχθηκε η τεχνολογία GPRS (τέλος
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του 2000) με τα χαρακτηριστικά της συνεχούς και αδιάλειπτης σύνδεσης στο 

δίκτυο δεδομένων. Έτσι γίνεται εφικτό να στέλνονται μηνύματα σε μια 

συσκευή οποιαδήποτε στιγμή και να ελέγχεται εάν αυτή είναι σε λειτουργία. 

Υπάρχουν επίσης εταιρίες που αναπτύσσουν εφαρμογές γύρω από την 

υπηρεσία της ασύρματης στιγμιαίας ειδοποίησης, π.χ. για τη 

διαπραγμάτευση μετοχών. Μια πολύ εξελιγμένη εφαρμογή έχει αναπτυχθεί 

από την εταιρία Olympic Wordlink, με το προϊόν Mobile Futures, το οποίο 

μπορεί να μεταφέρει πραγματικού χρόνου πληροφορίες και τιμές μετοχών 

προς ένα PDA και να προσφέρει έτσι υπηρεσίες στιγμιαίας ειδοποίησης 

πάνω από δίκτυο GSM.

Η υπηρεσία της ασύρματης στιγμιαίας ειδοποίησης αναμένεται να γίνει 

πολύ επιτυχημένη εντός του κομματιού εκείνου της αγοράς, στο οποίο έχει 

κάνει μεγάλη επιτυχία η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων, δηλαδή 

τους νέους 25-35. Η τιμολογιακή πολιτική για την συγκεκριμένη υπηρεσία 

είναι ο κρίσιμος παράγοντας που θα μεταφέρει αυτούς που χρησιμοποιούν 

το SMS προς το ΜΙΜ [9],

3.2.3._____ Ενοποιημένα μηνύματα

Τα συστήματα ενοποιημένων μηνυμάτων (Unified Messaging Systems, 

UMS) είναι σημαντικές εφαρμογές για το μέλλον του m-b. Τα ενοποιημένα 

μηνύματα είναι μια υπηρεσία που ξεπερνά τα όρια μεταξύ διαφορετικών 

μέσων επικοινωνίας και επικεντρώνει στις ανάγκες των χρηστών παρά στην 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Θεωρητικά, το φωνητικό ταχυδρομείο από 

σταθερά και κινητά τηλέφωνα, η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων, 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το fax και η υπηρεσία της ασύρματης 

στιγμιαίας ειδοποίησης (ΜΙΜ) θα καταλήγουν όλα σε ένα «ταχυδρομικό 
κουτί». Τα συστήματα ενοποιημένων μηνυμάτων θα επιτρέπουν στους 

χρήστες να έχουν πρόσβαση στα διαφόρων τύπων μηνύματά τους με έναν 

τρόπο, όπως για παράδειγμα μέσω ενός προσωπικού υπολογιστή, PDA, 

κινητού ή ενός fax, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την 

αποστολή του μηνύματος. Αυτό απαιτεί τη διαθεσιμότητα τεχνολογιών 

μετάφρασης από κείμενο-σε-φωνή και από φωνή-σε-κείμενο. Η ποιότητα 

της εξόδου φωνής των διαφόρων συσκευών είναι πολύ κρίσιμος 

παράγοντας για την επιτυχία της υπηρεσίας ενοποιημένων μηνυμάτων.

Η υπηρεσία ενοποιημένων μηνυμάτων προσφέρεται ήδη για εταιρικούς 

και οικιακούς χρήστες αλλά περιλαμβάνοντας μόνο ένα υποσύνολο των
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μέσων που περιγράφηκαν προηγουμένως. Εφαρμογές UMS έχουν 

αναπτύξει εταιρίες όπως η Comverse, η Nokia, η 2Communications και η 

Dr.Materna.

Πολλές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν εγκαταστήσει ήδη υπηρεσίες 

ενοποιημένων μηνυμάτων, όπως για παράδειγμα η Singapore Telecom με 

το OneM@il, η Telia με το DoF, την ασύρματη δικτυακή πύλη που βασίζεται 

στον Oracle Apllication Server. Η Telecom Mobile Italia (TIM) έχει 

εγκαταστήσει το προϊόν Universal Number που χρησιμοποιεί την 

πλατφόρμα του ευφυούς δικτύου (Intelligent Network, IN) της εταιρίας. 

Επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείο απ' ευθείας 

στο κινητό χωρίς τη διαμεσολάβηση προσωπικού υπολογιστή. Επίσης 

δίνεται η δυνατότητα αποστολής αρχείων ήχου, όπως αρχεία τύπου WAV, 

επισυνάπτοντάς τα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έτσι ώστε να 

ακουστούν ως φωνητικά μηνύματα σε κάποιον προσωπικό υπολογιστή. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ιταλία η διείσδυση των κινητών είναι διπλάσια 

αυτής των προσωπικών υπολογιστών.

Η εταιρία OZ.COM σε συνεργασία με την Ericsson έχει αναπτύξει την 

πρωτοποριακή εφαρμογή iPulse που μπορεί να συνδέσει άμεσα έναν 

προσωπικό υπολογιστή, ένα PDA και ένα σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. 

Επιπλέον, προσφέρει λειτουργίες διαχείρισης προσωπικών δεδομένων 

(Personal Information Manager, ΡΙΜ) και συνεργασίας μέσω διαδικτύου [9].

Τα αποτελέσματα μελέτης του Πανεπιστημίου του Cambridge για το 2002 

έδειξαν ότι το 23% των χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

χρησιμοποιούν τα γραπτά μηνύματα αρκετές φορές κάθε μέρα. Πιο 

συγκεκριμένα, το 24% των χρηστών στην Ασία δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν 

την υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων πάνω από μία φορά κάθε 

μέρα, αλλά μόνο το 2% των Αμερικανών χρηστών είπαν το ίδιο. Το 

Πανεπιστήμιο του Cambridge συμπεριέλαβε στην έρευνα του 5.600 χρήστες 

κινητής τηλεφωνίας σε 14 χώρες της Ασίας, της Ευρώπης και της Αμερικής 

τον Ιανουάριο του 2002. Συγκριτικά με το ποσοστό χρήσης της υπηρεσίας 

αποστολής γραπτών μηνυμάτων, το WAP χρησιμοποιείται αισθητά λιγότερο 

από άτομα κάθε ηλικίας. Μόνο το 2% των χρηστών μέχρι 18 χρονών και 

από 19 έως 24 δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του WAP πάνω 

από μία φορά κάθε μέρα [8].
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3.2.4. Chat

Η υπηρεσία του κινητού chat βασίζεται στα κοινά ενδιαφέροντα ομάδων 

χρηστών και έχει ήδη υλοποιηθεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Ο 

αριθμός των συνδέσεων αυξάνει εκθετικά όταν ο αριθμός των 

συμμετεχόντων διπλασιάζεται.

To chat είναι μια πολύ διαδεδομένη εφαρμογή στον κόσμο των 

προσωπικών υπολογιστών και του διαδικτύου, κυρίως ανάμεσα σε νέους 

15-25 χρόνων. Αυτό το ίδιο κομμάτι της αγοράς είναι που περιλαμβάνει και 

τους φανατικότερους χρήστες της υπηρεσίας αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων στην κινητή τηλεφωνία. Ο συνδυασμός των δύο αυτών 

υπηρεσιών, δηλαδή του chat και του SMS, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, και 

η εταιρία Dr.Materna έχει αναπτύξει μια εφαρμογή που επιτρέπει το 

συνδυασμό vidotext και SMS σε μια ενιαία υπηρεσία, όπου ο χρήστης 

μπορεί να συμμετέχει χρησιμοποιώντας διαφορετικές συσκευές. Άλλη μια 

εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών ασύρματου chat είναι η WAPIT, που είναι 

προμηθευτής της Φινλανδικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας Radiolinja [9],

3.2.5. Βιντεο-τηλεφωνία

Η ιδέα της κινητής βιντεο-τηλεφωνίας έχει προωθηθεί από κάποιους 

κατασκευαστές συσκευών ως μια πιθανή εφαρμογή του ασύρματου 

διαδικτύου παρά την ανεπιτυχή εμπειρία στην αγορά της σταθερής 

τηλεφωνίας. Σε καμία ευρωπαϊκή αγορά δεν διείσδυσε τόσο η βιντεο- 

τηλεφωνία ώστε να φτάσει στο ευρύ κοινό. Ομοίως αναμένεται ότι πολύ 

δύσκολα θα αποτελέσει μια επιτυχημένη εφαρμογή στο περιβάλλον του m-b 

[9],

3.2.6. ____Διαγείριση προσωπικών δεδομένων

Λειτουργίες σχεδιασμού προσωπικού χρόνου και ραντεβού, ημερολογίου 

και καταλόγου διευθύνσεων περιλαμβάνονται σε κάθε συσκευή PDA και σε 

κάθε λογισμικό διαχείρισης γραφείου. Όλες αυτές οι λειτουργίες τρέχουν 

πάνω στην συσκευή ανεξάρτητα, ενώ αυτό που αποκαλούμε κινητή 

διαχείριση προσωπικών δεδομένων (Personal Information Management, 

ΡΙΜ) είναι μια εφαρμογή που τρέχει μέσω δικτύου και είναι ανεξάρτητη της 

χρησιμοποιούμενης συσκευής.
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Το πλεονέκτημα της δικτυακής έκδοσης είναι ότι μπορεί να είναι 

προσβάσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου, είτε από 

έναν προσωπικό υπολογιστή ή ένα «έξυπνο» κινητό με τεχνολογία WAP. Η 

ενημέρωση δεδομένων σε ένα τέτοιο σύστημα ΡΙΜ γίνεται σε πραγματικό 

χρόνο, επιτρέποντας στις ομάδες εργασίας να λειτουργούν με συμφωνία και 

όταν ακόμα βρίσκονται εκτός γραφείου. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 

μπορούν να διαθέτουν αυτού του είδους τις υπηρεσίες τόσο σε εταιρικούς 

χρήστες όσο και σε οικιακούς.

Εφαρμογές κινητής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων έχουν 

αναπτυχθεί από εταιρίες όπως η Timesystem, η GIN, η Future Internet 

Technologies και η Seiren Solutions. Στις ΗΠΑ υπήρχαν γύρω στις 10 

τέτοιες εταιρίες, από τις οποίες 5 έχουν ήδη εξαγοραστεί από άλλες 

μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου, όπως για παράδειγμα η When.com (από 

την AOL) και η Jump (από την Microsoft).

Η κινητή διαχείριση προσωπικών δεδομένων είναι μια ενδιαφέρουσα 

υπηρεσία που θα μπορούσε να προσφερθεί από μια δικτυακή πύλη κινητής 

τηλεφωνίας, βοηθώντας όλους αυτούς που δεν φέρουν μαζί τους 

καθημερινά μια συσκευή PDA. Η διαθεσιμότητα, η ασφάλεια και η ευκολία 

συγχρονισμού με τις υπάρχουσες εφαρμογές (MS Exchange και Lotus 

Notes) και με τα PDAs αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ενός τέτοιου 

συστήματος [9].

3.2.7._____ Υπηρεσία πολυμεσικών μηνυμάτων

Η υπηρεσία αποστολής πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS, Multimedia 

Messaging Service), χρησιμοποιώντας το φορέα των δικτύων GPRS 

επιτρέπει την γρήγορη μεταφορά έγχρωμων φωτογραφιών μεταξύ 

τερματικών, μηνυμάτων multimedia, videoclips, χαρτών, γραφημάτων, 

animations και πολλά από τα οποία συνδυάζονται και με ήχους.

Η εισαγωγή της υπηρεσίας ξεκίνησε με την εγκατάσταση των δικτύων 

GPRS, αφού κατά βάση η υπηρεσία αυτή στηρίζεται στην παροχή επιπλέον 

ταχύτητας για να είναι δυνατή και η μεταφορά του μεγάλου όγκου των 

δεδομένων τους. Έτσι με τα δίκτυα GPRS άρχισε σιγά-σιγά να 

αναπτύσσεται η υπηρεσία αποστολής πολυμεσικών μηνυμάτων αλλά στην 

ουσία τις πραγματικές δυνατότητες της θα τις δούμε με την εγκατάσταση των 

δικτύων UMTS, καθώς οι προδιαγραφές είναι κοινές και για τα δύο δίκτυα. 

Επίσης, τα κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν την συγκεκριμένη λειτουργία
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πρέπει να είναι εξοπλισμένα και με αρκετή μνήμη καθώς χρειάζεται αρκετός 

ελεύθερος χώρος για να αποθηκεύονται τα «εξελιγμένα» μηνύματα που θα 

αποστέλλονται.

Η μεταφορά των μηνυμάτων αυτών σε πρώτο στάδιο γίνεται μέσο του 

πρωτοκόλλου WAP και οποιοσδήποτε άλλης υπηρεσίας η οποία διατηρεί τις 

ανάλογες προδιαγραφές. Μέσο του πρωτοκόλλου WSP (Wireless Session 

Protocol), επιτυγχάνεται η μεταφορά του μηνύματος στο MMSC, που είναι το 

κέντρο της υπηρεσίας, και από εκεί δρομολογείται προς το τερματικό. Οι 

τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας αποστολής πολυμεσικών μηνυμάτων 

αναπτύχθηκαν από το WAP φόρουμ και από το 3GPP, που ιδρύθηκε από 

τον οργανισμό ETSI προκειμένου να είναι εφικτή η μετάβαση από τα δίκτυα 

GSM στα δίκτυα 3ης γενιάς. Στην πλήρη απόδοση της υπηρεσίας 

αποστολής πολυμεσικών μηνυμάτων, ο αποστολέας μπορεί να καθορίσει 

την ακριβής μορφή των μηνυμάτων, επιλέγοντας το χρονικό σημείο που θα 

εμφανιστούν τα πολυμεσικά στοιχεία καθώς και τον χρόνο που θα 

μεσολαβήσει έως την παρουσίαση τους.

Στην ουσία, κάθε μήνυμα από αυτά είναι μια πολυμεσική παρουσίαση 

που μπορεί να αποσταλεί σε συμβατό κινητό τηλέφωνο ή σε κάποιο 

λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κέντρο MMSC είναι αυτό που 

αναλαμβάνει την μετατροπή του γραπτού μηνύματος (SMS) σε μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η 

σημαντική διαφοροποίηση των πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS) από τα 

απλά γραπτά μηνύματα (SMS) είναι οι προδιαγραφές που έχουν τα πρώτα 

και απαιτούν μεγαλύτερη ταχύτητα για την μετάδοση, την οποία ένα κανάλι 

εκπομπής απλών γραπτών μηνυμάτων δεν μπορεί να προσφέρει.

Η γλώσσα προγραμματισμού τέλος που θα χρησιμοποιηθεί για την 
δημιουργία των μηνυμάτων 3ης γενιάς είναι η SMIL (Synchronized 

Multimedia Integration Language) και έχει εγκριθεί και από το W3C (World 

Wide Web Consortium) [11],

Σύμφωνα με την εταιρία ερευνών Datamonitor, προβλέπεται αύξηση μεν, 

αλλά κατώτερη της αναμενόμενης από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, για 

τα έσοδα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας από την υπηρεσία αποστολής 

πολυμεσικών μηνυμάτων. Πολλές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν 

δηλώσει ότι στοχεύουν έως το 2005 το 25-30% των εσόδων τους να 

προέρχεται από υπηρεσίες δεδομένων. Η Datamonitor υποστηρίζει ότι τα 

έσοδα από την υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων θα φτάσουν στο 

υψηλότερο τους σημείο εντός του 2003, αλλά από εκεί και πέρα θα
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παρουσιάζουν πτώση χρόνο με τον χρόνο, εξαιτίας της μείωσης των τιμών 

που επιφέρει ο υψηλός ανταγωνισμός, αλλά και των νέων τεχνολογιών που 

έρχονται να «κανιβαλίσουν» τα έσοδα από υπηρεσία αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων. Τα έσοδα από την υπηρεσία αποστολής πολυμεσικών 

μηνυμάτων θα έρθουν να καλύψουν αυτό το κενό και παρότι θα 

παρουσιάσουν σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ετήσιο μικτό ρυθμό 

ανάπτυξης της τάξης του 388%, η συνολική ευρωπαϊκή αγορά για την 

υπηρεσία αποστολής πολυμεσικών μηνυμάτων δεν θα ξεπεράσει τα 

4,9 δις $ έως το τέλος του 2006 [8].

Ισχυρή ζήτηση αναμένεται να παρουσιάσει η υπηρεσία αποστολής 

πολυμεσικών μηνυμάτων στο μέλλον. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε 

έρευνα της Nokia για τις τάσεις και την ανάπτυξη της υπηρεσίας αποστολής 

πολυμεσικών μηνυμάτων. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 

με την εταιρία ΗΡΙ Research στη Βρετανία, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ, τη 

Γερμανία, τη Σιγκαπούρη και τη Φιλανδία, έδειξε ότι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων θεωρεί την υπηρεσία αποστολής πολυμεσικών μηνυμάτων 

πολύ συναρπαστική, ενώ πιστεύεται ότι θα ακολουθήσει τον επιτυχημένο 

δρόμο της «προκατόχου» της υπηρεσίας αποστολής γραπτών μηνυμάτων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να μελετηθούν οι τάσεις 

ανάπτυξης της αγοράς των υπηρεσιών νέας γενιάς, αλλά και να υπάρξει 

μεγαλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών σχετικά με την 

υπηρεσία αποστολής πολυμεσικών μηνυμάτων. Ανάμεσα στα θέματα που 

εξετάστηκαν ήταν η χρήση των υπηρεσιών ανταλλαγής δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των SMS και MMS, καθώς επίσης και οι προοπτικές 

ανάπτυξης της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 

[8],

Την εμπορική διάθεση υπηρεσιών βίντεο μέσω κινητού τηλεφώνου 

ξεκίνησε εντός του 2003 η Cosmote, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες 

που προσφέρονται μέσω των δημοφιλών πολυμεσικών μηνυμάτων για 

επικοινωνία που συνδυάζει εικόνα, ήχο και κίνηση.

Στη βασική της μορφή η υπηρεσία της Cosmote επιτρέπει στους πελάτες 

της εταιρίας να ανταλλάσσουν βίντεο μικρής διάρκειας που έχουν 

δημιουργήσει οι ίδιοι (person to person), στέλνοντας ένα απλό μήνυμα 

MMS, εφόσον διαθέτουν συμβατό κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, για πρώτη 

φορά στην ελληνική αγορά, η Cosmote προχωρά στη δημιουργία 

αποκλειστικών υπηρεσιών βίντεο, ξεκινώντας με την εμπορική διάθεση 

υπηρεσίας με βίντεο γνωστών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, η οποία
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εντάσσεται στην δικτυακή πύλη κινητών υπηρεσιών MyCosmos. Μέσω της 

συγκεκριμένης εφαρμογής, που παρέχεται σε συνεργασία με τον όμιλο 
Antenna, οι πελάτες της Cosmote μπορούν να παρακολουθήσουν από το 

κινητό τους τηλέφωνο προσωπικά μηνύματα αλλά και μικρά μουσικά video 

clips δημοφιλών καλλιτεχνών, όπως της Δέσποινας Βανδή, του Γιάννη 

Βαρδή, των Simply Red, κ.λ.π. [8].

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας, 10.000 πολυμεσικά μηνύματα 

στέλνουν ημερησίως οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών της Cosmote, οι 

οποίοι ανέρχονται σε περίπου 80.000 [8].

Μια νέα υπηρεσία αποστολής πολυμεσικών μηνυμάτων προσέφερε 

πρόσφατα η Telestet σε όλους τους πελάτες της, εμπλουτίζοντας την γκάμα 

των υπηρεσιών της με ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Η νέα υπηρεσία «Φτιάξε το 

Δικό σου Μήνυμα» της Telestet δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους 

συνδρομητές της να φτιάξουν μόνοι τους το δικό τους, εξατομικευμένο MMS 

μήνυμα, επιλέγοντας κάρτες μέσα από μια πληθώρα κατηγοριών, όπως 

«Ονομαστικές Γιορτές», «Γενέθλια», «Συγχαρητήρια», «Αθλητικά», που 

βρίσκονται στην ειδικά διαμορφωμένη δικτυακή πύλη της Telestet 

(http://mms.telestet.gr/) [8].

Τη στιγμή που στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (συμπεριλαμβα- 

νομένης της Ελλάδας) δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η παροχή της υπηρεσίας 

αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων SMS σε σταθερό τηλέφωνο, στη 

Γερμανία η υπηρεσία αναμένεται να επεκταθεί σύντομα και στο χώρο των 

MMS μηνυμάτων. Συγκεκριμένα, η θυγατρική της Deutsche Telekom, 

ITENOS (International Telecom Network Operation Services), ετοιμάζεται να 

ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους την παροχή της υπηρεσίας, βασιζόμενη 

σε υποδομή της LogicaCMG. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Alcatel 

και η Siemens ετοιμάζουν ήδη τις πρώτες συσκευές σταθερής τηλεφωνίας 

που θα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία [8].
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3.3. Β2Β εφαρμογές και πρακτικές

Ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να 

διευκολυνθούν με την εισαγωγή του m-b. Προσθέτοντας τις κινητές 

συσκευές ως μια επιπλέον επιλογή αλληλεπίδρασης με τα πληροφοριακά 

συστήματα της επιχείρησης, θα έδινε τη δυνατότητα για πιο εύκολη 

πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα και για πιο γρήγορη εισαγωγή στοιχείων, 

θα αύξανε τη διαθεσιμότητα των εμπειρογνωμόνων της εταιρίας ώστε να 

παίρνουν άμεσα αποφάσεις και θα έκανε τις διαδικασίες περισσότερο 

δυναμικές και πραγματικού χρόνου [9],

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα από μια έρευνα της εταιρίας 

IDC, οι ερωτηθέντες ανέδειξαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το «ηλεκτρονικό 

εμπόριο», την αυτοματοποίηση της εργασίας των πωλητών και την 

υποστήριξη των πελατών ως τις πιο κατάλληλες εφαρμογές που θα 

μπορούσαν να έχουν επιτυχία στο περιβάλλον του m-b.

Groupware/Doc. mgt.
ίexcluding mail)

Mobile Commerce

Unified Messaging

Customer Service 
and Support

| Europe

a us

Σχήμα 24: Διαθεσιμότητα εφαρμογών [1]

Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι η υλοποίηση των εφαρμογών του m-b 

παρουσιάζει απτά οφέλη στις περιοχές της εξέλιξης των επιχειρηματικών 

διαδικασιών, της αύξησης της παραγωγικότητας και της μείωσης του 

κόστους. Βασικά καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αγορές, 

πωλήσεις, χρεώσεις, εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση εσωτερικού δικτύου,
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μάρκετινγκ, διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM), δεν είναι ανεξάρτητη 

από τις διαδικασίες αυτοματισμού και μηχανοργάνωσης. Πολλές από αυτές 

πολύ σύντομα θα επηρεαστούν από το m-b. Στον άμεσο χρονικό ορίζοντα, 

οι πιο επιτυχημένες εφαρμογές θα είναι αυτές που θα εστιάσουν στην 

μείωση του κόστους και στην βελτίωση της απόδοσης. Στο απώτερο μέλλον, 

οι επιχειρήσεις θα εκμεταλλευτούν εκείνες τις εφαρμογές που θα βοηθήσουν 

στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν άμεσα οφέλη υλοποιώντας 

προγράμματα m-b σε τακτική βάση. Αυτό είναι δυνατό λόγω της φύσης του 

m-b που σημαίνει ότι οι επενδύσεις είναι ευέλικτες και πού γρήγορα 

αποδοτικές. Από την άλλη, η γήρανση και η απαξίωση σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας χαρακτηρίζει 

αποφασιστικά το συγκεκριμένο περιβάλλον. Σε θέματα τακτικής, η 

υλοποίηση προγράμματος m-b από μια επιχείρηση μοιάζει περισσότερο με 

χειρουργική, όπου ο στόχος είναι να συνδέσουμε διαφορετικά μέρη του 

νευρικού συστήματος της επιχείρησης, έτσι ώστε συγκεκριμένες ομάδες 

χρηστών να βοηθηθούν για συγκεκριμένες εργασίες τους.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι από όλους τους συμμετέχοντες 

(stakeholders) μιας επιχείρησης, οι εφαρμογές του m-b στοχεύουν την 

εξυπηρέτηση του εργατικού δυναμικού στο άμεσο μέλλον. Η έρευνα που 

διενεργήθηκε από την εταιρία συμβούλων IDC απέδειξε ότι οι υπάλληλοι 

των επιχειρήσεων αποτελούν το στόχο του m-b. Στη συνέχεια έρχονται οι

καταναλωτές και ακολουθεί το δίκτυο προμηθευτών/συνεργατών.
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Σχήμα 25: To κοινό στο οποίο απευθύνονται οι εφαρμογές του m-b στην
Ευρώπη [1]
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Η έρευνα της IDC απέδειξε επίσης ότι η ενδο-επιχειρησιακή επικοινωνία 

μέσω κινητών συσκευών και η ασύρματη υποστήριξη των εργατών στα 

εργοτάξια ως τις καταλληλότερες διαδικασίες που θα έδιναν ώθηση στο m-b. 

Επιπλέον οι εργάτες εργοταξίου, οι πωλητές, οι υπάλληλοι εφοδιαστικής και 

οι διοικητικοί υπάλληλοι αναγνωρίζονται ως οι καταλληλότερες ομάδες 

εργαζομένων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη 

τεχνολογία. To m-b έχει επίσης τη δυνατότητα να μειώσει επιπλέον τα κόστη 

συναλλαγής, ολοκληρώνοντας περαιτέρω την αλυσίδα αξίας, βασιζόμενο 

στα υπάρχοντα οφέλη του «ηλεκτρονικού επιχειρείν». Οι εφαρμογές του m-b 

μπορούν επίσης να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στους «τόπους 

ηλεκτρονικής αγοράς» (e-markets), μειώνοντας σημαντικά τα κόστη 

συναλλαγής όπως για παράδειγμα το κόστος αναζήτησης.

Σχήμα 26: Λειτουργίες τον m-b χρήσιμες για υπαλλήλους στις ΗΠΑ και την
Ευρώπη [1]
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Σχήμα 27: Ομάδες υπαλλήλων στις οποίες απευθύνονται οι εφαρμογές του
m-b στην Ευρώπη [1]

Επιπλέον της μείωσης του κόστους αναζήτησης, οι εφαρμογές του m-b 

έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος συνεργασίας με την ανταλλαγή 

πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας. Για 

παράδειγμα, μια αεροπορική εταιρία μπορεί να διαχειριστεί 

αποτελεσματικότερα την χωρητικότητά της εάν διαθέτει γνώση σε 

πραγματικό χρόνο για τον αριθμό των επιβατών μιας πτήσης, για αυτούς 

που ακυρώνουν τελευταία στιγμή, και αυτούς που είναι σε αναμονή. Αυτού 

του είδους η πληροφορία μπορεί να είναι επίσης πολύ χρήσιμη για τη 

διαχείριση επικουρικών υπηρεσιών όπως η κράτηση δωματίων σε 

ξενοδοχεία και η ενοικίαση αυτοκινήτων. Η αεροπορική εταιρία θα μπορούσε 

επίσης να ενημερώνει τους επιβάτες της για ακυρώσεις πτήσεων και για 

καθυστερήσεις και να προσφέρει αποζημίωση ως προσφορά καλύτερης 

ποιότητας υπηρεσιών.
Εν κατακλείδι, κάνοντας την πληροφορία διαθέσιμη οπουδήποτε, 

οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή, το m-b θα βοηθήσει την 

οικονομία να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της [1],

Η Oracle Corporation και η Nokia ανακοίνωσαν την κοινή πρωτοβουλία 

για διάθεση των υπηρεσιών του Oracle Collaboration Suite μέσω των 

κινητών συσκευών Nokia, δηλώνοντας την πρόθεση των δυο εταιριών για 

προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων κινητής τηλεφωνίας για επιχειρηματική 

χρήση. Η Oracle και η Nokia σκοπεύουν να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη 

λύση βασισμένη στο Oracle Collaboration Suite, η οποία θα προσφέρει 

στους «εν κινήσει» υπαλλήλους μία ενοποιημένη πηγή πληροφορίας 

προερχόμενη από πολλές συσκευές και θα περιλαμβάνει φωνητικό
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ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες ημερολογίου και 

διαχείριση αρχείων με ισχυρές δυνατότητες αναζήτησης. Το πρόγραμμα θα 

ξεκινήσει πρώτα στην Δυτική Ευρώπη με σκοπό να επεκταθεί και σε 

Αμερική και Ανατολική Ασία. Το πρώτο πιλοτικό αναμένεται να ξεκινήσει το 

δεύτερο τρίμηνο του 2003 στην Βρετανία [8].

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε κάποιες από τις περιοχές τις 

επιχειρηματικότητας όπου το m-b μπορεί να έχει σημαντική συνδρομή.

3.3.1. Διαγείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η ολοκλήρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών κατά μήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πρωτεύων θέμα στο περιβάλλον του m-b. 

Καθώς οι διαδικασίες γίνονται περισσότερο ευαίσθητες στο χρόνο και οι 

υπάλληλοι κινούνται όλο και περισσότερο, τα «έξυπνα» κινητά και τα PDAs 

θα πρέπει να ενσωματωθούν στην διαδικασία μεταφοράς πληροφορίας ως 

ενός επιπλέον καναλιού διανομής αυτής. Η ολοκλήρωση με την ασύρματη 

τεχνολογία μπορεί να συμβεί και στις δύο πλευρές της αλυσίδας, δηλαδή την 

πλευρά του καταναλωτή και την πλευρά του προμηθευτή ενός συστήματος 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management, SCM).

Η υπηρεσία ενοποιημένων μηνυμάτων θα μπορούσε για παράδειγμα να 

αποτελέσει τη βάση επικοινωνίας ενός τέτοιου συστήματος, διευκολύνοντας 

τους χρήστες στην αναζήτηση πληροφορίας. Επιπλέον, θα μπορούσε να 

διεκπεραιώνει τις παραγγελίες υλικών και προϊόντων ή θα μπορούσε να 

λαμβάνει με ασφάλεια εμπιστευτικά οικονομικά στοιχεία από το 

πληροφοριακό σύστημα διοίκησης της εταιρίας.

Ολοκληρώνοντας στην εφοδιαστική αλυσίδα τα κινητά τηλέφωνα, θα είναι 

δυνατό για παράδειγμα στον πωλητή φαρμακευτικών προϊόντων να ελέγχει, 
καθώς βρίσκεται σε κίνηση ή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη, εάν 

ένα προϊόν είναι διαθέσιμο στις αποθήκες της εταιρίας του. Η εταιρία SAP 

έχει ήδη αναπτύξει εφαρμογές για την προσαρμογή των υπηρεσιών της σε 

συσκευές Palm της 3Com.

Οι εταιρίες 3Com και Aehter Technologies έχουν συμπράξει στην 

δημιουργία της OpenSky, η οποία προσφέρει μια υπηρεσία με την οποία 

δίνεται πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων από «έξυπνα» κινητά και PDAs. Η 

OpenSky προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ασύρματης και ασφαλούς 

πρόσβασης σε εφαρμογές όπως το Lotus Notus, το MS Exchange, σε 

συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource
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Planning, ERP) και σε συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

(Customer Relationship Management, CRM) [9].

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 

της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), και συγκεκριμένα 

του Προγράμματος «Νέες μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων, της 

εργασίας και της κατάρτισης», ξεκίνησε το έργο με τίτλο «Η χρήση Κινητών 

Τεχνολογιών στις Εκτελεστικές Δραστηριότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 

(Mobile Real-Time Supply Chain Execution - MO.R.S.E.).

Στόχος του έργου είναι να διερευνηθεί η προοπτική αξιοποίησης των 

δικτύων κινητής τηλεφωνίας και άλλων τεχνολογιών ασύρματης δικτύωσης 

(π.χ. GPRS, TETRA, ασύρματα τοπικά δίκτυα) καθώς επίσης και 

δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης (π.χ. GPS) στο εκτελεστικό 

μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, με έμφαση στις αστικές διανομές. Στα 

πλαίσια του έργου θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν καινοτόμα 

πληροφοριακά συστήματα λήψης αποφάσεων με κύριο στόχο την παροχή 

βέλτιστων υπηρεσιών στα μέλη της αλυσίδας ξεκινώντας από τον 

προμηθευτή και φτάνοντας μέχρι τον καταναλωτή. Το έργο θα προχωρήσει 

επίσης και σε πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία των παραπάνω τεχνικών και 

συστημάτων σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Το βασικό πρόβλημα το 

οποίο θα διερευνηθεί, επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό 

χρόνο στην περίπτωση ύπαρξης απρόσμενου γεγονότος (π.χ. 

μποτιλιάρισμα που έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν τα χρονικά παράθυρα 

παράδοσης) στα οχήματα κατά την διάρκεια των διανομών. Στο έργο αυτό 

θα μελετηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις στατικές αστικές 

διανομές αλλά και στις Ex-Van πωλήσεις. Το έργο θα ερευνήσει προκλήσεις 

και προοπτικές στους εξής άξονες :
• Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο 

αναδρομολόγηση οχημάτων και προγράμματος διανομών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. βλάβη φορτηγού, επείγουσες 
παραγγελίες).

• Πώς τέτοιες επείγουσες καταστάσεις μπορούν να γνωστοποιηθούν από 

το φορτηγό στην εταιρία και αντίστροφα μέσω των κινητών δικτύων 

GPRS και των δικτύων 3ης γενιάς.

• Πώς η δυνατότητα άμεσης αμφίδρομης επικοινωνίας μπορεί να 

επιτρέψει τη συνεχή ενημέρωση των πελατών για την τρέχουσα θέση 

του οχήματος και τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης των προϊόντων.
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• Πώς τέτοια συστήματα επικοινωνίας μπορούν να ολοκληρωθούν με το

λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στην εταιρία (ERP back-end).

Το έργο εκτελείται από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η εταιρία 

συμβούλων Planning Α.Ε., ως ανάδοχος, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 

Επιχειρείν (ELTRUN) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), το Τμήμα Μηχανικών 

Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η εταιρία τηλεματικών 

εφαρμογών και πληροφορικής Έμφασις Τηλεματική, καθώς και οι εταιρίες- 

χρήστες ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε και Διακίνησις Α.Ε. [11]

3.3.2. Τηλεμετρία /Έλεγχος ε£ αποστάσεοκ

Υπάρχουν αρκετά πεδία στα οποία χρησιμοποιείται σήμερα η τηλεμετρία 

και με την πτώση των τιμών της κινητής, νέες εφαρμογές θα αναπτυχθούν.

Οι ανάγκες συντήρησης και η υποστήριξης βαρέων μηχανημάτων και 

βιομηχανικών εξαρτημάτων, όπως μια μηχανή παραγωγής 

φωτοαντιγράφων ή μια μηχανή διατρήσεως, μπορούν να ικανοποιηθούν με 

τη χρήση αισθητήρων από απόσταση μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής. 

Αντί της χρήσης σταθερής σύνδεσης μέσω του PSTN (Public Switched 

Telephone Network) δικτύου, η απόδοση μπορεί να ελεγχθεί εξίσου με τη 

χρήση μιας ασύρματης σύνδεσης μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μηχανήματα σε απομακρυσμένες 

τοποθεσίες, όπου θα ήταν πολύ ακριβό και χρονοβόρο να έχουμε μια 

ενσύρματη σύνδεση, ή για τοποθεσίες όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός 

σταθερών συνδέσεων για όλα τα μηχανήματα.

Η προληπτική συντήρηση είναι μια μέθοδος κατά την οποία σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας, ένα μήνυμα στέλνεται μέσω SMS ή modem και 

μια κλήση γίνεται στη συνέχεια σε κάποιο κεντρικό σύστημα ελέγχου. Στην 

τελευταία περίπτωση, η επικοινωνία πραγματοποιείται καθαρά μεταξύ 

μηχανής-μηχανής, ενώ στην προηγούμενη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα 

στο προσωπικό συντήρησης να λάβει πληροφορίες για την κατάσταση ενός 

μηχανήματος και να εκτιμήσει την ανάγκη για συντήρηση. Εάν οι αισθητήρες 

συνδέονται με έναν ελεγκτή προγραμματιζόμενης λογικής (Programmable 

Logic Controller, PLC), η τηλεμετρία επεκτείνεται πλέον σε λειτουργία εξ 

αποστάσεως ελέγχου, έτσι ώστε ο τεχνικός συντήρησης να μπορεί να 

επέμβει στο απομακρυσμένο μηχάνημα μέσω της ασύρματης σύνδεσης.

-Σελίδα 137 -



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
Στην Φινλανδία, αυτού του είδους οι εφαρμογές έχουν χρησιμοποιηθεί στον 

τομέα της υδροδότησης για τον έλεγχο σταθμών άντλησης από το 1992 

ακόμα.

Η τηλεμετρία προσφέρει επίσης δυνατότητες στο πεδίο της συντήρησης 

οχημάτων, όπως για παράδειγμα κάποια διαγνωστικά εργαλεία βλαβών που 

λειτουργούν εξ αποστάσεως. Δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί από 

αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Daimler Chrysler και η Volvo, με την 

ενσωμάτωση ασύρματης τεχνολογίας (GSM ή GPRS) εντός των 

αυτοκινήτων έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση των οχημάτων και την 

εγκατάσταση ενός συστήματος γρήγορης προειδοποίησης, το οποίο στέλνει 

ένα μήνυμα στον κατασκευαστή προειδοποιώντας για το πρόβλημα, π.χ. 

αύξηση της θερμοκρασίας στη μηχανή, πρόβλημα στα φρένα ή μείωση της 

στάθμης λαδιού στον κινητήρα. Το σύστημα διαχείρισης βλαβών του 

κατασκευαστή μπορεί να αναλύει τα διάφορα δεδομένα και να προσφέρει 

μια λύση μέσω επέμβασης εξ αποστάσεως με τη χρήση κατάλληλου 

λογισμικού ή με αποστολή μηνύματος στον ιδιοκτήτη, το οποίο τον 

ενημερώνει να περάσει από το συνεργείο για άμεση αποκατάσταση της 

βλάβης. Έτσι βλάβες σε εξέλιξη ανιχνεύονται άμεσα και εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία του οχήματος.

Για παράδειγμα, οι εκτιμήσεις της Ιαπωνικής NTT DoCoMo για το είδος 

των συνδέσεων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της για το έτος 2010 

φαίνονται παρακάτω :

NTT DoCoMo's Customers 2010

Connected via Mobile Number {millions)

Humans 120

Cars 100

[5i cycles 60

Portable PCs 50

Motorcycles, boats, vending machines, pets, etc. 30

Total 360

Πίνακας 4: Πρόβλεψη της NTT DoCoMo για το τύπο των συνδέσεων το 2010
(πηγή: The Economist) [9]
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3.3.3. Ανάθεση εργασιών

Τα κινητά τηλέφωνα και τα PDAs έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος των 

εφαρμογών για ομάδες εργασίας και για έλεγχο της προόδου εργασιών. Για 

παράδειγμα, είναι δυνατό να γίνει η ανάθεση εργασιών (Job Dispatch) σε 

υπαλλήλους που βρίσκονται σε κίνηση χωρίς φωνητική κλήση. Ένας 

τεχνικός συντήρησης μπορεί να αναλάβει μια καινούργια αποστολή μαζί με 

λεπτομερείς περιγραφές για το πρόβλημα του πελάτη καθώς βρίσκεται στη 

διαδρομή.

Οι περιοχές εφαρμογής των υπηρεσιών ανάθεσης και παράδοσης 

εργασιών είναι :

• οι μεταφορές (παράδοση τροφίμων, υγρών καυσίμων, εφημερίδων, 

υπηρεσίες ταχυμεταφορών, φορτωτικές, ταξί),

• τα δημόσια δίκτυα (αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, νερό),

• η συντήρηση (υπολογιστές, εξοπλισμός γραφείου, συνεργεία από 

τεχνίτες),

• οι υπηρεσίες υγείας (επισκέπτριες νοσοκόμες και γιατροί, κοινωνικοί 

λειτουργοί),

• η ασφάλεια (περίπολοι, σήματα κινδύνου).

Οι εφαρμογές ανάθεσης εργασιών επιτρέπουν βελτιωμένη απόκριση και 

λογικότερη χρήση των πόρων, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της 

προόδου των εργασιών, αυξημένη αποτελεσματικότητα του αναθέτοντα και 

μείωση της συντονιστικής προσπάθειας. Μια τέτοια λύση έχει αναπτυχθεί 

από την eDispatch.com, όπου με τη χρήση μιας δικτυακής πλατφόρμας και 
«έξυπνων» κινητών, είναι δυνατή η εξοικονόμηση 30% του κόστους 

επικοινωνίας και 25% αύξηση της αποτελεσματικότητας του εργατικού 

δυναμικού [9].

3.3.4. ____ Διαχείριση στόλου

Η διαχείριση στόλου (Fleet Management), ως υποσύνολο των υπηρεσιών 

διαχείρισης μεταφορών, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κομμάτια της 

αγοράς του m-b με τη μεγαλύτερη άνθηση τα επόμενα χρόνια. Για 

παράδειγμα, η Ericsson σε συνεργασία με την Scania προσφέρουν λύσεις
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σε αυτό τον τομέα και έχουν ιδρύσει από κοινού την εταιρία Infotronics που 

ασχολείται σε αυτή τον τομέα.
Η εταιρία Aspiro έχει αναπτύξει μια εφαρμογή διαχείρισης στόλου 

οχημάτων βασισμένη στην τεχνολογία WAP και απαιτεί απλώς ένα 

«έξυπνο» κινητό να υπάρχει σε κάθε όχημα. Απευθύνεται σε επαγγελματίες 

του χώρου και είναι η οικονομικότερη λύση από άλλες υπάρχοντες [9].

Στον ελληνικό χώρο, συμφωνία συνεργασίας με την Cosmote υπέγραψε 

η SpaceNet, θυγατρική εταιρία της Space Hellas, για την εμπορική 

εκμετάλλευση της Υπηρεσίας Εντοπισμού και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων 

που έχει αναπτύξει. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας, η 

Cosmote θα διαθέτει την υπηρεσία διαχείρισης στόλου στα Εταιρικά 

Προγράμματα και Υπηρεσίες, Business Solutions.

Η υπηρεσία αποτελεί μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση στον έλεγχο, 

την παρακολούθηση και τη διαχείριση των οχημάτων μιας επιχείρησης ή 

οργανισμού προσφέροντας εξελιγμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και 

διαχείρισης. Βασίζεται σε τεχνολογίες δορυφορικού εντοπισμού GPS, στο 

δίκτυο GSM της Cosmote για την μετάδοση των πληροφοριών σε 

πραγματικό χρόνο και στο γεωγραφικό σύστημα GIS (Greographic 

Information System) για τη γραφική απεικόνιση πάνω σε χάρτη. Μέσα από 

τα πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως η συνεχής 

ενημέρωση για τη θέση και την κατάσταση του κάθε οχήματος, η 

επεξεργασία των στοιχείων και η οργανωμένη παρουσίαση των 

πληροφοριών σε αναφορές. Τα οφέλη μιας επιχείρησης από την υπηρεσία 

είναι πολλαπλά και άμεσα και μεταξύ αυτών, η μείωση εξόδων του εταιρικού 

στόλου, η βελτιστοποίηση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, η αύξηση της 

απόδοσης του στόλου και τον οδηγών, η άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων 

καταστάσεων, η τροφοδότηση με χρήσιμη πληροφορίες επιπλέον 

πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης -όπως η μηχανογράφηση- και 

η άμεση πανελλαδική υποστήριξη 365 ημέρες το χρόνο [8].

Πρόσφατα η SpaceNet ξεκίνησε την εγκατάσταση και λειτουργία του 

συστήματος διαχείρισης στόλου για την παρακολούθηση και διαχείριση των 

27 οχημάτων της Πάπιστας Εμπορική Α.Ε. [8].

Επίσης, η ΕΚΟ ΕΛΔΑ, θυγατρική του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, 

επέλεξε τη λύση διαχείρισης στόλου της SpaceNet για την παρακολούθηση 

και διαχείριση των βυτιοφόρων αυτοκινήτων της. Η υπηρεσία αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση στον έλεγχο, την παρακολούθηση και τη 

διαχείριση των βυτιοφόρων τής εταιρίας, προσφέροντας εξελιγμένες
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υπηρεσίες επικοινωνίας και διαχείρισης. Το σύστημα βασίζεται στην 

τεχνολογία δορυφορικού εντοπισμού GPS, προσδιορίζοντας την τρέχουσα 
θέση του βυτιοφόρου και απεικονίζοντάς την σε ψηφιακό χάρτη. Οι 

πληροφορίες για την κίνηση και την κατάσταση του οχήματος μεταδίδονται 

στο Κέντρο Ελέγχου της εταιρίας μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της 

Cosmote. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων στο 

κέντρο ελέγχου, ενώ μπορούν να ανακτηθούν, με τη μορφή αναλυτικών και 

στατιστικών αναφορών, για την εξαγωγή συμπερασμάτων [8].

3.3.5._____ Διαγείριση πελατειακών σγέσεων

Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship 

Management, CRM) με τη χρήση της τεχνολογίας του διαδικτύου είναι 

σήμερα η αιχμή της βιομηχανίας λογισμικού με ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης 

πάνω από 50%. Έτσι, εκτός των καταξιωμένων στο χώρο κατασκευαστών 

όπως η Siebel και η Vantine, άλλες εταιρίες όπως η Microsoft, η SAP, η 

Oracle και η Baan εισέρχονται στην αγορά.

Αναμένεται ότι επιχειρηματικές εφαρμογές όπως η διαχείριση 

πελατειακών σχέσεων μέσω κινητού θα κερδίσουν γρήγορα το ενδιαφέρον 

και άρα ένα μερίδιο της αγοράς, κυρίως από εταιρίες στο χώρο της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών [9],

Σύμφωνα με τη SAP, το 5% των περίπου 20.000 εταιριών που έχει ως 

πελάτες της θα χρησιμοποιεί, μέχρι το 2005, τις υπηρεσίες μέσω κινητών 

τηλεφώνων και ασύρματων δικτύων που διαθέτει στην αγορά. Αυτός είναι ο 

ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος της Γερμανικής εταιρίας, όπως παρουσιάστηκε 

κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της συνεργασίας της με την Ιαπωνική 

Sharp. Η συνεργασία των δύο πλευρών αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης 

στις εφαρμογές της SAP με τη χρήση των PDAs της Sharp, Zaurus, η 

ιδιαιτερότητα των οποίων έγκειται στο ότι χρησιμοποιούν το Linux ως 

λειτουργικό σύστημα. Πάντως, το Linux και οι εντυπωσιακές οθόνες της 

Ιαπωνικής εταιρίας ήταν οι λόγοι που η SAP επέλεξε τη Sharp ως 

συνεργάτη της στην προσπάθειά της για διείσδυση στο χώρο των 

ασύρματων εφαρμογών [8].
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3.3.6._____ Αυτοματισμός της δύναμης πωλητών

Οι υπάρχουσες λύσεις για τον αυτοματισμό των εργασιών της δύναμης 

των πωλητών μιας εταιρίας (Sales Force Aytomation, SFA), όπως για 

παράδειγμα η λύση της Update, έχουν ενσωματώσει στην αρχιτεκτονική του 

συστήματος τους στοιχεία για την υιοθέτηση του m-b. Οι πωλητές που 

βρίσκονται σε αποστολή στο δρόμο είναι εφοδιασμένοι με κινητά που 

υποστηρίζουν την τεχνολογία WAP και έτσι έχουν πρόσβαση ανά πάσα 

στιγμή στα δεδομένα των πελατών και στο κεντρικό σύστημα της εταιρίας 

τους. Δεδομένα που μπορούν να ανακληθούν περιλαμβάνουν διευθύνσεις 

πελατών, παραγγελίες, διαθεσιμότητα προϊόντων και ανταλλακτικών και 

παρακολούθηση συμφωνιών. Στην περίπτωση που φορητή συσκευή είναι 

τύπου PDA τότε είναι δυνατό να έχουμε προβλέψεις πωλήσεων και 

παρακολούθηση ευκαιριών.

Ο πωλητής που βρίσκεται σε κίνηση δύναται να ελέγξει την 

χρηματοπιστωτική κατάσταση του πελάτη του λίγο πριν πάει στις 

εγκαταστάσεις του, και έτσι να έχει όλα τα στοιχεία για τη σύναψη μιας 

επιτυχημένης συμφωνίας. FI απαίτηση ενός τέτοιου εργαλείου, που 

προσφέρει άμεση πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες της επιχείρησης, 

είναι προφανής για κάθε πωλητή που ταξιδεύει και αναμένεται σημαντική 

δραστηριότητα στην ανάπτυξη αντιστοίχων εφαρμογών [9],

Στον ελληνικό χώρο, τη συνεργασία της με τη Sony Ericsson ανακοίνωσε 

πρόσφατα η εταιρία Velti. Συγκεκριμένα, η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη 

λογισμικού για την προώθηση και την παρακολούθηση των πωλήσεων στο 

δίκτυο των πωλητών (merchandisers) της Sony-Ericsson με τη χρήση των 

κινητών νέας γενιάς, Ρ800 και Ρ900.
Το σύστημα αυτοματοποίησης της διαδικασίας προώθησης και 

παρακολούθησης των πωλήσεων βασίζεται στην πλατφόρμα AppForge 

MobileVB. Η λύση θα επιτρέπει στους πωλητές της Sony-Ericsson να έχουν 

πρόσβαση στις κεντρικές βάσεις δεδομένων της εταιρίας, μέσω συσκευών 

κινητής τηλεφωνίας, ενώ, όταν βρίσκονται εκτός της εταιρίας, θα μπορούν 

να παρακολουθούν το ιστορικό και την τρέχουσα κατάσταση οποιουδήποτε 

καταστήματος του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας. Επιπλέον, παρέχει τη 

δυνατότητα στους πωλητές της Sony-Ericsson να συλλέγουν και να 

καταχωρούν πληροφορίες, που αφορούν το δίκτυο πωλήσεων, και να τις 

αποθηκεύουν αυτόματα στις κεντρικές βάσεις δεδομένων της εταιρίας [8].
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3.3.7._____ ΠάροΎΟΐ υπηρεσιών κινητής τηλεφωνία

Το μοντέλο των παροχών υπηρεσιών (Application Service Providers, 

ASP) στο ενσύρματο περιβάλλον φαίνεται ότι μεταφέρεται στο ασύρματο 

περιβάλλον με τη μορφή των παροχών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 

(Wireless Application Service Providers, WASP).

Δύο τέτοια WASP μοντέλα φαίνεται να επικρατούν : α) εκείνο των 

εταιριών κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν υπηρεσίες σε εταιρικούς 

πελάτες, οι οποίοι με τη σειρά τους απευθύνονται σε τελικούς χρήστες, και 

β) εκείνο που οι υπηρεσίες προσφέρονται στις ίδιες τις εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας.

Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας είναι στην πλεονεκτική θέση για να 

φιλοξενήσουν ασύρματες εφαρμογές για τους εταιρικούς πελάτες, επειδή 

πολλές επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες, δεν έχουν ούτε τους 

πόρους, ούτε τη γνώση για να τις αναπτύξουν και να τις λειτουργήσουν. 

Έτσι μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας που αναλαμβάνει το ρόλο του παρόχου 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, θα μπορούσε όχι μόνο να προμηθεύει την 

πύλη τεχνολογίας WAP προς το διαδίκτυο και τον εξυπηρετητή της 

εφαρμογής, αλλά επίσης να αναπτύξει τη συγκεκριμένη εφαρμογή και να 

προσφέρει υπηρεσίες ολοκλήρωσης εντός του συστήματος των εταιριών- 

πελατών. Πολλές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας διαχειρίζονται πλήρως 

ολόκληρη την πλατφόρμα του m-b των μεγάλων πελατών τους, όπως για 

παράδειγμα τραπεζών που προσφέρουν ασύρματες τραπεζικές υπηρεσίες 

στους απλούς καταναλωτές.

Ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δε θα προσφέρει μόνο την 

πλατφόρμα του m-b αλλά επίσης και όλα τα απαραίτητα εργαλεία 

υλοποίησης των διαδικτυακών και ενδοδικτυακών εφαρμογών ή μια πλήρη 

πλατφόρμα υπηρεσιών. Πολλές φορές οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δε 

διαθέτουν την εμπειρία για την ολοκλήρωση των εφαρμογών ή για την 

ανάπτυξη συγκεκριμένων εφαρμογών για το ασύρματο περιβάλλον. Έτσι 

συνεργάζονται με άλλες εταιρίες που έχουν εμπειρία σε ολοκλήρωση 

συγκεκριμένων συστημάτων, όπως ενός ERP, ενός CRM ή ενός «κινητού 

ηλεκτρονικού καταστήματος».

Από την άλλη μεγάλες εταιρίες στο χώρο της πληροφορικής 

τοποθετούνται από μόνες τους στο χώρο των παροχών υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας, όπως για παράδειγμα η HP με την υπηρεσία «Mobile e-
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Services on Tap» για εταιρίες κινητή τηλεφωνίας. Περιλαμβάνει ενισχυμένες 

δυνατότητες ασύρματων υπηρεσιών και βασίζεται στην υποδομή που 
κατέχει και λειτουργεί με ευθύνη της η ίδια η HP και προσφέρονται στους 

πελάτες της, που είναι για παράδειγμα πάροχοι υπηρεσιών και εταιρίες 

κινητής τηλεφωνίας, και οι οποίοι πληρώνουν με συνδρομή ή με βάση τη 

χρήση που κάνουν στο σύστημα.

Με το μοντέλο της υπηρεσίας «Mobile e-Services on Tap» η HP έχει την 

ευθύνη της καλής λειτουργίας της υποδομής και της ίδιας της υπηρεσίας, 

δίνοντας στο πάροχο της υπηρεσίας τη δυνατότητα να εστιάσει στις δικές 

του αρμοδιότητες. Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες, τις 

διαδικασίες διαχείρισης και τις γενικότερες ενέργειες που απαιτούνται από 

κάποιον πάροχο υπηρεσιών για να λειτουργήσει την υπηρεσία, και γρήγορα 

να κλιμακώσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Η λύση «Mobile e-Services on Tap» αποτελείται από υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας, βασισμένες στην τεχνολογία του διαδικτύου, που 

αναλαμβάνουν σύνθετες λειτουργίες όπως οικονομικές συναλλαγές, και 

προσφέρουν πρόσβαση σε εξατομικευμένη πληροφορία από το δίκτυο 

κινητής τηλεφωνίας. Για την προώθηση του προϊόντος της, η HP έχει 

δημιουργήσει ένα κέντρο εκπαίδευσης για τους πελάτες της, που είναι 

εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, πάροχοι υπηρεσιών και τεχνολογικές εταιρίες 

εν γένει. Η συγκεκριμένη λύση έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 συμβόλαια 

και η HP προσφέρει επιπλέον το κανάλι προώθησης και πωλήσεων.

Μια άλλη εταιρία που λειτουργεί στο πλαίσιο του μοντέλου των παροχών 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι η Phone.com με την υπηρεσία 

MyPhone, κατά την οποία η Phone.com λειτουργεί μια ασύρματη δικτυακή 

πύλη για εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, κάτω από το δικό τους εταιρικό 
όνομα. Θεωρείται ότι έχει πιο κάθετη δομή σε σχέση με τις κλασικές 

δικτυακές πύλες και επικεντρώνει στην ασύρματη συσκευή [9].

Η Ericsson, μέλος και χορηγός της κοινοπραξίας Liberty Alliance, 

ανακοίνωσε την παροχή υποστήριξης για τις προδιαγραφές, οι οποίες θα 

προσφέρουν μια ανοικτή και κοινά αποδεκτή πλατφόρμα που θα επιτρέπει 

σε εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιακούς φορείς, εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών και σε άλλους οργανισμούς να δημιουργήσουν 

αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες διαδικτύου με δυνατότητες επαλήθευσης 

ταυτότητας.

Η Ericsson θα συμπεριλάβει τις προδιαγραφές αυτές στην οικογένεια 

λύσεων Ericsson Service Delivery Platform (ESDP), που προσφέρει πλήρεις
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λύσεις για τα δίκτυα υπηρεσιών των τηλεπικοινωνιακών φορέων. Οι 

προδιαγραφές θα είναι εμπορικά διαθέσιμες μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 

2003. Η προσθήκη των προδιαγραφών στην πλατφόρμα ESDP αποτελεί μια 

σημαντική εξέλιξη, επιτρέποντας στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας (WASP) να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους παρόχους 

υπηρεσιών διαδικτύου προς χρήστες και εξωτερικούς φορείς [8].

Στον ελληνικό χώρο τώρα, η Hellas On Line (HOL) πρόσφατα επέκτεινε 

τις δραστηριότητές της στο χώρο της παροχής επικοινωνιακών λύσεων 

μέσω της υπηρεσίας αποστολής γραπτών μηνυμάτων (σύντομα και MMS), 

αξιοποιώντας μια δυναμική πλατφόρμα «wireless messaging & application 

development». Μέσα από τη στρατηγική της συνεργασία με τη BiDigital 

Technologies, τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο πάροχο Ασύρματων Υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη από το 1999, η Hellas On Line παρέχει:

• ευρύ φάσμα προ-εγκατεστημένων υπηρεσιών μέσα από έτοιμα εργαλεία 

που παρέχουν αξιόπιστες λύσεις, με δυνατότητα εύκολης και γρήγορης 

υλοποίησης,

• τεχνογνωσία για πληθώρα εξατομικευμένων εφαρμογών μέσω SMS, 

MMS και WAP, σε συνδυασμό με το κατάλληλο περιεχόμενο, που 

προσαρμόζονται στις εκάστοτε επικοινωνιακές και εμπορικές ανάγκες 

και απαιτήσεις, με ευελιξία που επιτρέπει γρήγορη υλοποίηση και 

λανσάρισμα στην ελληνική αγορά,

• μεγάλο αριθμό από δοκιμασμένες ιδέες και παραδείγματα εφαρμογής 

(case studies) από αντίστοιχες υπηρεσίες που έχουν υλοποιηθεί 

επιτυχώς από την BiDigital στο εξωτερικό.

Μερικές από τις έτοιμες υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: On Demand 
Υπηρεσίες με χρήση 4ψηφίου αριθμού (διαγωνισμοί, trivial, ψηφοφορίες, 

SMS, chat, κ.λ.π.) και Υπηρεσίες Υπενθύμισης και Ενημέρωσης 

(οικονομικής, ειδησεογραφικής, αθλητικής κ.λ.π.). Ενδεικτικά, το τελευταίο 

δίμηνο, έχουν υλοποιηθεί υπηρεσίες ενημέρωσης και ειδοποίησης μέσω της 

υπηρεσίας αποστολής γραπτών μηνυμάτων για την Ελληνική Προεδρία 

στην ΕΕ (http://www.eu2003.qr/), την EFG Eurobank Ergasias (Treasury) και 

προωθητικής ενέργειας για τα Telestet Centers [8].
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3.4. B2C εφαρμογές και πρακτικές

Σύμφωνα με μια έρευνα της Boston Consulting Group, το m-b 

περιλαμβάνει τρεις ευρείες κατηγορίες υπηρεσιών για τους απλούς 

καταναλωτές [10]:

• Υπηρεσίες επικοινωνίας (εκτός της τυπικής φωνητικής κλίσης) και 

διασύνδεσης, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία αποστολής 

γραπτών μηνυμάτων και chat.

• Υπηρεσίες πληροφόρησης και περιεχομένου, σε πραγματικό χρόνο 

και εξατομικευμένες, όπως νέα, υπενθυμίσεις, μουσική, βίντεο, 

παιχνίδια, και πληροφορίες με αναφορά θέσης.

Υπηρεσίες εμπορικών συναλλαγών, όπου η παραγγελία του 

αγοραστή γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Connectivity Content

E-mail

SMS

Chat groups

Yellow
pages

Auctions
Greeting

cards

Games 

Music 

Brokerage and banking 

Ticket purchases 

Purchase of physical goods

News, weather, 
and sports

Localized and 
personalized 
information

Source: BCG analysis.

Σχήμα 28: Οι κατηγορίες υπηρεσιών του m-business 

(πηγή: Boston Consulting Group) [10]

Οι εφαρμογές είναι ούτε πολύ, ούτε λίγο, σε αντιστοιχία με αυτές που 

έκαναν αισθητή την παρουσία τους κατά το πρώιμο στάδιο του ενσύρματου 

διαδικτύου. Σύμφωνα με την έρευνα της Boston Consulting Group, αυτές 

που τραβούν την προσοχή των καταναλωτών είναι απλές στη λειτουργία, 

απαιτούν μικρό χρόνο περιήγησης και είναι εξειδικευμένες. Οι πιο 

δημοφιλείς εφαρμογές στις 6 χώρες που διεξήχθη η εν λόγω έρευνα ήταν το
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων, οι 

ειδήσεις, ο καιρός και οι αθλητικές ειδήσεις.

Στην πραγματικότητα, οι συνδρομητές χρησιμοποιούν και άλλες 

εφαρμογές που η αποδοχή τους ποικίλει στις 6 χώρες. Για παράδειγμα, οι 

Γιαπωνέζοι, οι Γάλλοι και οι Σουηδοί δείχνουν μεγαλύτερο από το μέσο όρο 

ενδιαφέρον για να «κατεβάζουν» ring-tones και screen-savers για τις 

συσκευές τους. Επίσης, οι Γ άλλοι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο 

για εφαρμογές που βασίζονται στον εντοπισμό της θέσης, παρά σε άλλες 

χώρες (Σχήμα 29).

Σε ότι αφορά τις εφαρμογές οικονομικών συναλλαγών, ο Αμερικάνοι 

προηγούνται στις αγορές και οι Ευρωπαίοι στις τραπεζικές συναλλαγές. Οι 

Γιαπωνέζοι χρησιμοποιούν τα κινητά τους λιγότερο από όλους τους άλλους 

για την αγορά αγαθών. Ανάμεσα σε όλες τις υπηρεσίες συναλλαγών, οι πιο 

δημοφιλείς στο σύνολο είναι οι τραπεζικές συναλλαγές, η αγορά βιβλίων και 

CDs, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες διαπραγμάτευσης μετοχών 

(Σχήμα 30).

Users’ rankings

0
% of respondents 

E-mail and SMS 

News, weather, and sports 

Ring tone and screen saver downloads 

Regional information 

Surfing and browsing 

Travel information 

Personalized services 

Financial information 

Chats and news groups 

Price comparison 

Location-based services 

Games

^ Rankings, by country

# # / / # ^ 4

112 11

2 3 112

12 2 8 8 3

5 5 4 3 8

9 5 4

6 6 5

8 7 8

12 3

9 4 10 12 9

7 11 9 10 11

10 10 11 5 12

11 7 12 11 10

Source: BCG proprietary consumer database.

Note: Base is all current m-commerce users, not including Australia.

Σχήμα 29: Αξιολόγηση υπηρεσιών επικοινωνίας, πληροφόρησης και 
περιεχομένου (πηγή: Boston Consulting Group) [10]

- Σελίδα 147 -



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Users’rankings Rankings, by country

Σχήμα 30: Αξιολόγηση υπηρεσιών οικονομικών συναλλαγών 
(πηγή: Boston Consulting Group) [10]

Έτοιμοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για συσκευές 3ης γενιάς αλλά και 

σχετικές υπηρεσίες δηλώνουν οι Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 

της Taylor Nelson Sofres, που πραγματοποιήθηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, 

42% των Ευρωπαίων χρηστών κινητών τηλεφώνων ενδιαφέρεται για 
υπηρεσίες που θα εκμεταλλεύονται τα δίκτυα 3ης γενιάς. Επιπλέον, το ήμισυ 

των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι ενδιαφέρονται για υπηρεσίες 3ης 

γενιάς, δήλωσε πως θα πλήρωναν επιπρόσθετα 6 μέχρι και 10 € το μήνα 

για ορισμένες από τις νέες υπηρεσίες. Όσον αφορά στις συσκευές, η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα πλήρωνε μέχρι και 330 € για 

μία συσκευή 3ης γενιάς. Όμως, το ποσό αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα 

ανάλογα με το πόσο υψηλές είναι οι επιδοτήσεις των συσκευών.

Η επιδότηση μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό εμπόδιο στην προώθηση 

των δικτύων 3ης γενιάς. Αν ορισμένα δίκτυα επιλέξουν να μην επιδοτήσουν 

τις συσκευές, τότε οι χρήστες θα δεχθούν ένα ισχυρό σοκ όταν 

συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να πληρώσουν ένα πολύ μεγάλο ποσό για
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την απόκτηση μίας συσκευής 3ης γενιάς σε σχέση με αυτό που 

καταβάλλουν για μία υπάρχουσα συσκευή [8].

Σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων Ovum, η αξία της αγοράς των 

υπηρεσιών δεδομένων μέσω κινητού που απευθύνονται σε καταναλωτές θα 

ανέλθει σε 71 δις $ παγκοσμίως μέχρι το 2007. Ενώ, σε 23 δις € εκτιμά η 

εταιρία συμβούλων Strand Consult ότι θα ανέλθει η αξία της αντίστοιχης 

ευρωπαϊκής αγοράς μέχρι το 2005 [8].

Επίσης, έτοιμοι να αποδεχθούν τις νέες υπηρεσίες των δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας και να πληρώσουν επιπλέον χρήματα γι' αυτές είναι οι κάτοικοι 

11 χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίοι ερωτήθηκαν σχετικά από 

τους ερευνητές της γνωστής εταιρίας Taylor Nelson Sofres. Η μελέτη με 

τίτλο «2003 Asia Telecoms Index» έδειξε ότι το 25% των κατόχων κινητών 

τηλεφώνων χρησιμοποιεί ήδη (ή πρόκειται να το κάνει εντός των επόμενων 

έξι μηνών) υπηρεσίες 2.5G ή 3G.

Οι υπηρεσίες που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δημοτικότητα είναι όσες 

έχουν σχέση με την ενημέρωση και τη ψυχαγωγία, ενώ σε υψηλές θέσεις 

βρίσκονται η αποστολή φωτογραφιών μέσω της υπηρεσίας αποστολής 

πολυμεσικών μηνυμάτων όπως και οι υπηρεσίες που βασίζονται στη θέση 

του χρήστη (location based) [8],

Από την άλλη, απογοητευτικά συμπεράσματα για την ποιότητα των 

υπηρεσιών στο διαδίκτυο προκύπτουν από την πανευρωπαϊκή έρευνα που 

διενήργησε το δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή. Το 34% των 

παραγγελιών μέσω διαδικτύου αγνοήθηκε παντελώς και ένας στους δέκα 

Ευρωπαίους δεν παρέλαβε ποτέ το προϊόν που παρήγγειλε, αν και το 

πλήρωσε.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν ένα στα 10 ηλεκτρονικά καταστήματα 
δεν έδινε καν ακριβείς πληροφορίες για το τελικό κόστος των προϊόντων. 

Από τους Ευρωπαίους καταναλωτές που αποφάσισαν να επιστρέφουν 

προϊόντα που είχαν αγοράσει μέσω διαδικτύου, ένας στους τρεις (ποσοστό 

31,5%) δεν πήρε πίσω τα χρήματά του, αν και επέστρεψε εγκαίρως τα 

προϊόντα. Επιπλέον, μόνο το 37% του συνόλου των επιστροφών 

αποζημιώθηκαν πλήρως, καθώς στις υπόλοιπες περιπτώσεις έγιναν 

διάφορες κρατήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΝΚΑ, του ελληνικού Ινστιτούτου 

Καταναλωτών, το 35% των ηλεκτρονικών καταστημάτων δεν έδινε στους 

καταναλωτές τη δυνατότητα να υποβάλουν τα παράπονά τους. Σχεδόν τα 

μισά καταστήματα (46%) δεν παρείχαν επαρκείς πληροφορίες για την
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πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους και το 

39% δεν ενημέρωνε τους καταναλωτές για το αν οι συναλλαγές τους είναι 

ασφαλής.

Η πανευρωπαϊκή έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στις αρχές Μαΐου 2003 

στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, παρουσία εκπροσώπων του ΙΝΚΑ και του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Αθηνών, πραγματοποιήθηκε σε τρεις 

φάσεις, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2002. Κάλυψε και τις 15 χώρες-μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της συμμετοχής στελεχών των ευρωπαϊκών 

φορέων καταναλωτή κάθε κράτους. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

έγινε με τη συμμετοχή εννέα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Στο μεταξύ, το 

ΙΝΚΑ, που συμμετείχε στην έρευνα, έχει καταγράψει 39.729 παράπονα και 

καταγγελίες για τις πωλήσεις από απόσταση στην Ελλάδα, κατά το διάστημα 

1/1/1970 έως 31/3/2003. Μόνο το 2002 οι σχετικές καταγγελίες έφτασαν στις 

4.587, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2003 κατεγράφησαν 1.499 σχετικά 

παράπονα.

«Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τον 

λόγο για τον οποίο η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο είναι ακόμη ιδιαίτερα χαμηλή. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ευθύνη 

των νομικών παραβάσεων και των κακών εμπορικών πρακτικών, που 

αναπτύσσονται στο διαδίκτυο», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΙΝΚΑ, 

η οποία καταλήγει: «οι ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθετικές και διοικητικές 

αρχές έχουν σημαντικό έργο να πραγματοποιήσουν για να εξασφαλίσουν 

την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου» [8].

Στη συνέχεια, στην ενότητα αυτή της εργασίας γίνεται εκτενής αναφορά 

στις εφαρμογές που απευθύνονται στους καταναλωτές.

3.4.1._____ Οικονομικές υπηρεσίες

Οι οικονομικές υπηρεσίες παρουσιάζουν εμπορικό κίνητρο για το m-b σε 

όλη την Ευρώπη και γενικότερα. Ο χώρος των τραπεζικών συναλλαγών και 

της διαπραγμάτευσης μετοχών γνωρίζει σημαντικές ανακατατάξεις και η 

διάσταση χρήσης συστημάτων πραγματικού χρόνου δίνει έμφαση σε αυτή 

την αλλαγή. Η μεταφορά αυτής της διάστασης στο χώρο των κινητών 

συσκευών ανοίγει ένα νέο κανάλι παροχής υπηρεσιών για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη 

Nokia με σκοπό να αναζητήσει ποιες εφαρμογές θα απαιτούσαν διάφοροι 

παράγοντες της αγοράς, οι τραπεζικές συναλλαγές από κινητό
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ανεδείχθησαν ως η κορυφαία εφαρμογή με ζήτηση πάνω από 85% (δείτε 

επίσης το Σχήμα 30).
Τη συμφωνία συνεργασίας της με την Ericsson νοτιοανατολικής 

Ευρώπης για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών 

διαδικτύου μέσω φορητών και ασύρματων συσκευών (mobile Internet), 

ανακοίνωσε η ελληνική εταιρία Velti, η οποία δραστηριοποιείται στην 

ανάπτυξη, στην ολοκλήρωση και στην παροχή λύσεων «ηλεκτρονικού 

επιχειρείν». Η εν λόγω συνεργασία αφορά τον από κοινού σχεδίασμά και την 

υλοποίηση έργων που εστιάζονται στις αγορές των τηλεπικοινωνιών, των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e- 

government) της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι δύο 

εταιρίες θα συνεργάζονται για την ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη, αξιοποιώντας την άριστη 

πληροφορική και τηλεπικοινωνιακή υποδομή της Ericsson σε συνδυασμό με 

τις εξειδικευμένες λύσεις εφαρμογών «ηλεκτρονικού επιχειρείν» σε 

πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας της Velti [8].

3.4.1.1. ΤραπεΟ,κές συναλλαγές

Οι τραπεζικές συναλλαγές με κινητό είναι ένα υποσύνολο των 

τραπεζικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου (on

line) και είναι μια υπηρεσία που προσφερόταν από το 94 % των τραπεζών 

πανευρωπαϊκά από το 1999 ακόμα. Το κίνητρο από πλευράς των τραπεζών 

είναι να υπάρχει στη διάθεση των πελατών τους ένα επιπλέον κανάλι 

διανομής του προϊόντος τους και να μειώσουν περαιτέρω τα κόστη 

λειτουργίας, καθώς κάθε συναλλαγή μέσω του διαδικτύου, σταθερού ή 

ασύρματου, εξοικονομεί αρκετά χρήματα για την ίδια την τράπεζα.

Με βάση τα υπάρχοντα συστήματα εξυπηρέτησης των πελατών, η 
ολοκλήρωση συστήματος τραπεζικών συναλλαγών μέσω κινητού (mobile 

banking) γίνεται χωρίς προβλήματα. Απαιτούνται μια υπηρεσία διασφάλισης 

προσωπικών δεδομένων, τεχνολογία SIM Toolkit ή WAP και ασφάλεια.

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται κάτω από τον όρο τραπεζικές 

συναλλαγές με κινητό είναι οι ακόλουθες :

Τυπικής πληροφόρησης

• έλεγχος συναλλαγματικών ισοτιμιών,

• έλεγχος επιτοκίων.
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Προσωπικής πληροφόρησης

• έλεγχος λογαριασμού και πιστωτικής κάρτας,

• διαχείριση χρηματοπιστωτικών ενεργειών,

• έλεγχος τόκου επί των καταθέσεων,

• έλεγχος τελευταίων κινήσεων.

Διεκπεραίωσης συναλλανών

• μεταφορά χρημάτων,

• πληρωμή λογαριασμών,

• αίτηση πίστωσης.

Η απλούστερη λύση για τραπεζικές συναλλαγές με κινητό είναι με 

φωνητική κλήση σε ένα σύστημα IVR (Interactive Voice Response) ή με 

χρήση της τεχνολογίας SMS. Εναλλακτικά, η υπηρεσία θα μπορούσε να 

λειτουργεί με την προώθηση πληροφορίας στο χρήστη βάσει γεγονότων 

που εξαρτώνται από το χρόνο ή από κάποια αξία. Στην περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται μηνύματα SMS, η υπηρεσία θα μπορούσε να αντλήσει 

επιπλέον κέρδη όταν η τράπεζα μοιράζεται με την εταιρία κινητής 

τηλεφωνίας μέρος των κερδών που δημιουργούνται από την κίνηση των 

μηνυμάτων.

Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα επιτυχημένης εφαρμογής των 

τραπεζικών συναλλαγών με κινητό, και αναφέρουμε ενδεικτικά την υπηρεσία 

Expandia Bank από την Ουγγρική εταιρία κινητής τηλεφωνίας Paegas και 

την αντίστοιχη της Merita-Nordbanken στην Φινλανδία.

Η πρώτη υπηρεσία ξεκίνησε από την Merita, μια πρωτοπόρο εταιρία στο 

χώρο των τραπεζικών συναλλαγών με κινητό, και η οποία επέτρεψε στους 

πελάτες της να κάνουν πληρωμές λογαριασμών μέσω κινητού GSM από το 

1992 ακόμα, και έλεγχο λογαριασμού και κινήσεων με τεχνολογία SMS από 

το 1997.

Στη Βρετανία οι πελάτες των BarclaysCard, Barclay’s Bank και Cellnet 

χρησιμοποιούν αντίστοιχες υπηρεσίες ήδη από το 1997. Μια ειδική συσκευή 

εφοδιασμένη με ένα πλήκτρο «Barclay button» επιτρέπει τους χρήστες να 

λαμβάνουν πληροφορίες για τις συναλλαγές τους, τα όρια της πιστωτικής 

τους κάρτας, τις ισοτιμίες και τις επερχόμενες πληρωμές. Η υπηρεσία 

συγκέντρωσε πολύ γρήγορα 150.000 ικανοποιημένους και πιστούς πελάτες.

Η Ουγγρική εταιρία κινητής τηλεφωνίας Paegas ανέπτυξε μια εφαρμογή 

που μπορεί να υποστηρίξει περισσότερες από μια τράπεζες, αλλά ο κάθε
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συνδρομητής μπορεί να χρησιμοποιεί, ανά πάσα στιγμή, μόνο μία. Η λύση 

χρησιμοποιεί την τεχνολογία SIM Toolkit από την εταιρία Giesecke & 

Devrient, που βασίζεται σε ανταλλαγή μηνυμάτων SMS (point to point) και 

χρήση συμμετρικής κρυπτογράφησης (triple DES). Ο καταναλωτής μπορεί 

να κατεβάσει το μενού της συγκεκριμένης τράπεζας στην κάρτα SIM του 

κινητού του. Η υπηρεσία των τραπεζικών συναλλαγών με κινητό είναι ένας 

από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στη διείσδυση του m-b στην 

αγορά.

Με την άφιξη στην αγορά των κινητών με τεχνολογία WAP, η εταιρία 

Merita παρουσίασε τον Οκτώβρη του 1999 μια υπηρεσία τραπεζικών 

συναλλαγών με κινητό που βασίζεται στην τεχνολογία WAP, μετά από 

δοκιμές 8 μηνών σε συνεργασία με τη Nokia.

Η Deutsche Bank, ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός στον κόσμο, 

αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία WAP με τη βοήθεια της Nokia 

για την προμήθεια της τεχνολογικής λύσης και για την ολοκλήρωση του 

συστήματος. Επίσης, η τράπεζα Svenska Handelsbanken σε συνεργασία με 

την IBM εγκατέστησαν μια αντίστοιχη εφαρμογή βασισμένη στην τεχνολογία 

WAP στις αρχές του 2000 [9].

3.4.1.2. Διαπραγμάτευση μετογών

Η διαπραγμάτευση μετοχών με κινητό (mobile broking) είναι επίσης μια 

πολύ σημαντική εφαρμογή για το m-b. Η πληροφορία -σε πραγματικό χρόνο 

και ανεξάρτητα της θέσης- ότι η τιμή μιας μετοχής φτάνει κάποιο όριο και η 

δυνατότητα να ενεργήσει κάποιος βάσει αυτής της πληροφορίας, δίνει 

μεγάλη αξία σε πολλούς επενδυτές, ιδιώτες και επαγγελματίες. Μετοχές που 

ξεπερνούν κάποιες οριακές τιμές δίνουν έναυσμα στην αποστολή 
μηνυμάτων που ρωτούν τους επενδυτές εάν επιθυμούν να αγοράσουν ή να 

πουλήσουν. Στις ΗΠΑ πολλές από τις χρηματιστηριακές που λειτουργούν 

διαδικτυακά προσφέρουν στους πελάτες τους την υπηρεσία 

διαπραγμάτευσης μετοχών μέσω κινητού ή PDA.

Οι παλαιότερες χρηματιστηριακές εταιρίες μετακινούνται ολοένα και 

περισσότερο προς την κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών διαδικτυακά. Οι 

δε νέες που εμφανίζονται, από την αρχή της λειτουργίας τους προσφέρουν 

τέτοιου είδους υπηρεσίες, όπως η First e-Bank η οποία είναι θυγατρική της 

Wit Capital σε μια προσπάθεια παροχής συνδυασμού τραπεζικών και 

χρηματιστηριακών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Ο ανταγωνισμός γίνεται
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συνεχώς εντονότερος στον διαδικτυακό κόσμο, αλλά η προσφορά 

υπηρεσίας διαπραγμάτευσης μετοχών μέσω κινητού δημιουργεί τη ειδοποιό 

διαφορά και αυξάνει την πίστη των πελατών. Η προμήθεια που χρεώνεται 

στις διαδικτυακές διαπραγματεύσεις θα συνεχίζει να χρεώνεται και σε αυτή 

την περίπτωση, αλλά οι όγκοι συναλλαγών αναμένεται να αυξηθούν καθώς 

οι πελάτες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εισάγουν εντολές στο σύστημα.

Η υπηρεσία διαπραγματεύσεις μετοχών μέσω κινητού προσφέρει τις 

επόμενες λειτουργίες:

• λήψη υπενθυμίσεων για μεταβολές τιμών μετοχών,

• λήψη μηνυμάτων όταν μια εντολή έχει εκτελεστεί,

• διαχείριση χαρτοφυλακίου,

• αγορά και πώληση μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων,

• περιήγηση και διαγραφή εντολών που δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα.

Η Merita-Nordbanken απολαμβάνει αύξηση του όγκου συναλλαγών με τη 

χρήση της διαδικτυακής διαπραγμάτευσης μετοχών, και ποσοστό 57% στο 

σύνολο των πράξεων της να γίνεται μέσω κινητού. Έτσι, για την Merita ήταν 

εύκολο να εγκαταστήσει την αντίστοιχη υπηρεσία για κινητά με τη χρήση 

τεχνολογίας WAP. Επίσης, οι τράπεζες Leonia Bank και Oko-Bank, 

ανταγωνιστές της Merita, υλοποίησαν αντίστοιχα σχέδια για 

διαπραγμάτευση μετοχών μέσω κινητού. Το ίδιο επίσης έχει κάνει και η 

μεγαλύτερη Φινλανδική διαδικτυακή χρηματιστηριακή eQ-online, σε 

συνεργασία με τη Sonera.

Η μεταφορά οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την αγορά των 

μετοχών σε πραγματικό χρόνο, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της 

διαπραγμάτευσης μετοχών μέσω κινητού, αλλά η ικανότητα συναλλαγών 

υπολείπεται. Για να διεξάγει όμως την συναλλαγή με βάση αυτές τις 

πληροφορίες, ο επενδυτής θα πρέπει πάλι να καλέσει τηλεφωνικά τον 

χρηματιστή του. Για παράδειγμα στη Γερμανία, η Dr.Materna σε συνεργασία 

με την Teladata, προσφέρουν πληροφορίες για ισοτιμίες συναλλάγματος, 

τιμές μετοχών, εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου και άλλα. Η Mutlicast με 

το προϊόν KISS διαπραγμάτευσης μετοχών μέσω κινητού, προσφέρει 

επιπλέον υπηρεσία οικονομικών ειδήσεων. Στις ΗΠΑ, η εταιρία Stock Smart 

προσφέρει πάνω από 400.000 ιστοσελίδες οικονομικών πληροφοριών 

στους πελάτες της. Αυτές είναι δυνατό να εξατομικευτούν με βάση το προφίλ 

του συνδρομητή και να σταλούν στο κινητό βάσει γεγονότων που
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προκαλούν την αποστολή τους, όπως για παράδειγμα ότι η τιμή μιας 

μετοχής να έχει ξεπεράσει κάποιο όριο.
Σχετικά με τις εντολές που εισάγονται και τις συναλλαγές, οι 

περισσότερες χρηματιστηριακές που προσφέρουν την υπηρεσία της 

διαπραγμάτευσης μετοχών μέσω κινητού, βασίζονται αποκλειστικά στην 

κρυπτογράφηση SSL, χωρίς επιπλέον μηχανισμούς ασφάλειας. Η 

τεχνολογία ΡΚΙ θα πρέπει να υλοποιηθεί για να έχουμε μια ασφαλέστερη 

διαπραγμάτευση.

Εντωμεταξύ, ενώ μια μέση διαπραγμάτευση με προσωπικό υπολογιστή 

στο διαδίκτυο διαρκεί περίπου 5 λεπτά, η χρηματιστηριακή Fraser Securities 

στη Σιγκαπούρη προσφέρει την υπηρεσία για κινητά με μέσο χρόνο 

διαπραγμάτευσης τα 2 λεπτά. Οι προσδοκίες για την υπηρεσία 

διαπραγμάτευσης μετοχών με κινητό είναι μεγάλες, και αναμένεται ότι η 

περίοδος αποπληρωμής (με όρους ROI) για μια επένδυση ύψους $ 500.000 

είναι μόνο μερικοί μήνες. Η υιοθέτηση της υπηρεσίας από τους επενδυτές 

τους 4 πρώτους μήνες ήταν τόσο εκρηκτική, που σχεδόν το 20% των 

συνολικών διαδικτυακών συναλλαγών γινόταν με κινητό, αν και μόνο μια 

συγκεκριμένη συσκευή με συγκεκριμένο πρόγραμμα μικρο-περιήγησης 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί [9].

3.4.1.3. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι

Με τον όρο «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» μέσω κινητού (mobile cash) 

εννοούμε την αποθήκευση αξίας σε μια κάρτα μέσω του δικτύου της κινητής 

τηλεφωνίας. Σε πολλές εφαρμογές έχει χρησιμοποιηθεί το κινητό StarTac-D 

της Motorola για πιστοποίηση των συναλλαγών. Αυτό διαθέτει διπλή είσοδο 

για «έξυπνη» κάρτα και είναι παχύτερο από τα συνηθισμένα μοντέλα, γιατί 

έχει χώρο στο πίσω του μέρος για αναγνώστη καρτών.

Σε κάποιες δοκιμές στη Βρετανία, η Visa χρησιμοποίησε την χρεωστική 

κάρτα VisaCash, στην οποία αποθηκεύεται η αξία κάποιων μετρητών, και η 

τράπεζα Barclay’s προσέφερε την υποδομή.Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν 

στο δίκτυο της Cellnet στις αρχές του 1999. Κάποιοι άλλοι κατασκευαστές 

«έξυπνων» καρτών, όπως η Gemplus και η De La Rue, συμμετείχαν στην 

προσπάθεια προσφέροντας την υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας SIM 

Toolkit, την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα των συναλλαγών.

Αυτές οι δοκιμές με διάφορες τεχνολογίες να λειτουργούν παράλληλα 

ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά η χρήση συσκευών με διπλή είσοδο
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«έξυπνης» κάρτας ήταν προβληματική για διάφορους λόγους, όπως για 

παράδειγμα ότι η συσκευή ήταν παχύτερη και βαρύτερη από τα 

συνηθισμένα κινητά και ότι η χρήση «έξυπνων» καρτών για μικρο-πληρωμές 

δεν είναι γενικώς δελεαστική για το ευρύ κοινό. Επιπλέον, η χρήση 

αναγνώστη «έξυπνης» κάρτας πάνω στο κινητό μπορεί να μην είναι αρκετά 

ασφαλής από εξωτερική επέμβαση [9].

3.4.1.4. Ηλεκτρονικές πληρωμές

Η France Telecom εγκατέστησε τον Αύγουστο του 1999 την υπηρεσία Iti 

Achat για ηλεκτρονικές αγορές μέσω κινητού (mobile payment). Αν και 

ξεκίνησε ως πιλοτική εφαρμογή για «κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο», ήταν 

περισσότερο μάλλον μια υπηρεσία για «εν κινήσει» ηλεκτρονικές πληρωμές. 

Χρησιμοποιήθηκε το κινητό StarTac-D της Motorola με αναγνώστη 

«έξυπνων» καρτών που επέτρεπε πληρωμές μέσω της κάρτας Cartes 

Bancaires.

Το σενάριο ήταν το ακόλουθο : αφού ο πελάτης έχει παραγγείλει ένα 

προϊόν από το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, ο προμηθευτής στέλνει ένα μήνυμα 

SMS με την αντίστοιχη τιμή. Μετά ο πελάτης πρέπει να εισάγει την κάρτα 

του στην δεύτερη είσοδο, να εισάγει τον κωδικό του, και τα δεδομένα της 

αγοράς μεταδίδονται στην αντίστοιχη τράπεζα. Αν και η υπηρεσία 

προσφέρει κάποια επιπλέον ασφάλεια σε σύγκριση με το να δώσει κάποιος 

το νούμερο της κάρτας του από το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, δεν αναμένεται 

μεγάλη επιτυχία στον τρόπο αυτό συναλλαγής. Τα κινητά με διπλή είσοδο 

«έξυπνων» καρτών είναι απίθανο να κερδίσουν τους καταναλωτές και 

επίσης η προσφορά της υπηρεσίας με αυτό τον τρόπο δεν ικανοποιεί μια 

από τις βασικές απαιτήσεις, δηλαδή να κάνει τη ζωή του καταναλωτή 

ευκολότερη.

Μια πιο εξελιγμένη υπηρεσία για «εν κινήσει» ηλεκτρονικές πληρωμές 

σχεδιάστηκε από την Sonera. Ξεκίνησε με τις αυτόματες μηχανές αγοράς 

αναψυκτικών και τη χρήση κινητών GSM αντί μετρητών. Στη συνέχεια, η εν 

λόγω υπηρεσία Pay-By-GSM χρησιμοποιήθηκε για μια πληθώρα ψιλικών 

προϊόντων και μικρο-υπηρεσιών, όπως για εκτύπωση φωτογραφιών 

διαβατηρίου και φωτοαντιγράφων, σε μηχανές γυαλίσματος παπουτσιών και 

σε πλυντήρια αυτοκινήτων.
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Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους ένας καταναλωτής μπορεί να 

αγοράσει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία από μια αυτόματη μηχανή ή από το 

διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το κινητό του :

• καλώντας μια ειδική γραμμή (090), η οποία έχει κόστος κλήσης 

ευθέως ανάλογο της τιμής του προϊόντος,

• καλώντας την ειδική γραμμή (090) μαζί με ένα πρόθεμα, έτσι ώστε η 

χρέωση για το προϊόν να γίνει σε κάποιον άλλο λογαριασμό,

• έχοντας συμφωνία η πληρωμή να γίνει μέσω της πιστωτικής του 

κάρτας. Για να εξασφαλιστεί η αυθεντικότητα του χρήστη σε αυτή την 

περίπτωση, ένας αριθμός PIN θα πρέπει να εισαχθεί τη στιγμή της 

αγοράς.

Ο ρόλος της εταιρίας Sonera σε αυτή την περίπτωση ήταν διπλός : α) ως 

ενδιάμεσος, που μαζεύει τα χρήματα από τους καταναλωτές και τα αποδίδει 

στον πάροχο της υπηρεσίας, και β) ως πάροχος του δικτύου, που αυξάνει 

την τηλεπικοινωνιακή του κίνηση. Επίσης, οι εταιρίες Ericsson και Unisource 

διενήργησαν αντίστοιχη πιλοτική εφαρμογή στη Στοκχόλμη για αυτόματες 

μηχανές, χωρίς όμως την επιτυχία της που σημείωσε η Sonera.

Η πρώτη αυτόματη μηχανή εφοδιασμένη με τεχνολογία Bluetooth 

αναπτύχθηκε από την Sonera το 1999 και επιτρέπει την αγορά 

αναψυκτικών, γλυκών, CDs με κινητό τηλέφωνο τεχνολογίας Bluetooth.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές από κινητό έχουν σημαντική δυναμική, 

ιδιαίτερα με τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Αλλά αυτή η υπηρεσία θα 

πρέπει να προωθηθεί από τους κατασκευαστές συσκευών και από το 

Bluetooth φόρουμ, καθώς οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δεν προσβλέπουν 

σε κάποιο κέρδος από αυτήν την υπηρεσία, αφού δεν γίνονται κλήσεις μέσω 

του δικτύου τους. Εντούτοις, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσαν 

να αναλάβουν το ρόλο του ενδιάμεσου και να έχουν της ευθύνης της 

χρέωσης, μετακινούμενες στην αλυσίδα αξίας προς την πλευρά του 

παρόχου περιεχομένου.

Στην Φινλανδία αναπτύχθηκε ακόμη μια πρωτότυπη εφαρμογή 

ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία χρησιμοποιείται για αγορές μέσω του 

διαδικτύου, και από το 1999 είναι διαθέσιμη και για αγορές μέσω κινητού 

που υποστηρίζει τεχνολογία WAP. Είναι μια υπηρεσία βασισμένη στην 

κρυπτογράφηση SSL που αναπτύχθηκε από την Merita-Nordbanken και 

χρησιμοποιεί το δίκτυο πληρωμών της Solo, με πάνω από 700 

προμηθευτές στο δίκτυο της, πληρώνοντάς τους απ’ ευθείας από τον
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τραπεζικό λογαριασμό των καταναλωτών, εισάγοντας το όνομα χρήστη, τον 

κωδικό και ένα νούμερο μοναδικό για την συγκεκριμένη συναλλαγή κάθε 
φορά. Ο παράγοντας επιτυχία αυτής της μεθόδου πληρωμών είναι ότι η 

τεχνολογία δεν προσπαθεί να αλλάξει τις συνήθειες των χρηστών, απλώς 

προσθέτει ένα επιπλέον κανάλι διανομής χωρίς επιπλέον κόστος για τους 

χρήστες. Οι πελάτες των τραπεζών στην Φινλανδία χρησιμοποιούν αυτή την 

εφαρμογή από το 1984, όταν εισήχθησαν οι on-line τραπεζικές συναλλαγές 

στην αγορά.

Επίσης, οι εταιρίες Merita-Nordbanken, Nokia και Visa δημιούργησαν το 

σύστημα EMPS-phone (Electronic Mobile Payment System) για 

ηλεκτρονικές πληρωμές από κινητό, με χρήση της συσκευής Nokia 7110 

που βασίζεται στη χρήση διπλής κάρτας SIM. Εκτός της κάρτας SIM της 

εταιρίας κινητής τηλεφωνίας, εισάγεται στη συσκευή μια δεύτερη «έξυπνη» 

κάρτα, η οποία είναι είτε πιστωτική είτε χρεωστική Visa. Με τη χρήση της 

τεχνολογίας Bluetooth γίνονται πληρωμές μέσω των αυτόματων 

μηχανημάτων των καταστημάτων (Position Of Sales, POS), όπως επίσης 

και μέσω του διαδικτύου. Κάποια από τα προβλήματα που αντιμετώπισε η 

συγκεκριμένη λύση ήταν ότι αρχικά δεν υπήρχαν συσκευές που να δέχονται 

διπλή κάρτα SIM, ούτε και αυτόματα μηχανήματα καταστημάτων που να 

υποστηρίζουν Bluetooth.

Άλλη περίπτωση είναι αυτή της εταιρίας KLELine, θυγατρικής της 

Γαλλικής τράπεζας Paribas, που έχει αναλάβει τις ηλεκτρονικές πληρωμές. 

Προσφέρει στο χρήστη ένα «ιδεατό πορτοφόλι» για το κινητό του τηλέφωνο, 

το οποίο μπορεί να γεμίσει με 100 $ το μέγιστο από την πιστωτική του 

κάρτα, Visa ή MasterCard ή American Express. Το πορτοφόλι αυτό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή διαφόρων μικρο-συναλλαγών του «κινητού 

ηλεκτρονικού εμπορίου».

Στις ΗΠΑ, η εταιρία Confinity δημιούργησε την υπηρεσία Pay-Pal, η 

οποία επιτρέπει τους χρήστες με μια ασύρματη συσκευή να κάνουν 

πληρωμές προς οποιονδήποτε άλλο με αντίστοιχη συσκευή, δίνοντας 

ευκαιρίες για στοιχήματα, για δανεισμό χρημάτων και για από κοινού χρήση 

λογαριασμών χωρίς την ανταλλαγή χρημάτων. Για να χρησιμοποιήσει 

κάποιος την υπηρεσία θα πρέπει να καταχωρήσει τις πληροφορίες της 

πιστωτικής του κάρτας στην ιστοσελίδα της Confinity και να κατεβάσει το 

αντίστοιχο λογισμικό. Το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στη μεταφορά 

χρημάτων στο λογαριασμό της Confinity για μερικές μέρες και την 

εκμετάλλευση του τόκου τους από την εταιρία. Η προσπάθεια της εταιρίας
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βρήκε υποστήριξη από εταιρίες όπως η Nokia και η Deutsche Bank. 

Αρχικά η υπηρεσία ήταν διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ και μόνο για συσκευές 

PDA από την Palm. Η επικοινωνία μεταξύ των συσκευών γινόταν αρχικά με 

υπέρυθρες ακτίνες και αργότερα, όταν τα κινητά με τεχνολογία Bluetooth 

έγιναν διαθέσιμα, υπήρχε πρόβλεψη για μεταφορά των δεδομένων με 

Bluetooth.

Η τεχνολογία Bluetooth διευκολύνει τις ηλεκτρονικές πληρωμές με κινητό 

στα σημεία πωλήσεων των καταστημάτων, αλλά απαιτείται η ίδια τεχνολογία 

να υποστηρίζεται και στις δύο πλευρές, του πελάτη και του προμηθευτή, και 

επίσης η δυνατότητα για μεταφορά ηλεκτρονικού χρήματος εντός του 

κινητού ή για απ’ ευθείας χρέωση στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη.

Η επίλυση του προβλήματος των ηλεκτρονικών πληρωμών στο m-b είναι 

πολύ σημαντικό θέμα για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης βιομηχανίας. 

Καθώς δεν υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα, φαίνεται περισσότερο εφικτό 

να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες μέθοδοι, όπως για παράδειγμα οι 

πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, οι οποίες θα μεταφερθούν στο πεδίο του 

m-b. Εντούτοις, τα θέματα ασφαλείας συνεχίζουν να απασχολούν τους 

ειδικούς, όπως και η απαίτηση για αποτελεσματικότητα στις μικρο- 

πληρωμές. Η ιδανική λύση θα ήταν να μεταφερθούν οι ηλεκτρονικές 

πληρωμές στη συσκευή του χρήστη και να χρησιμοποιείται αυτή είτε στα 

σημεία πωλήσεων των καταστημάτων (POS) μέσω Bluetooth, είτε από 

απόσταση μέσω του διαδικτύου, περιλαμβάνοντας σαφώς κάποιον 

αξιόπιστο μηχανισμό ασφαλείας όπως το ΡΚΙ. Οι εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας προσπαθούν να τοποθετηθούν στην αγορά των ηλεκτρονικών 

πληρωμών με κινητό, υπόθεση που μπορεί να οδηγήσει στη συνεργασία με 

τραπεζικούς οργανισμούς ή στην εξαγορά αυτών [9],

3.4.1.5. Ηλεκτρονικοί λογαριασμοί

Στην Φινλανδία οι συνδρομητές μπορούν και λαμβάνουν ηλεκτρονικά το 

λογαριασμό, π.χ. του τηλεφώνου τους, στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή 

στο κινητό τους και τον οποίο δύνανται να εξοφλήσουν με χρεωστική κάρτα 

μέσω του κινητού. Έτσι δεν αποστέλλονται πλέον έντυποι λογαριασμοί.

Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μείωση κόστους για αυτόν που εκδίδει το 

λογαριασμό, τόσο σε κόστος παραγωγής, όσο και σε ταχυδρομικά τέλη. Για 

τον χρήστη οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί με κινητό (mobile e-bill) θα 

εξοικονομήσουν χρόνο και κόπο από την αποπληρωμή με τον κλασικό
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τρόπο. Το θέμα ασφαλείας σε αυτή την περίπτωση είναι αυτό της ψηφιακής 

υπογραφής που θα πρέπει να επιλυθεί για να προχωρήσει η υιοθέτηση της 

υπηρεσίας από το ευρύ κοινό [9],

Στον ελληνικό χώρο, τη δυνατότητα να ανανεώνουν το χρόνο ομιλίας 

τους απευθείας από το κινητό τους, χωρίς να χρειαστεί να προμηθευτούν τη 

σχετική κάρτα, έχουν πλέον οι κάτοχοι πακέτων Vodafone a la Carte και 

Vodafone CU. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα γρήγορη και απλή, καθώς αρκεί η 

σύνδεση του αριθμού του καρτοκινητού του συνδρομητή με τον αντίστοιχο 

του τραπεζικού λογαριασμού του στη Eurobank.

Οι συνδρομητές θα μπορούν να ανανεώνουν τον χρόνο ομιλίας καλώντας 

από το κινητό τους το 1258 (χωρίς χρέωση) και επιλέγοντας στη συνέχεια το 

ποσό που θέλουν να χρεωθούν, το οποίο αφαιρείται αυτόματα από τον 

τραπεζικό λογαριασμό τους στη Eurobank. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στα 

επόμενα λεπτά με την αποστολή ενός επιβεβαιωτικού γραπτού μηνύματος 

από τη Vodafone, το οποίο ενημερώνει και για το νέο υπόλοιπο χρόνου 

ομιλίας του καρτοκινητού [8].

3.4.1.6. Ηλεκτρονική μισθοδοσία

Οι υπάλληλοι της Φινλανδικής εταιρίας Sonera έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν αν επιθυμούν να λαμβάνουν το απόκομμα της μισθοδοσίας τους 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος SMS στο κινητό τους. 

Η μείωση κόστους είναι πολύ σημαντική γιατί η διοικητική εργασία που 

απαιτείται για τη διανομή 9.000 αποκομμάτων μισθοδοσίας στους 

εργαζομένους κάθε μήνα και η εκτύπωση αυτών σε χαρτί δεν είναι πλέον 

απαραίτητη [9].

3.4.2._____Υπηρεσίες ασφάλειας

Το κινητό τηλέφωνο με την ενσωματωμένη κάρτα SIM είναι ιδανικό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη συστήματος ψηφιακής υπογραφής με χρήση 

υποδομής δημοσίου κλειδιού (Public Key Infrastructure, ΡΚΙ). Έτσι, το κινητό 

τηλέφωνο μπορεί να γίνει ένα πολύ ασφαλές εργαλείο για πληρωμές στο 

περιβάλλον τόσο του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», όσο και του m-b.

Το ασύρματο τερματικό μπορεί επιπλέον να λειτουργήσει ως συσκευή 

ασφαλείας κατά την είσοδο ατόμων σε κτίρια με δυο διαφορετικούς τρόπους. 

Πρώτον, η αυθεντικότητα να εξασφαλίζεται μέσω της τεχνολογίας GSM, και 

δεύτερον μέσω της τεχνολογίας Bluettooth.
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Στην Φινλανδία η Sonera, χρησιμοποιεί την τεχνολογία GSM για να 

ανοίγουν οι υπάλληλοι την πόρτα του χώρου στάθμευσης της εταιρίας. Οι 

υπάλληλοι μπορούν να κάνουν κλήση στο τηλεφωνικό νούμερο που 

αντιστοιχεί σε κάποια είσοδο μερικά μέτρα πριν φτάσουν σε αυτή και στη 

συνέχεια να ανοίγει η αντίστοιχη μπάρα. Μια βάση δεδομένων διαχειρίζεται 

τα τηλεφωνικά νούμερα, που επιτρέπεται να χρησιμοποιεί η υπηρεσία. Έτσι 

χρησιμοποιείται το δίκτυο GSM αντί κάποιας τεχνολογία υπέρυθρων 

ακτινών και γίνεται εξοικονόμηση, καθώς θα χρειαζόταν αρκετά χρήματα για 

την προμήθεια αντίστοιχου εξοπλισμού για κάθε έναν υπάλληλο. Αντιθέτως 

όλοι σχεδόν οι υπάλληλοι διαθέτουν σήμερα κινητό τηλέφωνο και το δίκτυο 

GSM είναι διαθέσιμο σχεδόν παντού.

Καθώς η τεχνολογία Bluetooth εισάγεται σε όλο και περισσότερες 

συσκευές, η χρήση τους για είσοδο σε χώρους ασφάλειας αποτελεί μια 

ιδανική εφαρμογή. Παρομοίως, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 

αναγνώρισης για άδεια παρακολούθησης συστημάτων τηλεόρασης με 

πληρωμή σε ξενοδοχεία (pay TV) [9],

Διαθέσιμη είναι πλέον στην ελληνική αγορά η Nokia Observation Camera, 

ένα από τα πλέον πρωτοποριακά προϊόντα της Φινλανδικής εταιρίας. Μέσω 

της κάμερας, ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει ψηφιακές φωτογραφίες από ένα 

συγκεκριμένο χώρο, μέσω πολυμεσικών μηνυμάτων MMS στο κινητό του 

τηλέφωνο. Η λειτουργία είναι εύκολη και απλή: στέλνετε μήνυμα SMS στην 

κάμερα, αυτή τραβάει τις φωτογραφίες την ίδια στιγμή και τις μεταδίδει 

αυτόματα στο κινητό σας που υποστηρίζει την υπηρεσία αποστολής 

πολυμεσικών μηνυμάτων ή στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Παράλληλα, 

έχει τη δυνατότητα να τραβάει και να στέλνει φωτογραφίες αυτόματα, κάθε 

φορά που αντιλαμβάνεται την παραμικρή κίνηση ή μια μεταβολή στη 

θερμοκρασία του συγκεκριμένου ελεγχόμενου χώρου [8].

Στην υλοποίηση προγράμματος για τον περιορισμό του φαινομένου της 

κλοπής των κινητών τηλεφώνων προχώρησε η Vodafone. Συγκεκριμένα, η 

Vodafone δημιούργησε και λειτουργεί, από 1/1/2004, μία βάση δεδομένων 

(Equipment Identity Register - EIR), όπου καταγράφεται ο κωδικός αριθμός 

(ΙΜΕΙ) κάθε κλεμμένης συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Η EIR συνδέεται με τα 

συστήματα του δικτύου της Vodafone, γεγονός που επιτρέπει τον έλεγχο της 

νομιμότητας κάθε κινητού τηλεφώνου τη στιγμή που πραγματοποιείται μια 

κλήση. Στην περίπτωση που ο αριθμός ΙΜΕΙ ενός κινητού υφίσταται στη 

βάση EIR, το δίκτυο ενεργοποιεί αυτόματα ένα μηχανισμό, που απαγορεύει 

την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε κλήσης από τη συγκεκριμένη συσκευή.
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Η δημιουργία της βάσης EIR από τη Vodafone στην Ελλάδα αποτελεί τη 
συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας, την οποία έχει αναλάβει η μητρική εταιρία 

Vodafone. Η βάση EIR της Vodafone συνδέεται με το κεντρικό σύστημα που 

αποτελείται από τις αντίστοιχες άλλων χωρών (CEIR), κάνοντας τη 

λειτουργία της ακόμα πιο αποδοτική. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, υπάρχει 

η δυνατότητα να τεθεί ένα κλεμμένο κινητό εκτός λειτουργίας, ακόμα και 

εκτός της χώρας από την οποία έχει κλαπεί [8].

3.4.3. Υπηρεσίες αγορών

Η χρήση των κινητών επεκτείνει τις δυνατότητες για συναλλαγές στο 

χώρο και στο χρόνο και δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Είναι σημαντικό να 

σημειώσουμε ότι μόνο ένα μέρος της διαδικασίας αγοράς πραγματοποιείται 

μέσω του κινητού. Η λίστα αγορών που δημιουργείται για το «ηλεκτρονικό 

εμπόριο» μέσω διαδικτυακής επαφής (web interface), μπορεί με κατάλληλη 

προσαρμογή να παρουσιαστεί και στο κινητό. Ο καταναλωτής θεωρητικά θα 

πρέπει να μπορεί με το πάτημα ενός και μόνο πλήκτρου να κάνει την 

ηλεκτρονική αγορά του. Επίσης οποιεσδήποτε προτάσεις αγορών θα πρέπει 

να στηρίζονται στη συμπεριφορά του χρήστη στο παρελθόν (εξατομίκευση) 

[9],

Στην ελληνική αγορά, εντυπωσιακά είναι τα στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν στις υπηρεσίες «ηλεκτρονικού εμπορίου» που προσφέρει η εταιρία 

cosmoONE στις ελληνικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος 

συναλλαγών στην ηλεκτρονική αγορά b2bmarketsite, από την 1/1/2002 έως 

τις 31/12/2002 ξεπέρασε τα 310 εκ. €, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 

του 384% σε σχέση με το έτος 2001. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως στις 

αρχές του 2003 ο αριθμός των εταιριών που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά 

μέσω της cosmoONE ξεπέρασαν τις 80, ενώ περισσότερα από 35.000 είδη 

(προϊόντα και υπηρεσίες) είναι διαθέσιμα με τη μορφή ηλεκτρονικών 

καταλόγων [8].

3.4.3.1. Λιανικές αγορές

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διαδικτυακών υπηρεσιών όσον αφορά τη 

λιανική αγορά αλλά γενικά δεν έχουν σημειώσει σημαντική επιτυχία. Μια 

τέτοια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας σε GSM τεχνολογία είναι η D2Blumen, 

μια υπηρεσία παραγγελίας λουλουδιών που δημιουργήθηκε από τη

- Σελίδα 162 -



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
συνεργασία της Mobilfunk, θυγατρική της Mannesmann, με την Fleurop, τη 

μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων λουλουδιών στον κόσμο.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα εφαρμογή είναι η παραγγελία πίτσας από κινητό, 

καθώς είναι πολύ πιο προκλητικό από το να παραγγείλεις με τη χρήση του 

προσωπικού σου υπολογιστή, γιατί θα έπαιρνε αρκετό χρόνο να 

επανεκκινήσεις τον υπολογιστή σου και να συνδεθείς στο διαδίκτυο (αν 

βέβαια τα διέθετες). Το «κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο» σε συνδυασμό με τις 

τεχνολογίες καθορισμού θέσης δημιουργεί επιπλέον αξία. Για παράδειγμα, 

όταν κάνεις μια παραγγελία για πίτσα ή ταξί, ο πάροχος της υπηρεσίας 

μπορεί να ξέρει αμέσως που είναι το σημείο παράδοσης.

Αναμένεται ότι θα υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες για αυτούς που 

δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο μέσω του διαδικτύου να 

μετακινηθούν και στην αγορά μέσω κινητού (mobile retailing), όταν μάλιστα 

υπάρχουν οι κατάλληλες τεχνολογίες εξατομίκευσης και καθορισμού θέσης. 

Τα βιβλία, τα CDs και τα τρόφιμα, είναι αγαθά που ο καταναλωτής τα 

γνωρίζει καλά και απλώς χρειάζεται ένα εργαλείο για να κάνει την αγορά του. 

Η κατανάλωση θα συμβεί όταν ο χρήστης διαθέτει το χρόνο, ανεξάρτητα του 

ωραρίου λειτουργίας και της φυσικής θέσης του [9].

3Α.3.2. Εισιτήρια

Η ηλεκτρονική κράτηση και έκδοση εισιτηρίων με κινητό (mobile ticketing) 

είναι μια από τις πολλά υποσχόμενες υπηρεσίες στο m-b, γιατί είναι μια 

επίπονη διαδικασία. Ο αγοραστής είτε θα πρέπει να πάει να στηθεί στα 

εκδοτήρια ή να καλέσει έναν πράκτορα. Στην περίπτωση που η κλήση του 

είναι εκτός ωραρίου λειτουργίας, η κλήση του θα εξυπηρετηθεί τότε μέσω 

ενός χρονοβόρου συστήματος IVR (Interactive Voice Response).

Επίσης είναι πιο αποτελεσματικό κάποιος να επιλέξει και να κλείσει 
εισιτήρια για σινεμά, θέατρο, όπερα και συναυλίες από το κινητό, γιατί 

απλώς η απόφαση παίρνεται τη στιγμή που βρίσκεται σε κίνηση με την 

παρέα του.

Παρόλο που τα προγράμματα των κινηματογράφων και των θεάτρων 

βρίσκονται σχεδόν πάντα σε κάποια ιστοσελίδα και υπάρχουν οι κατάλληλες 

εφαρμογές σε τεχνολογία WAP ή GPRS, δεν είναι σίγουρο ότι μπορείς να 

κάνεις κράτηση ή αγορά εισιτηρίων γιατί η διαδικασία δεν είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω έλλειψης 

συστημάτων διαχείρισης εισιτηρίων από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις
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(κινηματογράφους, θέατρα, κ.λ.ττ.), στο τέλος ο χρήστης θα πρέπει να 

καλέσει τα εκδοτήρια για να κλείσει το εισιτήριό του. Ένα πρώτο βήμα 

αυτοματισμού θα ήταν με το πάτημα ενός πλήκτρου στο κινητό να καλείται ο 

υπάλληλος του εκδοτηρίου.

Τα εισιτήρια για ταξίδια με διάφορα μέσα (τρένα, αεροπλάνα, πλοία και 

λεωφορεία) και μάλιστα για αυτούς που ταξιδεύουν συχνά για 

επαγγελματικούς λόγους, θα μπορούσε να είναι ένα ακόμα πεδίο εφαρμογής 

για το m-b. Το επιχείρημα μάλιστα είναι ότι το «κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο» 

σε αυτό το πεδίο θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί στην αγορά σε σχέση με 

την ενσύρματη εκδοχή του.

Μια τέτοια εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία χρήσης και βάσει 

αυτών να κάνει προτάσεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζει αν 

κάποιος τα Σαββατοκύριακα ταξιδεύει με τρένο στο σπίτι του και να του 

προτείνει αυτόματα τα δρομολόγια.

Η Νορβηγική εταιρία κινητής τηλεφωνίας Telenor Mobil λειτουργεί μια 

τέτοια υπηρεσία κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων για κινηματογράφο και 

θέατρο, βασισμένη στην WAP πλατφόρμα της εταιρίας Across Wireless. Οι 

συνδρομητές μπορούν να πληρώσουν για τα εισιτήριά τους ακόμα και με 

κινητό τεχνολογίας GSM. Μια αντίστοιχη υπηρεσία έχει δοκιμαστεί στη 

Γερμανία από τις εταιρίες Intershop και Danet, μέλη του ομίλου Deutsche 

Telekom, και περιλαμβάνει εκτός από κρατήσεις εισιτηρίων, κριτικές ταινιών 

και πληρωμή εισιτηρίων μέσω κινητού.

Αναμένεται ότι τα εισιτήρια θα «κατεβαίνουν» από το διαδίκτυο και θα 

καταχωρούνται στο κινητό του πελάτη, εφόσον έχει γίνει η πληρωμή τους, 

και όταν αυτός φθάνει στην είσοδο του θεάτρου ή του αεροδρομίου θα 

ακυρώνονται με επικοινωνία που θα υπάρχει μεταξύ κινητού και του 

συστήματος ελέγχου μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή υπέρυθρων ακτινών. 

Κάποιες αεροπορικές εταιρίες, όπως η Lufthansa, η British Airways και η 

SAS, προσφέρουν ήδη τη δυνατότητα στους πιο συχνούς πελάτες τους για 

ηλεκτρονικά εισιτήρια. Χρησιμοποιώντας μια «έξυπνη» κάρτα, οι πελάτες 

αναγνωρίζονται στις εισόδους και μπορούν να πάρουν την κάρτα 

επιβίβασης χωρίς να εκδόσουν καν εισιτήριο.

Το πρόβλημα είναι κυρίως ότι οι περισσότερες αεροπορικές εταιρίες 

διαθέτουν παλαιωμένα μηχανογραφικά συστήματα που δεν μπορούν να 

υποστηρίξουν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, πολύ περισσότερο δε τη χρήση 

κινητών για αυτό το σκοπό.
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Γενικά, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι «η υπάρχουσα υποδομή 

μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων είναι ένα από τα σημαντικότερα 

εμπόδια στην υιοθέτηση των επιχειρηματικών διεργασιών του ιπ-b».

Η τεχνολογία Bluetooth αναμένεται ότι θα βοηθήσει να ξεπεραστούν 

τέτοιου είδους προβλήματα, όπως για παράδειγμα συστήματα ηλεκτρονικών 

εισιτηρίων ή πληρωμής διοδίων, καθώς επιτρέπει την άμεση επικοινωνία 

μηχανής με μηχανή σε κοντινή απόσταση [9].

3.4·3·3. Δηιιοπρασίες

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες κερδίζουν όλο και περισσότερο το 

ενδιαφέρον στο διαδίκτυο καθώς εμφανίζονται συνεχώς νέοι ιστόχωροι που 

ασχολούνται με δημοπρασίες σε επίπεδο Β2Β, B2C και C2C (Costumer to 

Customer). Η μετακίνηση στο «εν κινήσει» περιβάλλον φαίνεται ως φυσική 

επέκταση των ήδη εφαρμοσμένων επιχειρηματικών μοντέλων. Η βασική 

υπόθεση που γίνεται είναι ότι οι πελάτες μιας τέτοιας υπηρεσίας επιθυμούν 

να συνεχίσουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία ακόμα και όταν δε 

βρίσκονται εμπρός από έναν προσωπικό υπολογιστή.

Με τη χρήση μιας κινητής συσκευής οποιοσδήποτε τεχνολογίας μπορεί 

να ληφθεί ένα μήνυμα SMS που να ενημερώνει για την πιο πρόσφατη 

προσφορά στη δημοπρασία, σε συνδυασμό με ερώτηση για το αν ο χρήστης 

επιθυμεί να κάνει υψηλότερη προσφορά. Έτσι ο χρήστης μπορεί να 

συμμετάσχει στη διαδικασία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Εντούτοις, η 

υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων δεν είναι τόσο ακριβής στο 

χρόνο και η καθυστέρηση μερικές φορές μπορεί να είναι σε ανεπίτρεπτα 

επίπεδα.

Η υπηρεσία μπορεί να είναι πολύ ακριβής στο χρόνο σε δίκτυα GPRS 

όπου υπάρχει μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση χρέωση 
υπάρχει μόνο όταν μετακινούνται δεδομένα.

Μια από τις πρώτες προσπάθειες στο χώρο των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών μέσω κινητού (mobile auctions) έγινε με τη συνεργασία των 

εταιριών Xypoint και Wireless Services Corp. και τη δημιουργία της 

πλατφόρμας WebWireless. Λειτουργεί με τη βοήθεια τυπικού προγράμματος 

περιήγησης ιστοσελίδων, όπου με την ενεργοποίηση μιας παραμέτρου 

μπορεί να λαμβάνεται ειδοποίηση για τη λήψη SMS μηνύματος που 

ενημερώνει για τη νέα προσφορά της δημοπρασίας. Κατόπιν ο χρήστης της 

υπηρεσίας θα πρέπει να καλέσει ένα σύστημα IVR για να εκφράσει τη δική
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του νέα προσφορά. Αυτή η υπηρεσία χρεώνεται 10 € για κάθε συνδρομητή 

το μήνα. Η Βρετανική εταιρία κινητής τηλεφωνίας ΒΤ Cellnet έχει 

ενσωματώσει την υπηρεσία των ηλεκτρονικών δημοπρασιών μέσω κινητού 

στο δικτυακό τόπο της Genie από τις αρχές του 2000.

Το μοντέλο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών ταιριάζει απόλυτα στο χώρο 

του m-b. Όταν δε οι μεγάλες εταιρίες ηλεκτρονικών δημοπρασιών, όπως η 

eBay και η QXL, ολοκληρώσουν στις λειτουργίες τους το νέο κανάλι 

διανομής, τότε θα δούμε μεγάλη ζήτηση για την υπηρεσία, μιας και οι 

ασύρματες συσκευές προσφέρουν το ιδανικό περιβάλλον για δημοπρασίες. 

Αυτές οι συσκευές ξεπερνούν το πρόβλημα του να είναι ο χρήστης στατικός 

και του δίνουν τη δυνατότητα να αντιδρά σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από 

οποιαδήποτε θέση και οποτεδήποτε [9].

Στην ελληνική αγορά, σημαντική αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αλλά και η αξία των υλικών που 

δημοπρατήθηκαν μέσω της υπηρεσίας b2bauctions της cosmoONE. 

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του 2002 πραγματοποιήθηκαν 96 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Ο ρυθμός αύξησης των δημοπρασιών σε σχέση 

με το 2001 είναι της τάξεως του 166%, γεγονός που αποδεικνύει το ολοένα 

αυξανόμενο ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για τα πλεονεκτήματα 

που απορρέουν από τη συγκεκριμένη μορφή επιχειρηματικών 

διαπραγματεύσεων. Έτσι, συνολικά από την εφαρμογή της υπηρεσίας τον 

Απρίλιο του 2001 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2002 είχαν πραγματοποιηθεί 

συνολικά 132 ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Ο αριθμός των συμμετοχών 

ξεπέρασε τις 700, ενώ οι οικονομίες κλίμακας για τους διοργανωτές έφτασαν 

κατά μέσο όρο το 24% [8].

3·4.3·4._____Κρατήσεις

Οι κρατήσεις με τη χρήση κινητού (mobile reservations) για εστιατόρια και 

ξενοδοχεία είναι μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες εφαρμογές του m-b. Η 

ανάγκη για εύκολη αναζήτηση ενός εστιατορίου ή ενός ξενοδοχείου που 

ταιριάζει στο γούστο του χρήστη και ικανοποιεί κάποια κριτήρια κάνει αυτήν 

την υπηρεσία πολύ ελκυστική. Ειδικά ως μια υπηρεσία που βασίζεται στην 

χωρική πληροφορία, οι κρατήσεις με κινητό είναι μια χρήσιμη εφαρμογή για 

αυτόν που ταξιδεύει.

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα μικρο-περιήγησης από ένα «έξυπνο» 

κινητό ή ένα PDA, ο χρήστης μπορεί να επιλέγει το εστιατόριο της αρεσκείας
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του από μια λίστα στη διαδικτυακή πύλη του ή η ίδια η εφαρμογή θα του 

προτείνει με βάση τις προηγούμενες επιλογές του ή το προφίλ που έχει 

δημιουργήσει ο ίδιος (εξατομίκευση υπηρεσίας). Όταν ο χρήστης κάνει την 

επιλογή του, τότε συνδέεται με την ιστοσελίδα του εστιατορίου (ίσως σε 

μορφή WML) για να κάνει την κράτησή του.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι αν και υπάρχουν μερικοί κατάλογοι με 

εστιατόρια και ξενοδοχεία στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολύ λιγότερα 

εστιατόρια ή ξενοδοχεία με δίκιά τους ιστοσελίδα. Μια δεύτερη επιλογή για 

την υπηρεσία κράτησης θα ήταν προσωρινά να παρουσιάζεται η διεύθυνση 

και το τηλέφωνο της επιχείρησης, μέχρι αυτή να αποκτήσει παρουσία στο 

διαδίκτυο. Με σκοπό να αντιστρέφουν το μοντέλο χρέωσης για τις 

υπηρεσίες κράτησης έτσι ώστε να χρεώνεται η επιχείρηση και όχι ο πελάτης 

που θέλει να κάνει την κράτηση, οι εταιρίες RealCall και Argo ανέπτυξαν μια 

λύση που επιτρέπει στους χρήστες κινητών όταν μπαίνουν στην ιστοσελίδα 

της επιχείρησης να δέχονται αυτόματα και αμέσως ένα τηλεφώνημα πίσω 

από την αντίστοιχη επιχείρηση ώστε να εκφράσουν απ’ ευθείας την 

πρόθεσή τους για κράτηση.

Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες εντοπισμού θέσεως και ψηφιακούς 

χάρτες, το κινητό μπορεί να οδηγήσει το χρήστη στη διεύθυνση του 

εστιατορίου ή του ξενοδοχείου που έχει επιλέξει. Μια υπηρεσία προώθησης 

(mobile advertising) μπορεί επίσης να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα. Όταν 

για παράδειγμα κάποιος χρήστης εισέρχεται σε συγκεκριμένη περιοχή, ένα 

μήνυμα SMS ή ΜΙ Μ μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού του και 

να τον ειδοποιεί για την ύπαρξη συγκεκριμένου εστιατορίου κοντά στην 

τρέχουσα θέση του. Το κινητό θα μπορούσε να του υποδείξει την 

κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί από την τρέχουσα θέση του προς 
το εστιατόριο χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές πλοήγησης.

Από την άλλη όλες οι πληροφορίες από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις 

θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε διαφορετικές μορφές. Θα πρέπει να 

βρίσκονται είτε σε ηλεκτρονικούς τηλεφωνικούς καταλόγους ή σε κάποιον 

ηλεκτρονικό οδηγό πόλης. Εντούτοις, για να εκμεταλλευτεί ένα τέτοιο 

σύστημα κρατήσεων πλήρως την χωρική πληροφορία θα πρέπει αυτή να 

είναι σε γεωδαιτική μορφή. Εταιρίες όπως η Saraide.com, η InfoSpace και η 

CitiKey σχεδιάζουν συστήματα που λειτουργούν με δεδομένα αυτής της 

μορφής [9],
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3.4.4._____ Διαφη μίσεις

Υπάρχει μια κοινή πεποίθηση ότι το ασύρματο διαδίκτυο δε θα είναι τόσο 

αλληλένδετα συνδεδεμένο με τις διαφημίσεις όσο το ενσύρματο. Ανάμεσα 

στις αρχικές αιτιάσεις ήταν το γεγονός ότι τα κινητά τηλέφωνα διέθεταν πολύ 

περιορισμένες δυνατότητες απεικόνισης εικόνων και σχημάτων, γεγονός 

που με τον καιρό έχει ανατραπεί. Παρόλα αυτά, οι διαφημίσεις στα κινητά, 

είτε αυτό είναι ένα «έξυπνο» κινητό είτε ένα PDA, παρουσιάζουν τεράστιο 

ενδιαφέρον για τους διαφημιστές και επιχειρηματικές ευκαιρίες για 

διάφορους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας του m-b.

Οι συνθήκες για εφαρμογή του εξατομικευμένου (one-to-one) μάρκετινγκ 

είναι ιδανικές στα κινητά. Η εταιρία κινητής τηλεφωνίας διαθέτει όχι μόνο τα 

δημογραφικά στοιχεία των συνδρομητών της, αλλά επίσης μπορεί να 

δημιουργήσει ένα προφίλ για κάθε συνδρομητή χρησιμοποιώντας το 

ιστορικό της συμπεριφοράς του στο δίκτυο. Επιπλέον, δημιουργώντας ένα 

διαδικτυακό τόπο, η εταιρία κινητής τηλεφωνίας μπορεί να συλλέξει ακόμα 

περισσότερα στοιχεία για τον συνδρομητή, ζητώντας του να εισάγει τις 

προτιμήσεις του και τις ανάγκες του, και στη συνέχεια να λάβει από αυτήν 

εξατομικευμένη και άρα πιο ακριβής πληροφορία. Τέλος, με τις τεχνολογίες 

εντοπισμού θέσης, η εταιρία κινητής τηλεφωνίας μπορεί να έχει άμεσα και με 

σχετική ακρίβεια τη θέση του ανά πάσα στιγμή.

Όλες αυτές οι πληροφορίες μαζί για τον συνδρομητή θα μπορούσαν να 

φτιάξουν το τέλειο εργαλείο μάρκετινγκ. Καθώς οι περισσότερες 

επιχειρηματικές συναλλαγές είναι συνήθως τοπικές και τα κινητά είναι οι 

μόνες συσκευές που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες βάσει της θέσης, 

η εξατομικευμένη διαφήμιση έχει νόημα σε αυτό το περιβάλλον. Οι 

επιχειρήσεις μπορούν να «στοχεύσουν» τους πελάτες τους όταν αυτοί 

βρίσκονται εντός της περιοχής δράσης τους.

Η διαφήμιση στα κινητά μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, είτε με 

μηνύματα SMS, είτε με απ’ ευθείας κλήση στον συνδρομητή από τον 

διαφημιζόμενο όταν ο πρώτος βρίσκεται στην ακτίνα δράσης του δευτέρου. 

Καθώς έχουμε μεταφερθεί στην εποχή των «έξυπνων» κινητών και των 

PDAs και στα δίκτυα της νέας γενιάς (GPRS και W-CDMA), η δυνατότητα 

των διαφημίσεων να περιέχουν ήχο, εικόνες και βίντεο συνεχώς και αυξάνει.

Όπως οι λειτουργίες των κινητών επεκτείνονται με την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών και πρωτοκόλλων, έτσι και το διαθέσιμο εύρος ζώνης στα

- Σελίδα 168 -



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξάνει. Σε ένα δίκτυο GPRS με το 

χαρακτηριστικό της μόνιμης σύνδεσης, εξατομικευμένες διαφημίσεις 

μπορούν να αποστέλλονται πολύ πιο εύκολα. Επιπλέον, η διαφήμιση 

διεξάγεται και στη δικτυακή πύλη της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας, που 

βρίσκεται εντός του διαδικτύου και την οποία διαχειρίζονται από έναν 

συνηθισμένο υπολογιστή, αλλά είναι προσβάσιμη από πολλά κινητά.

Το μοντέλο ροής των κερδών στην περίπτωση της διαφήμισης στα κινητά 

διαφέρει μερικώς από το αντίστοιχο του διαδικτύου. Είναι πιο πιθανό να 

είναι όπως αυτό της εταιρίας Cybergold ή της Webmiles, όπου ο 

καταναλωτής πληρώνεται για να δει μια διαφήμιση. Οι εταιρίες που 

αναπτύσσουν υπηρεσίες βάση της θέσης, όπως για παράδειγμα η CellPoint, 

είναι διαθέσιμες να έρθουν σε συμφωνία με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 

στο να μοιραστούν τα έξοδα και τα κέρδη, λόγω του μικρού μεγέθους της 

αγοράς. Είναι πάντως γεγονός ότι το κανάλι της κινητής τηλεφωνίας δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας σε μεγάλο 

βαθμό, ίσως γιατί η διαφήμιση στο διαδίκτυο οδηγείται από την αγορά των 

ΗΠΑ, ενώ η ασύρματη επικοινωνία οδηγείται από την Ευρωπαϊκή αγορά.

Η υπηρεσία Sunday στο Χονγκ-Κονγκ αποτελεί ένα παράδειγμα 

διαφήμισης σε κινητά, η οποία όμως λειτουργεί σε μορφή ζήτησης από το 

χρήστη, παρά προσφοράς από το διαφημιστή. Οι συνδρομητές αυτής της 

υπηρεσίας μπορούν να καλέσουν ένα τηλεφωνικό νούμερο και να λάβουν με 

τηλεφώνημα προσφορές από καταστήματα σε ένα εμπορικό κέντρο, όταν 

βρίσκονται εντός αυτού. Πολλοί από αυτούς θέλουν να λαμβάνουν 

διαφημίσεις με γραπτά ή ηχητικά μηνύματα και να έχουν την ευκαιρία μιας 

καλύτερης τιμής από τα καταστήματα. Θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζαμε 

πως οι πολιτισμικές συνήθειες επιδρούν στην επιλογή της τεχνολογίας όταν 

σχεδιάζουμε μια εμπορική υπηρεσία για διαφημίσεις σε κινητά.

Η αγορά για τη διαφήμιση στα κινητά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. 

Θα πρέπει να γίνουν συνεργασίες για να αναπτυχθεί το νέο κανάλι διανομής 

περιεχομένου. Διαφημιστικά μηνύματα εξατομικευμένα θα πρέπει να 

ακολουθήσουν μια περίοδο κατά την οποία το κοινό θα πρέπει να συνηθίσει 

το μέσο, λαμβάνοντας αρχικά υπηρεσίες ενημέρωσης και ειδοποιήσεις.

Η βασική ερώτηση όμως παραμένει : ποιος πρόκειται να παρέχει τη 

διαφήμιση, η εταιρία κινητής τηλεφωνίας, ο πάροχος περιεχομένου ή η 

δικτυακή πύλη κινητής τηλεφωνίας;

Αναμένεται ότι εάν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας επιτύχουν να παίξουν 

και το ρόλο των παροχών της δικτυακής πύλης, τότε τα κέρδη της
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διαφήμισης θα μείνουν σε αυτές. Παραμένει να δούμε εάν αυτές οι εταιρίες, 

που έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στην επέκταση του δικτύου 
τους και στις φωνητικές κυρίως υπηρεσίες, γίνουν στο μέλλον συλλέκτες 

περιεχομένου προστιθέμενης αξίας. Οι υπάρχουσες δικτυακές πύλες του 

ενσύρματου διαδικτύου γνωρίζουν πώς να λειτουργήσουν μια τέτοια 

υπηρεσία, αλλά δε διαθέτουν τα στοιχεία των συνδρομητών, όπως 

διεύθυνση, δημογραφικά, πρότυπα κλήσεων και τοποθεσίες. Αυτές είναι 

πληροφορίες που συλλέγουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.

Μια δοκιμαστική εφαρμογή της διαφήμισης στα κινητά έγινε στις ΗΠΑ 

από την Wired Digital. Τοποθετήθηκε διαφήμιση τύπου banner για τα 

ξενοδοχεία Hilton προς τους χρήστες της υπηρεσίας PalmPilot, που 

επιτρέπει τη λήψη ειδήσεων σε PDA μέσω του δικτύου της AvantGo. 

Περίπου 6.000 χρήστες είδαν τη διαφήμιση, αλλά το ενδιαφέρον στοιχείο 

ήταν ότι τα δημογραφικά στοιχεία αυτών ταιριάζουν απόλυτα με το προφίλ 

του ανώτερου διοικητικού υπαλλήλου. Οι πάροχοι περιεχομένου για το m-b 

αρχίζουν δειλά να ανοίγονται προς τους διαφημιστές, και το επιχειρησιακό 

τους μοντέλο φαίνεται να οδηγείται προς τη χορηγία και τις διαφημίσεις ως 

πηγή εσόδων [9],

Στη Γερμανία απαγορεύτηκε η διαφημιστική προώθηση προϊόντων με τη 

χρήση σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) με απόφαση δικαστηρίου του 

Βερολίνου, το οποίο επιλήφθηκε του θέματος μετά από σχετική καταγγελία. 

Ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι έδωσε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου 

του σε κάποιο ιστοχώρο ώστε να συμμετάσχει σε κάποια ψηφοφορία. Μετά 

από λίγες μέρες, άρχισε να λαμβάνει γραπτά μηνύματα που τον προέτρεπαν 

να αγοράσει «fish and chips» από μία συγκεκριμένη εταιρία. Έτσι, μήνυσε 

τον ιδιοκτήτη του ιστοχώρου καθώς και την εταιρία και η υπόθεση έφθασε 

στο δικαστήριο που αποφάσισε ότι η διαφήμιση μέσω της υπηρεσίας 

αποστολής γραπτών μηνυμάτων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

συγκατάθεση του παραλήπτη, είναι παράνομη [8].

3.4.5. Διαγείριση προσωπικών δεδομένων

Η περιοχή που αποκαλείται διαχείριση προσωπικών δεδομένω ταιριάζει 

απόλυτα στο κινητό ως εργαλείου ασφαλούς αποθήκευσης σημαντικών 

πληροφοριών, που πρέπει να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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3.4.5.1. Κάρτες πελών

Αντί της χρησιμοποίησης κάρτας μέλους από μαγνητικό υλικό ή μιας 

«έξυπνης» κάρτας, τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας ιδιότητας μέλους 

μπορούν να αποθηκευτούν στο κινητό τηλέφωνο και πιο ειδικά στην κάρτα 

SIM. Έτσι χρησιμοποιώντας το κινητό με τεχνολογία Bluetooth σε 

επικοινωνία με ένα μηχάνημα POS, μπορεί κάποιος να ελεγχθεί αυτόματα 

καθώς εισέρχεται στο χώρο του οποίου είναι μέλος (π.χ. γυμναστήριο, 

εντευκτήριο) [9].

3.4.5.2. Προγράμματα πιστών πελατών

Τα προγράμματα πιστών πελατών, όπως για παράδειγμα των 

αεροπορικών εταιριών, απαιτούν τη χρήση κάρτας και η οποία πολύ εύκολα 

μπορεί να αντικατασταθεί από ένα «έξυπνο» κινητό ή ένα PDA. Η συσκευή 

μπορεί επίσης να αποθηκεύει τους πόντους που κερδίζει ο πελάτης από τη 

συχνή χρήση της υπηρεσίας για τη δική του αναφορά.

Η εταιρία Danet στη Γερμανία έχει αναπτύξει μια εφαρμογή βασισμένη 

στην τεχνολογία WAP, με την οποία οι πελάτες του προγράμματος Miles & 

More της Lufthansa μπορούν να ελέγχουν το λογαριασμό τους από κινητό 

[9],

3.4.5.3. Ιατρικά δεδου,ένα

Το κινητό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύει το ιατρικό 

ιστορικό των ασθενών ή για να πιστοποιεί την ταυτότητα αυτών, έτσι ώστε 

τα ιατρικά του αρχεία να είναι προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου κατά την 

επίσκεψή του σε κάποιον γιατρό. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο αυξάνεται η 
αποτελεσματικότητα αλλά επίσης μειώνεται το κόστος για την ιατρική 

περίθαλψη [9],

Στον ελληνικό χώρο, η Vodafone, σε συνεργασία με τον όμιλο Ιατρικού 

Αθηνών, προχώρησε στη δημιουργία της υπηρεσίας Vodafone Ιατρική 

Γραμμή. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει στους συνδρομητές της εταιρίας 

τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό 

προσωπικό, για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζουν. Καλώντας 

τον αριθμό 1434 (χρέωση 1,66 λεπτά ανά δευτερόλεπτο), 24 ώρες το 

24ωρο, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τις κατάλληλες ιατρικές συμβουλές για 

όποιο θέμα υγείας τούς απασχολεί. Στην περίπτωση που οι ιατροί της
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Ιατρικής Γραμμής κρίνουν αναγκαία την περαιτέρω εξέταση του 

συνδρομητή, τον παραπέμπουν για ιατρικές εξετάσεις σε ένα από τα 

Νοσοκομεία του ομίλου Ιατρικού Αθηνών σε Αττική και Θεσσαλονίκη [8].

3.4.5.4. Διαβατήρια

Στο μέλλον επίσης θα μπορούσε να ανπκατασταθεί το γνωστό μας 

διαβατήριο με την ηλεκτρονική καταγραφή όλης της απαιτούμενης 

πληροφορίας σε μία ασφαλή συσκευή. Η ψηφιακή υπογραφή ή το 

βιομετρικό αποτύπωμα θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη σημερινή 

ιδιόγραφη υπογραφή [9].

3.4.6. Υπηρεσίες πληροφόρησης

Όπως έχει αποδειχθεί από τη χρήση του διαδικτύου, το εύρος των 

πληροφοριών που παρέχονται από αυτό είναι απεριόριστο. Αυτές μπορεί να 

είναι πολύ γενικές, εξατομικευμένες ή τοπικές. Όσο η αξία αυτών των 

πληροφοριών αυξάνει για το χρήστη, τόσο περισσότερο εξατομικευμένες και 

τοπικές γίνονται.

Οι πληροφορίες είναι δυνατόν να στέλνονται στο χρήστη (pushed) ή να 

ζητούνται από αυτόν (pulled). Για παράδειγμα στη Φινλανδία, ο χρήστης 

γράφει ένα μήνυμα SMS το οποίο αποστέλλεται στο κέντρο μηνυμάτων και ο 

αντίστοιχος εξυπηρετητής περιεχομένου του στέλνει πίσω ένα μήνυμα SMS 

που περιέχει την αναζητούμενη πληροφορία (pull). Από την άλλη στη 

Γερμανία, ο συνδρομητής θα πρέπει να εγγράφει μέσω κάποιου ιστοχώρου 

στις υπηρεσίες πληροφοριών που επιθυμεί και κατόπιν του αποστέλλονται 

αυτόματα στο κινητό του (push).

Οι επόμενες κατηγορίες πληροφοριών προσφέρονται από διάφορες 

εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε όλη την Ευρώπη. Οι υπηρεσίες παροχής 

πληροφοριών μέσω μηνυμάτων SMS έχουν μεγάλο περιθώριο κέρδους, 

καθώς η συλλογή τους είναι σχετικά εύκολη και η επιπρόσθετη κίνηση που 

εισάγουν στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας είναι μηδαμινή.

Για γενικές ειδήσεις, μεγάλοι πάροχοι περιεχομένου προμηθεύουν τα νέα, 

όπως το CNN για τη Nokia, το Reuters για τις Ericsson και Nokia, και το 

Handelsblatt για τη Mannesmann.

Μια πρωτοποριακή υπηρεσία πληροφοριών παρέχεται από την Omnitel 

στην Ιταλία, που δίνει πληροφορίες για πάνω από 100 αξιοθέατα σε όλη τη 

χώρα και σε διάφορες γλώσσες.
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Γενική πληροφόρηση

• τι συμβαίνει σήμερα,

• TV teletext,

• τίτλους ειδήσεων,

• μετατροπή θερμοκρασιών (°F σε °C),

• παρακολούθηση ταχυμεταφορών της DHL,

• μετατροπή μεγεθών παπουτσιών (ΗΠΑ σε Ευρώπη σε Βρετανία)

• μετατροπή μονάδων ταχύτητας, βάρους, δύναμης, όγκου,

• εκδηλώσεις και φεστιβάλ,

• ωράρια λειτουργίας εκθέσεων, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων,

• υπηρεσίες καταλόγων.

Αθλητικέ c ειδήσεις

• αποτελέσματα ποδοσφαίρου,

• φόρμουλα 1, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, κ.λ.π.,

• αποτελέσματα NBA,

• αποτελέσματα ιπποδρομιών.

Οικονουικές ειδήσεκ

• τιμές μετοχών,

• επιτόκια,

• τιμές δεικτών,

• ισοτιμίες,

• μετατροπή νομισμάτων,

• νέα της ημέρας.

Ψυχανωνία

• ωροσκόπια,

• τι συνέβη σαν σήμερα,

• ανέκδοτα,

• κουτσομπολιά,

• τι συμβαίνει στην πόλη μας,

• κέντρα διασκέδασης,

• το σλόγκαν της ημέρας,

• η συνταγή της ημέρας,

• το top-10 της μουσικής ,

• αποτελέσματα προπό, λόττο, στοίχημα.
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Ποονοάυυατα

• κινηματογράφων και θεάτρων,

• τηλεόρασης,

• ραδιοφώνου,

• εκπαιδευτικά.

Ταξιδιωτικές πληροφορίες

• δρομολόγια λεωφορείων, τρένων, αεροπλάνων, πλοίων,

• χώροι στάθμευσης,

• ξενοδοχεία,

• ταξί,

• τουριστικά γραφεία.

Κάθε μια από αυτές τις υπηρεσίες δημιουργεί τουλάχιστον ένα μήνυμα 

SMS στο δίκτυο για την εταιρία κινητής τηλεφωνίας και για τον πάροχο του 

περιεχομένου, ο οποίος μπορεί να κερδίσει έως και 25% από τα έσοδα της 

υπηρεσίας. Στη Γερμανία, η εταιρία Dr.Materna ανέπτυξε και διαχειρίζεται 

αυτές τις υπηρεσίες για το δίκτυο της Mannesmann, της E-Plus και της Viag 

Interkom, και έχει δημιουργήσει μια ομάδα 7 ατόμων για να προμηθεύει το 

περιεχόμενο στην κατάλληλη μορφή. Ομοίως, στην Φινλανδία η εταιρία 

WAPIT δημιουργεί περιεχόμενο για το δίκτυο της Radiolinja, και στη 

Βρετανία η Brainstorm για τη Vodafone [9].

Η Sony-Ericsson πρόσφατα ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας ενός on

line καταστήματος εφαρμογών, που προσφέρει εύχρηστες και ψυχαγωγικές 

υπηρεσίες στους κατόχους του «έξυπνου» κινητού Ρ800. Οι χρήστες θα 

μπορούν, πλέον, να επεκτείνουν τις λειτουργίες του Ρ800, αγοράζοντας 

επιχειρηματικές και ψυχαγωγικές εφαρμογές on-line, όπως λεξικά, 
χιλιομετρικούς οδηγούς, παιχνίδια και ταξιδιωτικούς οδηγούς. Το 

«ηλεκτρονικό κατάστημα» εφαρμογών της Sony-Ericsson βασίζεται σε 

τεχνολογία και υπηρεσίες της Handango, κορυφαίο προμηθευτή 

περιεχομένου και εταιρία ανάπτυξης προτύπων λογισμικού για κινητά 

τηλέφωνα.

Μέσα από το νέο on-line κατάστημα οι χρήστες μπορούν εύκολα να 

προσθέσουν νέες λειτουργίες στο Ρ800, ενώ, παράλληλα, οι εταιρίες 

ανάπτυξης εφαρμογών μπορούν να επωφεληθούν, προσεγγίζοντας άμεσα 

τους ίδιους τους καταναλωτές και προσφέροντας νέες εφαρμογές για το 

συγκεκριμένο «έξυπνο» κινητό. Η υπηρεσία θα είναι αρχικά διαθέσιμη στις
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αγορές της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, ενώ θα 
υποστηρίζει συναλλαγές σε ευρώ, δολάρια και λίρες Αγγλίας. Η ηλεκτρονική 

διεύθυνση στην οποία θα βρίσκεται το on-line κατάστημα είναι 

(http://www.sonvericsson.conn/handanqo/). Οι δύο εταιρίες θα αναλάβουν 

και την προώθηση του ιστοχώρου μεταξύ των κατόχων Ρ800, ενώ θα 

κυκλοφορήσει και CD με εφαρμογές λογισμικού, το οποίο θα διατίθεται μαζί 

με το Ρ800.

To Sony-Ericsson Ρ800 βασίζεται στην τελευταία έκδοση του ανοιχτού 

λειτουργικού συστήματος Symbian OS ν7.0 και χρησιμοποιεί περιβάλλον 

εργασίας με χρήση γραφίδας. Καθώς το Ρ800 βασίζεται σε ανοιχτά 

πρότυπα, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να «κατεβάσουν» 

επιχειρηματικές εφαρμογές και παιχνίδια που βασίζονται σε γλώσσες Java, 

C++ και Visual Basic. Έτσι, οι χρήστες θα μπορούν να αναβαθμίζουν τη 

συσκευή με νέες εφαρμογές και περιεχόμενο σε συνεχή βάση. Η λύση 

διάθεσης εφαρμογών της Handango, Handango ΑΜΡΡ, χρησιμοποιείται, 

επίσης, από κορυφαία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, όπως η Orange, η Sprint, 

η Cingular Wireless, η T-Mobile και η 02 [11].

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου στο Ιράκ, το αραβικό 

ειδησεογραφικό δίκτυο ΑΙ Jazeera προσέφερε μέσω υπηρεσίας μηνυμάτων 

SMS τις σημαντικότερες ειδήσεις εν συντομία στην αγγλική και αραβική 

γλώσσα. Το δίκτυο ΑΙ Jazeera, που καταγράφει τα γεγονότα από το κέντρο 

του Ιράκ, χρησιμοποιεί τα γραπτά μηνύματα για να μεταδίδει τις εξελίξεις, 

τόσο στα αγγλικά, όσο και στα αραβικά, σε περισσότερες από 130 χώρες 

παγκοσμίως. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που το ΑΙ Jazeera προσφέρει την 

επιλογή απ' ευθείας ανάγνωσης των ειδήσεων, σε άλλη γλώσσα πλην των 

αραβικών. Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν σε αυτή την υπηρεσία μέσω 

της ιστοσελίδας του ΑΙ Jazeera (http://mobile.aliazeera.net/) καταβάλλοντας 

μηνιαία συνδρομή 6 $. Την υπηρεσία παρέχει η εταιρία Pervasive Edge στης 

οποίας το πελατολόγιο περιλαμβάνεται και το CNN [8].

Στον ελληνικό χώρο τώρα, τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την 

εξέλιξη των αγώνων της Φόρμουλα 1 έχουν οι συνδρομητές της Telestet, 

χάρη στη νέα υπηρεσία της εταιρίας, Telestet Score Formula 1. Επίσης η 

Telestet προσφέρει στους συνδρομητές της, τη δυνατότητα 

παρακολούθησης δελτίων ειδήσεων σε βίντεο από το κινητό τους, σε 

αποκλειστική συνεργασία με το Greek Business Channel, κανάλι της 

συνδρομητικής τηλεόρασης Nova. Η νέα αποκλειστική υπηρεσία Telestet 

Video News δίνει στους συνδρομητές της Telestet, κατόχους συσκευών
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Nokia 7650, Nokia 3650 και Sony-Ericsson Ρ800, τη δυνατότητα λήψης 

δελτίων ειδήσεων για την Ελλάδα, τον Κόσμο και την Οικονομία, τρεις φορές 

την ημέρα. Επίσης οι χρήστες της υπηρεσίας λαμβάνουν δωρεάν έκτακτα 

δελτία ειδήσεων [8].

Επίσης, Getalert ονομάζεται η τελευταία υπηρεσία της Telestet που 

επιτρέπει στους πελάτες της να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε μία 

διευρυμένη γκάμα πληροφοριών. Η καινοτομία έγκειται στη δυνατότητα 

προσωποποίησης των μηχανισμών ενημέρωσης ώστε ο χρήστης να 

ενημερώνεται αυτόματα (π.χ. μέσω της υπηρεσίας αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων) για όλα όσα τον ενδιαφέρουν. Αναλυτικότερα, οι ομάδες 

πληροφόρησης που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία, είναι οι ακόλουθες:

• Ειδήσεις (Τοπικές, Διεθνείς, Οικονομικές, Αθλητικές )

• Ενημέρωση Καιρού (Ελλάδα, Τοπικά, Ευρώπη, Πρόγνωση τριών 

ημερών)

• Δημοφιλείς κατηγορίες (Γυναίκα, Υγεία, Αυτοκίνητο, Μηχανή, 

Επιστήμη, Πολιτισμός, Καλλιτεχνικά)

• Βιορυθμοί

• Οδηγός TV

• Ωροσκόπιο (συμπεριλαμβάνεται και Κινέζικο)

• Οδηγός Πόλης (Bar, Club, Εστιατόρια, Σινεμά, Θέατρο)

• Ανέκδοτα

• Ονομαστικές Γιορτές

• Αθλητικά αποτελέσματα και βαθμολογίες

• Αποτελέσματα παιχνιδιών ΟΠΑΠ

• Νέα ποδοσφαιρικών ομάδων

• Δρομολόγια Πλοίων

Η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να γίνει μέσω SMS, WAP ή του 

διαδικτύου, ενώ η λήψη των ενημερώσεων χρεώνεται με 0,10 € ανά μήνυμα.

Επίσης, Wireless Olympics Works (WOW) είναι η ονομασία του πρώτου 

ευρείας κλίμακας ασύρματου πληροφοριακού συστήματος που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες. To WOW ετοιμάζεται από τη 

Samsung, η οποία, ως γνωστόν, είναι Διεθνής Ολυμπιακός Χορηγός για τις 

ασύρματες συσκευές επικοινωνίας και, ουσιαστικά, είναι ένα σύστημα που 

προσφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και βασίζεται 

σε κινητά τηλέφωνα και PDAs. Το βασικό μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι
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πρόσβαση στην υπηρεσία θα έχουν μόνο τα μέλη της Ολυμπιακής 

οικογένειας και το προσωπικό των Αγώνων [8].

Ακόμα, στο πλαίσιο εμπλουτισμού των υπηρεσιών της, η Q-Telecom 

ξεκίνησε συνεργασίες με τις εταιρίες Newsphone, Upstream, Internet Hellas, 

m-stat και ANTI. Μέσω αυτών των συνεργασιών με τρίτους παρόχους, οι 

συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της Q-Telecom αποκτούν νέες 

δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες περιεχομένου, ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας.

Οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας της Q-Telecom, μέσω αποστολής 

μηνύματος SMS από το κινητό τους τηλέφωνο, μπορούν να συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς, να ψηφίζουν σε παιχνίδια, να λαμβάνουν μέρος σε έρευνες, 

που οργανώνουν ελληνικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί (Village, 

Λάμψη, Σφαίρα, Nitro, Kiss, Radio DJ, MAD, MEGA, STAR, MULTICHOICE 

κ.λ.π.), καθώς και σταθμοί του εξωτερικού, όπως το SKY TV, το Capital 

Radio, το BBC, το Radio FG κ.λ.π., ή και διαφημιστικές εταιρίες [8].

Τέλος, MyCosmos View ονομάζεται η εξέλιξη του MyCosmos, της 

γνωστής και επιτυχημένης πλατφόρμας υπηρεσιών της Cosmote. Το νέο 

προϊόν προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό ευχρηστίας, έγχρωμο περιβάλλον και 

ταχύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω ενός νέου δομημένου μενού 

υπηρεσιών. Στο μενού του MyCosmos View περιλαμβάνονται εννιά 

κατηγορίες υπηρεσιών :

• New: περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες υπηρεσίες που θέτει σε 

κυκλοφορία η Cosmote, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες βίντεο.

• Ringtones & Logos: οι ιδιαίτερα δημοφιλείς υπηρεσίες πολυφωνικών 

και απλών ringtones, wallpapers, themes, κ.λ.π.

• Mobile Fun: όλες οι διασκεδαστικές υπηρεσίες, όπως τα σκίτσα του 

Αρκά - σε αποκλειστικότητα από την Cosmote -, οι ευχετήριες 

κάρτες, Quiz Γνώσεων, κ.λ.π.

• Αθλητικά: όλες οι αθλητικές υπηρεσίες, όπως ειδοποιήσεις (alerts) 

για τις σημαντικές εξελίξεις, γκολ και φάσεις του πρωταθλήματος 

αποτελέσματα ΟΠΑΠ, κ.λ,.π.

• Ενημέρωση: υπηρεσίες Ειδήσεων, Χρηματιστήριο Αθηνών Online.

• Mail &Chat: οι προηγμένες υπηρεσίες επικοινωνίας.

• Ταξίδια: On line Πληροφορίες Αεροδρόμιο Αθηνών, Δρομολόγια 

Πλοίων, Καιρός.

• Άστρα & Μέλλον:υπηρεσίες Αστρολογίας, Κινέζικο Ωροσκόπιο, Ταρό
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• Οδηγός Ψυχαγωγίας: κινηματογράφος, θέατρο, πρόγραμμα 

τηλεόρασης, πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Με στόχο την εύκολη πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών αυτών, η 

Cosmote έθεσε σε κυκλοφορία τη συσκευή MyCosmos View Nokia 3650, 

που αναπτύχθηκε από τη Nokia ειδικά για την Cosmote. Στη συγκεκριμένη 

συσκευή υπάρχουν προ-εγκαταστημένες οι ρυθμίσεις WAP, GPRS και 

MMS, το ειδικό πλήκτρο-συντόμευσης για εύκολη πρόσβαση στην κεντρική 

σελίδα του MyCosmos View, αλλά και Σελιδοδείκτες (bookmarks) στις 

δημοφιλέστερες υπηρεσίες. Η χρήση του MyCosmos View είναι εφικτή και 

από όλες τις συσκευές Nokia 3650 και 7650, ενώ στο άμεσο μέλλον ο 

κατάλογος των συσκευών που το υποστηρίζουν θα αυξάνεται συνεχώς, 

καθώς η Cosmote θα προχωρήσει σε συνεργασίες και με άλλους 

κατασκευαστές [8].

3.4.7._____Υπηρεσίες ψυγαγωγίας

Στα 27 δις $ αναμένεται να φτάσει η αξία της αγοράς των υπηρεσιών 

ψυχαγωγίας μέσω φορητών συσκευών το έτος 2008, ενώ ο αριθμός των 

χρηστών τέτοιου είδους υπηρεσιών θα φθάσει τα 2,5 δις, υποστηρίζει η 

εταιρία ερευνών ARC Group [8].

3.4.7.1. Ηλεκτρονικά παιγνίδια

Λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων του δικτύου GSM, δεν υπήρχαν 

δικτυακά ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσω κινητού για πολλαπλούς παίκτες. 

Επίσης, στα κινητά τεχνολογίας GSM, μόνο κάποια απλά και για έναν μόνο 

παίκτη ηλεκτρονικά παιχνίδια ήταν διαθέσιμα, όπως το Snake στο Nokia 

6110 και τα Mobiletrivia, Navystrike και Stockmarket στο Nokia 7110.

Πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν αναπτυχθεί για PDAs τα οποία είναι 

εξοπλισμένα με επιπλέον μνήμη Flash RAM. Οι κονσόλες παιχνιδιών 

GameBoy της Nintendo, PlayStation της Sony και DreamCast της Sega 

μπορούν επίσης να συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσω σταθερής σύνδεσης ή 

μέσω κινητού από το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι οι χρήστες αυτών 

των συστημάτων μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους για τα 

παιχνίδια που τους ενδιαφέρουν, μέχρι και μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.
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Μία από τις πιο επιτυχημένες υπηρεσίες διαδικτυακών ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών μέσω κινητού προσφέρεται από την Ιαπωνική εταιρία κινητής 

τηλεφωνίας NTT DoCoMo μέσω της δικτυακής εφαρμογής i-mode [9].

Στα 7 δις $ εκτιμάται ότι θα είναι η αγορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

μέσω κινητού (mobile gaming) το 2006, από 800 εκατ. $ που είναι το έτος 

2003, αναφέρει σε τελευταία μελέτη της η Frost & Sullivan [8].

3.4.7.2. Μουσική

Η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας MP3 σε φορητές συσκευές έχει 

οδηγήσει στην ενσωμάτωσή της στα κινητά της νέας γενιάς. Τα περισσότερα 

έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων και πλήθους 

μουσικών κομματιών. Επίσης, πολλές συσκευές έχουν τη δυνατότητα ροής 

μουσικών κομματιών (streaming) μέσω του διαδικτύου απ’ ευθείας από 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, από δισκογραφικές εταιρίες και από ειδικούς 

δικτυακούς τόπους.

Με την εισαγωγή της τεχνολογίας GPRS και της χρέωσης ανάλογα με τον 

όγκο των δεδομένων που κατεβάζει ο συνδρομητής από το διαδίκτυο στο 

κινητό του, είναι πλέον δυνατό ο χρήστης να χρεώνεται για συγκεκριμένους 

τίτλους και όχι με το χρόνο που απαιτείται για να κατεβάσει ένα μουσικό 

κομμάτι. Αναμένεται να δούμε στο μέλλον συνεργασίες μεταξύ των 

κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων και των κατασκευαστών ηλεκτρονικών 

συσκευών, ώστε να έχουμε κινητές συσκευές με πολλαπλές λειτουργίες [9].

Ένα νέο ερευνητικό έργο κόστους περίπου 3 εκατ. € που τελείται υπό 

την αιγίδα της Ε.Ε. υπόσχεται να δώσει ένα πλήθος από υπηρεσίες με βάση 

τη μουσική οι οποίες θα μετατρέψουν το κινητό σε έναν προσωπικό 24ωρο 

μουσικό σταθμό που θα εκπέμπει σύμφωνα με τις ανάγκες και επιλογές του 
συγκεκριμένου χρήστη ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο θα βρίσκεται .

Η νέα υπηρεσία εκτός από μουσική θα είναι σε θέση να παρέχει video 

clips, μουσικά νέα, πληροφορίες για charts, διάφορα μουσικά γεγονότα, 

εκπτωτικά κουπόνια για συναυλίες κ.λ.π. σε κινητά τερματικά 3ης γενιάς. Ο 

κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει μουσικό είδος, να καθορίζει 

τη γλώσσα, το προφίλ, κ.λ.π. χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα ήθελε 

να λαμβάνει. Η νέα υπηρεσία θα επιτρέπει σε ομάδες χρηστών να 

δημιουργούν εικονικές κοινότητες οι οποίες θα ανταλλάσσουν νέα και θα 

μπορούν να στέλνουν μουσικές προτάσεις, αφιερώσεις, κ.λ.π. [11],
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Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο έργο θα είναι έτοιμες για δοκιμή 

σε λιγότερο από ένα χρόνο. Οι δοκιμές θα γίνουν στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό και θα βασιστούν τόσο στην παρούσα τεχνολογία (GPRS) όσο και 

στην μελλοντική (3G).

Το ερευνητικό έργο εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος eContent 

της Ε.Ε., έχει διάρκεια δύο χρόνια. Στο έργο που ονομάζεται 

MUSICAL μετέχουν μεγάλοι οργανισμοί υψηλής τεχνολογίας, μουσικής 

βιομηχανίας και κινητής τηλεφωνίας. Οι εταιρίες που συμμετέχουν είναι:

• Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας : Vodafone-Panafon (Ελλάς), Radiolinja 

Group (Φινλανδία),

• Πάροχοι τεχνολογίας Nokia (Φινλανδία), Ιντρακόμ (Ελλάς), 

Πουλιάδης (Ελλάς), Dig (Σκοτία),

• Πάροχοι μουσικού περιεχομένου : Musicindie (Βρετανία), MAD TV 

(Ελλάς),

• Ερευνητικά ιδρύματα : Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) (Ελλάς), 

Helsinki University of Technology (Φινλανδία).

3.4.7.3. Βίντεο

Στις ΗΠΑ η εταιρία Packet Video Corporation προσφέρει την υπηρεσία 

ροής βίντεο (streaming) μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας 

CDMA από το 2000 ακόμα.

Αναμένεται ότι θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση για περιεχόμενο βίντεο από 

τους χρήστες που βρίσκονται σε κίνηση, αλλά το περιεχόμενο θα πρέπει να 

είναι σύντομο και μικρού εύρους ζώνης, όπως τίτλοι ειδήσεων, περιλήψεις 

αθλητικών γεγονότων, καιρός, περιλήψεις κινηματογραφικών ταινιών, 

ωροσκόπια [9].
Η Real Networks ήταν τελικώς ο μεγάλος νικητής της «μάχης» για το ποια 

εταιρία θα προμηθεύσει τις εταιρίες του ομίλου της Vodafone με την 

πλατφόρμα για βίντεο συνεχούς ροής (video streaming). Η νίκη αυτή έναντι 

της Microsoft, που ήταν ο έτερος βασικός ανταγωνιστής της Real, θεωρείται 

στρατηγικής σημασίας, δεδομένου ότι δίνει προβάδισμα στην εταιρία όσον 

αφορά αντίστοιχες παραγγελίες από άλλα μεγάλα δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας. Επιπλέον, αναμένεται να επηρεάσει και τον κλάδο των 

κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων. Ήδη, η Vodafone έκανε γνωστό ότι θα 

ενημερώσει τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων ότι θα προτιμά 

συσκευές που θα έχουν ενσωματωμένο τον video player της Real.
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Σημειώνεται ότι η Nokia και η Ericsson έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες 

στρατηγικής συνεργασίας με τη Real και το παράδειγμα τους αναμένεται να 

ακολουθήσουν και άλλοι κατασκευαστές [8].

Επιτυχία-ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας 

χαρακτηρίζεται από την Ericsson το επίτευγμα της να είναι πλέον σε θέση να 

επιδεικνύει μία ολοκληρωμένη λύση προσωπικής τηλεφωνίας με τη χρήση 

κινούμενης εικόνας (video) η οποία λειτουργεί σε δίκτυο WCDMA/GSM. 

Συγκεκριμένα, η Ericsson επιδεικνύει τηλεφωνία με χρήση κινούμενης 

εικόνας συμβατή στο δίκτυο μεταγωγής κυκλώματος ταχύτητας 64 Kbps, 

χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο βίντεο με ταχύτητα 15 καρέ ανά 

δευτερόλεπτο, η οποία λειτουργεί μεταξύ δύο δοκιμαστικών τηλεφώνων από 

άκρο σε άκρο, καθώς και λειτουργία κινούμενης εικόνας συνεχούς ροής 

(video streaming) στο δίκτυο μεταγωγής πακέτων δεδομένων ταχύτητας 384 

Kbps [8],

Οι Ευρωπαίοι συνδρομητές της Vodafone θα μπορούν σύντομα να 

λάβουν στο «έξυπνο» κινητό τους, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, σύντομα 

video-clips με αποσπάσματα από όλους τους αγώνες του φετινού UEFA 

Champions League. Η Vodafone απέκτησε τα «ασύρματα» δικαιώματα της 

διοργάνωσης για τις επόμενες τρεις σεζόν σε 12 χώρες, μεταξύ των οποίων 

και οι Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία, χωρίς ωστόσο να προσδιοριστεί το 

ποσό, που υποχρεώθηκε να καταβάλει. Παράλληλα, απέκτησε τα 

αποκλειστικά «κινητά» δικαιώματα για την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την 

Ουγγαρία τη Μάλτα και την Ισπανία. Η υπηρεσία του UEFA Champions 

League, είναι διαθέσιμη μέσα από το προηγμένο μενού υπηρεσιών του 

Vodafone live!, ενώ φυσικά θα παρέχονται σύντομα video-clips από τις 

καλύτερες φάσεις όλων των αγώνων της φετινής σεζόν, εικονίδια, wall
papers, screen-savers και ring-tones, καθώς και τα αποτελέσματα των 

αγώνων, reviews, συνθέσεις, match-news και previews [8].

Επίσης, οι Ιταλοί συνδρομητές της ΤΙ Μ (Telecom Italia Moviles) είναι οι 

πρώτοι Ευρωπαίοι με τη δυνατότητα παρακολούθησης τηλεοπτικών 

προγραμμάτων στο κινητό τους. Η παροχή της νέας υπηρεσίας ξεκίνησε 

πρόσφατα και θα είναι δωρεάν μέχρι το τέλος του 2003. Θα πρέπει, πάντως, 

να σημειωθεί ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για το Nokia 3650, ενώ τα 

παρεχόμενα κανάλια είναι μόλις τέσσερα (La7, MTV, CFN/CNBC και 

Coming Soon), τουλάχιστον προς το παρόν [8].

Στον ελληνικό χώρο τώρα, τη δημιουργία νέων ενοτήτων στην κατηγορία 

«Αθλητικά» του Vodafone Live! ανακοίνωσε η Vodafone. Συγκεκριμένα,
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δημιουργήθηκε η ενότητα «Προετοιμασία για τη Χρυσή Στιγμή», όπου 

περιέχονται όλα τα νέα που αφορούν την προετοιμασία για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, η ενότητα «Αθλητικό Κους-Κους», ενώ η 

υπηρεσία Live Goals μέσω της υπηρεσίας αποστολής γραπτών μηνυμάτων 

εμπλουτίζεται με ενημέρωση μέσω μηνυμάτων MMS. Έτσι, οι συνδρομητές 

της Vodafone μπορούν, μέσω της υπηρεσίας αποστολής πολυμεσικών 

μηνυμάτων, MMS Live Goals, να ενημερώνονται άμεσα για κάθε αλλαγή του 

σκορ, σε όλους τους αγώνες των 4 μεγαλύτερων ελληνικών ομάδων, 

δηλαδή του ΠΑΟ, του ΟΣΦΠ, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Η ενεργοποίηση της 

υπηρεσίας γίνεται με την αποστολή γραπτού μηνύματος στο 4020. Στη 

συνέχεια, οι συνδρομητές θα λαμβάνουν άμεση ενημέρωση μέσω 

μηνυμάτων MMS (η χρέωση κάθε MMS είναι 0,45 €), στην οποία θα 

στέλνονται όλα τα γκολ του αγώνα, συνοδευόμενα με φωτογραφία του γκολ 

ή της φάσης που προηγήθηκε ή ακολούθησε μετά το γκολ, καθώς και 

κείμενο που θα περιγράφει τη φάση, μέσα σε διάστημα περίπου 10 λεπτών 

από την επίτευξη του γκολ [8].

3.4.7.4. Στοιγήματα

Τα στοιχήματα μέσω των κινητών είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή 

για το m-b, γιατί είτε απαιτούν γρήγορη χρονική απόκριση, όπως οι 

ιπποδρομίες, είτε έχουν σχέση με μεγάλα χρηματικά ποσά, όπως το λόπο. 

Στην Γερμανία, η πρώτη εταιρία που διεξάγει το παιχνίδι λόττο μέσω 

διαδικτύου, η flux.com, προσφέρει την υπηρεσία και μέσω κινητού.

Πιο ενδιαφέρουσες είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζει το στοίχημα σε 

διευρυμένο επίπεδο, όπως για παράδειγμα, πόσα κόρνερ θα εκτελέσει 

κάποιος γνωστός ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, ή πιο 
ειδικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 λεπτών του παιχνιδιού. Ο τύπος 

των στοιχημάτων που θα προσφέρονται από τον πάροχο στον συνδρομητή 

της υπηρεσίας θα ταιριάζει στο προδιαγεγραμμένο προφίλ του [9].

3.4.8. Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης

Η υπηρεσία εντοπισμού θέσης αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα 

εφαρμογή για το m-b, καθώς μόνο τα πολύ ακριβά αυτοκίνητα είναι 

εφοδιασμένα με σύστημα πλοήγησης. Τέτοια συστήματα βασίζονται κυρίως 

στην τεχνολογία GPS (Global Positioning System) και στη χρήση δεδομένων 

από μια βάση σε CD-ROM. Η Motorola έχει αναπτύξει έναν δέκτη
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τεχνολογίας GSM που λαμβάνει δεδομένα κυκλοφορίας με χρήση της 

τεχνολογίας Cell Broadcast από την εταιρία Trafficmaster.

Η Γαλλική εταιρία Webraska προσφέρει μια υπηρεσία πλοήγησης, με 

συντεταγμένες σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με την οποία εντοπίζεται το 

πιο κοντινό βενζινάδικο από τη διεύθυνση που εισάγεται από το κινητό 

τεχνολογίας WAP. Επίσης, η Γερμανική εταιρία CAS προσφέρει μια 

υπηρεσία πλοήγησης βασισμένη στην τεχνολογία WAP, η οποία δίνει 

οδηγίες κατεύθυνσης προς έναν επιλεγμένο προορισμό. Η Φινλανδική 

εταιρία Benefon έχει επίσης προσφέρει μια υπηρεσία ασύρματης 

ηλεκτρονικής πλοήγησης, η οποία ονομάζεται Arbonaut, σε συνεργασία με 

την εταιρία Geodata και με τη χρήση μιας συσκευής που υποστηρίζει GSM 

και GPS, που ονομάζεται Esc!

Η Γερμανική εταιρία Debis Systemhaus, θυγατρική της Daimler-Chrysler, 

έχει αναπτύξει την εφαρμογή ΡΤΑ, η οποία λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός 

για ταξιδιώτες. Το σύστημα συλλέγει όλες τις κυκλοφοριακές πληροφορίες, 

κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία και παραστάσεις, επιλέγει το φθηνότερο 

αυτοκίνητο για ενοικίαση και οδηγεί το χρήστη εντός της κυκλοφοριακής 

κίνησης. Βασίζεται στην τεχνολογία των «έξυπνων» πρακτόρων (intelligent 

agent) και συνδέεται μέσω του GSM δικτύου με το κινητό ή το PDA του 

χρήστη.

Επίσης, η Nokia έχει δημιουργήσει ένα τμήμα που ασχολείται 

αποκλειστικά με υπηρεσίες τηλεματικής, το οποίο ονομάζεται Smart Traffic 

Products. Πιστεύουν δε, ότι μέχρι το έτος 2010 κάθε αυτοκίνητο θα διαθέτει 

τη δική διεύθυνση στο διαδίκτυο (IP address). Οι επόμενες εφαρμογές 

περιλαμβάνονται εντός της τηλεματικής : υπηρεσία αυτό-διάγνωσης βλαβών 

για φορτηγά και ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα πριν συμβεί η ζημιά, 

επείγουσα κλίση όταν χαλάσει το όχημα σε απομακρυσμένη περιοχή και 

βεβαίως, πληροφορίες για την ακριβή θέση του οχήματος. Παρόμοιες 

υπηρεσίες παρέχονται εδώ και καιρό στις ΗΠΑ δια μέσου δορυφορικού 

δικτύου σε πολύ ακριβά μοντέλα της Chrysler [9].

Βάσει των εκτιμήσεων του ARC Group 100 δις $ εκτιμάται ότι θα είναι 

τουλάχιστον τα έσοδα από τις εφαρμογές τηλεματικής και επικοινωνίας 

machine-to-machine [8].

Στον ελληνικό χώρο, πρόσφατα παρουσιάστηκε από την Vodafone η 

υπηρεσία Find & Seek, που αποτελεί το πρώτο δείγμα υπηρεσιών 

εντοπισμού θέσης (location based service). Ουσιαστικά, πρόκειται για μια 

πρωτοποριακή υπηρεσία, που διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις,
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καθώς παρέχει οδηγίες μετάβασης, χιλιομετρικές αποστάσεις, χάρτες και τις 

πλέον σύντομες διαδρομές προς σημεία ενδιαφέροντος μέσα από το κινητό 

τηλέφωνο. Συγκεκριμένα, το Find & Seek αποτελείται από 3 υποκατηγορίες, 

το map guide, το location guide και τα ταξίδια. Σημειώνεται ότι τις υπηρεσίες 

map guide και location guide σχεδίασε και υλοποίησε η εταιρία Telenavis. Οι 

υπηρεσίες παρέχονται μέσω Vodafone live!, ενώ η χρέωση γίνεται είτε κατ' 

αποκοπή (0,40 €), είτε με εβδομαδιαία συνδρομή (1,5 €) είτε με μηνιαία 

συνδρομή (2,5 €) [8].

3.4.9. Υπη ρεσίες έκτακτη c ανάγκη c

Η κυβέρνηση του Χονγκ-Κονγκ απέστειλε ένα γραπτό μήνυμα σε 6 εκατ. 

αριθμούς κινητών τηλεφώνων προσπαθώντας να διαψεύσει μία αναληθή 

είδηση στο διαδίκτυο για ένα μυστηριώδη ασιατικό ιό. Πρόκειται για μία 

ενδιαφέρουσα κίνηση, ωστόσο για να ήταν αποτελεσματική θα έπρεπε να 

είχε σχεδιαστεί καλύτερα, υποστηρίζουν αναλυτές της αγοράς. Ιδιαίτερη 

σημασία θα έπρεπε να δοθεί στο περιεχόμενο του μηνύματος, καθώς οι 

αναλυτές διερωτώνται γιατί οι χρήστες να πιστέψουν το μήνυμα αντί για το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάποιου φίλου τους. Θεωρούν ωστόσο, ότι εφόσον 

σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός του Χονγκ-Κονγκ διαθέτει κάποια φορητή 

συσκευή επικοινωνίας, είναι λογικό να χρησιμοποιείται το μαζικό SMS για 

άμεση ενημέρωση [8].

Επίσης, η UNICEF και η Global Networks Switzerland έκλεισαν 

συμφωνία για την έναρξη εράνου μέσω της υπηρεσίας αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων με παγκόσμια χρέωση που θα έχει ως σκοπό την προσφορά 

βοήθειας στα παιδιά του Ιράκ. FI UNICEF έκανε έκκληση για τη 

συγκέντρωση 166 εκατ. $, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις 

δραστηριότητες της στο Ιράκ για τους επόμενους έξι μήνες. Τα δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας καλούνται να λάβουν μέρος σε αυτό τον έρανο 

διαθέτοντας τον διεθνή αριθμό 979979864233 με παγκόσμια χρέωση. Με 

αυτό τον τρόπο καλούνται να διευκολύνουν την προσπάθεια της UNICEF 

προσφέροντας στους συνδρομητές τους μία ευκαιρία να συμμετέχουν 

ενεργά σε αυτό το εγχείρημα για να βοηθήσουν τα παιδιά στο Ιράκ. Αρχικά 

τα δίκτυα 11 χωρών είχαν δηλώσει συμμετοχή [8].

Στον ελληνικό χώρο τώρα, η Q-Telecom σχεδίασε μια υπηρεσία 

αποστολής γραπτών μηνυμάτων SMS στα πλαίσια της Παγκόσμιας 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τα παιδιά του Ιράκ. FI υπηρεσία αυτή
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προσφέρεται με τη συνεργασία της K-tel και η χρέωση για κάθε μήνυμα θα 

είναι 1 €. Το σύνολο των εσόδων, που θα συγκεντρωθεί από την αποστολή 

γραπτών μηνυμάτων στο νούμερο 4727, έως τις 30 Ιουνίου 2003, θα 

διατεθεί από την Q-Telecom, για το σκοπό αυτό, στους Γιατρούς του 

Κόσμου [8].

Τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνιών των υπηρεσιών επείγουσας 

επέμβασης μέσω γραπτών μηνυμάτων για την εξυπηρέτηση ατόμων με 

ειδικές ανάγκες ανακοίνωσε στια αρχές του 2003 το υπουργείο Μεταφορών 

και Επικοινωνιών. Το εν λόγω σύστημα είναι μόλις το τρίτο στην Ευρώπη - 

μετά τη Γαλλία και τη Φινλανδία- και ξεκινά από τρεις υπηρεσίες: την Άμεσο 

Δράση (SMS στο 100), την Πυροσβεστική (SMS στο 199), και το ΕΚΑΒ 

(SMS στο 166). Οι υπηρεσίες μπορούν να δεχθούν γραπτά μηνύματα μέσω 

της Cosmote, της Vodafone και της Telestet (και πολύ σύντομα και μέσω της 

Q-Telecom) από άτομα που χρειάζονται επείγουσα βοήθεια. Όπως 

αναφέρθηκε τα μηνύματα θα πρέπει να είναι σαφή και να παρέχουν όσο το 

δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Το πιο σημαντικό είναι βέβαια ότι οι εν λόγω 

υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το εν λόγω σύστημα θεωρείται πάρα πολύ αναγκαίο, δεδομένου ότι, 

όπως σημείωσε κατά τη διάρκεια της σχετικής παρουσίασης ο πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, «υπήρχαν περιπτώσεις κωφών, που 

πέθαιναν στο σπίτι τους αβοήθητοι, διότι δεν μπορούσαν να βγουν να 

ειδοποιήσουν κάποιον για να τηλεφωνήσει για βοήθεια» [8].
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4.1. Υποστήριξη μάρκετινγκ

Στο Κεφάλαιο 2.1.2 (Χαρακτηριστικά του «κινητού ηλεκτρονικού 

επιχειρείν») είχαμε διαπιστώσει ότι η αποτελεσματικότητα, το κόστος, η 

χρονική ευαισθησία και η ασφάλεια είναι χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν σήμερα το «κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν» από το 

«ηλεκτρονικό επιχειρείν», χωρίς να απαιτούν σημαντική υποστήριξη από 

πλευράς μάρκετινγκ.

Από την άλλη, η διαθεσιμότητα, η εξατομίκευση, η ευαισθησία θέσης 

και η αδιάλειπτη παρουσία είναι χαρακτηριστικά που απαιτούν ισχυρότερη 

υποστήριξη μάρκετινγκ, έτσι ώστε να αναγνωριστούν από τους καταναλωτές 

ως μοναδικά και πρωτοποριακά στοιχεία.

Attributes of Mobile Communication

Ubiquity

Reachability
today

Security

Convenience

Localisation

Instant Connectivity

Personalisation

tomorrow

Σχήμα 31: Βασικά χαρακτηριστικά του m-business [9]

Στον επόμενο πίνακα αντιστοιχούμε στις διάφορες εφαρμογές και 

υπηρεσίες του m-b τα χαρακτηριστικά αυτά. Επίσης, εξάγεται ως 

συμπέρασμα η προσπάθεια που απαιτείται από πλευράς μάρκετινγκ για την 

υποστήριξη αυτών των υπηρεσιών (τελευταία στήλη του πίνακα).
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Εφαρμογές/

υπηρεσίες Χρ
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ία

Κό
στ

ος

Ασ
φά

λε
ια

Αδ
ιά

λε
ιπ

τη
λε

ιτο
υρ

γί
α

Δι
αθ

εσ
ιμ

ότ
ητ

α

Εξ
ατ

ομ
ίκ

ευ
ση

Ευ
αι

σθ
ησ

ία
θέ

ση
ς Υποστήριξη

μάρκετινγκ

SMS V λ/ Ασθενή

MMS λ/ V Ασθενή

e-mail V V V V Μέτρια

chat λ/ V V V Δυνατή

Personal Info 

Management
< V V V V Δυνατή

ERP V V V V Μέτρια

Remote Control V V V Μέτρια

Job Dispatch λ/ V V V Δυνατή

Fleet

Management
V V V V V Δυνατή

CRM V V V V Δυνατή

Sales Force 

Automation
< V V V V V Δυνατή

Banking V V V V V Μέτρια

Broking V V V V V V Δυνατή

Payment v V V λ/ Ασθενή

Security V V V V V V Δυνατή

Shoping V V V V V Δυνατή

Tickets V V V V Μέτρια

Auctions V V V V V Μέτρια

Reservations V V V Μέτρια

Advertisement V V V Δυνατή

News Services V V V Μέτρια

Gaming V V V Ασθενή

Music V V Ασθενή

Betting V V V V V Μέτρια

Location based V V V V Μέτρια

Emergency V V V V Μέτρια

Πίνακας 5: Υπηρεσίες του m-b και υποστήριξη μάρκετινγκ
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4.2. Ευρωπαϊκά προγράμματα

Σύμφωνα με μια πανευρωπαϊκή έρευνα, που διενεργήθηκε κατά το 2003 

μέσω του διαδικτύου και με τη συνδρομή επιστημονικών ομάδων εργασίας, 

στα πλαίσια του προγράμματος MB-net («Network of Excellence on 

mBusiness Applications and services»), κατατάχτηκαν με βάση τις θεματικές 

τους κατηγορίες οι παράγοντες εκείνοι του m-b οι οποίοι απαιτείται να 

διερευνηθούν άμεσα τα επόμενα χρόνια [5].

Σχήμα 32: Προτεραιότητες έρευνας και ανάπτυξης στο m-business [5]

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, οι παράγοντες με τη μεγαλύτερη 

προτεραιότητα είναι οι ανάγκες των χρηστών, η διαθεσιμότητα περιεχομένου 

και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα [5] :

• Θα πρέπει ο χρήστης και οι ανάγκες του να τοποθετηθούν στο επίκεντρο 

των μελλοντικών εξελίξεων του m-b, με σκοπό να αποφευχθούν τα λάθη 

του παρελθόντος όταν οι διάφορες τεχνολογίες αναπτύσσονταν χωρίς να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πραγματικές ανάγκες των χρηστών και το τι 

αυτές οι τεχνολογίες μπορούσαν να προσφέρουν τη δεδομένη χρονική 

στιγμή.

• Η διαθεσιμότητα περιεχομένου υποδεικνύει την ανάγκη για έρευνα στους 

τρόπους με τους οποίους το πολυμεσικό περιεχόμενο μπορεί να είναι 

διαθέσιμο, με απλό και εύκολο τρόπο, στις ασύρματες συσκευές, έτσι 

ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

Αυτό αποδεικνύει την αγωνία των χρηστών ότι χωρίς να υπάρχει 

διαθέσιμο περιεχόμενο, οποιαδήποτε εξέλιξη στην περιοχή των
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υποδομών και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας (π.χ. UMTS) μπορεί να 

καταστεί άκαρπη.

• Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα τονίζουν την πολυπλοκότητα της αγοράς 

του m-b και την συνακόλουθη ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των 

τρόπων παροχής βιώσιμων και επικερδών υπηρεσιών, μέσω 

συνεργασιών και συμμαχιών των συμμετεχόντων φορέων στην αλυσίδα 

αξίας.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο σημαντικότητας βρίσκονται τα θέματα ασφάλειας

και δυνατοτήτων των συσκευών [5] :

• Το θέμα της ασφάλειας και των προσωπικών δεδομένων αναδεικνύει την 

αδιαμφισβήτητη ανάγκη να αναπτυχθούν υπηρεσίες που είναι ασφαλείς 

για τους χρήστες και προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα και 

δικαιώματα.

• Οι δυνατότητες των ασύρματων συσκευών συνδέονται με τις ανησυχίες 

σχετικά με το περιεχόμενο, με την έννοια ότι το περιεχόμενο γενικά 

μπορεί να είναι διαθέσιμο (π.χ. ασύρματο διαδίκτυο) αλλά δεν θα μπορεί 

να προσφέρει πραγματική αξία στον τελικό χρήστη, εάν δεν μπορεί να 

υποστηρίζεται με οικονομικό τρόπο από σταθερής και ώριμης 

τεχνολογίας συσκευές.

Σε ένα τρίτο επίπεδο στρατηγικής σημαντικότητας, αναγνωρίζονται τα

θεσμικά ζητήματα και οι εφαρμογές [5] :

• Τα κανονιστικά θέματα και θέματα πολιτικής είναι σημαντικά διότι οι 

δυνάμεις της αγοράς του m-b δεν δύνανται να επιτύχουν από μόνες τους 

βέλτιστους εμπορικούς διακανονισμούς και έτσι οι κανονιστικές αρχές θα 

πρέπει να επεμβαίνουν ώστε να εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, 

όπου απαιτείται. Εντούτοις, καθώς η αγορά ωριμάζει, μπορεί να 

αναμένεται ότι θα επικρατήσει η τάση αυτο-ρύθμισης, κάνοντας το θέμα 

αυτό λιγότερο σημαντικό στο μέλλον.

• Νέες εφαρμογές και υπηρεσίες είναι αναμενόμενες, εντούτοις ο κόσμος 

πιστεύει ότι πολλές από αυτές βρίσκονται στο σωστό δρόμο ανάπτυξης, 

καθώς οι εταιρίες του χώρου έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην 

ανάπτυξη εκείνων των υπηρεσιών που θα τραβήξουν το ενδιαφέρον των 

καταναλωτών στην νέα αγορά του m-b.
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Τέλος, όσον αφορά τις πληρωμές και την υποδομή, αυτές θεωρούνται 

ελάσσονος σημασίας για το μέλλον του m-b [5] :

• Η χρέωση και πληρωμή των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται 

στα πλαίσια του m-b, θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες για την ώθηση 

του. Εντούτοις πολλοί πιστεύουν ότι το θέμα είναι ίσως νωρίς να 

αντιμετωπιστεί, καθώς δεν είναι ακόμα διαθέσιμες οι κατάλληλες 

τεχνολογίες των δικτύων 3ης γενιάς και καθώς οι πληρωμές μέσω του 

διαδικτύου δεν έχουν γίνει καθημερινή ανάγκη των χρηστών. Έτσι δίκαια 

αρκετοί θεωρούν ότι θα πρέπει πρώτα να επικεντρώσουμε σε άλλες 

προτεραιότητες, και να αντιμετωπίσουμε το θέμα των πληρωμών για τις 

ασύρματες υπηρεσίες δεδομένων όταν όλα τα άλλα ζητήματα έχουν 

διευθετηθεί, δηλαδή υπάρχει πολυμεσικό περιεχόμενο προς αγορά, τα 

θέματα ασφαλείας και προσωπικών δεδομένων έχουν ξεκαθαριστεί και 

τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν καθοριστεί.

• Η δικτυακή υποδομή θεωρείται σχετικά ώριμη, για παράδειγμα τα 

πρότυπα 3ης γενιάς είναι από καιρό έτοιμα, εντούτοις δεν έχει γίνει 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους σε βάθος. Έτσι αναμένεται να 

προωθηθεί η εκμετάλλευσή τους περισσότερο, παρά η έρευνα και η 

εξέλιξη τους. Το γεγονός αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα εμποδίσει τη 

βασική έρευνα για τα δίκτυα, για παράδειγμα της 4ης γενιάς, αλλά ότι η 

εφαρμοσμένη έρευνα θα πρέπει να επικεντρώσει σε λιγότερο 

τεχνολογικά θέματα.

Δεδομένων των προτεραιοτήτων, όπως αυτές εκφράστηκαν στην 

παραπάνω έρευνα κατά θεματικές κατηγορίες, κάποια ευρωπαϊκά 

προγράμματα (Research, Technology and Development, RTD) που 

σχετίζονται με το m-b και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εντός του 5ου Επιχειρηματικού Πλαισίου (FP5), έχουν καταταχθεί στον 

επόμενο πίνακα [5] :
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Infrastructure Devices
Emerging

Applications

Multimedia

Content

Payment 

& Billing

Business

Models

User

and

Worker

Security

and

Privacy

Policy and 
Regulation

TOTAL

3GT X 1

ADAMANT X X 2

COMPOSE X X X X 4

ELBA X X X 3

FREE-G X X 2

IMAGE X X X 3

IMAP X X 2

IN MOVE X X X 3

LOVEUS X X X X 4

MCAST X X X 3

MEUSA X X X X 4

MGAIN X X X X 4

MOBIHEALTH X X X 3

MOB1LEARN X X X X 4

MTOGUIDE X X X 3

MUMMY X X 2

PROMODAS X X 2

5EMOPS X X X 3

TU AMO X X X 3

X-MOB X X X 3

XMOTION X X X 3

TOTAL 8 1 15 10 2 10 10 2 2

Σχήμα 33: Θεματικές περιοχές έρευνας του m-b και ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράμματα RTD [5]
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4.3. Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων Boston Consulting Group, υπάρχουν

πέντε βασικές οδηγίες που θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν όποια επιχείρηση

θα επεδίωκε σήμερα ή στο μέλλον να τοποθετηθεί στην αγορά του m-b [10]:

• Να επενδύσει στα μοναδικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών του 

«κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν» προς εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το m-b μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με πολύ προσωπικό 

τρόπο. Η σωστή στρατηγική θα ήταν να χρησιμοποιήσει τις σύγχρονες 

τεχνολογίες του εντοπισμού θέσης και της ασφάλειας και να 

εκμεταλλευτεί το πλήθος των χαρακτηριστικών των νέων συσκευών.

• Να προετοιμάσει τη μαζική αγορά. Όπως και στο παρελθόν, στις 

πρώτες μέρες του ενσύρματου διαδικτύου, οι πιο επιτυχημένες 

εφαρμογές θα είναι οι απλούστερες (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

ειδήσεις, καιρός, αθλητικά). Επίσης σημαντικό είναι να μειώσει το κόστος 

για τους χρήστες που εγγράφονται στην υπηρεσία, να εισάγει νέους και 

πιο ελκυστικούς τρόπους αλληλεπίδρασης, να εξασφαλίσει ότι η πρώτη 

εμπειρία για το χρήστη είναι η καλύτερη, να αποφύγει μια υπηρεσία να 

υπόσχεται πάρα πολλά και να εξαντλήσει τα θέματα ασφαλείας και 

προσωπικών δεδομένων.

• Να διαχειριστεί την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες. Να

αναζητήσει τρόπους υποστήριξης των εταιρικών ονομάτων, των

σχέσεων συναλλαγών, των δεδομένων εντοπισμού θέσης, έτσι ώστε να 

εξυπηρετηθούν οι χρήστες με αποτελεσματικό τρόπο και να 

αποκομίσουν μια θετική άποψη. Μια τέτοια λύση θα ήταν η εταιρία να 

εγκαταστήσει μια εύχρηστη διαδικτυακή πύλη είτε μόνη της, είτε σε 

συνεργασία με άλλους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας.

• Να αναζητήσει τρόπους ολοκλήρωσης των υπηρεσιών. Πολλοί

χρήστες αναμένουν μια ενιαία και ολοκληρωμένη εμπειρία

χρησιμοποιώντας είτε το κινητό τους, είτε τον προσωπικό τους 

υπολογιστή, είτε πολύ σύντομα την αλληλεπιδραστική τους τηλεόραση 

(interactive TV) με συμπληρωματικό τρόπο. Η σύγκλιση των

τεχνολογιών είναι η λέξη κλειδί, και οι εταιρίες που θα είναι

προετοιμασμένες για αυτό θα επιτύχουν στο μέλλον.
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Voice

Data

Audio 
and video

Basic voice Voice mail 
and
voice-to-text
conversion

Voice-to-text
conversion

WAP services Fixed-line
Internet
services

Interactive 
TV and 
customized 
programs

Mobile video Video
conferencing 
and MP3

Programs on 
demand

Source: BCG analysis.

Σχήμα 34: Σύγκλιση των τεχνολογιών [10]

• Να ακολουθήσει βιώσιμα επιχειρηματικά και οικονομικά μοντέλα.
Αυτό που επιζητούν οι χρήστες είναι σταθερές χρεώσεις και συνδρομή 

για τις υπηρεσίες. Η εξασφάλιση κερδών μέσω της διαφήμισης θα 

δημιουργήσει μεγαλύτερη πρόκληση στο m-b από ότι στο ενσύρματο 

διαδίκτυο.

4.4. Επίλογος

Στην εργασία αυτή εξετάστηκαν διεξοδικά οι περισσότερες πτυχές του 

m-b, όπως το τι σημαίνει «κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν», ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά του, πως έχει εξελιχθεί στο πέρασμα του χρόνου, ποιες 

ανάγκες οδήγησαν στην υιοθέτησή του, ποιο είναι το τεχνολογικό- 

πολιτισμικό-κοινωνικό περιβάλλον, ποιες είναι οι τεχνολογίες που το 

υποστηρίζουν, ποια είναι η αλυσίδα αξίας, ποιοι παράγοντες το ωθούν και 

ποιοι το εμποδίζουν. Σε ένα δεύτερο επίπεδο έγινε μια προσπάθεια 

καταγραφής των διαφόρων εφαρμογών και υπηρεσιών που έχουν 

αναπτυχθεί για την εξυπηρέτηση τόσο των επιχειρηματικών αναγκών όσο 

και των αντιστοίχων καταναλωτικών. Παράλληλα ερευνήθηκε η ελληνική 

αγορά του m-b και παρουσιάστηκε η δυναμική της, από πλευράς αποδοχής 

της από τους χρήστες και από πλευράς εφαρμογών που διατίθενται σήμερα.
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Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν γενικότερα για την παγκόσμια αγορά

του m-b μπορούν να συνοψιστούν στα επόμενα :

• Οι τεχνολογίες των δικτύων και των υπηρεσιών καλύπτουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις απαιτήσεις ποιότητας των υπηρεσιών αυτών και 

με το παραπάνω.

• Η τεχνολογία των συσκευών επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη και φαίνεται ότι 

τα εμπόδια του παρελθόντος έχουν ξεπεραστεί.

• Τα θέματα ασφαλείας και προσωπικών δεδομένων έχουν αντιμετωπιστεί 

και συνεχίζουν να αποτελούν στόχο, τόσο των διαφόρων τεχνικών 

οργανισμών, όσο και των διαφόρων ρυθμιστικών αρχών.

• Οι νέες εφαρμογές θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικότερα τα 

χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του m-b, όπως τις τεχνολογίες 

εξατομίκευσης και εντοπισμού θέσης.

• Σύμφωνα με τις έρευνες εταιριών συμβούλων για τις ανάγκες της αγοράς 

και την επιτυχία εφαρμογών όπως το SMS, το i-mode και το e-mail, 

υπάρχουν σημαντικότατες επιχειρηματικές ευκαιρίες στο χώρο του m-b.

• Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι στην αλυσίδα αξίας και να 

υιοθετηθούν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Είναι φανερό ότι το 

μεγαλύτερο μερίδιο φέρουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που 

καλούνται να παίξουν πολλαπλούς ρόλους, όπως πάροχοι υπηρεσιών 

και πάροχοι διαδικτυακής πύλης.

• Θα πρέπει να καθοριστούν συστήματα χρέωσης των υπηρεσιών και 

διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη που να είναι ξεκάθαρα για τους 

χρήστες και για τους συμμετέχοντες.

• Κατά τη διάρκεια της έκρηξης στο χώρο του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» 

έγιναν μεγάλες επενδύσεις από τις επιχειρήσεις σε θέματα 

μηχανοργάνωσης για την μείωση του κόστους των εργασιών (ποσοτικό 

κριτήριο). Με την μεταφορά όλων αυτών των υποδομών στο χώρο του 

«κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν», μια επιχείρηση αποβλέπει στην 

αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων της και στην αμεσότερη 

ικανοποίηση των πελατών της, εκμεταλλευόμενη τις υπάρχουσες 

υποδομές (ποιοτικό κριτήριο).
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Όσον αφορά τώρα την ελληνική αγορά του m-b, τα συμπεράσματα

μπορούν να συνοψιστούν στα επόμενα :

• Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ώριμη αγορά για την κατανάλωση 

υπηρεσιών ασύρματων δεδομένων, εκτός από την πολύ επιτυχημένη 

υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS) και ίσως, αυτή τη 

στιγμή που μιλάμε, των πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS).

• Από την άλλη η διείσδυση των κινητών τηλεφώνων στην καθημερινή 

ζωή των Ελλήνων είναι εντυπωσιακή και άρα θα πρέπει να 

διαφημιστούν κατάλληλα η μοναδικότητα των χαρακτηριστικών των νέων 

εφαρμογών και η χρηστικότητά τους.

• Θα πρέπει επίσης να αναμένουμε πτώση των χρεώσεων για τις νέες 

υπηρεσίες των ασύρματων δεδομένων καθώς υλοποιούνται ήδη οι 

υποδομές για τα δίκτυα της 3ης γενιάς.

• Στην προσφορά υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, υπάρχουν ήδη σε 

λειτουργία μερικές πολύ χρήσιμες υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να 

αναμένουμε πολύ περισσότερες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα 

βοηθούσε η συνεργασία Ελλήνων προμηθευτών με εταιρίες που είναι 

καταξιωμένες στην ανάπτυξη λύσεων στον χώρο του m-b.

• Θα πρέπει επίσης να επικεντρώσουμε σε εφαρμογές που είναι 

κατανοητές και εύκολα χρησιμοποιούμενες από τον καθημερινό χρήστη, 

καθώς στη χώρα μας δεν υπάρχει η μεγάλη εξοικείωση με την 

τεχνολογία των υπολογιστών που υπάρχει στις υπόλοιπες δυτικο

ευρωπαϊκές χώρες.

• Για να έχει επιτυχία οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτείται να συνοδεύεται 

από το κατάλληλο περιεχόμενο, το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί ή 

να τροποποιηθεί στην κατάλληλη μορφή για να είναι διαθέσιμο στους 

χρήστες των υπηρεσιών ασύρματων δεδομένων. Προς αυτή την 

κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν οι πάροχοι περιεχομένου, σε 

συνεργασία με τις εταιρίες που παρέχουν τις υπηρεσίες.
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5. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

5.1. Συντομογραφίες

ADSL
ALI
AMPS
AOL
API
ARPU
ASP
B2B
B2C
C2C
CB
CDMA
CLI
COO
CRM
DES
DSL
EDGE
E-OTD
ERP
ESDP
ETSI
FCC
FOMA
GAA
GPRS
GPS
GSM
GSMA
HSCSD
HSDPA
HP
HTML
IMT-2000
IP
IPv6
IR
ICQ
IN
ISDN
ISP
ITU

Asychronous DSL 
Automatic Location Identification 
Analog Mobile Phone System 
America On Line
Application Programming Interface 
Average Revenue Per User 
Application Service Providers 
Business to Business 
Business to Costumer 
Costumer to Customer 
Cell Broadcast
Code Division Multiple Access 
Calling Line Identity 
Cell Of Origin
Customer Relationship Management
Data Encryption Standard
Digital Subscriber Line
Enhanced Data rates for Global Evolution
Enhanced Observed Time Difference
Enterprise Resource Planning
Ericsson Service Delivery Platform
European Telecommunications Standards Institute
Federal Communications Commission
Freedom Of Mobile multimedia Access
GPRS Applications Alliance
General Packet Radio Service
Global Positioning System
Global System for Mobile communication
GSM Association
High Speed Circuit Switched Data
High Speed Datalink Packet Access
Hewlett Packard
Hyper Text Markup Language
International Mobile Telecommunications 2000
Internet Protocol
Internet Protocol - version 6
Infra Red
I Seek You
Intelligent Network
Integrated Services Digital Network
Internet Service Providers
International Telecommunications Union
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ITU-R ITU Radiocommunications
ITV interactive TV
IVR Interactive Voice Response
J2ME Java 2 Micro Edition
ΚΜ Knowledge Management
LAN Local Area Network
LFS Location Fixing Schemes
m-b mobile business
ΜΕχΕ Mobile Station Application Execution Environment
ΜΙΜ Mobile Instant Message
MMS Multimedia Messaging Service
PDA Personal Data Assistant
PC Personal Computer
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association
ΡΙΜ Personal Information Manager
PIN Personal Identification Number
ΡΚΙ Public Key Infrastructure
PLC Programmable Logic Controller
POS Position Of Sales
PSTN Public Switched Telephone Network
ROI Return On Investment
RTD Research, Technology and Development
SAT SIM Application Toolkit
SCM Supply Chain Management
SFA Sales Force Automation
SMIL Synchronized Multimedia Integration Language
SMS Short Message Service
SIM Subscriber Identification Module
SSL Secure Socket Layer
TDD Time Division Duplex
TDMA Time Division Multiple Access
TIM Telecom Italia Mobile
TOA Time Of Arrival
Ul User Interface
UMS Unified Messaging Systems
URL Uniform Resource Locator
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
VXML Voice extensible Markup Language
W3C World Wide Web Consortium
WAP Wireless Application Protocol
WASP Wireless Application Service Providers
W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
WLAN Wireless LAN
WML Wireless Markup Language
XML extensible Markup Language
3G 3rd Generation
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6.2. Οργανισμοί και Τεχνολογικά Φόρουμ

[a] Bluetooth
(http://www.bluetooth.com/)

To Bluetooth Special Interest Group (SIG) είναι ένας εμπορικός 

οργανισμός που αποτελείται από μεγάλες εταιρίες των τηλεπικοινωνιών, της 

πληροφορικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των αυτοματισμών και των 

δικτύων, που οδηγεί και προωθεί την ανάπτυξη της ασύρματης τεχνολογίας 

Bluetooth, ενός χαμηλού κόστους προτύπου για διασύνδεση ασύρματων 

συσκευών σε μικρές αποστάσεις.

[b] European Telecommunications Standards Institute, ETSI
(http://www.etsi.org/)

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός τηλεπικοινωνιακών προτύπων είναι ένας 

ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που η αποστολή του είναι 

να παράγει τα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα του σήμερα και του αύριο. 

Περιλαμβάνει 699 μέλη από 55 χώρες και φέρνει μαζί κατασκευαστές, 

εταιρίες που λειτουργούν δίκτυα, παρόχους υπηρεσιών, ερευνητικά 

ιδρύματα και χρήστες.

[c] GSM
(http://www.qsmworld.com/)

To GSM είναι ένας εμπορικός οργανισμός που συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον πάνω από 600 εταιριών κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο. Ο 

ρόλος του είναι να προωθεί, να προστατεύει και να υποστηρίζει τα 

δικαιώματα αυτών των εταιριών, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 

περισσότερους από 970 εκατ. συνδρομητές, σε περισσότερα από 200 κράτη 

σε όλο τον κόσμο (73% της παγκόσμιας αγοράς στην κινητή τηλεφωνία).

Επιπλέον, 140 εταιρίες κατασκευαστών και προμηθευτών είναι 

συνεργαζόμενα μέλη του οργανισμού. To GSM είναι ένα εξελισσόμενο 

πρότυπο για ασύρματες επικοινωνίες που προσφέρει μία πλούσια συλλογή 

από υπηρεσίες δεδομένων και φωνής.

Στην οικογένεια του πρότυπου GSM ανήκουν επίσης οι τεχνολογίες 

General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data rates for GSM 

Evolution (EDGE) and οι υπηρεσίες 3ης γενιάς GSM (3GSM) που 

βασίζονται στην τεχνολογία W-CDMA.

- Σελίδα 199 -

http://www.bluetooth.com/
http://www.etsi.org/
http://www.qsmworld.com/


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ M-BUSINEES ΣΕ Β2Β ΚΑΙ B2C

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
[d] Open Mobile Alliance

(http://www.locationforunn.orq/)

Η αποστολή του οργανισμού Open Mobile Alliance είναι να διευκολύνει 

την υιοθέτηση των ασύρματων υπηρεσιών δεδομένων και να εξασφαλίσει τη 

διαλειτουργικότητα των εφαρμογών μεταξύ κατασκευαστών συσκευών, 

παροχών υπηρεσιών και εταιριών κινητής τηλεφωνίας, ενώ ταυτόχρονα να 

προωθήσει τον ανταγωνισμό των εταιριών μέσω της διαφοροποίησης.

[e] Mobile Entertainment Forum, MEF
(http://www.mobileentertainmentforum.org/)

To Mobile Entertainment Forum είναι ένας παγκόσμιος εμπορικός 

οργανισμός που αντιπροσωπεύει όλους εκείνους τους συμμετέχοντες στην 

αλυσίδα αξίας της ψυχαγωγίας μέσω κινητού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 

οδηγήσουν τις εξελίξεις στη βιομηχανία και να εκμεταλλευτούν την εμπορική 

πιθανότητα. Οι εταιρίες αυτού του οργανισμού έχουν δεσμευτεί να μειώσουν 

τα εμπόδια για την είσοδο και άλλων εταιριών στον πρωτοποριακό χώρο της 

ψυχαγωγίας μέσω κινητού, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να αυξηθεί 

το όφελος των συμμετεχόντων και των καταναλωτών.

[f] Mobey Forum
(http://www.mobevforum.com/)

Ο οργανισμός Mobey είναι ένας παγκόσμιος, οικονομικός οργανισμός 

που η αποστολή του είναι θα προωθήσει τη χρησιμοποίηση της ασύρματης 

τεχνολογίας στις οικονομικές υπηρεσίες. Περιλαμβάνει εξέχοντα οικονομικά 

ιδρύματα, κατασκευαστές συσκευών και άλλες εταιρίες που θέλουν να 

συμβάλουν στο μέλλον των οικονομικών υπηρεσιών μέσω του καναλιού της 

κινητής τηλεφωνίας. Ο κοινός σκοπός όλων αυτών είναι η εξάπλωση των 

οικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητού, κάνοντας αυτές πιο φιλικές προς 

τους χρήστες και δημιουργώντας ανοικτά πρότυπα.

[g] Mobile Data Association, MDA
(http://www.mda-mobiledata.org/)

Ο οργανισμός Mobile Data Association ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό να 

αυξήσει τη γνώση και το ενδιαφέρον των χρηστών στη χρήση τεχνολογιών 

ασύρματων δεδομένων. Εκτός του ότι αποτελεί το σημείο αναφοράς για τη 

διάδοση της τεχνολογικής και επιχειρηματικής γνώσης μεταξύ των 

συμμετεχόντων εταιριών, ο οργανισμός προωθεί τη χρήση και τα οφέλη από
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τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω των τεχνολογιών ασύρματων 

δεδομένων με την έκδοση ανακοινώσεων τύπου, τη διοργάνωση συνεδρίων, 
σεμιναρίων και τη συντήρηση του ιστοχώρου της.

[h] Mobile electronic Transactions, MeT
(http://www.mobiletransaction.org/)

To Mobile electronic Transactions ιδρύθηκε με σκοπό να προωθήσει την 

ασφάλεια στις συναλλαγές μέσω κινητού, προσφέροντας στους χρήστες μια 

εμπειρία ανεξάρτητη της συσκευής, της υπηρεσίας και του δικτύου.

[i] Mobile Games Interoperability Forum, MGIF
(http://www.openmobilealliance.org/maif/)

Ο οργανισμός Mobile Games Interoperability Forum ιδρύθηκε το 2001 

από τις εταιρίες Ericsson, Motorola, Nokia και Siemens, με σκοπό να ορίσει 

προδιαγραφές για τη διαλειτουργικότητα (APIs) παιχνιδιών για κινητά, που 

θα επιτρέψουν τους σχεδιαστές εφαρμογών να αναπτύξουν παιχνίδια που 

μπορούν να διανεμηθούν μέσω διαφόρων εξυπηρετητών (game servers) και 

δικτύων και να τρέξουν σε διάφορες τερματικές συσκευές. Η πρωτοβουλία 

αυτή αναμένεται να καθορίσει ένα παγκόσμιο πρότυπο και να υποστηρίξει 

διαδικασίες πιστοποίησης έτσι ώστε να κερδίσει ευρεία αποδοχή.

0] Mobile Payment Forum
(http://www.mobilepavmenttorum.org/)

Ο οργανισμός Mobile Payment Forum είναι παγκόσμιος, δια- 

επιχειρηματικός οργανισμός και έχει την υποστήριξη εταιριών από το χώρο 

των ασύρματων τεχνολογιών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με 

σκοπό να προωθήσει τη δυναμική στο χώρο των πληρωμών μέσω κινητού.

[k] Radicchio, The Global Initiative for Wireless eCommerce
(http://www.radicchio.org/)

Ο οργανισμός Radicchio ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό να απελευθερώσει 

την τεράστια δυναμική της αγοράς για υπηρεσίες δεδομένων μέσω κινητού, 

όπως το «κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο» και την «κινητή ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση». Ανάμεσα στις εταιρίες του περιλαμβάνονται οι EDS, 

Ericsson, Gemplus, Giesecke & Devrient, MTN, Smarttrust και Vodafone. 

Ο οργανισμός αυτός προσβλέπει σε ασφαλή και έμπιστα δίκτυα στην 

περιοχή της κινητής τηλεφωνίας.
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6.3. Κατάλογος υπηρεσιών και ιστογώρων του 
«κινητού ηλεκτρονικού επιγειρείν»

Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος υπηρεσιών και αντιστοίχων 

ιστοχώρων του m-b. Κάθε μία αναφορά περιλαμβάνει μια σύντομη 

περιγραφή και μια διεύθυνση (URL), όπου μπορούν να αναζητηθούν 

περαιτέρω πληροφορίες . Δεν πρόκειται για έναν εξαντλητικό οδηγό αλλά 

για μια συλλογή από τις πιο ενδεδειγμένες υπηρεσίες παγκοσμίως. Κάποιες 

από τις αναφορές αυτές είναι σύνδεσμοι σε περαιτέρω καταλόγους 

υπηρεσιών [12] :

Κατάλογοι υπηρεσιών και μηχανές αναζήτησης

Awooaa Directory of rated Wap sites, 
also email και bookmark 
services

Gixom Catalogue of Wap sites Presumed defunct (Jan 
Ό2).

Mopilot Searchable directory of wap 
sites; company also offers 
WinWAP, a Wap 
microbrowser for Windows; 
website also shows statistics 
of the mobile browser types 
being used to access the site

VoiceXMLCentral VoiceXML search engine and 
community

Not updated since Nov 
Ό0 (Jan Ό2).

waDaw.com Wap site directory

Κινητές δικτυακές πύλες και κοινωνικές υπηρεσίες

CNN Web-based demonstration of 
CNN Mobile with a mobile 
phone

Genie Mobile portal for UK digital 
cell phones. Website includes 
free text messaging to any UK 
phone.

inkontact Social and professional 
contact management service

Appears to be in 
transition to new service 
(Apr Ό1). No progress 
(Jan Ό2).

iobox Leading European mobile
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portal
Room33 Multi-channel portal operating 

in a number of countries
Site down (Jan Ό2).

Sessami Lifestyle portal for urban 
singles and groups

WaDDrofit Mobile portal and content 
provider; website includes 
examples of portals developed 
for Wap and i-mode delivery

Your WaD Personal information 
management portal for Wap 
users

Υπηρεσίες μηνυμάτων και περιεχομένου

AvantGo Delivers content channels 
optimised for PDAs

mvAlert Alerts pushed to cell phones

OmniSkv Wireless services for PDAs Acquired by Earthlink in 
Dec Ό1; will continue to 
operate (Jan Ό2).

UltiVerse Multi-channel messaging and 
information management 
services

Unimobile Text messaging for all types 
of mobile device

Υπηρεσίες ψυχαγωγίας

LudiwaD Games for wireless devices

MatchOn Real-time soccer coverage, 
results and statistics

Presumed defunct (Jan 
Ό2).

WaoGaa:J Jokes to your phone

Οικονομικές υπηρεσίες

Bank of America Wireless financial services 
demonstration using Palm V 
PDA and NeoPoint cell phone

Demo withdrawn (Jan 
Ό2).

Finao Mobile financial portal, 
including brokering services; 
website includes demos for 
Wap, Palm, PocketPC, EPOC 
devices

Υπηρεσίες κράτησης

book2eat.com Wap restaurant-booking Closed (Jan Ό2).
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service launched initially in 
London

BookinaZone Wireless reservations service 
for consumers and business 
users; includes restaurants 
and repair companies

Site giving errors (Apr 
Ό1). Presumed defunct 
(Jan Ό2).

U-ao Taxi bookings by SMS No sign of content yet; 
was due to launch in 
April 2001 (Apr Ό1). 
Never appeared (Jan 
Ό2).

Υπηρεσίες αγορών

12snaD Auctions and shopping in UK, 
Germany and Italy

Morphed into an m- 
marketing company (Jan 
Ό2).

E-Comoare Wireless and online search 
engine for pricing, availability, 
and shipping costs on a wide 
range of products

Presumed defunct (Jan 
Ό2).

Iqorder Multi-channel shopping 
service

Site down (Apr Ό1). 
Presumed defunct (Jan 
Ό2).

SCAN Best-price retailer, uses SMS 
solution in Europe and voice- 
based solution in US

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες

biztravel.com Flight schedules, fares, 
availability and status to 
various types of mobile device

Now infohub.com (Jan 
Ό2).

CitiKey Guides to major cities in 
Europe, with North America 
and Asia planned

Site down (Apr Ό1). Now 
e-street.com; no longer 
mobile-oriented (Jan 
Ό2).

GetThere Wireless travel reservation 
and information service; 
complements an existing 
web-based service

DirectMobile

Maptuit Travel directions and maps 
delivered to mobile devices

OAG Flight information for mobile 
devices including Palm and 
PocketPC PDAs and Wap 
phones

TomTom Wireless personalised travel 
information servic

Vindiao Advice on the nearest and New entry (Apr Ό1).
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best places to eat, shop and 
play for PalmOS device users.

Webraska Wireless travel information 
service using maps and 
directions

Υπηρεσίες πληρωμών

PavPal Person-to-person payments 
system

ProPav Cash beaming solution for 
PDA users

Προσομοιωτές συσκευών

i-mode
Emulator

A Web-based emulator 
showing i-mode sites on a 
virtual cell phone. Your 
browser will need the 
Japanese character set 
installed for best 
performance.

Waoalizer A web-based emulator 
allowing users to access live 
Wap sites on a virtual cell 
phone. Different types of cell 
phone can be selected.
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