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1.   Εισαγωγή  
 
 
1.1. Η Πρόοδος στην τηλεπικοινωνιακή αγορά 

 

Η ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε την τελευταία δεκαετία στο χώρο των 

πληροφοριακών επικοινωνιών και τεχνολογιών (ICTs) υπήρξε πραγματικά αλματώδης . Η 

εντυπωσιακή πρόοδος στις τεχνολογίες των οπτικών ινών σε συνδυασμό με τις ολοένα και 

πιο αξιόπιστες εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού (WWW) επέτρεψαν σε χιλιάδες ανά τον 

κόσμο χρήστες να εκμεταλλευτούν νέες εφαρμογές στο περιβάλλον του Διαδικτύου. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο , η ηλεκτρονική περιήγηση όπως και άλλες νέες εφαρμογές είναι 

πλέον διαθέσιμες. 

Η χρησιμότητα όλων των νέων υπηρεσιών που παρέχονται από τα δίκτυα 

υπολογιστών έγκειται σε μια ιδιότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων που ονομάζεται 

εξωτερικότητα δικτύου . Όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια , η αξία ή καλύτερα η 

χρησιμότητα που αποκτά κάποιο δίκτυο υπολογιστών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο 

όταν αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που είναι συνδεδεμένος σ` αυτό . Η παραπάνω αυτή 

ιδιότητα της εξωτερικότητας των δικτύων υπήρξε ο καθοριστικός παράγοντας για την 

πρόοδο των τεχνολογιών δικτύωσης ,σε παγκόσμιο επίπεδο-μια πρόοδος που ήδη ξεκίνησε 

να επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις και τρόπους συμπεριφοράς χιλιάδων σύγχρονων 

ανθρώπων. 

Έχει ειπωθεί από αρκετούς οικονομικούς και κοινωνικούς αναλυτές ότι η 

ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα ,που στηρίζεται κατά κανόνα στα τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα και έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει πελάτες με νέους πρωτοποριακούς τρόπους 

,δεν αποτελεί απλά μια μορφή της σύγχρονης οικονομίας . Όπως διαφαίνεται , η παγκόσμια 

σύγχρονη οικονομία  θα ταυτίζεται όλο και περισσότερο με την ηλεκτρονική οικονομία 

ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 

Σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται ραγδαία εξαιτίας της επιρροής που υφίσταται 

από νεοεμφανιζόμενες υπηρεσίες πληροφορικής ,τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι απλοί 

χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών αισθάνονται την ανάγκη κατανόησης αλλά και 

οικονομετρικής ανάλυσης των δικτυακών υπηρεσιών καθώς κάθε έτος βρίσκονται 

αντιμέτωποι με νέες  τεχνολογίες  είτε παρόμοιες  με τις ήδη υπάρχουσες είτε καινούργιες . 

Η οικονομική θεώρηση των επικοινωνιακών υπηρεσιών (communication services) 

και ιδιαιτέρως η τιμολόγηση τους πρέπει συνυπολογίζει το κόστος παροχής των υπηρεσιών 
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αυτών καθώς και την ανάγκη των παρόχων δικτυακών υπηρεσιών να αποσβεσθούν τα 

έξοδα επένδυσης . Ωστόσο η τιμολόγηση όπως θα δούμε και στη συνέχεια δεν γίνεται μόνο 

για την κάλυψη του κόστους παροχής υπηρεσιών . Για την ορθότερη όμως κατανόηση της 

οικονομετρικής ανάλυσης των δικτύων θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί τι είδος αγαθό ή 

αλλιώς προϊόν είναι οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες καθώς και να εντοπιστούν τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία ανήκουν . 

 
 
1.2. Ο Ρόλος Της Οικονομικής Θεωρίας Στα Δίκτυα . 

 

 Η οικονομική θεωρία έχει πολλά να διδάξει στους μηχανικούς δικτύων επάνω στο 

σχεδιασμό των επικοινωνιακών δικτύων . Καταρχήν μπορεί να διερευνήσει σε θεωρητικό 

επίπεδο  τους μηχανισμούς περιφερειακού ελέγχου  των δικτύων , όπως επίσης η 

οικονομική θεωρία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας σφαιρικής εικόνας των 

δικτύων. 

 Πρώτα απ` όλα θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα οικονομικά χρησιμοποιήθηκαν  

παραδοσιακά στη μελέτη των εθνικών οικονομιών των κρατών  , οι οποίες μπορούν να 

αναπαρασταθούν ως τεράστια αποκεντρωμένα συστήματα  που κυβερνώνται μάλλον από 

άτυπους κανόνες συμπεριφοράς παρά από αυστηρούς μηχανισμούς κεντρικού ελέγχου . 

Κατά μια πιο απλή αναλογία , οι άτυποι κανόνες συμπεριφοράς καθορίζουν και τη ροή 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων σε κάποιο τμήμα μιας πόλης που υφίσταται συμφόρηση 

κατά της ώρες μεγάλης κίνησης . Στην προκειμένη περίπτωση ο κάθε οδηγός καθορίζει τις 

κινήσεις του πειραματικά  και επιλέγει την κατάλληλα οδική συμπεριφορά που πιστεύει ότι 

είναι η ιδανική για τον ίδιο . 

 Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και σε κάποιο επικοινωνιακό δίκτυο , όπως 

το Διαδίκτυο , από την άποψη ότι απουσιάζει ο ισχυρός κεντρικός έλεγχος  , αφού οι 

αποφάσεις διαχείρισης  και λειτουργίας του δικτύου λαμβάνονται στην περιφέρεια ,δηλαδή 

στα άκρα του δικτύου . Οι χρήστες ατομικά άλλα και ο καθένας πάροχος υπηρεσιών 

ξεχωριστά αποφασίζουν για το πώς θα χρησιμοποιήσουν το δίκτυο σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες επιθυμίες τους . Η παραπάνω ομοιότητα αποδεικνύει πόσο σχετική μπορεί να 

είναι η οικονομική θεωρία με τα επικοινωνιακά δίκτυα . 

 Στα οικονομικά εξηγείται τι μπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια της εθνικής 

οικονομίας μέσα από τη μεταβολή οικονομικών ρυθμιστικών παραγόντων , όπως οι μισθοί , 

οι φόροι και οι τιμές . Κατά παρόμοιο τρόπο , η οικονομική θεωρία μπορεί να ερμηνεύσει 
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πως οι αποκεντρωμένοι μηχανισμοί ελέγχου, όπως εκείνοι που βασίζονται στην τιμή και 

στο επίπεδο συμφόρησης μπορούν να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα ενός πολύπλοκου 

συστήματος , όπως είναι το Διαδίκτυο . 

 Όπως σε περιβάλλον εθνικής οικονομίας , έτσι και οι διαχειριστές των 

επικοινωνιακών δικτύων πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις συμπεριφοράς μόνο όταν είναι 

διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες που απαιτούντα . Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο είδος 

κεντρικής πληροφόρησης για την κατάσταση του δικτύου επί τη βάσει της οποίας θα 

λαμβάνονται ανάλογες αποφάσεις .Οικονομικά θεωρήματα μπορούν να εξασφαλίσουν πως 

ένας τέτοιου είδους αποκεντρωμένος έλεγχος λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει δυναμικά  

κάποιο σύστημα , όπως το Διαδίκτυο , σε κατάσταση ισορροπίας  , δηλαδή σε μια 

κατάσταση οπού πραγματοποιείται αποδοτική διαχείριση των  πόρων του δικτύου . 

 Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο τα οικονομικά μπορούν να 

εφαρμοστούν στα επικοινωνιακά δίκτυα .Οι μηχανικοί των δικτύων προσπαθούν μέσα από 

τη σχεδίαση των μηχανισμών λειτουργίας του δικτύου να επιτύχουν την άριστη δηλαδή την 

αποδοτική λειτουργία του δικτύου . Η απόδοση εκφράζεται ως ρυθμός καθυστέρησης στη 

μεταφορά δεδομένων ή ως ποσοστό απώλειας πληροφορίας κατά τη μεταφορά , ωστόσο αν 

υιοθετηθεί στο χώρο των τηλεπικοινωνιών η ευρύτερη έννοια της  ‘’οικονομικής 

απόδοσης’’ μπορούν να μελετηθούν καλύτερα γενικότερες έννοιες η ευελιξία κατά τη 

χρήση του δικτύου , ή η δυνατότητα προσαρμογής κάθε δικτυακής υπηρεσίας  σύμφωνα με 

τις ανάγκες του κάθε χρήστη ξεχωριστά . Τόσο δηλαδή το δίκτυο όσο και οι χρήστες του 

αντιμετωπίζονται ως μια ολότητα της οποίας το κάθε μέλος απολαμβάνει κάποια 

χρησιμότητα .      

 
 
1.3. Σχόλια Σχετικά Με Τις Έννοιες Που Χρησιμοποιούνται 
 
 Κατά την ανάλυση των εννοιών συχνά για λόγους συντομίας παραλείπεται η 

διευκρίνιση ότι όλες οι αναφερόμενες έννοιες αφορούν την αγορά τηλεπικοινωνιών και 

επικοινωνιακών συστημάτων  , η οποία μπορεί να ομοιάζει σε κάποια στοιχεία με μια κοινή 

αγορά εμπορικών προϊόντων , ωστόσο δεν συγχέεται και δεν ταυτίζεται με εκείνη . Έτσι για 

παράδειγμα για τους όρους Πλεόνασμα Παραγωγού ( Producer’s Surplus) , το Πρόβλημα 

Καταναλωτή (Consumer’s Problem)  , Συνάρτηση Ζήτητσης (Demand Function) κ.ο.κ. 

εννοείται ότι ταυτίζεται ο πάροχος δικτυακών υπηρεσιών με τον παραγωγό , ο 

καταναλωτής ταυτίζεται με το δικτυακό χρήστη κ.ο.κ. . Όλοι οι συγγραφείς της 

βιβλιογραφίας και των άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διπλωματική εργασία  
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υιοθετούν τη χρήση οικονομικών όρων που χρησιμοποιούνται για δεκαετίες χωρίς να 

προσπαθούν να τους διασκευάσουν  στα πρότυπα των σύγχρονων όρων πληροφορικής . 

 

1.4. Τρόπος Ανάλυσης Των Όρων 
 
 Στην πρώτη γραμμή κάθε ερμηνευόμενης έννοιας εμφανίζεται ο αγγλικός ορισμός 

από τον οποίο παραγματοποηήθηκε η όσο το δυνατόν πιο  κοντινή μετάφραση . Σε κάποιες 

έννοιες η μετάφραση έγινε με περιφραστικό τρόπο . Επίσης καταγράφονται όπου υπάρχουν 

και οι πιθανές συντομογραφίες όπως επίσης και οι παραπομπές δικτυακών συνδέσμων . 

Επίσης με τον όρο σχετικές έννοιες καταγράφονται τόσο συνώνυμες όσο και αντίθετες 

έννοιες  ενώ αναφέρονται και λοιποί όροι η ανάγνωση των οποίων καθιστά πιο σφαιρική 

την ενημέρωση πάνω σε κάποιο θέμα .  
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2. Παρουσίαση Των Βασικών Όρων Στα Οικονομικά Θέματα    

       Επικοινωνιακών Συστημάτων 

 

 

Αγορά & Μεταπώληση Αξιών  ( Arbitrage ) 

 

Το arbitrage ή αλλιώς κερδοσκοπική αγοραπωλησία επικοινωνιακών προϊόντων 

πραγματοποιείται όταν κάποιος χρήστης επωφελείται από την αγορά μιας δικτυακής 

υπηρεσίας συγκεκριμένου τύπου ενώ στην συνέχεια την μεταπωλεί ως μια διαφορετικού 

τύπου υπηρεσία από εκείνη που αρχικά αγόρασε . Κατ` αυτόν τον τρόπο δύναται να 

πραγματοποιήσει κέρδη , επωφελούμενος από τη διαφορετικότητα στις τιμές αγοράς . Για 

παράδειγμα , εάν η χρέωση μιας δικτυακής υπηρεσίας εύρους 2 Mbps είναι μικρότερη από 

τη διπλάσια χρέωση που θα προέκυπτε από δυο υπηρεσίες εύρους 1 Mbps  , τότε είναι 

πιθανόν κάποιος χρήστης να αγοράσει μια σύνδεση 2 Mbps πωλώντας στη συνέχεια δυο 

συνδέσεις εύρους 1 Μbps η καθεμιά  σε χαμηλότερη τιμή από εκείνη που αντιστοιχεί σε 

μια αρχική χρέωση σύνδεσης του 1ος Mbps  . Εάν βέβαια δεν δημιουργείται επιπλέον 

κόστος προς τον χρήστη από τη μεταπώληση της αρχικής υπηρεσίας , προκύπτει ότι μια 

τέτοια αρχική τιμολόγηση συνδέσεων 2 Mbps δεν θα ήταν αποδοτική καθώς κανένας 

χρήστης δεν θα επιθυμούσε να αγοράσει απευθείας υπηρεσίες εύρους 1 Mbps . 

 

Σχετικές Έννοιες : Πληροφοριακά Αγαθά , Ηλεκτρονικό Εμπόριο Μεταξύ Οργανισμών, 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πελάτη / Οργανισμού 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of RiskGlossary.com 

    http://www.riskglossary.com/link/arbitrage.htm

● Site of ACM.org 

   http://acm.uva.es/p/v1/104.html

● Site of About.com 

    http://economics.about.com/cs/finance/a/arbitrage.htm
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Ακόλουθος Τιμολόγησης  ( Price Taker ) 

 

Ο πάροχος δικτυακών υπηρεσιών που δεν δύναται να καθορίσει το επίπεδο χρέωσης με το 

οποίο θα πωλούνται οι υπηρεσίες προς τους χρήστες , άλλα πρέπει να συμμορφώνεται με το  

επίπεδο τιμών που έχει προσδιοριστεί από τις δυνάμεις της αγοράς . Σύμφωνα με τη θεωρία 

του προβλήματος του παραγωγού (Supplier’s Problem) , ο πάροχος δικτυακών υπηρεσιών 

μεγιστοποιεί το κέρδος του όταν επιλέξει την κατάλληλη σύνθετη ποσότητα υπηρεσιών y = 

(y1,…,yk) η οποία μεγιστοποιεί τη διαφορά  π = max [ r(y) – c(y) ] .Υποτίθεται ως r(y) η 

συνάρτηση εσόδων ενώ c(y) η συνάρτηση κόστους . Από τη σχέση συνάγεται ότι η 

συνάρτηση ζήτησης εξαρτάται από την τιμή , δηλαδή ισχύει y(p) ενώ αν επικρατούν 

συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού προκύπτει ότι ο κάθε πάροχος υπηρεσιών είναι 

ακόλουθος (price taker) της αγοραίας τιμής  , οπότε δύναται να επιλέξει μόνο τη σύνθετη 

ποσότητα υπηρεσιών y . Κατά τη συνηθισμένη αυτή τακτική ο πάροχος πωλεί τις υπηρεσίες 

βάσει γραμμικά διαμορφωμένων τιμών οι οποίες δεν εξαρτώνται από την ποσότητα 

υπηρεσιών .   

  

Σχετικές Έννοιες : Πρόβλημα Του Προμηθευτή , Τιμή , Επιχειρησιακός Ρόλος Παρόχου & 

Μεσάζοντα 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of Investopedia  , online encyclopedia 

   http://www.investopedia.com/articles/trading/121001.asp

● University of Michigan , online glossary 

   http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/p.html

● Website of EgwaldWebServices.edu 

   http://www.egwald.com/economics/econpage.php3
 

 

Αλγόριθμος Δίκαιων Μεριδίων  ( Fair Shares Algorithm ) 

 

Μέθοδος κατανομής της χωρητικότητας του δικτύου προς στους χρήστες με σκοπό την 

ικανοποίηση , κατά το δυνατό , της ζήτησης για διαθέσιμο εύρος ζώνης και από τους πιο 

απαιτητικούς χρήστες . Αν υποτεθεί ως C η χωρητικότητα μιας δικτυακής σύνδεσης σε bit 
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ανά δευτερόλεπτα και  Ν ο συνολικός αριθμός χρηστών που επιδιώκουν να μοιραστούν 

τους δικτυακούς πόρους , τότε βάσει του αλγορίθμου δίκαιου διαμοιρασμού ο κάθε 

χρήστης Χi αρχικά μπορεί να χρησιμοποιήσει έως C / N bit ανά δευτερόλεπτο . Σε δεύτερο 

στάδιο εάν περισσεύσει κάποιο μέρος της αρχικής χωρητικότητας C , το υπόλοιπο αυτό 

μοιράζεται ξανά σε κάποιο υποσύνολο χρηστών που δεν έμεινε ικανοποιημένο από την 

αρχική κατανομή των πόρων οπότε οι πιο απαιτητικοί χρήστες χρησιμοποιούν δικτυακή 

χωρητικότητα πιο κοντά στις ανάγκες τους . Εάν και πάλι παραμείνει τμήμα των πόρων που 

δεν χρησιμοποιείται επαναλαμβάνεται ο αλγόριθμος δικαίου διαμοιρασμού έως ότου 

ολόκληρο το εύρος ζώνης χρησιμοποιηθεί . 

 

Σχετικές Έννοιες : Αποδοτικότητα , Αποδοτικότητα Κατά Pareto 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of IEEE.ogr 

   www.ieee-infocom.org/2004/Papers/27_4.PDF

● Paper from ACM.com site 

   portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=345874&type=pdf 

 

 

Άμεση & Έμμεση Χρέωση Πρόσβασης 
( Direct & Indirect Access Charges ) 

 

Η χρέωση άμεσης και έμμεσης πρόσβασης (direct and indirect access) προς το δίκτυο που 

παρέχεται από κάποιο πάροχο δικτυακών υπηρεσιών . Άμεση πρόσβαση σε ένα δίκτυο 

πραγματοποιείται όταν ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει εξ` ολοκλήρου ο ίδιος υπηρεσίες 

τοπικής σύνδεσης προς τους τελικούς χρήστες . Η χρέωση στην περίπτωση αυτή συνήθως 

περιλαμβάνει κάποιο εξ` αρχής κόστος εγκατάστασης της δικτυακής σύνδεσης συν κάποιο 

σταθερό ποσό χρέωσης σε περιοδική βάση . Η χρέωση άμεσης πρόσβασης στο δίκτυο είναι 

συνήθως υψηλότερη για χρήστες-οργανισμούς απ` ότι σε απλούς χρήστες-συνδρομητές . 

Από την άλλη πλευρά , έμμεση πρόσβαση σε ένα δίκτυο πραγματοποιείται όταν ο πάροχος 

υπηρεσιών δεν παρέχει εξ` ολοκλήρου ο ίδιος υπηρεσίες τοπικής σύνδεσης προς τους 

τελικούς χρήστες αλλά απολαμβάνει ο ίδιος τις υπηρεσίες αυτές από κάποιο διαφορετικό 
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επικοινωνιακό φορέα .Οι πάροχοι δικτυακών υπηρεσιών , όπως για παράδειγμα οι ISPs , 

χρεώνονται στον πάροχο συνδέσεων τοπικής κλίμακας καλύπτοντας το κόστος αυτό μέσω  

του λογαριασμού χρέωσης (bill) που οι ίδιοι επιβάλλουν στους πελάτες τους .    

 

Σχετικές Έννοιες : Άμεσο Κόστος , Έμμεσο Κόστος , Χρέωση  Πρόσβασης , Έλλειμμα 

Κόστους Πρόσβασης  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Site of CARANA corporation , paper by prof.  M. Tasschdjian 

   www.carana.com/ecict/documents/ Pricing_and_Tariffing_OECS_Draft.pdf 

● Website of University of Edinburgh   

   http://www.ucs.ed.ac.uk/nsd/srv-3rd.html

●  Site of WebNetworks.net , article by R. O’Brien 

    http://www.web.net/~robrien/papers/synpap.html 

 

 

Άμεση Επεξεργασία Συναλλαγών  ( Online Transaction Processing (OLTP) ) 

 

Προγράμματα εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπολογιστών που διευκολύνουν αλλά και 

διαχειρίζονται εμπορικές και γενικότερα χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε πραγματικό 

χρόνο . Ουσιαστικά τα προγράμματα επεξεργασίας δύνανται να ανακτούν αλλά και να 

εισαγάγουν πληροφορίες από ή προς ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων . Τα 

επικοινωνιακά δίκτυα λειτουργούν ως μέσο μετάδοσης της πληροφορίας από τον 

αποστολέα προς τον παραλήπτη της  ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συστήματα άμεσης 

επεξεργασίας εφαρμόζονται σε αρκετές κατηγορίες επικοινωνιακών δικτύων  , όπως για 

παράδειγμα στα τραπεζικά δίκτυα ή στα δίκτυα κατασκευαστών προϊόντων . Η μηχανή 

αυτόματου μετρητή (automatic teller machine) που ευρέως χρησιμοποιείται από τα 

τραπεζικά δίκτυα είναι επίσης ένα αρκετά γνωστό παράδειγμα συστήματος υποστήριξης 

συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο . Επίσης τα σύγχρονα συστήματα υποστηρίζουν τη 

διεξαγωγή συναλλαγών μέσω διαδικτύωσης όπου πρέπει να είναι συμβατές μεταξύ τους  

διαφορετικές αρχιτεκτονικές  υπολογιστικών συστημάτων .    

 

Σχετικές Έννοιες : Δίκτυο Πιστωτικών Καρτών , Χρέωση Διαδικτύωσης 
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Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Webopedia on-line encyclopedia 

   http://www.webopedia.com/TERM/O/OLTP.html

● Site of ComputerUser.com 

   http://www.computeruser.com/resources/dictionary/definition.html?lookup=3480

● Website of PC Magazine 

   http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=transaction+processing&i=53077,00.asp

 

 

Άμεσο Κόστος  ( Direct Cost )  

 

Μέρος του κόστους από την παροχή μιας δικτυακής υπηρεσίας , το οποίο παραγματο-

ποιείται μόνο καθόσον παρέχεται προς τους χρήστες η συγκεκριμένη υπηρεσία δηλαδή 

παύει  να υπάρχει μόλις σταματήσει η παροχή της υπηρεσίας . Αρκετές φορές το άμεσο  

(direct) κόστος κάποιας υπηρεσίας δεν καταγράφεται στις λογιστικές καταστάσεις του επι-

κοινωνιακού φορέα . Παράδειγμα άμεσου κόστος είναι το κόστος προσωπικού που 

δημιουργείται από την υποστήριξη των χρηστών ( consumer support) που συνδέεται με την 

παροχή κάποιου επικοινωνιακού προϊόντος προς τους χρήστες . 

 

Σχετικές Έννοιες : : Άμεσο Κόστος , Έμμεσο Κόστος , Χρέωση  Πρόσβασης , Έλλειμμα 

Κόστους Πρόσβασης  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Vanderbilt University 

   http://www.vanderbilt.edu/ocga/vupolicies/directcost/directcostdefinition.htm

● Site of InvestorWords.com 

   http://www.investorwords.com/1443/direct_cost.html

● Site of Wikipedia.org 

   http://www.wikipedia.org

 

Αμετάβλητη Τιμή  ( Sustainable Price ) 
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Η χρέωση ή αλλιώς τιμή παροχής κάποιας δικτυακής υπηρεσίας που καθιστά ασύμφορη 

την είσοδο ενός νέου παρόχου-ανταγωνιστή στην ίδια αγορά υπηρεσίας . Ο καθορισμός 

δηλαδή αμετάβλητης (sustainable) χρέωσης αποτρέπει δηλαδή την εν δυνάμει είσοδο στην 

αγορά υπηρεσιών  ενός νέου παρόχου οποίος θα απορροφούσε κάποιο μερίδιο αγοράς μέσω 

χαμηλής τιμολογιακής πολιτικής . Έστω ότι κάποιος πάροχος προσδιορίζει τη χρέωση 

συγκεκριμένου επικοινωνιακού προϊόντος κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υπερκαλύπτεται το 

κόστος παροχής της ζητούμενης ποσότητας , δηλαδή ισχύει η ανισότητα : ∑ i∈N PiXi( P ) 

≥ C [ X(P)] . Εάν υποτεθεί ότι κάποιος νέος ανταγωνιστής-πάροχος που παρουσιάζει όμοια 

συνάρτηση παραγωγής προσπαθήσει θελήσει να αποσπάσει μερίδιο αγοράς υιοθετώντας τη 

χαμηλότερη τιμή P` όπου P` < P  , τότε η ποσότητα του νεοεισερχόμενου παρόχου θα είναι 

ΧΕ( P , P`) . Η επιβολή  αμετάβλητης  χρέωσης σε κάποια δικτυακή υπηρεσία προϋποθέτει 

ότι δεν υπάρχουν P`και X` τέτοια που θα ικανοποιούν την ανισότητα ∑ i ∈NPi`Xi`≥ C( X`). 

 

Σχετικές Έννοιες : Τιμή , Σταθερό Κόστος , Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● SSRN database , paper by P.W. Lawe & C. Borio 

   http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=782324

● Athens University of Economics & Business , paper by prof. C. Courcoubetis 

   www.aueb.gr/users/courcou/ courses/ecobiz/economics_notes.pdf – 

 

 

Αναπροσαρμογή Τιμών  ( Rate Rebalancing )  

 

Τιμολογιακή πολιτική κατά την οποία μειώνεται η χρέωση κάποιων υπηρεσιών με σκοπό 

την αύξηση της αγοραστικής βάσης , ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι τιμές διαφορετικών 

υπηρεσιών ώστε να αντισταθμιστεί η μείωση της κερδοφορίας εξαιτίας της αρχικής πτώσης 

των τιμών . Συνήθως η αυξητική αναπροσαρμογή των τιμών (rate rebalancing) εφαρμόζεται 

κατά την παροχή δικτυακών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας αλλά και επί των τελών διεθνών 

κλήσεων (international tolls) . Η αρχική αυτή αύξηση των τιμών που μείωσε την 

κερδοφορία του παρόχου από την παροχή των προαναφερθέντων υπηρεσιών συνήθως αντι- 
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σταθμίζεται με αύξηση στη χρέωση παροχής δικτυακών υπηρεσιών τοπικής πρόσβασης 

(local access) στο επικοινωνιακό δίκτυο . Η δημοτικότητα του μοντέλου αναπροσαρμογής 

των τιμών οφείλεται στη μετάβαση που πραγματοποιήθηκε , σε επικοινωνιακό περιβάλλον, 

από τις ισχυρές μονοπωλιακές δομές σε πιο ανταγωνιστικές τηλεπικοινωνιακές αγορές . Ως 

γνωστόν κατά την περίοδο όπου επικρατούσε η μονοπωλιακή δομή στην αγορά , οι τιμές 

καθορίζονταν βάσει του επιπέδου προθυμίας που επιδείκνυαν οι χρήστες στο να 

πληρώσουν τις δικτυακές υπηρεσίες που τους παρέχονται . Αντίθετα σε περιβάλλον 

ανταγωνισμού η χρέωση των υπηρεσιών δεν απέχει πολύ από το κόστος παραγωγής τους . 

 

Σχετικές Έννοιες : , Χρέωση  Πρόσβασης , Έλλειμμα Κόστους Πρόσβασης , Δομή Της 

Κίνησης Πληροφοριών & Αναπροσαρμογή Τιμών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Site of CARANA corporation , paper by prof.  M. Tasschdjian 

   www.carana.com/ecict/documents/ Pricing_and_Tariffing_OECS_Draft.pdf 

● Annenberg Washington Program  

   http://www.annenberg.northwestern.edu/pubs/telmar/telmar08.htm

● Harvard University , paper by Pai-Hsiang Hsiao, Adon Hwang, H. T. Kung, and D.  Vlah 

   www.eecs.harvard.edu/~htk/ publication/2001-infocom-hhkv.pdf 

 

 

Ανισότητα Στην Επικοινωνιακή Αγορά   

(Inequality Of Communication Market) 

 

Η ανισότητα που παρουσιάζεται στην αγορά επικοινωνιών κατά την κατανομή των κερδών. 

Οι αγορές όπου εμφανίζονται ισχυρές εξωτερικότητες δικτύου και στις οποίες οι 

επικοινωνιακοί φορείς επιλέγουν από μόνοι τους τα τεχνολογικά πρότυπα που θα 

υιοθετήσουν  ,  προάγουν την άνιση κατανομή των μεριδίων αγοράς και των κερδών . Το 

μερίδιο αγοράς του μεγαλύτερου παρόχου επικοινωνιακών υπηρεσιών  μπορεί να είναι 

πολλαπλάσιο του μεριδίου αγοράς του δεύτερου μεγαλύτερου παρόχου κ.ο.κ.. Η  αύξουσα 

πορεία του μεριδίου αγοράς από τον μικρότερο σε αγοραστική ισχύ πάροχο υπηρεσιών 

προς τον μεγαλύτερο δηλώνει πόσο αδύναμη αγοραστική ισχύ θα κατέχουν οι μικρότεροι 

πάροχοι . Βασικός λόγος της ανισότητας στα αγοραστικά μερίδια και κατά συνέπεια στη 
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χρέωση άλλα και στη κατανομή του κέρδους είναι το ότι οι μεγαλύτεροι σε αγοραστική 

δύναμη πάροχοι προκαλούν και υψηλότερες πωλήσεις συμπληρωματικών (complementary) 

υπηρεσιών ή πρϊόντων. Δηλαδή οι υπηρεσίες τους αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία εις 

βάρος των δικτυακών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται έμμεσα και με συμπληρωματικά 

προϊόντα .   

 

Σχετικές Έννοιες : Επικοινωνιακό Δίκτυο , Δημιπυργία Αγοραστικής Ισχύος 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper by N. Economides , Stern University 

   www.stern.nyu.edu/networks/Netnotes_2003.pdf   

 

 

Αξία Του Shapley  ( Shapley Value ) 

 

Η ιδανική χρέωση κάποιας δικτυακής υπηρεσίας κατά την οποία ο καθένας χρήστης θεωρεί 

ότι δεν αδικείται κατά την τιμολόγηση που επιβάλλεται από τον πάροχο προς όφελος 

οποιουδήποτε άλλου χρήστη που εξυπηρετείται από τον ίδιο . Έστω Ν = (1, 2, … , n) το 

σύνολο χρηστών ενώ ο τρόπος επιμερισμού του κόστους παροχής της υπηρεσίας C(N) από 

τον πάροχο προσδιορίζεται βάσει της διανυσματικής συνάρτησης Φ που επιμερίζει το 

συνολικό  κόστος κατά τέτοιο τρόπο ώστε ( C1, C2 , … , Cn ) = [ Φ1(Ν) , . . . , Φn (Ν) ] . 

Επίσης ας υποτεθεί όπου το κόστος παροχής που αναλογεί στο χρήστη i ισούται με Φ( i ) = 

C ( i ) . Εάν εντός του συνόλου Τ Ν υπάρχει  τουλάχιστον ένας χρήστης j διαφορετικός 

του i ώστε να ισχύει η ανισότητα  Φ

⊆

j(T) - Φj (T / i) > 0 συνεπάγεται ότι  ο χρήστης j επιβα- 

ρύνεται με μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με το χρήστη i  . Από την άλλη πλευρά εάν ισχύει 

η σχέση Φi (T) – Φi (T / j) > 0 τότε ο χρήστης i επιβαρύνεται με μεγαλύτερο κόστος σε 

σχέση με το χρήστη j . Η τιμή Shapley αποτελεί ουσιαστικά τη τιμή που λαμβάνει η 

συνάρτηση Φ κατά την οποία  Φi (T) – Φi (T / j) =  Φj(T) - Φj (T / i)  , δεδομένων των i , j ∈  

N και Τ Ν . ⊆

 

Σχετικές Έννοιες : Δικτυακή Υπηρεσία 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 
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● Cornell University , Paper by E. Tardos 

   www.cs.cornell.edu/courses/ cs684/2004sp/ShapleyValue.pdf 

● Ben-Gurion University of  Negev , paper by D.P. Castrillo & D. Wettstein 

   econ.bgu.ac.il/papers/192.pdf 

● Website of EconPapers.com 

   http://econpapers.repec.org/paper/wpawuwpga/0509001.htm 

 

 

Αποδοτικότητα  ( Efficiency ) 

 

Επίπεδο ισορροπίας που επιτυγχάνεται στην αγορά παροχής δικτυακών υπηρεσιών κατά 

την οποία το οριακό συνολικό όφελος (social benefit) που προκύπτει από την ανάπτυξη και 

διεύρυνση της αγοραστικής βάσης των χρηστών δικτύου εξισώνεται από το οριακό ατομικό 

όφελος που απολαμβάνει ο κάθε πάροχος υπηρεσιών ξεχωριστά , υπό συνθήκες τέλειου 

ανταγωνισμού . Εάν παρουσιάζονται εξωτερικότητες δικτύου στην αγορά δικτυακών 

υπηρεσιών , η ύπαρξη τέλειου ανταγωνισμού θα συντελέσει στην διαμόρφωση δικτύου 

επικοινωνιών  μικρής κλίμακας που δεν θα ανταποκρίνεται  στη παροχή του άριστου 

επιπέδου υπηρεσιών το οποίο εξασφαλίζει το συνολικό όφελος (social benefit) . Κατά 

συνέπεια εάν διαμορφωθεί υψηλό οριακό κόστος παροχής μιας δικτυακής υπηρεσίας  , σε 

συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού δεν παραχθεί τελικά η υπηρεσία αυτή παρ` ότι η παροχή 

της θα ήταν προς όφελος όλων των συμμετεχόντων του δικτύου και ιδιαίτερα των χρηστών.  

 

Σχετικές Έννοιες : Μεγιστοποίηση Συνολικής Ωφέλειας , Αποδοτικότητα Κατά Pareto , 

Πρόβλημα Προμηθευτού , Πρόβλημα Καταναλωτή 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of WordReference.com 

   http://www.wordreference.com/definition/efficiency

● University of Michigan 

   http://ai.eecs.umich.edu/cogarch4/toc_defs/defs_arch/defs_eff.html

● Site of Education.yahoo.com 

   http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/efficiency
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Αποδοτικότητα Κατά Pareto  ( Pareto Efficiency ) 

Η αποδοτικότητα κατά Pareto επιτυγχάνεται όταν πραγματοποιηθεί η κατανομή του 

άριστου συνδυασμού δικτυακών υπηρεσιών στην αγορά . Από  τη μια πλευρά δηλαδή οι 

πάροχοι παράγουν στην αγορά τον άριστο συνδυασμό δικτυακών υπηρεσιών που 

μεγιστοποιεί το κέρδος τους ενώ οι χρήστες χρησιμοποιούν το συνδυασμό υπηρεσιών που 

μεγιστοποιεί την χρησιμότητα τους . Η θεωρία της αποδοτικότητας κατά Pareto αποδέχεται 

ότι ο συνδυασμός παρεχόμενων υπηρεσιών και τιμής (x , p) γίνεται  αποδοτικότερος για το 

συμφέρον των συμμετεχόντων στην αγορά δικτυακών υπηρεσιών όταν όλοι οι 

συμμετέχοντες απολαμβάνουν ο καθένας την άριστη δυνατή χρησιμότητα uι .Με άλλα 

λόγια δεν υπάρχει κάποιο επίπεδο χρησιμότητας που θα επιλέξει κάποιος συμμετέχων 

χωρίς να είναι εις βάρος του άριστου επιπέδου χρησιμότητας που απολαμβάνει 

οποιοσδήποτε άλλος χρήστης .Με μαθηματικούς τύπους η αποδοτικότητα κατά Pareto του 

συνδυασμού υπηρεσιών x1,…,xn δεν επιτυγχάνεται όταν υπάρχει κάποιος άλλος 

συνδυασμός υπηρεσιών z1,…,zn όπου ισχύει Σi zi = Σixi και ui(zi) > = ui(xi) για κάθε 

συμμετέχοντα i . 

 

Σχετικές Έννοιες : Μεγιστοποίηση Συνολικής Ωφέλειας , Αποδοτικότητα Κατά Pareto , 

Πρόβλημα Προμηθευτού , Πρόβλημα Καταναλωτή 

 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of University of Toronto  

    http://www.chass.utoronto.ca/~osborne/2x3/tutorial/PE.HTM

● Website of University of Brigham Young , paper by J.W. Crandall & M.A. Goodrich 

    faculty.cs.byu.edu/~mike/ mikeg/papers/FSS204CrandallJ.pdf 

● University of Arizona 

    www.u.arizona.edu/~mwalker/ParetoEfficiency050922a.pdf

 

 

Απόσβεση Κόστους  ( Cost Recovery ) 
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Η απόσβεση του κόστους παροχής υπηρεσιών του παρόχου προς τους συνδρομητές του . Οι 

τιμές που καθιερώθηκαν στην αγορά μπορεί μεν να επιτυγχάνουν τη μεγιστοποίηση της 

συνολικής κοινωνικής ωφέλειας (social welfare) , μπορούν όμως να δημιουργήσουν  

εισόδημα για τον κάθε πάροχο το οποίο δεν καλύπτει το συνολικό κόστος παραγωγής των 

παρεχόμενων υπηρεσιών . Μια αδιάκριτη όμως αύξηση στη χρέωση των υπηρεσιών του 

μπορεί να είναι εις βάρος της συνολικής κοινωνικής ωφέλειας . Ουσιαστικά η μη 

πραγματοποίηση της απόσβεσης του κόστους δικτυακών υπηρεσιών οφείλεται σε αδυναμία 

της θεωρίας τιμολόγησης βάσει οριακού κόστους . Για παράδειγμα  εάν ο πάροχος 

επικοινωνιακών υπηρεσιών έχει μεγάλη αγοραστική ισχύ επιτυγχάνοντας οικονομίες 

κλίμακας κατά την παραγωγή υπηρεσιών , τότε το κόστος παροχής αυξάνεται δυσανάλογα 

μετά από αυξήσεις στην παρεχόμενη ποσότητα υπηρεσιών . Στη προκειμένη όμως 

περίπτωση το εισόδημα που θα του εξασφάλιζε η υιοθέτηση αυτής της τιμολόγησης δεν θα 

επαρκούσε για την απόσβεση του κόστους παροχής των υπηρεσιών του .   

 

Σχετικές Έννοιες : Μεγιστοποίηση Συνολικής Ωφέλειας , Άμεσο Κόστος ,Έμμεσο Κόστος , 

Δικτυακή Υπηρεσία 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Athens University of economics & Business , paper by prof. C. Courcoubetis 

   www.aueb.gr/users/courcou/ courses/ecobiz/economics_notes.pdf 

 

 

Αποτελέσματα Συστημάτων  ( Systems Effects ) 

 

Τα αποτελέσματα συστημάτων εκφράζουν την αξία που αποκτά κάποιο προϊόν εάν 

συσχετιστεί με κάποιο άλλο προϊόν αποτελώντας ένα σύστημα ή καλύτερα μια 

ομαδοποίηση προϊόντων . Για παράδειγμα οι περιφερειακές συσκευές ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή δεν έχουν αξία εάν δεν προγραμματιστεί η λειτουργία τους μέσω των 

λογισμικών προγραμμάτων (software) . Κατά παρόμοιο τρόπο οι συσκευές αναπαραγωγής 

των μαγνητικών δίσκων DVDs δεν θα είχαν αξία αν δεν υπήρχαν δεδομένα 

κινηματογραφικών ταινιών που να μπορούν εγγραφούν επάνω στους δίσκους DVDs . Με 

τα παραπάνω ενδεικτικά δυο παραδείγματα διαφαίνεται πως τα προϊόντα που είναι 

συμπληρωματικά μεταξύ τους  και τα οποία δεν έχουν αξία από μόνα τους μπορούν να 
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αποτελέσουν σύστημα προϊόντων με  συγκεκριμένη οικονομική αξία . Δυο συνήθη 

οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τα συστήματα προϊόντων είναι ο τρόπος 

διαμοιρασμού της αξίας του συστήματος προς τους παραγωγούς των επιμέρους προϊόντων 

αλλά και η μέθοδος αποφυγής της συμφόρησης κατά την παροχή δικτυακών υπηρεσιών .        

 

Σχετικές Έννοιες : Πκηροφοριακά Αγαθά , Συμπληροματικά Προϊόντα 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University of California , Berkeley , paper by H. Varian  

    www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf

● Stern University , paper by N. Economides 

   www.stern.nyu.edu/networks/Netnotes_2003.pdf

 

 

Βαθμός Εμπιστοσύνης  ( Degree Of Loyalty ) 

 

Ο βαθμός αφοσίωσης των χρηστών προς κάποιο πάροχο επικοινωνιακών υπηρεσιών δε 

μπορεί να καταμετρηθεί μέσω χρηματικών μονάδων καθώς εκφράζει το καλό όνομα 

(image) που κατόρθωσε ο πάροχος υπηρεσιών να διαμορφώσει στην αγορά επικοινωνιών , 

δεσμεύοντας με έμμεσο τρόπο τους χρήστες του προς το όνομα του  , εις βάρος βέβαια των 

ανταγωνιστών του . Ανασταλτικός παράγοντας  διεύρυνσης της καλή φήμης προς την 

αγορά αποτελεί η εμφάνιση νέων αλλά και οικονομικότερων τεχνολογιών και υπηρεσιών 

που δύνανται να υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες ενός παρόχου στις οποίες είναι 

αφοσιωμένοι οι χρήστες-συνδρομητές του . Οι ανταγωνιστές-πάροχοι επωφελούνται το 

χαμηλό βαθμό αφοσίωσης που μπορούν πιθανόν να έχουν οι χρήστες προς κάποιο πάροχο 

δικτυακών υπηρεσιών , παρέχοντας εκπτώσεις άλλα και δωρεάν συμπληρωματικά προϊόντα 

στη προσπάθεια τους να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες-

συνδρομητές . 

 

Σχετικές Έννοιες : Δικτυακές Υπηρεσίες , Δημιουργία Αγοραστικής Ισχύος , 

Συμπληρωματικά Προϊόντα 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 
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● Site of BitPipe 

    http://www.bitpipe.com/tlist/Branding.html

● Site of Bruce Deboer 

   http://brucedeboer.typepad.com/marketingandcreativity/2005/05/a_good_definiti.html

● Site of SmallBusinessBranding.com 

http://www.smallbusinessbranding.com/smallbusinessbranding_blo/2005/04/what_exactly_i 

   s.html

 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά Τιμολόγησης  

( Basic Characteristics Of Pricing Mechanism ) 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να κατέχει το μοντέλο χρέωσης που εφαρμόζεται σε 

περιβάλλον «πολυυπηρεσιακού» επικοινωνιακού δικτύου (multiservice communication 

network) . Καταρχήν η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να ενθαρρύνει τους συνδρομητές να 

χρησιμοποιούν τους πόρους του δικτύου σε περιόδους όπου παρατηρείται χαμηλό επίπεδο 

συμφόρησης . Επίσης το μοντέλο τιμολόγησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αντίκτυπο 

που θα έχει το τρέχον επίπεδο υπερφόρτισης του δικτύου στη μελλοντική ζήτηση χρήσης 

των δικτυακών πόρων . Επίσης το μοντέλο χρέωσης θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητες 

υπολογισμού του κόστους δικτυακών υπηρεσιών σε αποκεντρωτικό επίπεδο . Για 

παράδειγμα ο υπολογισμός της χρέωσης για να πραγματοποιηθεί σε κάποιο κόμβο του 

δικτύου πρέπει να απαιτεί μόνο την ανάκτηση πληροφοριών αποδοτικότητας από τον 

κόμβο κατά την παροχή υπηρεσιών  . Αντίθετα δεν θα πρέπει να απαιτεί την ανάκτηση 

πληροφοριών που αφορούν την αποδοτικότητα όλων των δικτυακών πόρων ως σύνολο . 

Κάτι τέτοιο θα υπεραύξανε το κόστος υπολογισμού της χρέωσης .  

 

Σχετικές Έννοιες : Επικοινωνιακό Δίκτυο , Δικτυακές Υπηρεσίες ,Τιμολόγιο , Τιμή 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Portal of ACM , article by A. Gupta , D. O. Stahl & A. B. Whinston 

   portal.acm.org/citation.cfm?id=315772 

● University of Michigan , article by J. Bailey 

   http://www.press.umich.edu/jep/works/McKniIntro.html
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● The M3I project 

  www.m3i.org/results/m3idel03_1.pdf 

 

Βασικό Μοντέλο Δικτύου  ( Basic Network Model ) 

 

Τρόπος διαμοιρασμού ή αλλιώς διακανονισμός επιμερισμού του κόστους λειτουργίας ενός 

επικοινωνιακού δικτύου στους χρήστες του δικτύου . Ας υποτεθεί ότι το συνολικό κόστος 

παροχής δικτυακών υπηρεσιών προς n χρήστες  δίδεται από τη συνάρτηση TC(n) = F + 

f(n), όπου F >0 είναι το σταθερό κόστος σύνδεσης προς όλου ς τους χρήστες .Αν 

υποθέσουμε  ότι η χρησιμότητα που απολαμβάνει ο κάθε χρήστης τους δικτύου είναι 

συνάρτηση  του κόστους χρήσης της δικτυακής υπηρεσίας αλλά και του πλήθους χρηστών 

n που χρησιμοποιούν την ίδια υπηρεσία , τότε προκύπτει η σχέση U(-P , n) . Πιο 

συγκεκριμένα  U = U(-P) + U(n) ,δηλαδή η χρησιμότητα που απολαμβάνει ο χρήστης 

δικτύου είναι αρνητική συνάρτηση του κόστους χρήσης της υπηρεσίας αλλά και θετική 

συνάρτηση του πλήθους των υπολοίπων χρηστών , δεδομένου ότι εμφανίζονται 

εξωτερικότητες δικτύου . 

 

Σχετικές Έννοιες : Συνάρτηση Χρησιμότητας , Άμεσο Κόστος , Χρέωση 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Athens University of economics & Business , paper by prof. C. Courcoubetis 

   www.aueb.gr/users/courcou/ courses/ecobiz/economics_notes.pdf 

● Paper by N. Economides , Stern University 

   www.stern.nyu.edu/networks/Netnotes_2003.pdf   

 

 

Δέσμευση ( Χρηστών Σε Κάποιο Πάροχο)   ( Lock-In ) 

 

Η δέσμευση ή αλλιώς η αφοσίωση  των χρηστών στον πάροχο επικοινωνιακών υπηρεσιών 

που μέχρι στιγμής τους εξυπηρετεί . Η δέσμευση χρηστών που στην πραγματικότητα 

αποτρέπει την επικράτηση συνθηκών τέλειου ανταγωνισμού στην επικοινωνιακή αγορά , 

προκύπτει εξαιτίας του κόστους μετάβασης (switching cost) των χρηστών από κάποιο 
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πάροχο δικτυακών υπηρεσιών σε κάποιο νέο πάροχο . Επίσης οφείλεται και στην αδυναμία 

πολλών παρόχων  λόγω κόστους να εκσυγχρονισθούν τεχνολογικά ώστε να είναι σε θέση 

να εξυπηρετήσουν και νέους χρήστες . Κατ `αυτόν τον τρόπο , αν  ο ανταγωνιστής πάροχος  

μπορεί να διαθέτει με χαμηλότερη χρέωση τις υπηρεσίες που απολαμβάνει κάποιος 

χρήστης από τον πάροχο που μέχρι στιγμής χρησιμοποιεί  , εν τούτοις ο χρήστης δεν θα 

μεταβεί στον νέο πάροχο καθώς θα θεωρεί ότι δεν θα ωφεληθεί τελικά . Εξαιτίας του 

φαινομένου της δέσμευσης (lock-in) χρηστών οι τιμές που τελικά καθορίζονται στην 

επικοινωνιακή αγορά είναι μεγαλύτερες από το οριακό κόστος  , έτσι οι πάροχοι υπηρεσιών       

έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους . 

 

Σχετικές Έννοιες : Κόστος Μετάβασης ,Ομαδοποίηση Προϊόντων & Υπηρεσιών , 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of SearchOpenSource.com 

   http://searchopensource.techtarget.com/qna/0,289202,sid39_gci913129,00.html

● Paper buy G.Taylor 

   portal.etsi.org/docbox/Workshop/SOS_Interoperability/ 

SOS1/SOS1_07_G%20Taylor_OpenForumEurope.pdf 

● Paper by H.Varian 

   http://www.house.gov/science/varian_031699.htm

 

 

Δημιουργία Αγοραστικής Ισχύος  ( Power Creation ) 

 

 Η δημιουργία αγοραστικής ισχύος ή αλλιώς μονοπωλιακή δύναμη  , εμφανίζεται όταν ένας 

παρόχος επικοινωνιακών υπηρεσιών έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τη χρέωση και 

γενικότερα τον τρόπο κατανομής των παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών προς τους 

χρήστες . Οι πάροχοι με αγοραστική ισχύ συχνά ονομάζονται ως διαμορφωτές τιμών (price 

makers) ενώ εκείνοι που δεν δύνανται να επηρεάσουν την αγορά με την τιμολογιακή 

πολιτική τους ονομάζονται αποδέκτες τιμών (price takers) . Σε συνθήκες πλήρους 

ανταγωνισμού , όπου απουσιάζει η δυνατότητα από τους συμμετέχοντες να επηρεάσουν 

διαφόρους παράγοντες της αγοράς  , οι επικοινωνιακός φορέας που κατέχει αγοραστική 

ισχύ δύναται να επηρεάσει τη συνολική ποσότητα αλλά και την τιμή των παρεχόμενων 
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υπηρεσιών . Εάν η συνάρτηση ζήτησης είναι φθίνουσα τότε μια μείωση των παρεχόμενων 

δικτυακών υπηρεσιών εξαιτίας της άσκησης αγοραστική επιρροής από κάποιο  

επικοινωνιακό φορέα προκαλεί μη αποδοτική κατανομή των υπηρεσιών  σε σχέση με αυτή 

που επιτυγχάνεται σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού .      

 

Σχετικές Έννοιες : Βαθμός Εμπιστοσύνης ,Συνάρτηση Ζήτησης ,Ακόλουθος Τιμολόγησης , 

Συνάρτηση Προσφοράς , Μονοπώλιο 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of BitPipe 

    http://www.bitpipe.com/tlist/Branding.html

● Site of Bruce Deboer 

   http://brucedeboer.typepad.com/marketingandcreativity/2005/05/a_good_definiti.html

● Site of SmallBusinessBranding.com 
   http://www.smallbusinessbranding.com/smallbusinessbranding_blo/2005/04/what_exactly_is.html

 

 

Δημιουργία Εκδόσεων  ( Versioning ) 

 

Η εμφάνιση διαφορετικών εκδόσεων (versions) στις δικτυακές υπηρεσίες συντελεί στη 

διαμόρφωση κατηγοριοποιήσεων της αγοραστική βάση . Η κατάτμηση (segmentation) των 

συνδρομητών σε κατηγορίες ευνοεί την επιβολή διαφορετικών τιμολογιακών πολιτικών 

από κάποιο πάροχο υπηρεσιών- γεγονός που συντελεί στην πραγματοποίηση του 

μεγαλύτερου κέρδους . Η κάθε έκδοση μιας δικτυακής υπηρεσίας δε μπορεί να 

υποκαταστήσει μια διαφορετική έκδοση , καθώς η καθεμιά απευθύνεται και σε διαφορετική 

κατηγορία συνδρομητών . Η έκδοση επικοινωνιακής υπηρεσίας που εμφανίζει τη 

μικρότερη ελαστικότητα ως προς την τιμή μπορεί να τιμολογηθεί πιο ακριβά . Εφόσον 

δηλαδή πιθανές μεταβολές στη χρέωση της δεν επηρεάζουν σημαντικά τη ζητούμενη 

ποσότητα   , ο πάροχος μπορεί έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την κερδοφορία του μέσω 

αυξήσεων στη χρέωση των υπηρεσιών . Γενικότερα , η επίδραση στην αγοραστική ζήτηση 

από τη δημιουργία εκδόσεων δε μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς εάν οι χρήστες μπο- 

ρούν εύκολα να υποκαταστήσουν τις διάφορες εκδόσεις με υπηρεσίες από ανταγωνιστές–

παρόχους .  
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Σχετικές Έννοιες : Δικτυακή Υπηρεσία , Διαφοροποίηση Τιμών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of IBM , article by K. Brown & M. Ellis 

   http://www-128.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-version/

● Site of WebServices.com , article by C. Peltz & A. Anagol-Subbarao 

   http://webservices.sys-con.com/read/44356.htm

● Site of TaxGloss.com 

   http://www.taxgloss.com/Tax-Marketing_Topics_P_-_Si-/price_discrimination.html

 

 

Διαμοιρασμός Της Κίνησης Πληροφοριών  ( Traffic Splitting ) 

 

Ο διαμοιρασμός μιας δικτυακής υπηρεσίας σε επιμέρους υπηρεσίες  κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε ο χρήστης-αγοραστής επωφελείται από τη χρέωση μικρότερης αξίας που προκύπτει 

σε σχέση με τη χρέωση που θα επιβαρύνονταν εάν είχε αγοράσει τις επιμέρους υπηρεσίες 

σε τιμές της αγοράς . Για παράδειγμα η χρέωση μιας δικτυακής υπηρεσίας εύρους ζώνης 2 

Mbps μπορεί να είναι αρκετά υψηλότερη από τη διπλάσια χρέωση που λογικά θα 

προέκυπτε σε σχέση με το κόστος δυο επιμέρους υπηρεσιών εύρους ζώνης 1 Mbps η κάθε- 

μια . Γενικότερα έστω κάποιος δικτυακός πόρος με h χρέωση ανά μονάδα του χρόνου (πχ 

ανά λεπτό) και m ο μέσος χρόνος χρήσης , ενώ a total  to μέγιστο δυνατό εύρος ζώνης που 

υποστηρίζεται .Ο διαχωρισμός (splitting)  της αρχικής υπηρεσίας μετάδοσης σε δυο επιμέ-

ρους δικτυακές υπηρεσίες μετάδοσης θα ωφελήσει τον χρήστη εάν η καθεμιά κοστίζει h /2 

στη μονάδα του χρόνου, m / 2 ο μέσος όρος χρήσης της καθεμιάς και a split το μέγιστο εύρος 

ζώνης που υποστηρίζει η καθεμιά  , δηλαδή 2a split < a total  .    

 

Σχετικές Έννοιες : Αγορά & Μεταπώληση Αξιών , Δικτυακές Υπηρεσίες 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University of Texas , paper by J. Veerasamy & S. Venkatesan 

   www.utdallas.edu/~venky/pubs/rest-globecom94.pdf - 

● ACM Portal.org , paper by W. Ben-Ameur & H. Kerivin 
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   http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=777313.777314

● Website of MIT , article by J. Shapiro , D. Toswley & J. Kurose 

   www.isoc.org/pubs/guest/ Optimization-based_Congestion_Control.pdf 

 

 

Διαπραγμάτευση Οργανισμών  ( Negotiation Of Firms ) 

 

Τύπος συγχωνεύσεως δυο παρόχων ή γενικότερα επικοινωνιακών φορέων με απώτερο 

στόχο  την αύξηση της ανταγωνιστικότητας άλλα και τη δημιουργία μεγαλύτερης 

οικονομικής αξίας που απορρέει από το σύστημα προϊόντων που από κοινού παράγουν και 

παρέχουν στους χρήστες .  Η αξία ενός συστήματος προϊόντων  εκφράζεται ως η 

οικονομική αξία που προκύπτει εάν κάποιο προϊόν συσχετιστεί με κάποιο άλλο  

συμπληρωματικό προϊόν αποτελώντας έτσι ένα σύστημα ή καλύτερα μια ομαδοποίηση 

προϊόντων . Στη διαπραγμάτευση (negotiation) μεταξύ φορέων , ο καθένας από τους δυο 

δεσμεύεται να μειώσει την τιμή χρέωσης της μιας από τις δυο ή περισσότερες υπηρεσίες 

που απαρτίζουν το σύστημα συμπληρωματικών υπηρεσιών , με την προϋπόθεση ότι την 

ίδια τακτική εφαρμόζει και ο έτερος επικοινωνιακός φορέας . Για παράδειγμα  , στη 

βιομηχανία εγγραφής δίσκων κινηματογραφικών DVD, τόσο οι κατασκευαστές των δίσκων 

DVD όσο και οι παραγωγοί ταινιών θεώρησαν αναγκαία τη χαμηλή τιμολόγηση ταινιών 

και δίσκων ώστε να αποδεχτεί η αγορά πιο εύκολα το σύστημα προϊόντων .   

 

Σχετικές Έννοιες : Συνεργασία Οργανισμών , Υποβοηθούμενοι Οργανισμοί , 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of SmallBusinessNotes.com 

   http://www.smallbusinessnotes.com/glossary/defmerger.html

● University of Caliufornia Berkeley , paper by H. Varian 

   www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf 

● Site of Canadian Competition Bureau  

   http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=1707&lg=e
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Διαπραγμάτευση Προτύπων  ( Standards Negotiation ) 

 

Η διαπραγμάτευση που πραγματοποιείται μεταξύ δυο ή περισσοτέρων επικοιωνιακών 

φορέων έτσι ώστε να διαμορφωθούν τα κατάλληλα τεχνολογικά πρότυπα που θα είναι 

κοινώς αποδεκτά . Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπραγμάτευσης προτύπων ο κάθε 

φορέας δικτυακών υπηρεσιών προσπαθεί να μεταπείσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να 

αποδεχτούν τα  τεχνολογικά πρότυπα που ο ίδιος υιοθετεί , αν και το τελικό αποτέλεσμα 

εξαρτάται συνήθως από την επιδραστική δύναμη του κάθε συμμετέχοντα . Η τελευταία 

νοείται ως η ικανότητα του καθενός παρόχου να πείθει τους υπολοίπους πως η περίπτωση 

μη υιοθέτησης των προτύπων που ο ίδιος υιοθετεί , θα έχει ως αποτέλεσμα την ζημιογόνο 

για όλους αποτυχία των διαπραγματεύσεων . Συνέπεια της ανασφάλειας αυτής που 

καλλιεργείται στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων αποτελεί τη συνηθισμένη τακτική 

πολλών παρόχων επικοινωνιακών υπηρεσιών να συνεχίζουν όπως και στο παρελθόν να 

αναπτύσσουν τα δικά τους ιδιοκτησιακά πρότυπα παρόλο που μπορεί να συμμετέχουν στις 

διαπραγματεύσεις προτύπων με άλλους παρόχους . 

 

Σχετικές Έννοιες : Ηγέτης Προτύπων , Πόλεμος Προτύπων 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University of California , paper by H. Varian 

   www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf

● Paper by N. Economides , Stern University 

   http://www.stern.nyu.edu/networks/site.html

 

 

Διασύνδεση Δικτύων  ( Network Interconnection ) 

 

Η διαδικτύωση μέσα από τη σύνδεση πολλών επικοινωνιακών δικτύων μικρότερης 

έκτασης. Η διαδικτύωση ωφελεί σημαντικά τους χρήστες όλων των επιμέρους μικρών 

δικτύων εξαιτίας της έντονης ανάπτυξης εξωτερικοτήτων δικτύου όπου οι πάροχοι 

επικοινωνιακών υπηρεσιών μπορούν να απευθύνονται  σε πιο διευρυμένη αγοραστική βάση 

απ` ότι στο παρελθόν . Έστω πχ η διαδικτύωση των Α , Β και Γ , τα οποία καλύπτουν 

διαφορετική γεωγραφική έκταση το καθένα , όπου το Β τοποθετείται μεταξύ των Α και Γ . 
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Το δίκτυο Β μπορεί είτε να παράσχει υπηρεσίες διαδικτύωσης προς το Α μεταφέροντας 

δεδομένα από το Α προς το Γ είτε να τερματίζει τη κίνηση πληροφορίας από το Α προς το 

Β . Στην πρώτη περίπτωση τόσο οι συνδρομητές του Α όσο και του Γ μπορούν να επωφε- 

ληθούν από τη πρόσβαση σε νέες δικτυακές  υπηρεσίες , άλλα και στη δεύτερη περίπτωση 

οι χρήστες των Α και Β επωφελούνται κατά παρόμοιο τρόπο . Σε συνθήκες «τέλειας» 

διαδικτύωσης οι υπηρεσίες δικτύου παρέχονται σε περιβάλλον αληθινού ανταγωνισμού 

όπου οι χρήστες μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν τις καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες .   

 

Σχετικές Έννοιες : Εξωτερικότητες Δικτύου , Χρέωση Διαδικτύωσης , Επικοινωνιακές 

Υπηρεσίες 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● One of  IBM websites 

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tpfhelp/current/index.jsp?topic=/com.ibm.ztpf.doc

_put.01/gtps2/gtps2m2y.htm

● Site of SearchNetworking.com 

   http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci212368,00.html

● Site of Kerio.com 

   http://www.kerio.com/manual/kwf/en/ch19s03.html

 

 

Διαφοροποίηση Τιμών  ( Price Discrimination ) 

 

Κάποιος πάροχος δικτυακών υπηρεσιών ή γενικότερα προϊόντων επικοινωνιών ακολουθεί 

τη στρατηγική της διαφοροποίησης τιμών όταν πωλεί διαφορετικές μονάδες του ιδίου 

προϊόντος σε διαφορετικές τιμές  ή αλλιώς όταν οι τιμές δεν ίδιες για όλους τους χρήστες 

επικοινωνιακών υπηρεσιών . Κατ` αυτόν τον τρόπο ο πάροχος υπηρεσιών επιτυγχάνει 

μεγαλύτερη κερδοφορία σε αντίθεση με το κέρδος που θα πραγματοποιούσε εάν 

χρησιμοποιούσε τι ίδιες και ταυτόχρονα γραμμικά προσδιοριζόμενες τιμές ή αλλιώς 

χρεώσεις υπηρεσιών . Η διαφοροποίηση τιμών μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει 

κατηγοριών πελατών όπως για παράδειγμα η περίπτωση παροχής εκπτώσεων στους 

χρήστες εκείνους που αποτελούν τους πιο παλαιούς πελάτες  και οι οποίοι βέβαια 

απέδωσαν ήδη μεγάλο κέρδος προς τον οργανισμό παροχής υπηρεσιών . Επίσης η 
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διαφοροποίηση τιμών μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει άλλων χαρακτηριστικών της 

παρεχόμενης υπηρεσίας , όπως για παράδειγμα η περίπτωση εκπτώσεων ανάλογα με την 

ποσότητα υπηρεσιών που παρέχονται στον κάθε χρήστη . 

 

Σχετικές Έννοιες : Διαφοροποίηση Τιμών 1ου Επιπέδου , Διαφοροποίηση Τιμών 2ου 

Επιπέδου, Διαφοροποίηση Τιμών 3ου Επιπέδου ,Τιμή , Χρέωση 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Bized.com 

   www.bized.ac.uk/educators/ he/pearson/lectures/pricing2.ppt     

● Site of TaxGloss.com 

   http://www.taxgloss.com/Tax-Marketing_Topics_P_-_Si-/price_discrimination.html

● Site of McConnelBrue.com 

   http://highered.mcgraw-  

   hill.com/sites/0072875615/student_view0/chapter11/origin_of_the_idea.html 

● Site of FactBites.com 

   http://www.factbites.com/topics/Price-discrimination

 

 

Διαφοροποίηση Τιμών 1ου Επιπέδου  ( First Degree Price Discrimination  ) 
 

Κατά τη διαφοροποίηση χρέωσης πρώτου βαθμού ο πάροχος επικοινωνιακών υπηρεσιών 

διαμορφώνει ειδική τιμολογιακή πολιτική για το καθένα χρήστη του ξεχωριστά  

απολαμβάνοντας το μεγαλύτερο δυνατό όφελος που μπορούσε να επιτύχει συνολικά . Οι 

πελάτες του ή αλλιώς οι καταναλωτές των δικτυακών υπηρεσιών του αναγκάζονται να 

πληρώσουν τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν στο επίπεδο εκείνο τιμών όπου το καθαρό 

ατομικό όφελος τους είναι μηδενικό . Με άλλα λόγια ο μονοπωλητής πάροχος υπηρεσιών 

τους εξαναγκάζει μέσω της τιμολογιακής πολιτικής του να  απολάβουν τη ποσότητα 

υπηρεσίων x έναντι της χρέωσης μ αλλιώς διαφορετικά δεν θα τους παρασχεθούν οι 

υπηρεσίες . Ο κάθε ένας χρήστης τελικά επιλέγει να αποδεχτεί την προσφορά με την 

προϋπόθεση βέβαια ότι το καθαρό όφελος που απολαμβάνει παίρνει θετική τιμή , δηλαδή 

εάν ισχύει u(x) – μ ≥ 0 , όπου u είναι η χρησιμότητα που επιτυγχάνει . 

 

                     Οικονομικά Θέματα Επικοινωνιακών Συστημάτων  _ _   __         __  26 

 

http://www.taxgloss.com/Tax-Marketing_Topics_P_-_Si-/price_discrimination.html
http://highered.mcgraw-/
http://www.factbites.com/topics/Price-discrimination


 
                      Διπλωματική  Εργασία  Στα  Πληροφοροριακά  Συστήματα ________ __            

 
Σχετικές Έννοιες : Διαφοροποίηση Τιμών 2ου Επιπέδου, Διαφοροποίηση Τιμών 3ου 

Επιπέδου ,Τιμή , Χρέωση , Διαφοροποίηση Τιμών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Bized.com 

   www.bized.ac.uk/educators/ he/pearson/lectures/pricing2.ppt     

● Site of TaxGloss.com 

   http://www.taxgloss.com/Tax-Marketing_Topics_P_-_Si-/price_discrimination.html

● Site of McConnelBrue.com 

   http://highered.mcgraw-  

   hill.com/sites/0072875615/student_view0/chapter11/origin_of_the_idea.html 

● Site of FactBites.com 

   http://www.factbites.com/topics/Price-discrimination

 

 

Διαφοροποίηση Τιμών 2ου Επιπέδου  ( Second Degree Price Discrimination  ) 

 

Κατά τη διαφοροποίηση χρέωσης δευτέρου βαθμού ο πάροχος επικοινωνιακών υπηρεσιών 

δεν επιτρέπεται να διαμορφώνει ειδική τιμολογιακή πολιτική για το καθένα χρήστη του 

ξεχωριστά  . Αντίθετα προσδιορίζει κάποιο σύνολο από προσφορές υπηρεσιών σε 

διαφορετικές τιμές επιτρέποντας στον καθένα από τους χρήστες να επιλέξει την προσφορά 

εκείνη που θεωρεί ότι θα του είναι η πιο ωφέλιμη . Ο καθορισμός των τιμών δεν 

επιτυγχάνεται βάσει γραμμικής σχέσης ανάμεσα στη χρέωση και την ποσότητα των 

δικτυακών υπηρεσιών ενώ σύνηθες παράδειγμα διαφοροποίησης τιμών δευτέρου επιπέδου 

αποτελούν οι εκπτώσεις επί της ποσότητας υπηρεσιών . Βέβαια το κέρδος που τελικά 

επιτυγχάνει ο πάροχος υπηρεσιών είναι μικρότερο από εκείνο που θα πραγματοποιούσε εάν 

ακολουθούσε τη διαφοροποίηση τιμών πρώτου επιπέδου . Εάν μ είναι η χρέωση μιας 

ποσότητας επικοινωνιακών υπηρεσιών x  , όπου η x κυμαίνεται εντός πεπερασμένου 

συνόλου αριθμών , τότε οι χρήστες επιλέγουν εκείνη την τιμολόγηση που μεγιστοποιεί το 

καθαρό όφελος τους ui(xi) – μ(xi) για κάθε i = 1,2,…,n .         

 

Σχετικές Έννοιες : Διαφοροποίηση Τιμών 1ου Επιπέδου, Διαφοροποίηση Τιμών 3ου 

Επιπέδου, Τιμή , Χρέωση , Διαφοροποίηση Τιμών 
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Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Bized.com 

   www.bized.ac.uk/educators/ he/pearson/lectures/pricing2.ppt     

● Site of TaxGloss.com 

   http://www.taxgloss.com/Tax-Marketing_Topics_P_-_Si-/price_discrimination.html

● Site of McConnelBrue.com 

   http://highered.mcgraw-  

   hill.com/sites/0072875615/student_view0/chapter11/origin_of_the_idea.html 

● Site of FactBites.com 

   http://www.factbites.com/topics/Price-discrimination

 

 

Διαφοροποίηση Τιμών 3ου Επιπέδου  ( Third Degree Price Discrimination ) 

 

Κατά τη διαφοροποίηση χρέωσης τρίτου βαθμού ο πάροχος υπηρεσιών πραγματοποιεί 

κατηγοριοποίηση των χρηστών-καταναλωτών. Οι χρήστες που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία χρεώνονται το ίδιο για την παροχή κάποιας ποσότητας υπηρεσιών ενώ οι 

χρήστες που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία  , δηλαδή παρουσιάζουν διαφορετική αγο- 

ραστική συμπεριφορά και χαρακτηριστικά , χρεώνονται με διαφορετικό τρόπο . Η μέθοδος 

αυτής διαφοροποίησης των τιμών είναι ίσως ο πιο διαδεδομένος τρόπος διαφοροποίησης 

της χρέωσης όπως για παράδειγμα η κατηγοριοποίηση των χρηστών σε φοιτητές , σε 

απλούς κατοίκους μιας περιοχής και σε επιχειρηματίες όπου η κάθε κατηγορία παρουσιάζει 

διαφορετική ευαισθησία ως προς τις μεταβολές των τιμών όταν πρόκειται να αγοράσουν 

την τελευταία έκδοση κάποιου οικονομικού λογισμικού προγράμματος . Κατά την 

διαφοροποίηση τιμών  p τρίτου επιπέδου , ο κάθε πάροχος x ποσότητας υπηρεσιών προς 

την κατηγορία πελατών i επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της σχέσης Σpixi(pi) – c[ Σxi(pi) ] .   

 

Σχετικές Έννοιες : Διαφοροποίηση Τιμών 1ου Επιπέδου, Διαφοροποίηση Τιμών 2ου 

Επιπέδου,Τιμή , Χρέωση , Διαφοροποίηση Τιμών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Bized.com 
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   www.bized.ac.uk/educators/ he/pearson/lectures/pricing2.ppt     

● Site of TaxGloss.com 

   http://www.taxgloss.com/Tax-Marketing_Topics_P_-_Si-/price_discrimination.html

● Site of McConnelBrue.com 

   http://highered.mcgraw-  

   hill.com/sites/0072875615/student_view0/chapter11/origin_of_the_idea.html 

● Site of FactBites.com 

   http://www.factbites.com/topics/Price-discrimination

 

 

Διαφοροποίηση Υπηρεσιών  ( Service Differentiation ) 

 

Η διαφοροποίηση υπηρεσιών δημιουργεί κατηγοριοποιήσεις στην αγοραστική βάση . Η 

κατάτμηση (segmentation) των συνδρομητών σε κατηγορίες ευνοεί την επιβολή 

διαφορετικών τιμολογιακών πολιτικών από κάποιο πάροχο υπηρεσιών- γεγονός που 

συντελεί στην άριστη κατανομή των υπηρεσιών αλλά και στην πραγματοποίηση του 

μεγαλύτερου κέρδους . Ο  αποτελεσματικότερος τρόπος διαφοροποίησης των δικτυακών 

υπηρεσιών επιτυγχάνεται μέσω μεταβολών στην ποιότητα των υπηρεσιών . Έστω πχ. 

κάποιος πάροχος προσφέρει δυο υπηρεσίες ,η μια με χαμηλό επίπεδο καθυστέρησης της 

πληροφορίας κατά την μετάδοση αλλά και με μικρή πιθανότητα απώλειας των δεδομένων , 

ενώ η άλλη με μεγαλύτερη καθυστέρηση . Η διαφοροποίηση  στην ποιότητα της υπηρεσίας 

διαιρεί την αγοραστική βάση του παρόχου σε δυο κατηγορίες . Στη μια κατηγορία  ανήκουν 

οι χρήστες που χρειάζονται υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζουν πολυμεσικές εφαρμογές και 

υψηλή ποιότητα βίντεο , ενώ στην άλλη ανήκουν οι χρήστες που επιθυμούν υπηρεσίες μόνο 

την υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και περιήγησης  . 

 

Σχετικές Έννοιες : Δικτυακές Υπηρεσίες , Συμφωνία Ποιότηττας Υπηρεσίας 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of IBM 

    http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-slafram/

●Website of Microsoft , paper by P . Key 

   research.microsoft.com/research/ network/publications/nossdav99pk.pdf 

                     Οικονομικά Θέματα Επικοινωνιακών Συστημάτων  _ _   __         __  29 

 

http://www.taxgloss.com/Tax-Marketing_Topics_P_-_Si-/price_discrimination.html
http://highered.mcgraw-/
http://www.factbites.com/topics/Price-discrimination
http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-slafram/


 
                      Διπλωματική  Εργασία  Στα  Πληροφοροριακά  Συστήματα ________ __            

 
● Website of GCom 

   http://www.gcom.com/home/support/whitepapers/thesis/node37.html

 

 

Διαχείριση Δικτύου  ( Network Management ) 

 

Αφορά όλες τις λειτουργίες βελτίωσης της απόδοσης των δικτυακών πόρων , όπως ο 

καθορισμός  συγκεκριμένων τακτικών και μεθόδων  ελέγχου της ασφάλειας των δικτυακών 

δεδομένων , επίσης τις ειδικές περιπτώσεις χρήσης των δικτυακών πόρων  , την 

κοστολόγηση των υπηρεσιών κτλ . Η διαχείριση δικτύου ακόμη περιλαμβάνει δυνατότητες 

απεικόνισης της κυκλοφορίας πληροφοριών αλλά και αξιολόγησης της κατάστασης 

λειτουργίας του τεχνικού εξοπλισμού του δικτύου . Οι λειτουργίες διαχείρισης του δικτύου 

πραγματοποιούνται όταν ο διαχειριστής δικτύου (network administration) ή το λογισμικό 

ελέγχου (control software) ανακαλύπτει ότι απαιτείται ανακατανομή ή αύξηση των 

δικτυακών πόρων με σκοπό την εξυπηρέτηση τους ενεργούς χρήστες του δικτύου βάσει 

προκαθορισμένου επιπέδου ποιότητας . Για παράδειγμα αν για οποιοδήποτε λόγο 

υπερφορτωθεί ένας δικτυακός κόμβος κατά τη διάρκεια κάποιας μετάδοσης δεδομένων ,η 

διαχείριση δικτύου προβαίνει μέσω σηματοδότησης στην επιλογή εναλλακτικού διαθέσιμου 

κόμβου μεταφοράς . 

 

Σχετικές Έννοιες : Καταμέτρηση Χρήσης Των Πόρων , Τιμοόγιακές Απαιτήσεις Του 

Διαχειριστού δικτύου 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Institute for Telecommunication Services , Colorado  

   http://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/dir-024/_3526.htm

● Site of Webopedia.com 

    http://www.pcwebopedia.com/TERM/n/network_management.html

● Site Of CENET.org 

    http://www.ceenet.org/workshops/lectures2000/Nevenko_Bartolincic/network_mgmt/sld003.htm

 

 

Διαχειριστής Χρέωσης Υπηρεσιών ( User Tariffing Manager / UTM ) 
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Εφαρμογή επεξεργασίας και καταμέτρησης της χρέωσης επικοινωνιακών υπηρεσιών προς 

τον χρήστη που προτάθηκε για περιβάλλοντα  «πολυυπηρεσιακών» ΑΤΜ δικτύων 

(Charging and Accounting Schemes in Multiservice ATM Networks) . Ο διαχειριστής 

χρέωσης του χρήστη παρουσιάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές χρέωσης που παρέχονται 

κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης του χρήστη με το τερματικό ή γενικότερα με το 

υπολογιστικό σύστημα που είναι συνδεδεμένο στο επικοινωνιακό δίκτυο . Ο διαχειριστής 

χρέωσης (user tariffing manager) ενημερώνει το συνδρομητή σχετικά με τις παραμέτρους 

που αφορούν την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική και γενικότερα το συμβόλαιο παροχής 

υπηρεσιών . Επιπλέον μπορεί να διαπραγματευθεί τους όρους του μοντέλου χρέωσης που ο 

συνδρομητής εν τέλει επέλεξε , όπως επίσης και να καταγράψει την ποσότητα πληροφορίας 

που εκείνος διακίνησε . Βάσει της τελευταίας λειτουργίας , ο διαχειριστής χρέωσης υπολο-

γίζει το κόστος χρήσης των δικτυακών πόρων από την παροχή κάποιας δικτυακής 

υπηρεσίας προς τον χρήστη . 

 

Σχετικές Έννοιες : Τιμολογιακές Απαιτήσεις Του Διαχειριστού Δικτύου  , Διαχείριση 

Δικτύου 

 

Βιβλιογραφική Αναφορά : 

● D.J. Songhurst , Charging Communication Networks , Elsevier Publ. ,© 1999 

 

 

Δίκτυα Μοναδικής & Διπλής Κατεύθυνσης  

( One-Way and Two-Way Networks ) 

 

Υποθέσουμε δυο διασυνδεδεμένα δίκτυα Α και Β όπου ΑΒ είναι η παροχή υπηρεσιών του 

Α προς το Β ενώ ΒΑ η αντίστροφη παροχή υπηρεσιών του Β προς το Α . Εάν οι υπηρεσίες 

ΑΒ και ΒΑ είναι διακριτές (distinct) δηλαδή διαφορετικές μεταξύ τους , τότε τα Α ,Β 

ονομάζονται  δίκτυα διπλής κατεύθυνσης (two-way network) . Το φαινόμενο των δικτύων 

διπλής κατεύθυνσης εμφανίζεται στα σιδηροδρομικά άλλα και αυτοκινητιστικά δίκτυα  

εκτός βέβαια από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών . Όταν μια από τις κατευθύνσεις παροχής 

υπηρεσιών δηλαδή η ΑΒ ή η ΒΑ δεν τεχνικά εφικτή ή όταν ακόμη δεν παρέχει οικονομικό 

όφελος τότε η διαδικτύωση των Α και Β συνιστά ένα δίκτυο μονής κατεύθυνσης (one-way 

network) . Παράδειγμα δικτύου μονής κατεύθυνσης αποτελεί το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό 
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δίκτυο εκπομπής όπου η παροχή υπηρεσιών έχει νόημα άλλα και είναι εφικτή μόνο από τη 

μια κατεύθυνση . Σημειώνεται ότι βασικό γνώρισα τόσο των δικτύων μονής όσο και διπλής 

κατεύθυνσης είναι η συμπληρωματικότητα που ανάμεσα στους πόρους του δικτύου . 

 

Σχετικές Έννοιες : Διασύνδεση Δικτύων ,Τηλεποιοκνωνιακά Δίκτυα 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper by N. Economides , Stern University 

   http://www.stern.nyu.edu/networks/site.html

● Internet Society Publications : ISP Column 

   http://ispcolumn.isoc.org/2003-02/performance-measure.html

● Paper by N . Economides  & L. J. White, Stern University 

   www.stern.nyu.edu/networks/ Economides_White_One-Way_Networks.pdf 

 

 

Δικτυακές Υπηρεσίες  ( Network Services ) 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους συνδρομητές-χρήστες ενός δικτύου με αντίτιμο κάποιο 

ποσό χρέωσης . Διακρίνονται σε υψηλότερου και  χαμηλότερου επιπέδου υπηρεσίες , αφού 

οι πρώτες αλληλεπιδρούν άμεσα με τους πελάτες ενώ οι δεύτερες χρησιμοποιούνται έμμεσα 

από τους χρήστες χωρίς να το αντιλαμβάνονται . Για παράδειγμα το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail) αποτελεί υπηρεσία υψηλότερου επιπέδου του Διαδικτύου την οποία 

αντιλαμβάνονται άμεσα οι χρήστες . Σε αντίθεση η υπηρεσία ηλεκτρονικής περιήγησης 

(web browsing) χρησιμοποιεί την κατωτέρου επιπέδου υπηρεσία μεταφοράς δεδομένων με 

σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα διάφορα τερματικά (terminals) και τους 

εξυπηρετητές δικτύου (servers) όπου βρίσκονται εγκατεστημένα τα δεδομένα . Η ποιότητα 

των υπηρεσιών υψηλότερου επιπέδου εξαρτάται από την ποιότητα των υπηρεσιών 

χαμηλότερου επιπέδου  , γι` αυτό και όλοι οι παράμετροι των υπηρεσιών αποτελούν βασικά 

συστατικά στοιχεία του συμβολαίου σύνδεσης . 

 

Σχετικές Έννοιες : Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ,Πολιτικές /Μοντέλα Συμβολαίων , 

Συμβόλαιο Παροχής Υπηρεσιών 
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Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University of Edinburgh  

   http://www.ucs.ed.ac.uk/nsd/srv-3rd.html

● Site of Webopedia.com 

    http://www.webopedia.com/TERM/N/network_service_provider.html

● Website of University of Oxford 

    http://www.ict.ox.ac.uk/team/service-definitions/oucs-network.xml

 

 

Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  ( Computer Network ) 

 

Είναι το δίκτυο που συνδέει διαφόρων τύπων υπολογιστές αλλά και διάφορες 

υπολογιστικές συσκευές όπως τα τερματικά , οι εκτυπωτές , τα  modems κτλ. Τα δίκτυα 

υπολογιστών με τα οποία είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι χρήστες είναι τα ευρείας 

κλίμακας όπως για παράδειγμα το τηλεφωνικό δίκτυο .Ωστόσο υπάρχουν και τα δίκτυα 

τοπικής κλίμακας (LANs) τα οποία καλύπτουν περιορισμένη γεωγραφική περιοχή όπως 

είναι τα δίκτυο ενός πανεπιστημίου , το δίκτυο που συνδέει τους υπολογιστές  που 

βρίσκονται μέσα σε ένα κτίριο κτλ..  Επίσης υπάρχουν και τα μητροπολιτικά δίκτυα 

(MANs) που καλύπτον πιο ευρύτερη περιοχή από τα δίκτυα τοπικής κλίμακας . 

 

Σχετικές Έννοιες : Επικοινωνιακά Δίκτυα , Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ,  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of ATIS Committee 

   http://www.atis.org/tg2k/_computer_network.html

● Site of ComputerHope.com 

   http://www.computerhope.com/jargon/network.htm

● A definition by December.com 

   http://www.december.com/web/text/tutor/defs.html

 

 

Δίκτυο Πιστωτικών Καρτών  ( Credit Card Network / CCN ) 

                     Οικονομικά Θέματα Επικοινωνιακών Συστημάτων  _ _   __         __  33 

 

http://www.ucs.ed.ac.uk/nsd/srv-3rd.html
http://www.webopedia.com/TERM/N/network_service_provider.html
http://www.ict.ox.ac.uk/team/service-definitions/oucs-network.xml
http://www.atis.org/tg2k/_computer_network.html
http://www.computerhope.com/jargon/network.htm
http://www.december.com/web/text/tutor/defs.html


 
                      Διπλωματική  Εργασία  Στα  Πληροφοροριακά  Συστήματα ________ __            

 
Το επικοινωνιακό δίκτυο που επιτρέπει την αγορά  προϊόντων και υπηρεσιών  μέσα από τη 

χρήση εμπορικών καρτών . Τα δίκτυα εμπορικών πιστωτικών καρτών κατέχουν αρκετά 

πολύπλοκη δομή ως προς τη διαδικασία εμπορικών συναλλαγών και πληρωμής . Μια 

τυπική εμπορική συναλλαγή περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς παράγοντες : α) τον πελάτη 

που επιθυμεί να προβεί στην αγορά προϊόντος μέσω πιστωτικής κάρτας  , β) την τράπεζα 

που εξέδωσε την εμπορική κάρτα του πελάτη , γ) τον έμπορο ή παραγωγό που προσφέρει 

το προϊόν  και  δ) την τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται ο έμπορος . Κατόπιν την 

συναλλαγής ο έμπορος δεν εισπράττει στο ακέραιο το ποσό χρημάτων που κατέβαλε 

αρχικά ο πελάτης στην τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα του  , άλλα εισπράττει 

μικρότερο χρηματικό ποσό . Για παράδειγμα εάν η αξία του προϊόντος που κατέβαλε ο πε- 

λάτης στην τράπεζα ήταν 100 $ , ο έμπορος μπορεί εν τέλει να εισέπραξε 96 $  καθώς η 

διαφορά των 4 $ συνιστά τα έσοδα από την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών που διανέμονται             

τόσο στην τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται ο έμπορος όσο και στην τράπεζα που εξέ- 

σε την εμπορική κάρτα του πελάτη . 

 

Σχετικές Έννοιες : Ηλεκτρονικό Εμπόριο Μεταξύ Οτγανισμών , Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Πελάτη /Οργανισμού 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Stern University , paper by N. Economides 

   www.stern.nyu.edu/networks/frbstlre.pdf

● Site of Answers.com 

   http://www.answers.com/topic/charge-card

● Site of ADVFN.com 

   http://www.advfn.com/money-words_term_1199_credit_card.html

 

 

Δίλημμα Του Φυλακισμένου  ( Prisoner’s Dilemma ) 

 

Μοντέλο από τη θεωρία παιγνίων που αναλύει τη συμπεριφορά δυο συμμετεχόντων 

(παρόχων ή καταναλωτών ή ρυθμιστικής αρχής) στην αγορά των επικοινωνιακών 

υπηρεσιών  όπου το όφελος που προκύπτει από την υιοθέτηση κάποιας στρατηγικής από 

τον ένα συμμετέχοντα ταυτίζεται με τη ζημία που προκαλεί στον αντίπαλο του. Σύμφωνα 
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με τη θεωρία του Διλήμματος του Φυλακισμένου υπάρχουν δυο κακοποιοί που διέπραξαν 

από κοινού ληστεία και οι οποίοι συνελήφθησαν αλλά και φυλακίστηκαν . Ο καθένας από  

τους κακοποιούς έχει δυο επιλογές , είτε δηλαδή να προδώσει ως υπεύθυνο του εγκλήματος 

τον άλλο φυλακισμένο , είτε να μην τον προδώσει , δηλαδή ο καθένας από τους δυο 

φυλακισμένους i ,j μπορεί α)να «συνεργαστεί» , ή β) να «λιποτακτήσει» .Ο κακοποιός που 

επιλέγει την πρώτη στρατηγική αρνείται κατά τη διαδικασία ανάκρισης του από τους 

αστυνομικούς να δώσει πληροφορίες για τη ληστεία ενώ εάν ακολουθήσει τη δεύτερη 

στρατηγική πράττει το αντίθετο . Στόχος του καθενός φυλακισμένου είναι να καταδώσει 

τον άλλο έτσι ώστε να απολάβει ο ίδιος καλύτερη μεταχείριση αλλά και μικρότερη τιμωρία 

από εκείνον .   

 

Σχετικές Έννοιες : Θεωρία Παιγνίων , Ολιγοπώλιο , Ρύθμιση Επικοινωνιακής Αγοράς 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of WilliamKing.com 

   http://william-king.www.drexel.edu/top/eco/game/dilemma.html

● Stanford University 

   http://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/

● Paper by prof.  J. A. Fletcher & M. Zwick  

   www.sysc.pdx.edu/~jeff/group_ sel_workshop/fletcher_zwick.pdf

 

Δομή Της Κίνησης Πληροφοριών & Αναπροσαρμογή Τιμών 
( Traffic Structure & Rebalancing ) 

 

Γενική έννοια που εκφράζει την αναλογία που παρουσιάζει το εκάστοτε μοντέλο χρέωσης  

μεταξύ σταθερής (fixed) και μεταβλητής χρέωσης , όπως αυτό διαφαίνεται από το 

λογαριασμό παροχής υπηρεσιών (customer’s bill) που αποστέλλεται προς το χρήστη . Τα 

σταθερά τέλη (fixed charges) αφορούν το σταθερό κόστος σύνδεσης στο επικοινωνιακό 

δίκτυο που επιβαρύνει το χρήστη όπως και τη μίσθωση της γραμμής σύνδεσης που 

απαιτείται για τη εγκατάσταση του χρήστη με το τοπικό τηλεφωνικό ή επικοινωνιακό 

κέντρο του φορέα παροχής υπηρεσιών . Η χρέωση επί τη βάσει της χρήσης των δικτυακών 

πόρων (usage charge) μπορεί γενικά να περιλαμβάνει  τρεις κατηγορίες τιμολόγησης : α) η 

χρέωση των τοπικών (local calls) κλήσεων , β) τη χρέωση για τις κλήσεις ευρείας (long 
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distance calls) κλίμακας , όπως επίσης και τη γ) χρέωση των διεθνών κλήσεων που 

πραγματοποιούνται κατόπιν διασύνδεσης πολλών δικτύων . Η διαδικασία αναπροσαρμογής 

των τιμών (rebalancing process) εκτείνεται μεταξύ της χρέωσης χρήσης (usage charging) 

των πόρων  ( η οποία τείνει να μειώνεται για κλήσεις ευρείας κλίμακας ) και μεταξύ της 

σταθερής χρέωσης . 

 

Σχετικές Έννοιες : Αναπροσαρμογή Τιμών , Σταθερό Κόστος , Τιμολόγηση Βάσει Της 

Αναμενόμενης Χρήσης , Υπολογισμός Λογαριασμού Χρέωσης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Website of OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) 

   www.oecd.org/dataoecd/38/16/2758623.pdf 

● Site of About.com 

    http://economics.about.com/cs/economicsglossary/l/bldeffixedcosts.htm

● Site of Cornell University , article by R. D. Vernon 

   http://www.cit.cornell.edu/oit/Arch-Init/netbilling

 

 

Δυναμική Παράμετρος  ( Dynamic Parameter ) 

 

Δυναμικοί παράμετροι του συμβολαίου παροχής δικτυακών υπηρεσιών που καθορίζουν 

πως θα πρέπει ο χρήστης-συνδρομητής να χρησιμοποιεί τους πόρους του δικτύου . Οι 

δυναμικοί παράμετροι μεταβάλλονται κατά τη χρονική διάρκεια ενός συμβολαίου παροχής 

υπηρεσιών . Η μη απώλεια δεδομένων κάθε φορά που συνδέεται ο χρήστης με το δίκτυο ,  

με την προϋπόθεση όμως ότι η μετάδοση εύρους ζώνης θα είναι τάξεως  1 Mbps και με 

δυναμική δυνατότητα να επιτύχει ακόμη και 2 Mbps , αποτελεί παράδειγμα δυναμικής 

παραμέτρου . Η χρέωση των δυναμικών παραμέτρων του συμβολαίου παρέχει στους 

χρήστες κίνητρο να χρησιμοποιούν λιγότερους δικτυακούς πόρους οπότε τελικά 

διευκολύνεται η όλη λειτουργία του δικτύου . Όσο αυξάνει η χρέωση των δυναμικών 

παραμέτρων οι χρήστες δεν έχουν κίνητρο να χρησιμοποιούν τους επιπλέον πόρους του 

δικτύου που τους επιτρέπει το δυναμικό μέρος του συμβολαίου . Τελικά στην πράξη , 

εξαιτίας του μηχανισμού τιμολόγησης η διαχείριση δικτύου συνήθως έχει να ικανοποιήσει 

μόνο τις στατικές παραμέτρους .    
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Σχετικές Έννοιες : Παράμετροι Συμβολαίου , Πολιτικές /Μοντέλα Συμβολαίων , Στατική 

Παράμετρος 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● One of  ACS Sites  

   http://openacs.org/doc/acs-service-contract/

● Site of Wikipedia.org (on-line encyclopedia) 

   http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Level_Agreement

 

 

Δυναμική Τιμολόγηση  ( Dynamic Pricing )  

 

Μέθοδος τιμολόγησης παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών κατά την οποία η χρέωση 

διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας ανάλογα με τη ζήτηση αλλά και το επίπεδο 

ποιότητας της υπηρεσίας . Η δυναμική τιμολόγηση αποτελεί συνηθισμένη τακτική των 

παρόχων υπηρεσίας πρόσβασης σε ευρεία δίκτυα αλλά και στο Διαδίκτυο , αλλά και 

υιοθετείται και από ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως για 

παράδειγμα οι καφετέριες με Η/Υ (Internet Cafe) . Η χρέωση της υπηρεσίας πρόσβασης 

ανά χρονική μονάδα δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται με σκοπό να υπάρξει ισορροπία 

ζήτησης αλλά και  παροχής δικτυακών υπηρεσιών . Με τη χρησιμοποίηση χαμηλής 

χρέωσης για σύνδεση στο Διαδίκτυο κατά τις χρονικές περιόδους  της ημέρας που δεν 

ανήκουν στις  ώρες αιχμής  , αρκετοί  χρήστες προτιμούν να αποφεύγουν τη σύνδεση με το 

Διαδίκτυο σε ώρες αιχμής . Σαν αποτέλεσμα μειώνεται η  υπερβολική ζήτηση υπηρεσιών 

πρόσβασης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και αποτρέπεται η συμφόρηση . 

 

Σχετικές Έννοιες : Τιμολόγηση Σε Διαφορετικές Χρονικές Περιόδους , Μοντέλο Πάγιας 

Χρέωσης , Σταθερό Κόστος , Δυναμική Παράμετρος 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of PIMjournal.com 

    http://www.pim-journal.com/2005/04/dynamic-pricing-paradigm-or-paradox/

● Site of About.com 
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   http://onlinebusiness.about.com/od/onlinebusinessglossary/g/dynamicpricing.htm

● Site of Virginia  Journal of Technology 

   http://www.vjolt.net/vol6/issue2/v6i2-a11-Weiss.html

 

 

Εγγυημένη Υπηρεσία  ( Guaranteed Service ) 

 

Η δικτυακή υπηρεσία που εγγυάται ο πάροχος ότι θα παράσχει στον χρήστη-συνδρομητή 

βάσει του συμβολαίου παροχής υπηρεσιών .Οι εγγυήσεις υπηρεσιών έχουν ως αποτέλεσμα  

την κράτηση δικτυακών πόρων οι οποίοι θα δύνανται να εξυπηρετούν το χρήστη ανά πάσα 

στιγμή . Συγκεκριμένα  αν θα πρέπει να παρέχεται προκαθορισμένο επίπεδο ποιότητας της 

υπηρεσίας που θα εκφράζεται με διάφορες παραμέτρους όπως ο καθορισμός του 

επιτρεπτού εύρους ζώνης  , θα πρέπει να υπάρξει κράτηση καθορισμένων δικτυακών 

συνδέσμων (links) . Οι εγγυήσεις υπηρεσίας μπορεί επίσης να επιτρέπουν ευελιξία στον 

τρόπο αξιοποίησης των δικτυακών πόρων από την πλευρά του χρήστη ,όπως για 

παράδειγμα μπορεί να είναι εγγυημένη  η μη απώλεια δεδομένων με την προϋπόθεση ότι ο 

χρήστης δεν θα υπερβαίνει το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων της τάξεως Κ Μbps . Η 

διαχείριση δικτύου μπορεί να πετυχαίνει αποδοτική χρήση των δικτυακών πόρων 

μεταβάλλοντας το ρυθμό μετάδοσης Κ Μbps ανά χρήστη . 

 

Σχετικές Έννοιες : Συμφωνία Ποιότητας Υπηρεσίας , Υπηρεσία Βέλτιστης Απόδοσης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University of Aberdeen 

    http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/arq-pages/best-effort.html

● Site of Linktionary.com ( on line dictionary) 

    http://www.linktionary.com/b/best_effort.html

● Papers from MSDN.com (site of Microsoft) 

   http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/qos/qos/best_effort.asp

 

 

Ελαστικότητα  ( Elasticity ) 
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Η ελαστικότητα εκφράζει κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο χρήστης υπηρεσιών να 

μεταβάλλει τη ζητούμενη ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εάν αυξηθεί η χρέωση 

τους κατά μια μονάδα . Η σχέση ανάμεσα στην τιμή και στη ζητούμενη ποσότητα 

υπηρεσιών είναι αρνητική , δηλαδή  όσο αυξάνει η τιμή μειώνεται η ζήτηση υπηρεσιών . Η 

παραπάνω σχέση διαφαίνεται και από τον τύπο της ελαστικότητας εj = dxj(p)/dpj / xj/pj  , 

οπού η συνάρτηση της τιμής pj(x) = du(x) / dxj  . Από την τελευταία όμως συνάρτηση τιμής 

είναι γνωστή η αρνητική σχέση μεταξύ τιμής και ποσότητας υπηρεσιών , δηλαδή dpj(x) 

/dxj < = 0 οπότε προκύπτει ότι η ελαστικότητα  παίρνει αρνητικές τιμές . Όταν η απόλυτη 

τιμή της ελαστικότητας είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα δηλαδή |ε| >1 τότε η ζήτηση 

υπηρεσιών είναι ελαστική , με άλλα λόγια οι χρήστες έχουν την τάση να μεταβάλλουν τις 

ζητούμενες ποσότητες υπηρεσιών μετά από μεταβολές στην τιμή .Όταν όμως  |ε| < 1 οι  

χρήστες δεν θα μεταβάλλουν σε μεγάλο βαθμό την ζήτηση τους εξαιτίας μεταβολής της 

τιμής  , δηλαδή η ζήτηση θεωρείται ανελαστική .  

 

Σχετικές Έννοιες : Σταυροειδής Ελαστικότητα , Συνάρτηση Ζήτησης  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Answers.com 

   http://www.answers.com/topic/elasticity

● Site of EconTools.com 

   http://www.econtools.com/jevons/java/elastic/Elasticity.html

● Site of QuickMBA.com 

   http://www.quickmba.com/econ/micro/elas/ped.shtml

 

 

Έλεγχος Ροής Δεδομένων  ( Flow Control ) 

 

Βασική λειτουργία της διαχείρισης δικτύου (network management) που αφορά το συνεχή 

έλεγχο της συχνότητας με την οποία  θα μετακινείται η πληροφορία μεταξύ των δικτυακών 

κόμβων . Ο έλεγχος ροής της πληροφορίας μπορεί να εφαρμοστεί μέσω της τεχνολογίας 

δικτύου . Συγκεκριμένα , η τεχνολογία δικτύου παράγει μηνύματα (signals) , τα οποία στη 

συνέχεια αποστέλλει προς τις οντότητες του δικτύου οι οποίες  είναι υπεύθυνες για την 

παραγωγή της ποσότητας πληροφορίας που θα μετακινηθεί εντός δικτύου . Τέτοιου είδους 
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οντότητες είναι συνήθως το λογισμικό που παρέχει τις διάφορες δικτυακές υπηρεσίες προς 

τους χρήστες .  

  

Σχετικές Έννοιες : Διαχείριση Δικτύου , Δικτυακές Υπηρεσίες 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Webopedia.com 

   http://www.webopedia.com/TERM/F/flow_control.html

● Site of WhatIs.com 

   http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci212135,00.html

● Site of ComputerUser.com 

   http://www.computeruser.com/resources/dictionary/definition.html?lookup=2735

 

 

Έλλειμμα Κόστους Πρόσβασης   ( Access Deficit ) 

 

Το αρνητικό περιθώριο κέρδους ή αλλιώς έλλειμμα που συνήθως παρουσιάζουν οι πάροχοι 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για υπηρεσίες  τοπικής πρόσβασης (local access) προς στο 

δίκτυο . Το έλλειμμα αυτό οφείλεται στην αδυναμία κάλυψης του κόστους παροχής .Επίσης 

το έλλειμμα ενισχύεται και από μοντέλα χρέωσης που ενθαρρύνουν την αυξημένη χρήση 

των δικτυακών πόρων , προκαλώντας κατ` αυτόν τον τρόπο περαιτέρω αύξηση στο κόστος 

παροχής . Βέβαια όπως φαίνεται και στα παρακάτω στοιχεία του πίνακα που αντιπρο-

σωπεύουν μια τυπική τηλεφωνική εταιρία , παρατηρείται κερδοφορία για τις υπηρεσίες 

ευρείας κλίμακας . Ο κύριος τρόπος βέβαια αποφυγής ή ελάττωσης του ελλείμματος θα 

ήταν αύξηση της χρέωσης των υπηρεσιών τοπικής πρόσβασης σε επίπεδο όπου 

υπερκαλύπτεται το κόστος παροχής τους και ταυτόχρονα αποφυγή τιμολόγησης που 

παρέχει κίνητρα για μεγάλη χρήση των δικτυακών πόρων από τους συνδρομητές .Ωστόσο , 

για λόγους κοινωνικής ωφελείας αλλά και εξαιτίας επιρροών από το κράτος οι φορείς 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι απρόθυμοι στο να αυξήσουν σημαντικά τη χρέωση 

υπηρεσιών τοπικής πρόσβασης στο βαθμό που καλύπτεται το κόστος παροχής τους .     

 
 

Είδος Υπηρεσίας 

 

Τοπικής Πρόσβασης 

 

Τοπικ ς  Ευρε κας 1 

 

Ευρεία  2 ής Χρήση

 

ίας Κλίμα ς Κλίμακας
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Έσοδα +  ++++++++++ 
Κόστος ---------- ----- 
Περιθώριο --------- --- +++ ++++++++ 

   

Σχετικές  : Χρέωση   

 

 Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

/ecict/documents/ Pricing_and_Tariffing_OECS_Draft.pdf 

Huntley , N. MacKerrell & A. Asghar    

 ++ +++++

--- -- 

 Έννοιες  Πρόσβασης

Σχετικοί

● Site of CARANA corporation , paper by prof.  M. Tasschdjian 

   www.carana.com

●  University of Edinburgh , article by J. 

   http://www.law.ed.ac.uk/ahrb/script-ed/issue2/broadband.asp

● Europa , gateway to European Community 

   http://www.europa.org 

 

 

Έμμεσο Κόστος  ( Indirect Cost ) 

έρος του κόστους που έμμεσα σχετίζεται με την παροχή κάποιας δικτυακής υπηρεσίας . 

ν παροχή κάποιας σύνθετης ποσότητας δικτυακών 

 , όπου αξιολογείται το επί μέρους κόστος της κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά . Για 

 Χρέωση

 Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

http://www.investorwords.com/2436/indirect_cost.html

 

Μ

Το έμμεσο κόστος συνήθως αφορά τη

υπηρεσιών

παράδειγμα κάποια τηλεφωνική «διεπαφή» (telephone switch) μπορεί να χρησιμοποιείται 

για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων τόσο μικρής όσο και ευρείας κλίμακας . 

Μια πρώτη μέθοδος υπολογισμού του έμμεσου κόστους της τηλεφωνικής διεπαφής είναι η 

το κόστος που προκύπτει εάν διαιρεθεί το συνολικό κόστος της διεπαφής με τον αριθμό  

κλήσεων που καταμετρήθηκε και αφορά ξεχωριστά τον ένα και το δεύτερο τύπο κλήσεων . 

 

Σχετικές Έννοιες : Άμεσο Κόστος , Χρέωση Κλήσης  ,  Υπηρεσιών 

 

Σχετικοί

● Site of InvestorWords 

   

● University of Ontario 

   http://www.uoit.ca/EN/main/11259/11270/12167/12176/indirect_costs.html
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● Polytechnic University of Brooklyn  

m   http://www.poly.edu/cng/rates-overhead-indirect-cost.cf

 

 

Εμπορευματοποίηση Προϊόντων  ( Commoditizing  Products ) 

ρόπος παρακίνησης ενός παρόχου επικοινωνιακών ή πληροφοριακών προϊόντων ώστε να 

ιοθετήσει χαμηλή τιμολόγηση πάνω σε προϊόντα που αποτελούν συμπληρωματικά άλλων 

υακών υπηρεσιών, 

 πάροχος τους αποβλέπει στην τόνωση του ανταγωνισμού της αγοράς , ο οποίος και θα 

χετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

 

Τ

υ

προϊόντων . Μέσω της εμπορευματοποίησης των συμπληρωματικών δικτ

ο

συντελέσει στον καθορισμό χαμηλής τιμολόγησης  σε υπηρεσίες που εμφανίζουν 

συμπληρωματικότητα  . Για παράδειγμα  , η Microsoft ίδρυσε το Windows Compatibility 

Lab έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές του υλικού μέρους (hardware) 

ηλεκτρονικών υπολογιστών θα παράγουν συμβατούς υπολογιστές με τις διάφορες εκδόσεις 

του λειτουργικού προγράμματος των Windows . Κατ` αυτόν τον τρόπο εντείνεται ο 

ανταγωνισμός στην παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών –γεγονός που θα συντελέσει 

στην ταυτόχρονη μείωση των τιμών άλλα και αύξηση της ζήτησης . 

 

Σχετικές Έννοιες : Συμβατότητα , Ηλεκτρονικό Εμπόριο Μεταξύ Οργανισμών , 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πελάτη / Οργανισμού ,Συμπληρωματικά Προϊόντα 

 

Σ

● Site of SmallBusinessNotes.com 

   http://www.smallbusinessnotes.com/glossary/defmerger.html

● Site of LearnLink.com 

emhof/ Files/2N03_Concentration&mergers.pdf 

eau  

D=1707&lg=e

   www.learnlink.mcmaster.ca/~barb.blo

● Site of Canadian Competition Bur

   http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemI

 

 

Εξάρτηση Μονοπατιού  ( Path Dependence ) 
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Ο προσδιορισμός του ποσού χρέωσης μιας δικτυακής υπηρεσίας ή προϊόντος βάσει της ήδη 

 πολιτική ανταγωνισμού που πολλές 

ορές ακολουθεί κάποιος φορέας επικοινωνιών εξαρτάται από το βαθμό ανάπτυξης των 

χετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Path_dependence

υπάρχουσας αγοραστικής βάσης του προϊόντος . Η

φ

πωλήσεων που παρουσίασαν η τρέχουσα δικτυακή υπηρεσία ή και οι παλιότερες εκδόσεις 

της . Για παράδειγμα η χρέωση της υπηρεσίας τηλεσυνδιάσκεψης εξαρτάται από τον 

αριθμών των ήδη εγκατεστημένων συνδέσεων τηλεσυνδιάσκεψης που απολαμβάνουν οι 

υπάρχοντες χρήστες . Απλούστερο παράδειγμα αποτελεί και ο προσδιορισμός της τιμής 

πώλησης των συσκευών αναπαραγωγής ταινιών VHS βάσει της υπάρχουσας αγοραστικής 

βάσης των συσκευών VHS  . Σε αρκετές περιπτώσεις   ωστόσο, αρκετοί ανταγωνιστές-

πάροχοι επικοινωνιακών υπηρεσιών που επωφελούνται από τυχόν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην παραγωγή της ή από μια πιο αποδοτική τιμολογιακή πολιτική 

κατορθώνουν να αποδεσμεύονται από την αγοραστική ισχύ των ανταγωνιστών τους . 

 

Σχετικές Έννοιες : Συμβατότητα   

 

Σ

● Website of Wikipedia 

  

●  University of York , paper by I. Greener 

gement/research/ 

f   

y 

ss/p.html

    www.york.ac.uk/mana

working_paper_series/working%20paper%203.pd

● University of Washington , on-line glossar

   http://faculty.washington.edu/krumme/glo

 

 

Εξωτερικότητες Αποδοχής  ( Adoption Externalities )  

ι Εξωτερικότητες Αποδοχής συναντώνται σε αρκετά οικονομολογικά εγχειρίδια και 

ζόμενη τεχνολογία από το 

γοραστικό κοινό. Η τιμή στην οποία θα πωληθούν οι  νέες δικτυακές υπηρεσίες ,αλλά και 

 

Ο

εκφράζουν κατά πόσο γίνεται αποδεκτή κάποια νεοεμφανι

α

η ποιότητα τους καθορίζεται σημαντικά από το κατά πόσο έγινε αποδεκτή η νέα δικτυακή 

τεχνολογία από το ευρύτερο κοινό . 
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Σχετικές Έννοιες : Εξωτερικότητες Δικτύου ,Δικτυακές Υπηρεσίες , Επικοινωνιακά Δίκτυα 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

 site of BePress ●
     www.bepress.com/bejte/contributions/vol4/iss1/art3/

● SSRN Database 

    http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=369120

● Site of Utah State University 

    http://www.chu.edu.tw/~yinyang/ch1.htm

 

 

Εξωτερικότητες Δικτύου ( ή Αποτελέσματα Δικτύου) 
Network Externalities ( or  Network Effects) ) 

θμός των συνδρομητών-

αναγνωρίζονται ότι είναι οι δικτυακές 

πηρεσίες από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά . Κατά συνέπεια όταν κάποιο άτομο αποφασίζει 

χετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

 http://www.utdallas.edu/~liebowit/jep.html

( 

 

Η εξωτερικότητα δικτύου δηλώνει ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο αρι

χρηστών ενός δικτύου τόσο και πιο πολύτιμες 

υ

να γίνει συνδρομητής ενός δικτύου , εκτός από αυτόν απολαμβάνουν όφελος και οι λοιποί 

χρήστες του δικτύου .Ωστόσο ο χρήστης αποφασίζει να γίνει συνδρομητής μόνο όταν 

θεωρεί ότι το όφελος που θα απολάβει θα υπερκαλύπτει το κόστος χρήσης της δικτυακής 

υπηρεσίας .Αρκετά συχνά οι πάροχοι δικτυακών υπηρεσιών τιμολογούν τις υπηρεσίες τους 

αρκετά χαμηλότερα από το πραγματικό κόστος με σκοπό να προσελκύσουν μεγάλη 

αγοραστική μάζα  . Άλλες πάλι φορές το κόστος πρόσβασης στις δικτυακές υπηρεσίες 

μπορεί να είναι μηδενικό όπως συμβαίνει με τη περίπτωση των ακαδημαϊκών δικτύων . 

 

Σχετικές Έννοιες : Εξωτερικότητες Αποδοχής , Χρέωση Πρόσβασης , Κρίσιμη Μάζα 

 

Σ

● Website of The University Of Texas at Dallas 

  

● Paper by N. Economides , Stern University 

   http://www.stern.nyu.edu/networks/site.html

● Paper by  Santa Barbara University of California website 

04/networks.pdf   www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/Ec100CS
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Εξωτερικότητες Κλήσης  ( Call Externalities ) 

ι περιπτώσεις εκείνες στις 

 τόσο στον πάροχο της όσο και στον 

ποδέκτη της που πληρώνει για την απόκτηση της , δηλαδή πρόκειται για θετική 

χετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

 http://www.tcd.ie/Economics/SER/archive/1999/essay19.html

 

Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται για να δηλωθούν συνήθως  ο

οποίες μια δικτυακή υπηρεσία αποφέρει κάποιο όφελος

α

εξωτερικότητα δικτύου . Αν και η παραπάνω αρχή θεωρείται ως προϋπόθεση παροχής 

δικτυακών υπηρεσιών , ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις αρνητικής εξωτερικότητας 

κλήσης (negative call externality) όπως για παράδειγμα η υπηρεσίες telemarketing , ή 

«τυφλή» μαζική αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών κτλ. .Το φαινόμενο της αρνητικής 

εξωτερικότητας κλήσης εμφανίζεται όταν το κόστος παροχής κάποιας δικτυακής υπηρεσίας 

έχει σμικρυνθεί τόσο πολύ ώστε το κόστος που επιμερίζεται σε κάθε χρήστη θεωρείται 

αμελητέο . Για παράδειγμα  οι ηλεκτρονικές διαφημίσεις που σχεδόν δεν κοστίζουν 

αποστέλλονται κατά μαζικό τρόπο στους χρήστες του δικτύου ,ωστόσο ο κάθε χρήστης δεν 

απολαμβάνει όφελος από όλες τις ηλεκτρονικές διαφημίσεις άλλα μόνο από εκείνες τις 

οποίες ο ίδιος ξεχώρισε από τις άλλες  . 

 

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση Κλήσης  , Εξωτερικότητες Δικττύου 

 

Σ

● Paper by Ritchard Doyle 

  

● Site of OrdanceSurvay.com 

   http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/aboutus/reports/coopers/key.html

● Paper by CRA consultant  

   www.ustr.gov/.../asset_ upload_file925_6906.pdf

 

 

Επαναληπτική Προσαρμογή Τιμών ( Tatonnement Process ) 

παναληπτική μέθοδος προσαρμογής του επιπέδου τιμών στην αγορά των δικτυακών 

την προσφορά των 

πηρεσιών ώστε να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού οφέλους (social 

welfare) . Βάσει της θεωρίας προσδιορισμού του συνολικού κοινωνικού οφέλους  , είτε η 

 

Ε

υπηρεσιών με απώτερο στόχο τον ισοσκελισμό της ζήτησης με 

υ
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ρυθμιστική αρχή (regulator) της αγοράς δικτύων είτε οι ίδιες οι δυνάμεις αγοράς θα πρέπει 

να συντελέσουν στην μεγιστοποίηση της συνάρτησης S = Σui(xi) – Σcj(yj) . Συγκεκριμένα 

θα πρέπει να παραχθούν οι δικτυακές υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος αλλά να 

ικανοποιούν ωστόσο τη συνολική χρησιμότητα U των χρηστών . Εφόσον δεν είναι γνωστές 

οι συναρτήσεις χρησιμότητας και κόστους εφαρμόζεται η επαναληπτική μέθοδος 

προσαρμογής των τιμών , δηλαδή καθορίζεται επαναλαμβανόμενα κάποιο αρχικό επίπεδο 

τιμών από τη ρυθμιστική αρχή και προσδιορίζεται αν επιτυγχάνεται ισοσκελισμός ζήτησης 

και προσφοράς υπηρεσιών . Εάν δεν επιτευχθεί καθορίζεται διαφορετικό επίπεδο τιμών και 

μελετάται εάν υπήρξε εξίσωση ζήτηση  και προσφοράς κ.ο.κ. . 

 

Σχετικές Έννοιες : Μεγιστοποίηση Συνολικής Ωφέλειας ,Τιμή , Συνάρτηση Ζήτησης  , Συν-

άρτηση Προσφοράς 

 

ς

χετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

.edu/workshop/ papers/ausubel-walrasian-tatonnement.pdf – 

 Osaka University 

3/DP0591-3.pdf

Σ

● University of Maryland , paper by prof. L. Ausubel 

   www.cramton.umd

●

   www.iser.osaka-u.ac.jp/library/dp/200

● Journal Of Mathematical Economics , paper by J. Davila 

rice Structure ) 

ι επιπτώσεις στο επίπεδο χρήσης των δικτυακών πόρων που προκαλούνται εξαιτίας της 

μολογιακής πολιτικής που ακολουθείται από τον πάροχο επικοινωνιακών υπηρεσιών . Ο 

συνδυασμό με 

ψηλή τιμολόγηση που αντιστοιχεί σε υψηλή χρήση των δικτυακών πόρων αποτελεί 

   www.ssc.upenn.edu/~davilaj/Davila-JMathE03.pdf 

 

 

Επιδράσεις Από Την Τιμολόγηση  ( Influences of P

 

Ο

τι

καθορισμός χαμηλού σταθερού τέλους παροχής δικτυακών υπηρεσιών σε 

υ

ενθαρρυντικό παράγοντα για αύξηση των συνδρομών παροχής δικτυακών υπηρεσιών ενώ 

από την άλλη πλευρά αποθαρρύνεται η μεγάλη χρήση των δικτυακών πόρων . Η παραπάνω 

τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται κατά κόρον στις υπηρεσίες των κυψελωτών (cellular) 

δικτύων . Από την άλλη πλευρά το υψηλό σταθερό τέλος παροχής δικτυακών υπηρεσιών σε 

συνδυασμό με χαμηλή τιμολόγηση που αναλογεί στο επίπεδο χρήσης των δικτυακών πόρων 
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ενθαρρύνει την έντονη χρήση των δικτυακών πόρων. Σε περιβάλλον Διαδικτύου δεν 

ενδείκνυται η στρατηγική υψηλής τιμολόγησης που αναλογεί σε έντονη χρήση του δικτύου, 

καθώς το αργό δίκτυο σε συνδυασμό με «ανάκτηση» (downloading) δεδομένων μεγάλης 

διαρκείας απαιτεί μακροχρόνια κράτηση των γραμμών μετάδοσης –γεγονός που συντελεί 

σε υπεραυξημένη χρέωση .     

 

Σχετικές Έννοιες :Παράμετροι Τιμολογιακής Πολιτικής ,Μοντέλο Πάγιας Χρέωσης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

 Site of CARANA corporation , paper by prof.  M. Tasschdjian 

 Website of InvestorWords.com 

market_price.html

●

   www.carana.com/ecict/documents/ Pricing_and_Tariffing_OECS_Draft.pdf 

●

   http://www.investorwords.com/2984/

● University of Connecticut , RePec database 

   http://ideas.repec.org/p/ecb/ecbwps/20030273.html

 

 

Επικοινωνιακά Δίκτυα  ( Communication Networks ) 

ποτελούν δίκτυα μεταφοράς τηλεφωνικών μηνυμάτων , πληροφοριακών δεδομένων (data) 

λλά και υποστηρίζουν υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) , σε αντιδιαστολή με τα δίκτυα 

ρούν μόνο την υποστήριξη 

λεφωνικών υπηρεσιών . Η αγορά των σύγχρονων επικοινωνιακών υπηρεσιών 

τ

Εξωτερικότητες Δικτύου 

 

Α

α

τηλεπικοινωνιών (Telecommunication Networks) που αφο

τη

χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό αλλά και εμφανίζει εξωτερικότητες δικτύου 

(Network Externalities) . Το δίκτυο επικοινωνιών μπορεί να θεωρηθεί ως ένα «εργοστάσιο» 

παραγωγής διαφόρων συνδυασμών δικτυακών υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται 

ταυτόχρονα αλλά και που υπόκεινται σε εχνολογικούς περιορισμούς . Η τοπολογία του 

δικτύου προκαθορίζει το πληθυσμό χρηστών στον οποίο μπορεί να πωληθούν οι δικτυακές 

υπηρεσίες ενώ η χωρητικότητα (capacity) του δικτύου προσδιορίζει τους διαφόρους τύπους 

αλλά και τις ποσότητες υπηρεσιών που παρέχονται .      

 

Σχετικές Έννοιες : Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο , Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  , 
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Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Webopedia.com (on-line encyclopedia) 

   http://www.webopedia.com/TERM/C/communications.html

● Site of Answers.com 

   http://www.answers.com/topic/network

● Site of ATIS Committee 

    http://www.atis.org/tg2k/_local_communication_network.html

 

 

Επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσίας  ( Quality Of Service   (QoS) ) 

 δεδομένων εντός δικτύου 

αθώς αυτά μεταφέρονται μεταξύ δικτυακών κόμβων . Η ποιότητα υπηρεσίας εκφράζεται 

αθορίζεται είτε ως πιθανότητα απώλειας δεδομένων , είτε ως  καθυστέρηση κατά την 

ται ως διακύμανση 

αθυστέρησης των αποστελλόμενων δεδομένων . Εάν απαιτείται για τη μετάδοση της 

 http://searchenterprisevoice.techtarget.com/sDefinition/0,,sid66_gci213826,00.html

 

Εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η ποιότητα ροής

κ

κ

αποστολή των πακέτων πληροφορίας ενώ άλλες φορές προσμετρά

κ

πληροφορίας και η πρόσβαση σε κάποιο δικτυακό πόρο , τότε η έννοια της ποιότητας 

υπηρεσίας μπορεί να εμπεριέχει και την έννοια της πιθανότητας άρνησης παροχής της 

υπηρεσίας εξαιτίας τη μη διαθεσιμότητας του κατάλληλου δικτυακού πόρου . Κάποιες από 

τις εφαρμογές δικτύου που απαιτούν υψηλού επιπέδου ποιότητα μετάδοσης είναι οι 

πολυμεσικές εφαρμογές , η διαδικτυακή τηλεφωνία ( ΙΡ telephony) . Γενικότερα όλοι οι 

τύποι υπηρεσίας που απαιτούν συγκεκριμένο  αλλά και σταθερό επίπεδο εύρους ζώνης  

Βασίζονται στο επίπεδο ποιότητας της δικτυακής υπηρεσίας . 

 

Σχετικές Έννοιες : Συμφωνία Ποιότητας Υπηρεσίας , Διαφοροποίηση Υπηρεσιών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of  SearchEnterpriseVoice.com 

  

● Website of CISCO 

    http://www.cisco.com/web/learning/le3/current_exams/642-642.html

● University of Virginia 
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   http://www.cs.virginia.edu/~cs851-2/qosdefinitions.html

 

 

Επιχειρησιακός Ρόλος Παρόχου & Μεσάζοντα 
( Business Role of Provider &  Broker ) 

 παροχή δικτυακών υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη (end-user) προϋποθέτει το 

υνδυασμό πολλών επιμέρους επιχειρησιακών ρόλων αλλά και εξαρτάται από την 

ν (service provider) παρέχει την 

 «τρίτο πρόσωπο» (provider third party) 

χετίζεται με την παροχή μεγάλης ποσότητας υπηρεσιών, έτσι ο απλός πάροχος πρόσβασης 

 Διαδίκτυο: 

 Site of Atis.org 

 

Η

σ

εκάστοτε αρχιτεκτονική του δικτύου . Ο πάροχος υπηρεσιώ

υπηρεσία πρόσβασης προς το δίκτυο . O πάροχος

σ

μπορεί να αποτελεί ο ίδιος πελάτη ενός ή περισσοτέρων παρόχων τρίτου προσώπου . Ο 

ρόλος του παρόχου περιεχομένου (content provider) είναι υπεύθυνος για την μεταφορά 

κειμένου , φωτογραφιών , βίντεο , ήχου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής δεδομένων που 

μπορούν να μεταδοθούν μέσω δικτύου .Ο διαχειριστής  δικτύου  ελέγχει τον τρόπο χρήσης 

των δικτυακών πόρων . Επίσης παρέχει τις δικτυακές συνδέσεις (network connections) 

μέσω των οποίων μεταφέρονται πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση (management) του 

δικτύου . Τέλος ο σύμβουλος (broker) παρέχει προς τρίτους πληροφορίες που έχει ο ίδιος 

συλλέξει σχετικά με τα διάφορα είδη επικοινωνιακών υπηρεσιών αλλά και με τα διαθέσιμα 

μοντέλα χρέωσης .         

 

Σχετικές Έννοιες : Επιχειρησιακός Ρόλος Τελικού Χρήστη & Καταναλωτή , Διαχείριση 

Δικτύου 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο

●

   http://www.atis.org/tg2k/_network_provider.html

● Site of BitPipe.com 

 http://www.bitpipe.com/tlist/Network-Service-Providers.html  

● Website of Institute for Telecommunication Services , Colorado 

drdoc.gov/projects/devglossary/_network_provider.html   http://www.its.bl
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Επιχειρησιακός Ρόλος Τελικού Χρήστη & Καταναλωτή  

ο επιχειρησιακό μοντέλο εκφράζει τους διάφορους ρόλους που διαμορφώνονται κατά την 

αροχή των επικοινωνιακών υπηρεσιών όπως επίσης και τις σχέσεις που αναπτύσσονται 

ηριοτήτων και υπο-

εργεί αυτόνομα προς εξυπηρέτηση του ιδίου 

υμφέροντος  , παρέχοντας συγκεκριμένες υπηρεσίες . Η παροχή δικτυακών υπηρεσιών 

ε

 

g 

http://computing-dictionary.thefreedictionary.com/end+user+computing

( Business Role of End-User & Customer ) 

 

Τ

π

μεταξύ τους . Η έννοια «ρόλος» αναφέρεται σε ένα σύνολο δραστ

χρεώσεων μιας οικονομικής μονάδας που εν

σ

προς τον τελικό χρήστη (end-user) προϋποθέτει το συνδυασμό πολλών επιμέρους 

επιχειρησιακών ρόλων αλλά και εξαρτάται από την εκάστοτε αρχιτεκτονική του δικτύου . 

Δυο από τους βασικούς επιχειρησιακούς ρόλους είναι : α) ο τελικός χρήστης , στον οποίο 

παρέχονται οι δικτυακές υπηρεσίες στην τελική τους μορφή. Ο ίδιος είναι συνήθως αυτός 

που επιβαρύνεται και με την πληρωμή του λογαριασμού χρέωσης από την παροχή 

δικτυακών υπηρεσιών . Ο ρόλος του πελάτη (customer) ίναι παραπλήσιος με αυτόν του 

τελικού χρήστη και αφορά τους χρήστες-προσωπικό που ανήκουν σε κάποιο οργανισμό που 

απολαμβάνει δικτυακές υπηρεσίες .  

 

Σχετικές Έννοιες : Επιχειρησιακός Ρόλος  Παρόχου & Μεσάζοντα , Διαχείριση Δικτύου , 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πελάτη / Οργανισμού
 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Site of TheComputingDictionary.or

  

● Site of WhatIs.com 

 http://searchdomino.techtarget.com/gDefinition/0,294236,sid4_gci212063,00.html  

● Site of Atis.org 

   http://www.atis.org/tg2k/_user.html

 

 

Εσωτερικές Εξωτερικότητες  ( Internalized Externalities ) 

 

Η έννοια Εσωτερικές Εξωτερικότητες χρησιμοποιείται στα οικονομικά δικτύων για να 

ροσδιοριστεί εάν ο χρήστης επικοινωνιακών υπηρεσιών απολαμβάνει κάποια αμοιβή για π
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το οικονομικό όφελος που αποφέρει στον πάροχο υπηρεσιών . Με την έννοια οικονομικό 

ται όταν κάποιος νέος 

ρήστης αποφασίσει να απολάβει τις δικτυακές υπηρεσίες κάποιου φορέα επικοινωνιών . 

χ

μ σ

 http://www.knowledgeproblem.com/archives/2004_07.html

όφελος υπονοούνται οι εξωτερικότητες δικτύου που παρουσιάζον

χ

Όταν όμως οι πάροχοι υπηρεσιών προσπαθούν με έμμεσο τρόπο να ευνοήσουν τους 

χρήστες εκείνους που απολαμβάνουν μεγάλο μέρος από τις υπηρεσίες τους, τότε 

παρουσιάζονται στην εν λόγω αγορά επικοινωνιακών υπηρεσιών εσωτερικές 

εξωτερικότητες . Συμφέρει στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών να ευνοεί τους χρήστες με τη 

μεγαλύτερη κατανάλωση υπηρεσιών καθώς η παρουσία τους ενθαρρύνει και άλλους 

χρήστες ώστε να προβούν σε συνεργασία με το συγκεκριμένο πάροχο . Η τακτική της 

διαφοροποιημένης ρέωσης , δηλαδή η επιβολή χαμηλότερης χρέωσης στους χρήστες που 

προκαλούν εξωτερικότητες αποτελεί έ μεσο τρόπο εύνοιας προς ` αυτούς . 

 

Σχετικές Έννοιες : Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία ,Εξωτερικότητες Δικτύου  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Articles by KnowledgeProblem.com 

  

● Paper by Northridge University of California 

   www.csun.edu/~dgw61315/L&Elect2.pdf

● Journal of Libertarian Studies 

   www.mises.org/journals/jls/5_4/5_4_5.pdf

 

 

Ευέλικτο Συμβόλαιο Υπηρεσιών  ( Flexible Contract ) 

 υπηρεσιών εκφράζουν τη μεταβλητότητα των 

αραμέτρων που εγγυάται ότι θα παράσχει ο πάροχος υπηρεσιών προς τους χρήστες του . 

αράδειγμα παραμέτρων συμβολαίων που μπορούν να παρουσιάζουν ευελιξία είναι το 

ιθυμεί να διακινεί ο κάθε 

ρήστης . Εάν είναι επιτρεπτή η δυναμική χρέωση , ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει 

 

Τα ευέλικτα συμβόλαια παροχής δικτυακών

π

Π

εύρος ζώνης αλλά κυρίως η ποσότητα πληροφορίας που επ

χ

περισσότερους δικτυακούς πόρους απ` ότι στο παρελθόν εφόσον είναι διατεθειμένος να 

χρεωθεί περισσότερο για το σκοπό αυτό . Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να ελέγχει το 

επίπεδο συμφόρησης του δικτύου μεταβάλλοντας κάθε φορά τη κατανομή των δικτυακών 
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πόρων προς τον καθένα χρήστη . Οι ανακριβείς (loose) όροι των συμβολαίων παροχής 

υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό . Η ευελιξία στις παραμέτρους 

χρέωσης ενδείκνυται σε περιπτώσεις που ο φόρτος εργασίας του δικτύου αυξάνεται ή 

μειώνεται με δυναμικό τρόπο καθώς εγκαθίστανται νέες συνδέσεις ή τερματίζονται κάποιες 

άλλες . 

 

Σχετικές Έννοιες : Πολιτικές /Μοντέλα Συμβολαίων , Παράμετροι συμβολαίων , Στατική 

Παράμετρος , Δυναμική Παράμετρος 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

 One of  ACS Sites  ●

   http://openacs.org/doc/acs-service-contract/

● Site of Wikipedia.org (on-line encyclopedia) 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Level_Agreement  

 

 

Ηγέτης Προτύπων  ( Standards Leader ) 

οσπαθεί να πείσει τους λοιπούς 

υμμετέχοντες μιας διαπραγμάτευσης προτύπων να υιοθετήσουν τα ιδιοκτησιακά 

χνολογικά πρότυπα που ο ίδιος καθιέρωσε . Σε κάποιες περιπτώσεις τα ιδιοκτησιακά 

ς ιδιοκτησιακούς νόμους ενώ σε άλλες 

εριπτώσεις ο οργανισμός-ηγέτης στην προτυποποίηση επιλέγει τη στρατηγική της 

 τ

  

να 

 

Ο ηγετικός φορέας επικοινωνιακών υπηρεσιών που πρ

σ

τε

πρότυπα προφυλάσσονται από κατάλληλου

π

συνεχούς  αναβάθμισης των προτύπων έτσι ώστε να υπερέχει ανταγωνιστικά από τους  

λοιπούς φορείς επικοινωνιακών υπηρεσιών . Ως προς ις επιλογές ανταγωνισμού των 

υπολοίπων μη ηγετικών παρόχων υπηρεσιών , συνήθως ακολουθείται η τακτική 

δημιουργίας  διαφόρων συσκευών ή τεχνολογιών που θα παίζουν το ρόλο του προσαρμογέα 

(adapter) με τα τεχνολογικά πρότυπα του ηγετικού φορέα υπηρεσιών . Για παράδειγμα μη 

συμβατά μεταξύ τους λειτουργικά συστήματα (operating systems) μπορούν 

συνεργαστούν λειτουργικά μέσω κατάλληλων προσαρμογέων  . 

 

Σχετικές Έννοιες : Διαπραγμάτευση Προτύπων ,Πόλεμος Προτύπων 
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Σχετικοί ύνδεσμοι Στο ιαδίκτυο : 

● University of California , paper by H. Varian 

Σ Δ

 www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf  

● Paper by N. Economides , Stern University 

   http://www.stern.nyu.edu/networks/site.html

 

 

Ηλεκτρονική Δημοπρασία  ( Electronic Auction )  

άνει τη μορφή της δημοπρασίας . Η πώληση 

έβαια πραγματοποιείται ηλεκτρονικά δηλαδή μέσω της σύνδεσης ενός ή περισσοτέρων  

ρηστών με το δίκτυο κάποιου επικοινωνιακού φορέα . Στην οικονομική θεωρία η 

ού ροϊόντος του οποίου η τιμή 

εταβάλλεται ή γενικότερα  δύσκολα προσδιορίζεται . Η ηλεκτρονική δημοπρασία 

erence.com 

 http://www.wordreference.com/definition/auction

 

Η πώληση ενός εμπορικού προϊόντος που λαμβ

β

χ

δημοπρασία αποτελεί μέθοδο αξιολόγησης ενός εμπορικ π

μ

συνήθως μπορεί να έχει δυο μορφές . Κατά την πρώτη μορφή (English Auction) οι 

συμμετέχοντες ανταγωνίζονται μεταξύ τους καθώς  ο καθένας προτείνει  μια υψηλότερη 

τιμή κάθε φορά σε σχέση με αυτή που αρχικώς καθορίστηκε . Η διαδικασία πώλησης 

ολοκληρώνεται όταν δεν υπάρχει κάποιο άτομο που να προτείνει υψηλότερη τιμή από 

εκείνη που μέχρι τότε διαμορφώθηκε κατόπιν αλλεπάλληλων αυξήσεων . Κατά τη δεύτερη 

μορφή δημοπρασίας (Dutch Auction) προσδιορίζεται αρχικά κάποια υψηλή τιμή για το 

προϊόν , η οποία και σταδιακά μειώνεται μέχρις ότου διαμορφωθεί κάποιο κατώτερο 

επίπεδο τιμής .     

 

Σχετικές Έννοιες : Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πελάτη / Οργανισμού 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of WordRef

  

● Site of BitPipe.com 

   http://www.bitpipe.com/tlist/Online-Auctions.html

● Site of Geocities.com 

   http://www.geocities.com/howebay/auction.htm
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Ηλεκτρονικό Εμπόριο Μεταξύ Οργανισμών 
Electronic Commerce ) 

ο ηλεκτρονικό εμπόριο ανάμεσα σε επιχειρήσεις που επιτυγχάνεται μέσα από τις 

ικτυακές συνδέσεις επικοινωνιών . Συχνά το Β2Β εμπόριο έχει να κάνει με την 

σίας  μεταξύ δυο ή περισσοτέρων 

ποσότητες προϊόντων σε σχέση τις  

λεκτρονικές αγοραπωλησίες μικρών ποσοτήτων που πραγματοποιούνται μεταξύ 

 τ

α

δεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

 Site of MarketingTerms.com 

( Business-To-Business 

 

Τ

δ

αυτοματοποίηση των διαδικασιών εμπορικής συνεργα

οργανισμών που αφορά αρκετά μεγαλύτερες 

η

επιχείρησης και ηλεκτρονικού πελάτη (B2C) . Η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου δε 

μπορεί εύκολα να ελεγχθεί από κάποια ρυθμιστική αρχή όπως συμβαίνει στις παραδοσιακές 

συναλλαγές προϊόντων και αξιών . Πολλοί επίσης οργανισμοί που ήδη εμπορεύονται με τον 

παραδοσιακό τρόπο  , οργανώνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές εκμεταλλευόμενοι ην 

εμπειρία που ήδη απέκτησαν . Γενικότερ  οι Β2Β ηλεκτρονικές συναλλαγές υποβοηθούν 

στη αύξηση της αγοραστικής ρευστότητας αλλά και στην ανάπτυξη της τυποποίησης των 

δικτυακών υπηρεσιών διαμορφώνοντας κατ `αυτόν τον τρόπο αντιμονοπωλιακές συνθήκες 

στην αγορά . 

 

Σχετικές Έννοιες : Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πελάτη / Οργανισμού, Επιχειρησιακός Ρόλος 

Τελικού Χρήστη & Καταναλωτή 

 

Σχετικοί Σύν

●

   http://www.marketingterms.com/dictionary/b2b/

● Site of About.com 

   http://onlinebusiness.about.com/cs/startingup/g/b2b.htm

● Site of FreeDictionary.com (on-line dictionary) 

freedictionary.com/B2B%20e-commerce   http://computing-dictionary.the

 

 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πελάτη / Οργανισμού  
( Business-To-Consumer Electronic Commerce ) 
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Τύπος συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω δικτυακών επικοινωνιακών συνδέσεων 

αι μεταξύ οργανισμών και ηλεκτρονικών χρηστών-καταναλωτών . Το Διαδίκτυο  άλλα και 

 εξάλειψη της απόστασης μεταξύ 

ρικές συναλλαγές μεταξύ οργανισμών 

αι καταναλωτών καθιστούν πλέον  ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο 

  

 Site of About.com 

κ

τα ιδιοκτησιακά δίκτυα  ουσιαστικά συνετέλεσαν στην

παραγωγού και καταναλωτή , Οι ηλεκτρονικές εμπο

κ

εάν βέβαια επιδιώκουν την επιβίωση τους . Συχνά οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 

κατηγοροποιούνται σε : α) Συναλλαγές Άμεσης πώλησης (direct sellers) , δηλαδή οι 

παραγωγοί απευθύνονται κατευθείαν στους παραγωγούς  , β) Ηλεκτρονικούς 

Λιανοπωλητές (E-tailers) , οι οποίοι μετά από παραγγελία αποστέλλουν προϊόντα διαφόρων 

επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές , γ) Παραγωγούς (manufacturers) , οι οποίοι 

στοχεύουν στην εξάλειψη μεσαζόντων μεταξύ παραγωγού και κατναλωτή (πχ.Dell.com) , 

δ) Ηλεκτρονικούς Διαμεσολαβητές (online intermediaries) , οι οποίοι υπό αμοιβής 

υποβοηθούν στην πραγματοποίηση συναλλαγών .  

 

Σχετικές Έννοιες : Ηλεκτρονικό Εμπόριο Μεταξύ Οργανισμών , Άμεση Επεξεργασία 

Συναλλαγών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

●

   http://onlinebusiness.about.com/cs/startingup/g/b2c.htm

● One of CIO.com sites  

 http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid19_gci214484,00.html  

● Site of FreeDictionary.com (on-line dictionary) 

tionary.thefreedictionary.com/B2C   http://computing-dic

 

 

Θεωρία Παιγνίων  ( Game Theory ) 

 

Η θεωρία παιγνίων χρησιμοποιείται κατά κόρον κατά τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς 

ν συμμετεχόντων στην αγορά των επικοινωνιακών υπηρεσιών . Ιδιαίτερα σε συνθήκες 

λιγοπωλίου όπου η αγοραστική συμπεριφορά κάποιου παρόχου υπηρεσιών επηρεάζει την 

ιστών του , η θεωρία παιγνίων βρίσκει άμεση 

φαρμογή . Ως παίκτες των παιγνίων στη αγορά επικοινωνιών θεωρούνται οι πάροχοι 

τω

ο

τιμολογιακή συμπεριφορά των ανταγων

ε
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δικτυακών και γενικότερα επικοινωνιακών υπηρεσιών , οι χρήστες που καταναλώνουν τις 

δικτυακές υπηρεσίες αλλά και η ρυθμιστική αρχή (regulator) που ασχολείται κυρίως με την 

τυποποίηση των επικοινωνιακών προϊόντων . Οι πάροχοι-προμηθευτές των δικτυακών 

υπηρεσιών ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να αποκτήσουν όσο το δυνατό περισσότερους 

χρήστες , οι χρήστες ανταγωνίζονται με τους παρόχους ώστε να απολάβουν όσο το δυνατό 

πιο καλή τιμή ή χρέωση τις υπηρεσίες . Τέλος η ρυθμιστική αρχή ανταγωνίζεται με τους 

παρόχους υπηρεσιών ώστε να απορρεύσει το μεγαλύτερο δυνατό συνολικό όφελος (social 

surplus) από την κατανομή των δικτυακών υπηρεσιών προς τους χρήστες .  

 

Σχετικές Έννοιες : Δίλημμα Του Φυλακισμένου  , Ρύθμιση Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς , 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● A Definition by Aner Sela & Jean Vleugels 

   http://www.sfb504.uni-mannheim.de/glossary/game.htm

● Site of Answers.com 

   http://www.answers.com/topic/game-theory

● Site of GameTheoryNet.com 

   http://www.gametheory.net/dictionary/FictitiousPlay.html

 

 

Ισορροπία Κατά Nash  ( Nash Equilibrium ) 

 θεωρία αγοραστικής ισορροπίας κατά Nash συνδέεται άμεσα με τη θεωρία παιγνίων και 

ελετά τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν δυο ή περισσότεροι συμμετέχοντες στην 

γορά επικοινωνιών όπου το όφελος που θα προκύψει για τον καθένα αποτελεί συνάρτηση  

οι πάροχοι υπηρεσιών αλλά και  οι 

πόλοιποι συμμετέχοντες επιλέγουν απρογραμμάτιστα κάποια αγοραστική συμπεριφορά με 

 

Η

μ

α

της ίδιας της στρατηγικής του . Υποτίθεται ότι 

υ

σκοπό την μεγιστοποίηση του οφέλους που θα προκύψει για τον καθένα . Θεωρείται ότι 

υπάρχει μια σύνθετη ποσότητα  n στρατηγικών , έστω (σ1,σ2,…,σn)  αποφέρει ωφέλεια 

τόσο στον κάθε συμμετέχοντα όσο και στη συνολική αγορά . Ο συνδυασμός  αγοραστικών 

στρατηγικών (σ1,σ2,…,σn) αποτελεί ισορροπία κατά Νash ενός παιγνίου από n παίκτες , 

εάν ο παίκτης i δεν θα απολάβει μεγαλύτερο όφελος εάν σταματήσει να ακολουθεί τη 

στρατηγική σi με την προϋπόθεση ότι ο παίκτης j θα ακολουθείπάντα τη στρατηγική σj  ,  
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για κάθε i ≠ j . 

 

Σχετικές Έννοιες : Ισορροπία Κατά Walras , Αποδοτικότητα Κατά Pareto ,Παίγνιο 

Συναλλαγής Κατά Nash  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

 Site of TheWilliamKing.edu ●

   http://william-king.www.drexel.edu/top/eco/game/nash.html

● Paper by A. Brandenburger , Stern University 

 pages.stern.nyu.edu/~abranden/ teachingmaterials/nash120502.pdf 

/research/jelnash.pdf 

τοποιηθεί η κατανομή του άριστου 

υνδυασμού δικτυακών υπηρεσιών στην αγορά . Υποτίθεται ότι ο κάθε 

υμμετέχων(πάροχος ή χρήστης) στην αγορά δικτυακών υπηρεσιών χορηγεί ή χορηγείται 

k υπηρεσιών . Εάν υποθέσουμε 

ν τιμή κάθε υπηρεσίας j ως pj τότε η χρηματική αξία της χορηγούμενης σύνθετης 

ι ά δ  ι ο

  

● Paper by R. Myerson 

   home.uchicago.edu/~rmyerson

 

 

Ισορροπία Κατά Walras  ( Walrasian Equilibrium ) 

 

Η ισορροπία κατά Walras επιτυγχάνεται όταν πραγμα

σ

σ

με συγκεκριμένη σύνθετη ποσότητα ωi = (ωi1,ωi2,…,ωik)  

τη

ποσότητας υπηρεσιών για κάθε συμμετέχοντα είναι pTωi . Επίσης ο συμμετέχων επιθυμεί 

να ανταλλάξε κάποιες υπηρεσίες έναντι λλων ηλαδή εάν σταματήσει τη χρησ μοπ ίηση 

κάποιων δικτυακών υπηρεσιών με σκοπό να χρησιμοποιήσει κάποιες νέες υπηρεσίες  . Έτσι 

έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα εύρεσης του άριστου επιπέδου χρησιμότητας από την 

κατανάλωση υπηρεσιών , δεδομένου ότι η χρηματική αξία των υπηρεσιών που αντάλλαξε 

έναντι κάποιων άλλων  δεν πρέπει να υπερβαίνει τη χρηματική αξία των υπηρεσιών που 

του χορηγήθηκαν αρχικά . Με άλλα λόγια ισχύει το πρόβλημα max ui(xi) όπου pTxi < = 

pTωi . Η ισορροπία κατά Walras αποδέχεται ότι η σύνθετη ποσότητα δικτυακών υπηρεσιών 

που θα χρησιμοποιηθεί τελικά από κάθε συμμετέχοντα εξαρτάται από την χρέωση της p  , 

άλλα και από την χρηματική αξία των χορηγηθέντων pTωi .  Εν τέλει ισχύει Σi xi(p,pTωi) < 

= Σiωi .   
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Σχετικές Έννοιες : Ισορροπία Κατά Nash , Αποδοτικότητα Κατά Pareto , Παίγνιο 

Συναλλαγής Κατά Nash  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

 Site of About.com ●

   http://economics.about.com/od/economicsglossary/g/walrasiane.htm

● Brown University, notes  

 www.econ.brown.edu/~rvohra/econ205/existence.pdf -   

,  paper by N. Nisan 

urse/2004/foec/scribes/lec9.pdf

  

● The Hebrew University of Jerusalem 

   www.cs.huji.ac.il/co

 

 

Ιστορικό Κόστος  ( Historic Cost ) 

 

Συνήθης οικονομολογική έννοια που συναντάται στα οικονομικά των δικτύων που αφορά 

 αρχικό κόστος απόκτησης ενός αγαθού πχ του δικτυακού εξοπλισμού . Το ιστορικό 

όστος δεν συσχετίζεται με την  αγοραστική αξία του προϊόντος στο παρόν , δηλαδή με την 

ασης του . Οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν την 

ννοια του κόστους ευκαιρίας όταν θέλουν να κάνουν διάκριση μεταξύ ιστορικού κόστους  

 

 http://www.thefreedictionary.com/historic

το

κ

τιμή πώλησης  ή την τιμή αντικατάστ

έ

και την χαμένης ευκαιρίας να αγοράσουν στο παρελθόν κάποιο άλλο αγαθό έναντι εκείνου 

που εν τέλει αγόρασαν  . Παράδειγμα ιστορικού κόστους αποτελεί η αξία που έχει 

καταγραφεί  στα λογιστικά φύλα της εταιρίας ενός δικτυακού εξυπηρετητή (network 

server) πριν από δέκα χρόνια στην τιμή των 2000 € . Αν και βάσει της τρέχουσας αξίας ο 

εξυπηρετητής μπορεί σήμερα να κοστίζει 3000 € ωστόσο το λογιστήριο προτιμά να

κοστολογεί το προϊόν με την αρχική ιστορική αξία επιδιώκοντας κατά αυτόν τον τρόπο να 

αποτρέψει μια μη αντικειμενική εκτίμηση της αξίας του αγαθού εξαιτίας παροντικών άλλα 

πιθανόν πρόσκαιρων πληθωριστικών πιέσεων . 

 

Σχετικές Έννοιες : Άμεσο Κόστος , Έμμεσο Κόστος , Απόσβεση Κόστους 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● A definition by TheFreeDictionary.com 
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● Site of Wikipedia.org 

   http://www/wikipedia.org

 

 

Κάθετη Ολοκλήρωση  ( Vertical Integration ) 

ριγράφει την ολοκληρωτική ιδιοκτησία και έλεγχο κάποιων 

ικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών από μεγάλο σε αγοραστική βάση φορέα 

πικοινωνιών, γεγονός που υποβοηθά σημαντικά στην μονοπώληση της αγοράς από τον 

ατωτέρου επιπέδου που υποβοηθά στη 

αρόχων υπηρεσιών ,σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις παροχής 

 χ σ

  http://www.investorwords.com/5977/vertical_integration.html

  
Η κάθετη ολοκλήρωση πε

δ

ε

ίδιο . Η συσχέτιση διαφόρων δικτυακών υπηρεσιών κ

συνεργασία συγκεκριμένων π

υπηρεσιών που προκύπτουν από τεχνικά πρότυπα , καθιστούν αντιοικονομική την 

εμφάνιση  κάποιου νέου παρό ου  στο προ κήνιο της επικοινωνιακής αγοράς . Η δέσμευση 

που επιτυγχάνεται ως προς την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών , μέσω του καθορισμού 

συμβολαίων είναι αρκετά καθοριστική για τη πορεία της αγοράς . Παρέχεται κατ` αυτόν 

τον τρόπο οικονομικό κίνητρο  μόνο σε εκείνο των επικοινωνιακό φορέα που θα εισαχθεί 

σε όλες τις επιμέρους αγορές παραγωγής δικτυακών προϊόντων που συναποτελούν την 

αγορά παροχής κάποιας επικοινωνιακής υπηρεσίας .       

 

Σχετικές Έννοιες : Μονοπώλιο , Οικονομίες Κλίμακας , Οικονομίες Εύρους  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of InvestorWords.com 

  

● Website of DataSegment.com 

   http://onlinedictionary.datasegment.com/word/vertical+integration

● Website of MIT , paper by P. Joskow 

    econ-www.mit.edu/faculty/download_pdf.php?id=1228 

CPR ) ) 

 

 

Κανόνας Χρέωσης Αποδοτικής Παραμέτρου 
( Efficient Component Pricing Rule ( E
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Μεθοδολογία κοστολόγησης μιας ή περισσοτέρων δικτυακών υπηρεσιών. Έστω πχ. Α η  

ικτυακή υπηρεσία που συνδέει τους κόμβους a και b όπου ab αποτελεί το τελευταίο τμήμα 

 χρήστης επικοινωνεί με το δίκτυο . 

σβασης (wide area) που επιτυγχάνει τη 

ι

 

 Paper by Eric Beshers 

 Article on BEJE e-journal 

ides.htm

δ

(last-mile) μιας δικτυακής σύνδεσης μέσω του οποίου ο

Επίσης , έστω Β είναι  η υπηρεσία ευρείας πρό

σύνδεση των κόμβων b και c  , ενώ ΑΒ η υπηρεσία σύνδεσης των κόμβων a και c . Εάν 

κάποιος πάροχος που προσφέρει την υπηρεσία Β θελήσει να παράγει την υπηρεσία ευρείας 

πρόσβασης ΑΒ , θα πρέπει να ενοικιάσει το τμήμα του δικτύου Α από τον κάτοχο του . Η 

χρέωση ενοικίασης του τμήματος Α από τον κάτοχο του πρέπει να είναι PA = PAB – CB = CA 

+ ( PAB - CA – CB ) ,  όπου PA το κόστος της Α συν το κόστος ευκαιρίας του κατόχου από τη 

μη παροχή μιας μονάδας από την υπηρεσία ΑΒ. Pi και Ci αποτελούν τη χρέωση και το 

κόστος της υπηρεσίας i αντίστοιχα. Σύμφωνα με την κοστολόγηση ECPR κάποιος 

νεοεισερχόμενος πάροχος μπορεί να επιβιώσει μόνο εάν δύναται να παράσχε  αποδοτικά 

την υπηρεσία Β , πχ σε κόστος CB ` που δεν υπερβαίνει το CB . 

 

Σχετικές Έννοιες : Τιμολόγηση Στα Άκρα  , Κόστος Ευκαιρίας  , Χρέωση Διαδικτύωσης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

●

  http://www.fra.dot.gov/%5Cdownloads%5Cpolicy%5Cecpr.pdf   

●

   http://www.beje.decon.ufpe.br/econom

● Paper by Nicholas Economides 

    www.jftc.go.jp/cprc/DP/cpdp-16-e.pdf

 

 

Καταμέτρηση Χρήσης Των Πόρων  ( Usage Metering Process ) 

ο σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών που σχετίζονται με την απεικόνιση του 

όπου χρήσης των δικτυακών πόρων από τον εκάστοτε χρήστη αλλά και τη λογιστική 

ά . Η λειτουργία 

αταγραφής χρήσης ( usage metering process) των επικοινωνιακών υπηρεσιών 

 

Τ

τρ

καταγραφή των πληροφοριών χρέωσης που αφορά τον καθένα ξεχωριστ

κ

ολοκληρώνεται με τη δημιουργία πληροφοριακών εγγράφων ή ηλεκτρονικών δομών 

παρουσίασης που στηρίζονται σε συγκεκριμένα πρότυπα και ονομάζονται εγγραφές 
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καταμέτρησης χρήσης (usage metering records-UMR) . Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών χρησιμοποιούν από την πλευρά τους και για τον ίδιο παραπάνω σκοπό τις 

αναλυτικές εγγραφές κλήσεων (call detail records-CDRs) . Η λειτουργία καταγραφής 

χρήσης των δικτυακών πόρων αφορά κυρίως τη συλλογή δεδομένων χρήσης αλλά και την 

αποθήκευση τους σε βάσεις δεδομένων. Κατόπιν τα αποθηκευμένα αυτά δεδομένα 

υπόκεινται σε επεξεργασία και εν τέλει λαμβάνουν συγκεκριμένη δομή η οποία υφίσταται 

περαιτέρω επεξεργασία από τα υπολογιστικά συστήματα ώστε να υπολογιστεί το ποσό 

χρέωσης .            

 

Σχετικές Έννοιες : Διαχείριση Δικτύου , Επιχειρησιακός Ρόλος  Παρόχου & Μεσάζοντα 
 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

 Site of AdventNet.com   ●

   http://www.adventnet.com/products/qengine/help/context_sensitive_help/

   resource_usage_meter.htm 

.com/products/wp_migration.asp

● Site of ExpressMetrix.com  

   http://www.expressmetrix

● Site of  IBM.com 

   http://www.research.ibm.com/journal/sj/431/albaugh.html 

οδική Από Τη Βάση  ( Bottom-Up Costing    / BUC ) 

εθοδολογία επιμερισμού του συνολικού κόστους από την παροχή δικτυακών υπηρεσιών 

ρος την καθεμιά υπηρεσία , δηλαδή αξιολογείται το μερίδιο κόστους που αναλογεί στο 

ός φορέας 

αρέχει μόνο τις δικτυακές υπηρεσίες 1 και 2 σε ποσότητες x και y αντίστοιχα . Έτσι εάν 

 

 

Κοστολόγηση Αν
 

Μ

π

εκάστοτε επικοινωνιακό προϊόν . Έστω για παράδειγμα ότι ένας επικοινωνιακ

π

θεωρήσουμε ως C1,2 (x , y) το συνολικό κόστος των δυο παρεχόμενων υπηρεσιών τότε τα 

C1(x) και C2(y) θα υπολογιστούν ξεχωριστά το καθένα . Έτσι αν και καταγράφεται στις 

λογιστικές καταστάσεις το μικτό κόστος C1,2(x,y) των  1 και 2  , η κοστολόγηση botton-up 

χρησιμοποιεί  μεθοδολογίες που προσομοιώνουν  είτε την παραγωγική διαδικασία του 

προϊόντος 1 μόνο ή αντίστοιχα μόνο του 2 .Αρχικά υπο-λογίζεται  το μερίδιο κόστους των 

συστατικών του δικτύου (network elements) που αναλογεί στην καθεμιά υπηρεσία όπως για 
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παράδειγμα οι δρομολογητές , οι «διεπαφές» (switches) ή τα κανάλια μετάδοσης 

(transmission links) . Στη συνέχεια προστίθεται το κόστος εργατικού δυναμικού αλλά και οι 

υπόλοιποι τύποι κόστους που της αναλογούν  . 

 

Σχετικές Έννοιες : Κοστολόγηση Από Την Κορυφή Και Κατωτέρω   

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of TeleCayman.com 

   www.icta.ky/docs/FLLRIC/Parties%20Comments/ TCL%20Costing%20FLLRIC% 

own Costing  / TDC ) 

εθοδολογία επιμερισμού του συνολικού κόστους από την παροχή δικτυακών υπηρεσιών 

ρος την καθεμιά υπηρεσία , δηλαδή αξιολογείται το μερίδιο κόστους που αναλογεί στο 

αρέχει μόνο τις δικτυακές υπηρεσίες 1 και 2 σε ποσότητες x και y αντίστοιχα . Έτσι εάν 

 The university of Manitoba 

s/thesaurus_T.html

● Irish site of DCR (Dierector of  Telecommunications Regulation ) 

   www.odtr.ie/docs/odtr9917.doc - 

 

 

Κοστολόγηση Από Την Κορυφή Και Κατωτέρω  ( Top-D

 

Μ

π

εκάστοτε επικοινωνιακό προϊόν . Έστω για παράδειγμα ότι ένας επικοινωνιακός φορέας 

π

θεωρήσουμε ως C1,2 (x , y) το συνολικό κόστος των δυο παρεχόμενων υπηρεσιών τότε τα 

C1(x) και C2(y) είναι τα επιμέρους κόστη για την καθεμιά υπηρεσία για τα οποία ωστόσο 

δεν υπάρχει ακριβής πληροφόρηση βάσει λογιστικών καταστάσεων για το ύψος του κάθε 

κόστους . Ο εκ των υστέρων προσδιορισμός των επιμέρους C1(x) και C2(y) μπορεί να γίνει 

χρησιμοποιώντας την κοστολόγηση top-down η οποία αποτελεί τύπο κοστολόγησης FDC . 

Εάν λοιπόν C1,2 (x , y) το συνολικό κόστος των δυο παρεχόμενων υπηρεσιών 1 και 2 , τότε 

με την  top-down μεθοδολογία προσδιορίζονται τα οριακά κόστη Cincr
1(x) = C1,2(x,y) – 

C2(y) και Cincr
2(x) = C1,2(x,y) – C1(y) .  

 

Σχετικές Έννοιες : Κοστολόγηση Ανοδική Από Τη Βάση   

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

●

   http://www.umanitoba.ca/centres/mchp/concept/thesauru

● Telestylesen.com 
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   www.itst.dk/wimpblob.asp?objno=95024324 - 

 Βάσει Της Χρήσης Των Υπηρεσιών  ( Activity-Based Costing ) 

εθοδολογία προσδιορισμού του κόστους παροχής κάποιας δικτυακής υπηρεσίας , κατά 

ν οποία προσδιορίζεται το κόστος των ενδιάμεσων λειτουργιών παραγωγής (intermediate 

 

αραδείγματα λειτουργιών παραγωγής που συσχετίζονται με μια δικτυακή υπηρεσία  είναι 

   www.pitt.edu/~roztocki/abc/abctutor/ - 6k  

chnology) 

   www.faa.gov/ait/bpi/handbook/chap5.htm - 15k  

t.net 

abc.html - 19k - 23 Νοε 2005 

● ACM.org 

   portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=509426&type=pdf 

 

 

Κοστολόγηση
 

Μ

τη

activities) που απαιτήθηκαν για την παροχή της υπηρεσίας προς του χρήστες του δικτύου .

Π

οι εργασίες επιδιόρθωσης (repair) , η διαχείριση των δικτυακών πόρων (network 

management) , η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη (consumer support) προς τους χρήστες 

κ.ο.κ. . Το κόστος της καθεμιάς λειτουργίας που αναλογεί σε κάποια υπηρεσία υπολο-

γίζεται βάσει πληροφόρησης που προέρχεται από τις λογιστικές καταστάσεις του 

επικοινωνιακού φορέα . Οι πληροφορίες αυτές συχνά συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίου 

και αφορούν τους δικτυακούς πόρους που χρησιμοποιούνται . Για παράδειγμα εάν υπάρχει 

πληροφόρηση σχετικά με τον αριθμό εργατοωρών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

εργασία επιδιόρθωσης που αφορά μια δικτυακή υπηρεσία τότε υπολογίζεται επακριβώς 

ποιο μερίδιο του συνολικού κόστους οφείλεται σε κόστος ανθρώπινου δυναμικού .  

 

Σχετικές Έννοιες : Διαχείριση Δικτύου , Απόσβεση Κόστους 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

 

● Site of University of Pittsburgh  

  

● Site of AIT ( Office of Information Te

  

● Site of Value Based Managemen

     www.valuebasedmanagement.net/methods_
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Κόστος Nucleolus  ( Nucleolus Cost ) 

έθοδος αξιολόγησης της επίδρασης που μπορεί να επιφέρει η τιμολόγηση δικτυακών 

πηρεσιών σε χρήστες . Έστω C το κόστος παροχής κάποιας δικτυακή υπηρεσίας προς ένα 

ει 

 

Μ

υ

∑σύνολο χρηστών Ν = ( 1,2,…,n ) οπού ισχύ ∈i N Ci  = C(N) και Ci ≤ C ({i})  ,για κά- 

ε i .C ({i}) είναι το ακριβές κόστος που αναλογεί στον χρήστη χωρίς εκείνος να 

τι  

 C  C  

θ

επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος . Με άλλα λόγια ο πάροχος υπηρεσιών καλύπτει μέσω 

τιμολογιακής πολιτικής το κόστος παροχής των υπηρεσιών του ενώ δεν υπάρχει χρήστης 

που να επιβαρύνεται με χρέωση που αφορά αφορετικό χρήστη . Εάν υποθέσουμε ό δι

κάποιο υποσύνολο Τ⊆Ν επιθυμεί το επίπεδο χρέωσης C` κατά το οποίο ισχύει ∑ i ∈Τ Ci` 

< ∑ i ∈Τ Ci  τότε υπάρχει κάποιο διαφορετικό υποσύνολο U⊆Ν για το οποίο ισχύουν : α) 

∑ i ∈U i` > ∑ i ∈U i και β) ∑ i ∈U Ci  -  C(U) < ∑ i ∈Τ Ci   -  C(T) . Με άλλα λόγια 

εάν υπάρχει κάποιο υ οσύνολο χρηστών Τ το οποίο επιθυμεί τη χαμηλή χρέωσ τότε 

κόστος ου δεν έπρεπε να του είχε επιβληθεί . Στην προκειμένη περίπτωση το επίπεδο 

τους C ονομάζεται  ‘ nucleolu

 

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση , Παράμετροι Τιμολογιακής Πολιτικής  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

π η C` 

υπάρχει πάντοτε κάποιο άλλο υποσύνολο χρηστών U το οποίο επιβαρύνεται δυσανάλογα με 

 Athens University of economics & Business , paper by prof. C. Courcoubetis 

 

ο κόστος αναζήτησης λειτουργεί ως μέσο αξιολόγησης του βαθμού δέσμευσης του 

ρηστή (lock-in degree) προς κάποιο συγκεκριμένο πάροχο επικοινωνιακών υπηρεσιών  . 

ιτυγχάνει τη διατήρηση μεγάλης αγοραστικής 

άσης εξαιτίας της υψηλή ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών που παρέχει προς τους  

 π

κόσ s’ .   

●

   www.aueb.gr/users/courcou/ courses/ecobiz/economics_notes.pdf

 

 

Κόστος Αναζήτησης  ( Search Cost ) 

 

Τ

χ

Όταν ο πάροχος δικτυακών υπηρεσιών επ

β
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χρήστες του , τότε προβαίνει στον καθορισμό υψηλής χρέωσης εφόσον προγνωρίζει ότι το 

ποσό χρέωσης δεν υπερέχει του κόστους μετάβασης των χρηστών προς κάποιο 

ανταγωνιστή-πάροχο υπηρεσιών  . Το κόστος αναζήτησης εναλλακτικών επικοινωνιακών 

υπηρεσιών από κάποιο ανταγωνιστή-πάροχο  , αποτελεί αρκετά μεγάλο μέρος του κόστους 

γ ν

χετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

bridge.org/052180/ 0951/excerpt/0521800951_excerpt.pdf 

 αξία της ευκαιρίας που μπορούσε να είχε επωφεληθεί κάποιος πάροχος δικτυακών 

πηρεσιών εάν παρείχε κάποια διαφορετική  ή καλύτερα εναλλακτική υπηρεσία έναντι 

Κόστος ευκαιρίας μπορεί να είναι επίσης η 

ρησιμότητα ή ικανοποίηση που μπορούσε να είχε απολάβει κάποιος χρήστης εάν 

 

  

μετάβασης του χρήστη . Οι χρήστες δηλαδή θεωρούν ότι δεν θα τους ωφελήσει ή αντίθετα 

θα τους κοστίσει η αναζήτηση πληροφοριών ια την ταυτότητα κάποιου έου παρόχου 

δικτυακών υπηρεσιών ή για τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά  των επικοινωνιακών που 

εκείνος παρέχει  . 

 

Σχετικές Έννοιες : Συμπληρωματικό Προϊόν & Υπηρεσία , Δέσμευση Χρηστών Σε Κάποιο 

Πάροχο ,  

 

Σ

● Website of Cambridge Press , paper by Oz Shy 

   assets.cam

 

 

Κόστος Ευκαιρίας  ( Opportunity Cost ) 

 

Η

υ

εκείνης ή εκείνων που εν τέλει παράχθηκαν . 

χ

χρησιμοποιούσε κάποια άλλη εναλλακτική δικτυακή υπηρεσία αντί εκείνης που εν τέλει 

χρησιμοποίησε . Για παράδειγμα το κόστος ευκαιρίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής 

περιήγησης για κάποιο συνδρομητή μπορεί να είναι η ωφέλεια που ο ίδιος θα απολάμβανε 

εάν αντί αυτής απολάμβανε την υπηρεσία ηλεκτρονικής συνδιαλλαγής με άλλους 

ηλεκτρονικούς χρήστες πάνω σε κάποιο κοινό θέμα  συνδιαλέξεως . Όπως διαφαίνεται και 

από το παράδειγμα , το κόστος ευκαιρίας δεν είναι αναγκαίο να αξιολογείται μέσω 

χρηματοοικονομικών όρων καθώς εκφράζει την υποκειμενική αξία που κάποιος  χρήστης  

μπορεί να προσδίδει σε μια δικτυακή υπηρεσία . Για το λόγο αυτό υπάρχει σαφής διάκριση 

μεταξύ οικονομικού (economic) και λογιστικού (accounting) κόστους .    
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Σχετικές Έννοιες : Συνάρτηση Ζήτησης , Συνάρτητηση Ελαστικότητας  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of William-King.edu 

   http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/Neoch/Eco111r.html

● Site of DefineThat.com 

   http://www.definethat.com/define/328.htm

● An article from LifeStyleExtra database 

glossary.asp?searchTerm=&iArticleID=1117&definition=oppo http://www.lse.co.uk/finance

rtunity_cost_of_capital 

 

 

Κόστος Λειτουργίας Διαδικτύου  ( Cost of Internet ) 

 που σχετίζονται με την παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών 

έσω Διαδικτύου . Ως κόστος Διαδικτύου μπορεί να εννοηθεί α) το οριακό κόστος από-

τολής του εκάστοτε επιπλέον πακέτου πληροφορίας προς τον προορισμό της . Κόστος 

 της συμφόρησης (congestion 

ost) ή αλλιώς η δυσφορία που προκαλείται προς τους χρήστες όταν παρατηρείται έντονη 

m 

 

Όλες εκείνες οι μορφές κόστους

μ

σ

Διαδικτύου είναι επίσης β) το κόστος που προκύπτει εξαιτίας

c

καθυστέρηση κατά την μετάδοση δεδομένων . Η μορφή αυτή κοινωνικού κόστους 

μηδενίζεται όταν δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο συμφόρησης από τη χρήση των δικτυακών 

πόρων . γ) Μια άλλη μορφή κόστους του Internet αφορά όλα τα έξοδα εκείνα απόκτησης 

και συντήρησης των αρχιτεκτονικών μονάδων του επικοινωνιακού δικτύου όπως οι 

δρομολογητές (routers) , οι γραμμές μετάδοσης (communication lines) κτλ . δ) Επίσης 

κόστος Διαδικτύου από την πλευρά των χρηστών είναι και τα έξοδα από την απόκτηση των 

υπολογιστικών συστημάτων αλλά και από την ενοικίαση δικτυακών γραμμών έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η σύνδεση με το Διαδίκτυο, ενώ τέλος υπάρχει και  ε) το κόστος αναβάθμισης 

των δικτυακών πόρων .     

 

Σχετικές Έννοιες :Σταθερό Κόστος , Χρέωση Διαδικτύωσης , Χρέωση 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Site of EnglishOnLine.co

                     Οικονομικά Θέματα Επικοινωνιακών Συστημάτων  _ _   __         __  66 

 

http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/Neoch/Eco111r.html


 
                      Διπλωματική  Εργασία  Στα  Πληροφοροριακά  Συστήματα ________ __            

 
   http://english.unitecnology.ac.nz/resources/resources/tutorial/theory/cost.html

● Site of Microsoft_Tech_News.com 

   http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/comm/comm2002/plan/capmodit.mspx

 

Κόστος Μετάβασης  ( Switching Cost ) 

ικτυακών υπηρεσιών από κάποιο πάροχο υπηρεσιών 

υς 

ετάβασης είναι το κόστος αλλαγής ενός τηλεφωνικού αριθμού ή ενός λογαριασμού 

κόστους μετάβασης είναι επίσης το κόστος 

γκατάστασης νέου λογισμικού που απαιτείται για την πραγματοποίηση κάποιας δικτυακής 

 http://www.gsb.stanford.edu/news/research/stratman_switchingcosts.shtml

 

Το κόστος μετάβασης των χρηστών δ

που ήδη τους εξυπηρετεί προς κάποιο πάροχο-ανταγωνιστή . Παράδειγμα κόστο

μ

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Παράδειγμα 

ε

λειτουργίας ή το κόστος αλλαγής της διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας .Υποτίθεται ότι σε 

κατάσταση ισορροπίας υπάρχουν πολλοί πάροχοι υπηρεσιών , ο καθένας με την δική του 

αγοραστική βάση . Ο πάροχος i χρεώνει το πάγιο ποσό pi ανά μήνα συνδρομής αλλά και το 

μηνιαίο μεταβλητό κόστος c ανά χρήστη . Επίσης s είναι το κόστος ενός χρήστη για να 

μεταβεί από τον i πάροχο προς τον j πάροχο ενώ di είναι η έκπτωση που παρέχει ο j 

πάροχος για κάθε νέο χρήστη που θα αποκτήσει . Εάν τέλος r το επί τοις εκατό επιτόκιο 

αγοράς  , τότε σε κατάσταση ισορροπίας κανένας χρήστης δεν ωφελείται από τη αλλαγή 

του παρόχου υπηρεσιών του , δηλαδή ισχύει η σχέση pi + pi/r = pj – dj +s + pj/r .    

 

Σχετικές Έννοιες : Δέσμευση Χρηστών Σε Κάποιο Πάροχο  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Stanford School of Business , article by prof. V. Viard 

  

● University of California , Berkeley , paper by H. Varian 

   www.sims.berkeley.edu/~hal/ courses/eecsba1/sp99/switch-notes.pdf 

& L. Hitt 

τών που απαιτείται για να υπάρξει η 

● ACM Portal  , paper by prof. P. Chen 

 

 

Κρίσιμη Μάζα  ( Critical Mass ) 

 

Ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός δικτυακών χρησ
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ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του δικτύου . Οι εν δυνάμει χρήστες θεωρούν ωφέλιμη 

ν συνδρομή σε κάποιο δίκτυο επικοινωνιών μόνο όταν ήδη υπάρχει σημαντική 

ι συνδεδεμένη στο δίκτυο . Κατά αυτόν τον τρόπο 

πιμερίζεται το συνολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου σε πολλά άτομα,                       

ό  . 

 Site of InvestorWords.com 

τη

αγοραστική βάση χρηστών που είνα

ε

δηλαδή με άλλα λόγια  το κόστος που αναλογεί στον κάθε χρήστη είναι αρκετά χαμηλ

Σε αντίθετη περίπτωση δεν παρουσιάζονται εξωτερικότητες δικτύου που να καθιστούν 

ωφέλιμη σε κάποιο άτομο την απόκτηση συνδρομής με το δίκτυο , αφού η χρησιμότητα 

που θα απολάβει θα είναι χαμηλότερη αναλογικά από την χρέωση που θα του επιβληθεί . 

Όταν πληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός συνδρομητών που να καθιστά συμφέρουσα τη 

συνδρομή με το δίκτυο τότε πραγματοποιείται η ισότητα U(n) = P(n) , δηλαδή εφεξής ο 

κάθε νέος συνδρομητής i του δικτύου θα απολαμβάνει μεγαλύτερη χρησιμότητα από τη 

τιμή που καταβάλλει δηλαδή θα ισχύει u(i) > P(i) .   

 

Σχετικές Έννοιες : Εξωτερικότητες Δικτύου , Οικονομικά Δικτύων , Μοντέλο Πάγιας 

Χρέωσης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

●

   http://www.investorwords.com/1217/critical_mass.html

● Site of WordWebOnline.com 

 http://www.wordwebonline.com/en/CRITICALMASS  

● Site of FinancialDictionary.org 

   http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Critical+Mass

 

 

Λογιστικά Πρωτόκολλα  ( Accounting Protocols ) 

ους ενός επικοινωνιακού 

ικτύου για τη λογιστική καταγραφή της ποσότητας πληροφορίας που διακινήθηκε από 

άποιο χρήστη έτσι ώστε να υπολογιστεί και το ποσό χρέωσης που του αναλογεί . Μέσω 

ς εγγραφές και ανταλλάσσονται 

εταξύ των συστημάτων χρέωσης του δικτύου ( πχ. δρομολογητών) . Τέτοιες εγγραφές 

μπορεί να προσδιορίζουν το είδος υπηρεσιών που παράχθηκε , το βαθμό χρήσης των 

 

Πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς πόρ

δ

κ

των πρωτοκόλλων αυτών πραγματοποιούνται λογιστικέ

μ
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δικτυακών πόρων που απαιτήθηκε άλλα και ειδική πληροφόρηση σχετικά  το προφίλ του 

χρήστη . Σε περιπτώσεις αποστολής πληροφοριών χρέωσης προς τον χρήστη σε περιοδική 

βάση , τα λογιστικά πρωτόκολλα αναλαμβάνουν τον προσδιορισμό του λογαριασμού 

χρέωσης που αντιστοιχεί στον κάθε δικτυακό χρήστη . 

 

Σχετικές Έννοιες : Διαχειριστής Χρέωσης Υπηρεσιών  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Site of TheInternetSociety 

   http://ietfreport.isoc.org/ids-wg-aaa.html

● University of Berne , paper by B. Plattner , B. Stiller & T. Braun 

   www.tik.ee.ethz.ch/~cati/slides/snfspp-kickoff.pdf

● Website of ACM , paper by G. Fankhauser ,B. Stiller & B. Plattner 

23 

ξηση που πραγματοποιείται στο συνολικό κόστος 

αροχής δικτυακών υπηρεσιών προς τον πάροχο εξαιτίας επαναπροσδιορισμού του άριστου 

πιπέδου χρήσης των δικτυακών πόρων . Εν αντιθέσει , το βραχυχρόνιο οριακό κόστος 

ι στο κόστος της συνολικής παροχής δικτυακών 

ς στην ποσότητα  των παρεχόμενων υπηρεσιών , 

ωρίς βέβαια να απαιτείται επαναπροσδιορισμός του άριστου επιπέδου χρήσης των δικτυ-

   portal.acm.org/citation.cfm?id=5973

 

 

Μακροχρόνιο Οριακό Κόστος 
( Long-Run Incremental Cost (LRIC) ) 

 

Το μακροχρόνιο οριακό κόστος είναι η αύ

π

ε

αποτελεί την αύξηση που προκύπτε

υπηρεσιών η οποία οφείλεται σε μεταβολέ

χ

ακών πόρων . Η μακροχρόνια οριακή κοστολόγηση προϋποθέτει την ύπαρξη οικονομιών 

εύρους (economies of scope)  , όπως επίσης θεωρείται ότι το ατομικό κόστος (stand-alone 

cost / SAC) μιας υπηρεσίας  πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο με το οριακό 

κόστος . Έστω για παράδειγμα ότι ένας επικοινωνιακός φορέας παρέχει τις υπηρεσίες 1 και 

2 σε ποσότητες x και y αντίστοιχα ενώ C(x,y) το συνολικό κόστος τους . Το μακροχρόνιο 

οριακό κόστος της υπηρεσίας 1 ορίζεται ως LRIC(x) = C(x,y) – C(y) , όπου το C(y) 

αποτελεί το κόστος παραγωγής εάν ο πάροχος υπηρεσιών παρείχε μόνο την δικτυακή 

υπηρεσία 2 .     
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Σχετικές Έννοιες : Άμεσο Κόστος , Σταθερό Κόστος ,Οριακό Κόστος , Έμμεσο Κόστος , 

Οικονομίες Εύρους 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of TheFreeDictionary.com 

http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Long+Run+Incremental+Cost+-+LRIC  

● Paper by Irish Director of Telecommunications Regulation 

   www.odtr.ie/docs/odtr9938.doc

● An Article by Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI)  

gs/ptc2001/sessions/test_area/monday/m15/m152/   http://web.ptc.org:8080/library/proceedin

 

 

Μεγιστοποίηση Συνολικής Ωφέλειας  ( Maximizing Social Welfare )  

ακή αγορά 

λικής 

ρησιμότητας (utility) που απολαμβάνουν οι συνδρομητές δικτυακών υπηρεσιών και 

όστους παραγωγής των υπηρεσιών . Συγκεκριμένα , max SWx = [ Σ j xjpj(x) – c(x)] + (1-

μβάνουν οι 

ρήστες από τη συνολική κατανάλωση x ποσότητας δικτυακών υπηρεσιών ενώ c(x) είναι το 

 

Η μεγιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας (social welfare) στην επικοινωνι

εκφράζει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ συνο

χ

κ

γ)[u(x) – Σj xjpj(x)] . u(x) είναι η μέγιστη δυνατή χρησιμότητα που απολα

χ

ελάχιστο δυνατό κόστος παροχής της συνολικής ποσότητας υπηρεσιών x  , το οποίο 

διαμοιράζεται μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών . Ο συντελεστής γ∈[0 ,1] εκφράζει την 

αγοραστική δύναμη (market power) που κατέχουν οι πάροχοι μιας ή περισσότερων 

δικτυακών υπηρεσιών . Εάν η τιμή του γ είναι 1 τότε το πρόβλημα μεγιστοποίησης της 

συνολικής ωφέλειας μετατρέπεται σε πρόβλημα μεγιστοποίησης του παραγωγού . Η 

μεγιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας επιτυγχάνεται όταν επιτευχθεί η συνθήκη 

γε −=
−

∑ ij
pj

dxj
dcpj

j
 

 

Σχετικές Έννοιες : Δημιουργία Αγοραστικής Ισχύος , Αποδοτικότητα , Αποδοτικότητα Κατά 

Pareto 
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c

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο 

● London School Of Economi

Διαδίκτυο : 

s , paper by T. Besley 

   econ.lse.ac.uk/staff/tbesley/papers/welfpub.pdf 

 An article by M. Albert & R. Hahnel ●

   http://www.zmag.org/books/1/1.htm

● Economics New School 

 http://cepa.newschool.edu/het/essays/paretian/paretosocial.htm  

 

 

Μεταβλητό Κόστος  ( Variable Cost ) 

εται με την παροχή κάποιας δικτυακής υπηρεσίας , το οποίο 

εχόμενης υπηρεσίας προς 

υς χρήστες . Για παράδειγμα το κόστος  των δικτυακών εξυπηρετητών μεταβάλλεται 

νάλογα με την αύξηση που πραγματοποιείται στην αγοραστική βάση του επικοινωνιακού 

 στο ότι θα χρειαστούν περισσότεροι εξυπηρετητές (servers) ώστε 

επιπλέον χρήστες-γεγονός που αυξάνει τόσο το 

όστος λειτουργίας όσο και το κόστος συντήρησης των εξυπηρετητών . Υπάρχουν αρκετές 

κό 

 

Είδος κόστους που σχετίζ

μεταβάλλεται καθώς αυξάνει ή μειώνεται η ποσότητα της παρ

το

α

φορέα . Αυτό οφείλεται

να απολάβουν δικτυακές υπηρεσίες και οι 

κ

περιπτώσεις κοστολόγησης δικτυακών υπηρεσιών όπου συσχετίζεται το σταθερό με το  

μεταβλητό κόστος κάποιας υπηρεσίας . Έτσι στη περίπτωση της υπηρεσίας σύνδεσης ενός 

χρήστη με κάποιον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) το κόστος με το οποίο 

επιβαρύνεται ο πρώτος μπορεί να επιμερίζεται σε κάποιο πάγιο τέλος αλλά και σε κάποιο 

μεταβλητό κόστος που προσδιορίζεται ανάλογα της χρήσης των δικτυακών πόρων που θα 

πραγματοποιήσει ο συνδρομητής εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου . 

 

Σχετικές Έννοιες : Σταθερό Κόστος , Κόστος Λειτουργίας Διαδικτύου , Τηλεπικοινωνια

Δίκτυο 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University of Missouri-Columbia , paper by X. Wang & B. Yang 

   www.missouri.edu/~econwang/papers/jee2001.pdf

● University of South Carolina  , article by S. Baker 
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   http://hspm.sph.sc.edu/COURSES/ECON/Cost/Cost.html

● Website of About.com 

 http://sbinfocanada.about.com/cs/startup/g/breakevenanal.htm  

 

 

Μη Γραμμική Τιμολόγηση  ( Nonlinear Pricing ) 

άλλεται στους συνδρομητές των 

. Γενικότερα  , το ποσό χρέωσης (charge) που δεσμεύεται βάσει  

ν πάροχο υπηρεσιών του 

ροσδιορίζεται βάσει της τιμολόγησης (tariffing) που εκείνος του επιβάλλει . Πρόκειται 

ηλαδή για πολύπλοκη συνάρτηση  διαφόρων παραγόντων που καθορίζουν την ποιότητα 

ν τρόπων χρήσης των δικτυακών 

όρων που ο κάθε χρήστης επιδιώκει  . Η μη γραμμική τιμολόγηση εκφράζει τη μη γραμ-

 www.econ.upenn.edu/~miravete/papers/EJM-LHR.pdf

 

Η μη γραμμική τιμολόγηση δικτυακών υπηρεσιών που επιβ

επικοινωνιακών δικτύων 

συμβολαίου να καταβάλλει ο κάθε συνδρομητής προς το

π

δ

των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και των συγκεκριμένω

π

μική μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας δικτυακών υπηρεσιών μετά από μεταβολές στις 

τιμές . Για παράδειγμα έστω a είναι το μηνιαίο πάγιο ποσό χρέωσης της υπηρεσίας 

πρόσβασης σε κάποιο επικοινωνιακό δίκτυο (access charge) και x είναι η ποσότητα 

αποστελλόμενων ή λαμβανόμενων bit του χρήστη από ή προς το δίκτυο αντίστοιχα . Εάν 

επίσης b ταυτίζεται με τη χρέωση των bit που κυκλοφορούν ανά δευτερόλεπτο τότε μια 

μορφή μη γραμμικής τιμολόγησης r(x) δηλώνεται από τη σχέση r(x) =  a + bx . 

 

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση πρόσβασης , Τιμολόγιο , Χρέωση , Επικοινωνιακό Δίκτυο 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● One of Harvard University websites 

   www.ksg.harvard.edu/hepg/Papers/ Santiago.Madrigal.equil.prices.Nov.03.pdf 

● Paper by E. Miravete & L .Röller 

  

● Paper by A . Sundararajan , Stern University 

   oz.stern.nyu.edu/papers/nptdne.pdf 

 

 

Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός  ( Monopolistic Competition ) 
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Μορφή αγοράς κατά την οποία υπάρχουν αρκετοί παραγωγοί αγαθών ή πάροχοι υπηρεσιών 

ρο των περιφερειακών συσκευών ηλεκτρο-

 συγκεκριμένα προϊόντα δικτυακού εξοπλισμού 

μφανίζονται συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Κατά τη μορφή αυτή αγορά οι 

αταναλωτές-χρήστες επικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν προκαθορισμένες προτιμήσεις 

οϊόντα τους από τα 

ντίστοιχα των ανταγωνιστών δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ομογενοποιημένο προϊόν στην 

ι  ν

αλλά και πολλοί καταναλωτές . Κυρίως στον χώ

νικών υπολογιστών αλλά και σε

ε

κ

οπότε οι πάροχοι-παραγωγοί προσπαθούν να διαφοροποιούν τα πρ

α

αγορά όπως συμβαίνει σε συνθήκες αγοράς  τέλειου ανταγωνισμού . Εξαιτίας της απουσίας 

ομογενοποιημένου προϊόντος στην αγορά , ο κάθε πάροχος επικοινωνιακών υπηρεσιών 

δύνατα  να επηρεάζει μερικώς τη  αγορά , για παράδειγμα μπορεί να αυξάνει τις τιμές 

πώλησης χωρίς να μειώνεται ο αριθμός των πελατών . Αυτό μπορεί να συμβαίνει εξαιτίας 

της ισχυρής αγοραστικής πίστης (brand loyalty) στο όνομα  της εταιρίας . 

 

Σχετικές Έννοιες : Μονοπώλιο , Τέλειος Αναταγωνισμός ,Ολιγοπώλιο 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● E-Dictionary by W.W Norton 

   http://www.wwnorton.com/stiglitzwalsh/economics/glossary.htm

● Paper by N. Economides 

   www.stern.nyu.edu/networks/Economides_ 

Wildman_Monopolistic_Competition_with_Two-Part_Tariffs.pdf

● Site of David Friedman 
ice_Theory/PThy_Chapter_11/PThy_Chapter_11.html 

 ) 

 πάροχος συγκεκριμένων 

ο οποίος στοχεύει στη μεγιστοποίηση του κέρδους . Ο 

ν . Η 

μή μιας υπηρεσίας καθορίζεται διαφορετικά για κάθε χρήστη ξεχωριστά ανάλογα με την 

οσότητα υπηρεσιών που του παρέχονται αλλά και με βάση τις καταναλωτικές συνήθειες 

  http://www.daviddfriedman.com/Academic/Pr

 

 

Μονοπώλιο  ( Monopoly

 

Μορφή αγοράς κατά την οποία υπάρχει μόνο ένας προμηθευτής ή

δικτυακών υπηρεσιών , 

μονοπωλιακός πάροχος μπορεί ο ίδιος να καθορίσει το ύψος χρέωσης των υπηρεσιώ

τι

π
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του χρήστη . Η ευελιξία αυτή ως προς τον καθορισμό των τιμών εξαρτάται και από τις 

υνθήκες αγοράς . Για παράδειγμα η τιμή καυσίμων μπορεί να είναι συγκεκριμένη για κάθε 

ν ς

σ

καταναλωτή , ωστόσο στο χώρο των τηλεπικοινωνιών  ο πάροχος υπηρεσιών (service 

provider ) μπορεί να διαφοροποιεί τη  τιμή ενό  ψηφιακού αγαθού ή κάποιας υπηρεσίας 

τηλεπικοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό αλλά και τις προτιμήσεις του κάθε 

χρήστη ξεχωριστά .Όσο πιο εύκολα μπορεί ο πάροχος υπηρεσιών να διαφοροποιεί την τιμή 

ανάλογα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη τόσο και πιο εύκολα μπορεί να αυξάνει 

την κερδοφορία του . 

 

Σχετικές Έννοιες : Τέλειος Αναταγωνισμός ,Ολιγοπώλιο , Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of About.com 

   http://economics.about.com/library/glossary/bldef-monopoly.htm

● Site of InvestorWords.com 

 http://www.investorwords.com/3112/monopoly.html  

● Merriam Webster on-line dictionary 

  http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?va=monopoly

 

 

Μοντέλο Stackelberg   ( Stackelberg Model ) 

 

Οικονομικό μοντέλο από τη θεωρία παιγνίων που εκφράζει συνθήκες δυοπωλίου στην 

πάρχουν δυο πάροχοι δικτυακών υπηρεσιών . Κατά 

ηρεσιών ακολουθεί συγκεκριμένη 

γοραστική πολιτική σχετικά με το προσδιορισμό είτε της χρέωσης , είτε ακόμη της 

οσότητας υπηρεσιών που θα παράσχει . Κατά το δεύτερο στάδιο ο δεύτερος πάροχος 

κτικής του πρώτου . Έστω ο πάροχος 1 

ίναι ο ηγέτης (leader) στην αγορά κάποιας δικτυακής υπηρεσίας ο οποίος προσδιορίζει τη 

επικοινωνιακή αγορά , όταν δηλαδή υ

το πρώτο στάδιο του μοντέλου ο πρώτος πάροχος υπ

α

π

προσαρμόζει τη δική του συμπεριφορά βάσει της  τα

ε

χρέωση p . Yποθέσουμε ότι η παρεχόμενη ποσότητα xi ∈[0 ,1] όπου x(p) = 1- p αλλά και 

ci(xi) = xi
2 . Ο πάροχος 2 βασιζόμενος στην χρέωση p επιλέγει τη παροχή x2 = p / 2 η οποία 

μεγιστοποιεί τη σχέση π2 = px2 – x2
2 . Έτσι εάν για παράδειγμα ο πρώτος πάροχος 

μεγιστοποιεί το κέρδος του από την παροχή ποσότητας δικτυακής υπηρεσίας x1 =3 / 15 σε 
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τιμή p = 8 / 15 τότε η ποσότητα υπηρεσιών που θα επιλέξει ο δεύτερος πάροχος θα είναι η 

x2 = 4 / 15 . 

 

Σχετικές Έννοιες : Μοντέλο Cournot , Μοντέλο Bertrand , Θεωρία Παιγνίων 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of Wikipedia 

   http://en.wikipedia.org/wiki/Stackelberg_competition

● Website of Spark College  

   http://www.sparknotes.com/economics/micro/monopolies/section2.rhtml

● Website of SIAM paper by T. Roughgarden 

   epubs.siam.org/sam-bin/ getfile/SICOMP/articles/39705.pdf 

ινωνιακή αγορά, 

ν δικτυακών υπηρεσιών . Ο κάθε πάροχος 

όκειται να επιβάλλει ενώ οι 

ρήστες αγοράζουν τις υπηρεσίες εκείνες που παρουσιάζουν το χαμηλότερο κόστος . 

ύμφωνα με τη θεωρία του μοντέλου Bertrand ο συνεχής ανταγωνισμός μεταξύ των παρό-

πιβληθεί συντελεί στη διαμόρφωση 

μών που θα ίσχυαν σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού . Δηλαδή η χρέωση της εκάστοτε 

 

 

Μοντέλο Αγοράς Bertrand  ( Bertrand Model ) 

 

Οικονομικό μοντέλο που εκφράζει ολιγοπωλιακές συνθήκες στην επικο

οπού δηλαδή υπάρχει μικρός αριθμός παρόχω

υπηρεσιών ανακοινώνει στους υπολοίπους τη χρέωση που πρ

χ

Σ

χων δικτυακών υπηρεσιών ως προς τη χρέωση που θα ε

τι

υπηρεσίας προσδιορίζεται βάσει του οριακού κόστους . Ως προς τις συνθήκες που ισχύουν 

κατά το μοντέλο Bertrand , αναφέρεται βασικά η ομογένεια που παρουσιάζουν οι δικτυακές 

υπηρεσίες που παρέχονται από τους ανταγωνιστές παρόχους . Επίσης όλοι οι πάροχοι 

παρουσιάζουν όμοια συνάρτηση οριακού κόστους ενώ η ζήτηση είναι γραμμική . Τέλος 

όλοι οι πάροχοι ανταγωνίζονται έντονα ως προς την τιμή ενώ ο προσδιορισμός της χρέωσης  

κάποιας συγκεκριμένη δικτυακή υπηρεσία  πραγματοποιείται ταυτόχρονα . 

 

Σχετικές Έννοιες : Μοντέλο Cournot , Μοντέλο Stackelberg , Θεωρία Παιγνίων 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 
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● Site of EconLinks.com 

    http://www.econlinks.com/glossary/bertrand_model.php

● Site of Answers.com 

    http://www.answers.com/topic/bertrand-competition

● SSRN Database  

   http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=293145

 

 

Μοντέλο Αγοράς Cournot  ( Cournot Model )  

 

Οικονομικό μοντέλο που εκφράζει ολιγοπωλιακές συνθήκες στην επικοινωνιακή αγορά, 

 μικρός αριθμός παρόχων δικτυακών υπηρεσιών . Ο κάθε πάροχος 

 στους υπολοίπους την ποσότητα υπηρεσιών που πρόκειται να παράσχει , ενώ 

ι τιμές θα διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε θα απορροφάται η αγοραία συνολική 

ροσφερόμενη ποσότητα δικτυακών υπηρεσιών αλλά και ο κάθε πάροχος θα απευθύνεται 

 συνθήκες δυοπωλίου ,  οι πάροχοι 

νταγωνίζονται ως προς την ποσότητα υπηρεσιών που θα παράσχει ο καθένας δεδομένης 

οπού δηλαδή υπάρχει

ανακοινώνει

ο

π

σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοραστικής βάσης . Σε

α

της δικής του αγοραστικής δύναμης , ενώ η χρέωση μιας υπηρεσίας αποτελεί φθίνουσα 

συνάρτηση της συνολικής παρεχόμενης ποσότητας από όλους τους παρόχους . Έστω 

λοιπόν p1 και p2  οι τιμές που καθορίζουν δυο πάροχοι για μια δικτυακή υπηρεσία ενώ q1 και 

q2 οι αντίστοιχες ποσότητες . Αν c είναι  το οριακό κόστος παροχής της δικτυακής 

υπηρεσίας τότε οι τιμές ισορροπίας θα είναι p1 = p2 = P(q1 + q2 ) ενώ το ατομικό κέρδος για 

κάθε πάροχο προσδιορίζεται από τη σχέση Πi = qi [ P(q1 +q2) -  c ] .    

  

Σχετικές Έννοιες : Μοντέλο Stackelberg , Μοντέλο Bertrand , Θεωρία Παιγνίων 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of OECD organization ( glossary of economic terms) 

    http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5789

● Site of GameTheory.net 

    http://www.gametheory.net/dictionary/CournotLearning.html

● A paper by Steven .R . Beckman 

   www.indiana.edu/~econed/pdffiles/winter03/beckman.pdf 
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Μοντέλο Έξυπνης Αγοράς  ( Smart Market Model ) 

ρίας που διακινούνται εντός δικτύου το 

πο  εφαρμόζεται σε περιβάλλον πλειστηριασμού πολυτελών 

ογεί με κάποια τιμή (value 

ου πρόκειται να διακινήσει , η οποία τιμή εκφράζει το 

κέτα στον προορισμό τους . Σε 

 κάποιο δρομολογητή (router) 

ξινομούνται βάσει της τιμής αξιολόγησης τα πακέτα πληροφορίας που καταφθάνουν από 

    cedric.cnam.fr/~jarray/jarray_informs.pdf 

 portal.acm.org/citation.cfm?id=597323 

 το οποίο ο συνδρομητής χρεώνεται με 

παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών  , το οποίο 

ται αρχικώς βάσει συμβολαίου συνδρομής με τον εκάστοτε πάροχο . Αν και το 

ραγματικό συνολικό κόστος παροχής δικτυακών υπηρεσιών προσδιορίζεται εκ των 

 

Μοντέλο χρέωσης των πακέτων (packets) πληροφο

οποίο κατά παρόμοιο τρό

αντικειμένων . Συγκεκριμένα ο κάθε δικτυακός χρήστης αξιολ

attribute) τα πακέτα πληροφορίας π

βαθμό προθυμίας που έχει ώστε να αποσταλούν τελικά τα πα

κάθε όμως ξεχωριστό  δικτυακό πόρο ,όπως για παράδειγμα

τα

όλους τους χρήστες και πρόκειται να αποσταλούν ή όχι εν τέλει στον προορισμό τους . 

Επειδή όμως ο δικτυακός πόρος δεν δύναται λόγω περιορισμένου εύρους ζώνης να 

αποστείλει όλα τα πακέτα των χρηστών  , απορρίπτονται εκείνα τα οποία αξιολογήθηκαν με 

τη χαμηλότερη τιμή (βαθμό προθυμίας ) προς όφελος των υπολοίπων . Το ποσό χρέωσης 

που εν τέλει θα επιβληθεί στα πακέτα που προτιμήθηκαν  (πχ. 4 μονάδες) θα αντιστοιχεί με 

την  υψηλότερη τιμή αξιολόγησης (δηλ. 4 μονάδες)  του πακέτου που απορρίφθηκε . 

 

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση Υπηρεσιών , Παράμετροι Τιμολογιακής Πολιτικής 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Rensselaer Polytechnic Institute , paper by M. Yuksel  

   www.ecse.rpi.edu/Homepages/shivkuma/ research/papers/murat-globecom02.pdf - 

● Website of CENTRIC.edu  , paper by F. Jarray & L. Wynter 

● Website of ACM , paper by G. Fankhauser ,B. Stiller & B. Plattner 

  

 

 

Μοντέλο Πάγιας Χρέωσης  ( Flat-Rate Pricing  / FRP ) 

 

Μοντέλο χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών κατά

συγκεκριμένο ποσό χρημάτων για την 

προκαθορίζε

π
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υστέρων , εν τούτοις ο πάροχος δεσμεύεται να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες των χρηστών 

είνοι προπληρώνουν . Στις 

ερισσότερες περιπτώσεις εφαρμογής του μοντέλου πάγιας τιμολόγησης , το επίπεδο 

 An Article by L.W. McKnight & J.P. Baily 

για εύρος ζώνης βάσει του δεδομένου παγίου ποσού που εκ

π

χρέωσης προσδιορίζεται θεωρητικά βάσει του μέσου κόστους παροχής υπηρεσιών που 

προέκυψε κατά το παρελθόν λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα συμβόλαια 

συνδρομής , οπότε προβλέπεται το μέσο ποσό χρέωσης που αναμένεται να διαμορφωθεί . Η 

μεγάλη δημοτικότητα του μοντέλου πάγιας χρέωσης οφείλεται αφενός στην δυνατότητα 

εύκολης εφαρμογής του και αφετέρου στη δυνατότητα από το χρήστη πρόβλεψης του 

ποσού που θα του κοστίσει εν τέλει η εκάστοτε συνδρομή παροχής δικτυακών υπηρεσιών . 

 

Σχετικές Έννοιες : Επικοινωνιακή Υπηρεσία , Δυναμική Παράμετρος , Στατική Παράμετρο , 

Δυναμική Χρέωση 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Microsoft Business Solutions 

   www.broadpointtech.com/Solomon%20Slicks/ FlatRateFactSheet5_5.doc 

●

   http://www.press.umich.edu/jep/works/McKniIntro.html

● Paper By IEEE Computer Society 

 http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/2.825712  

 

 

Μοντέλο Χρέωσης CA$hMAN   ( CA$hMAN Charging Model ) 

 

Μοντέλο χρέωσης  και λογιστικής καταγραφής που προτάθηκε για περιβάλλοντα  

 and Accounting Schemes in Multiservice 

ωση χρήσης  των δικτυακών πόρων 

ου πραγματοποιείται από την πλευρά του χρήστη . Το μοντέλο χρέωσης λαμβάνει τη  

ομή Charge = a(x) * T + b(x) * V + c(x) , όπου Τ και V είναι η χρονική διάρκεια που 

ΑΤΜ cells) που 

εταφέρονται εντός κάποιου προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος . Η παράμετρος x 

τ ς

«πολυυπηρεσιακών» ΑΤΜ δικτύων (Charging

ATM Networks) . Το μοντέλο επικεντρώνονται στη χρέ

π

δ

απαιτείται αλλά και η ποσότητα αντίστοιχα των κυψελίδων  ΑΤΜ ( 

μ

εκφράζει ις επιλογές χρέωσης που παρέχονται προ  το χρήστη ανάλογα με το επίπεδο 

εύρους ζώνης που ο ίδιος επιθυμεί , το επίπεδο καθυστέρησης που μπορεί να ανεχτεί κ.ο.κ. 
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Τα a(x) , b(x) αποτελούν τους συντελεστές ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα 

πληροφορίας που αποστέλλεται αντίστοιχα  , ενώ το c(x)  αποτελεί το κόστος εγκατά-

στασης της δικτυακής σύνδεσης . Συνήθως τα μεγέθη Τ και V εξαρτώνται από το κατά 

πόσο οι γραμμές σύνδεσης είναι σταθερές (permanent) , ημισταθερές (semi-permament) ή 

στηρίζονται στη διαμεταγωγή δεδομένων .   

 

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση Υπηρεσιών , Παράμετροι Τιμολογιακής Πολιτικής 

 

Βιβλιογραφική Αναφορά : 

● D.J. Songhurst , Charging Communication Networks , Elsevier Publ. ,© 1999 

 

 

Μορφές Κόστους Μετάβασης ( Types Of Switching Cost ) 

ι διάφορες μορφές κόστος μετάβασης του χρήστη από μια υπάρχουσα τεχνολογία 

προς μια νέα τεχνολογία . Μια πρώτη μορφή κόστους μετά-

οι χρήστες 

εσμεύονται ως προς τον πάροχο-ιδιοκτήτη της τεχνολογίας δικτύων αλλά και των 

ραμμών συνδέσεων που χρησιμοποιούν . Η αποζημίωση που δεσμεύεται μέσω 

νία συνεργασίας  , είναι 

την περίπτωση αυτή κόστος μετάβασης . Μια άλλη μορφή κόστους μετάβασης είναι οι 

● Website of Cambridge Press , paper by Oz Shy 

 

Ο

επικοινωνιακών υπηρεσιών 

βασης είναι τα συμβόλαια (contracts) παροχής δικτυακών υπηρεσιών , όπου 

δ

γ

συμβολαίου να καταβάλλει ο χρήστης   εάν παραβιάσει τη συμφω

σ

δαπάνες εκμάθησης και εκπαίδευσης των χρηστών που προκύπτουν εάν πρέπει εκείνοι να 

χρησιμοποιήσουν νέες δικτυακές υπηρεσίες που στηρίζονται σε διαφορετική τεχνολογία 

και πρότυπα . Μορφή κόστους μετάβασης αποτελεί επίσης το κόστος μετατροπής 

(conversion) των δεδομένων που καταγράφηκαν βάσει παλιού τρόπου διαμόρφωσης 

(digital format) αντί δεδομένων που αποθηκεύονται τη βοήθεια μιας καινούργιας μεθόδου 

ψηφιακής διαμόρφωσης .     

 

Σχετικές Έννοιες : Παράμετροι Συμβολαίου , Πολιτικές / Μοντέλα Συμβολαίων , Δέσμευση 

Χρηστών Σε Κάποιο Πάροχο  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 
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   assets.cambridge.org/052180/ 0951/excerpt/0521800951_excerpt.pdf 

● TheStandardIndustry.com , paper by H. Varian & C. Shapiro 

   http://www.thestandard.com/article/0,1902,2173,00.html

● University of California, Berkeley , paper by prof. I. Larkin 

   emlab.berkeley.edu/users/bhhall/ others/Larkin04_SwitchingCosts.pdf 

ονται κάποιο κοινό 

ικτύων που χρησιμοποιούν 

λογιστών που κάνουν χρήση του 

ό δίκτυο . Πιο γενικά , το 

δυο διαφορετικών 

πων αγαθών ή υπηρεσιών (Α1,Α2,…,Αm) και (Β1,Β2,…,Βn) όπου ισχύουν τα εξής . Α) 

ναι υποκατάστατο με κάθε άλλο αγαθό που ανήκει 

το Α σύνολο . Β) Κάθε αγαθό ή υπηρεσία του Β-τύπου είναι υποκατάστατο με κάθε άλλο 

 

Νοητό Δίκτυο  ( Virtual Network ) 

 

Σύνολο συμβατών μεταξύ τους δικτυακών υπηρεσιών που διαμοιράζ

τεχνικό χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα , το σύνολο των δ

εξυπηρετητές Apache ή το σύνολο των ηλεκτρονικών υπο

λειτουργικού προγράμματος Windows XP αποτελεί εικονικ

εικονικό δίκτυο μπορεί να εννοηθεί ως ένας συνδυασμός από σύνολα 

τύ

Κάθε αγαθό ή υπηρεσία του Α-τύπου εί

σ

αγαθό που ανήκει στο Β σύνολο . Γ ) Κάθε αγαθό ή υπηρεσία του Α-τύπου είναι 

συμπληρωματικό  με κάθε άλλο αγαθό που ανήκει στο Β σύνολο . Από οικονομικής 

άποψης τα εικονικά δίκτυα παρουσιάζουν εξωτερικότητες δικτύου καθώς η επίτευξη 

υψηλών πωλήσεων των αγαθών ή υπηρεσιών Α-τύπου υποβοηθά στην πώληση των 

συμπληρωματικών υπηρεσιών Β-τύπου . 

 

Σχετικές Έννοιες : Συμπληρωματικό Προϊόν ή Υπηρεσία , Υποκατάστατο Προϊόν ή 

Υπηρεσία 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Stern University , paper by N. Economides  

   www.stern.nyu.edu/networks/Netnotes_2003.pdf

 

 

Οικονομίες Εύρους  ( Economies Of Scope ) 
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Οι οικονομίες εύρους δηλώνουν τη δυνατότητα μείωσης του κόστους παροχής δικτυακών 

ορετικών μεταξύ τους υπηρεσιών προς τους 

σχετίζονται με την αποδοτικότητα που 

πιτυγχάνεται εξαιτίας της αύξησης ή μείωσης της παρεχόμενης ποσότητας υπηρεσιών , οι 

ικονομίες εύρους αναφέρονται στην αποδοτικότητα που επιτυγχάνεται εξαιτίας 

ς παροχής των διαφορετικών υπηρεσιών 

πό κάποιο πάροχο . Με άλλα λόγια οι οικονομίες εύρους οφείλονται σε μεταβολές που 

ν

υπηρεσιών καθώς αυξάνεται η παροχή διαφ

χρήστες . Ενώ δηλαδή οι οικονομίες κλίμακας 

ε

ο

μεταβολών στο marketing αλλά και στους τρόπου

α

πραγματοποιούνται από την πλευρά της ζήτησης ενώ αποτελούν και τη σημαντικότερη 

αιτία των στρατηγικών ομαδοποίησης επικοινωνιακών προϊόντων (product bundling) και 

προώθησης του καλού ονόματος του παρόχου (family branding) , που ακολουθεί το τμήμα 

marketing των επικοινωνιακών φορέων . Όσο αυξάνει η προώθηση των διαφορετικών 

δικτυακών υπηρεσιώ  , τόσο περισσότεροι χρήστες προσελκύονται από τη δαπάνη του 

καθενός δολαρίου που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του marketing .   

  

Σχετικές Έννοιες : Ομαδοποίηση Προϊόντων ή Υπηρεσιών , Οικονομίες Κλίμακας    

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of InvestorDictionary.com 

   http://www.investordictionary.com/definition/economies+of+scope.aspx

● Site of FinancialDictionary.org 

   http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Critical+Mass

● Site of StreetAuthority.com 

   http://www.streetauthority.com/terms/e/economies-of-scope.asp

 

 

Οικονομίες Κλίμακας  ( Economies Of Scale ) 

 

Οι οικονομίες κλίμακας δηλώνουν τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να συμπιέζει το μέσο 

 αυξάνεται η ποσότητα προϊόντων που διαθέτει προς τους 

παρουσιάζουν τα φυσικά 

ονοπώλια της αγορά των δικτυακών υπηρεσιών . Στην πραγματικότητα , όταν υπάρχει 

άποιος μοναδικός πάροχος υπηρεσιών στην αγορά επικοινωνιών ο οποίος δύναται να 

 ποσότητας υπηρεσιών που 

κόστος παραγωγής της καθώς

πελάτες της . Στα οικονομικά των δικτύων , οικονομίες κλίμακας 

μ

κ

παράσχει ποσότητα υπηρεσιών που υπερέχει της συνολικής
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παράγεται από μικρότερους ως προς την αγοραστική ισχύ παρόχους , τότε παρουσιάζεται 

στην αγορά φυσικό μονοπώλιο . Βέβαια προϋποτίθεται ότι η επιχείρηση-φυσικό μονοπώλιο 

παρέχει τις υπηρεσίες της σε χαμηλότερο κόστος από το συνολικό κόστος όλων των 

υπόλοιπων μικρότερων παρόχων υπηρεσιών  εξαιτίας της εμφάνισης οικονομιών κλίμακας 

στην παραγωγή . Παράδειγμα αγοράς είναι εκείνη των ψηφιακών προϊόντων τα οποία 

αρχικά  παράγονται με αρκετά υψηλό κόστος ενώ το κόστος της αναπαραγωγής και 

διανομής μέσω Διαδικτύου είναι μηδενικό .   

 

Σχετικές Έννοιες : Ομαδοποίηση Προϊόντων ή Υπηρεσιών , Οικονομίες Εύρους    

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of DefineThat.com 

    http://www.definethat.com/define/301.htm

● Official Site of European Commission on competition 

  http://europa.eu.int/comm/competition/general_info/e_en.html  

● Site of WordWebOnline.com 

   http://www.wordwebonline.com/en/ECONOMYOFSCALE

 

 

Οικονομίες Κλίμακας Ζήτησης  ( Demand-Side Economies Of Scale  / EOS ) 

ι στα οικονομικά δικτύων 

ν δικτύου (network effects) ή αλλιώς των εξωτερικοτήτων 

ν κλίμακας υποδηλώνει τη 

είωση του ανά μονάδα κόστους παροχής δικτυακών    υπηρεσιών που επιτυγχάνεται 

αθώς αυξάνεται η ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών . Βέβαια το φαινόμενο αυτό δεν   

γική 

ιαδικασία των επικοινωνιακών προϊόντων και συγκεκριμένα εξαιτίας της εμφάνισης  

 

 

Οι οικονομίες κλίμακας από την πλευρά της ζήτησης συναντώντα

και με την έννοια των επιδράσεω

δικτύου (network externalities) . Ο τύπος αυτός οικονομιώ

μ

κ

προκαλείται εξαιτίας της εμφάνισης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στη παραγω

δ

συνθηκών φυσικού μονοπωλίου , όπως συμβαίνει με τις οικονομίες κλίμακας από την 

πλευρά της παραγωγής . Η επαναλαμβανόμενη  ζήτηση δικτυακών υπηρεσιών οφείλεται 

στην αυξημένη δημοτικότητα που ήδη έχουν αποκτήσει οι συγκεκριμένες υπηρεσίες –

γεγονός που εκφράζεται ως η υπάρχουσα εγκατεστημένη μεγάλη αγοραστική βάση .  

Παράδειγμα επικοινωνιακού προϊόντος που εμφανίζει οικονομίες κλίμακας από την  
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πλευρά της ζήτησης είναι η παραγωγή της κλασικής τηλεομοιοτυπικής συσκευής 

(facsimile). 

 

Σχετικές Έννοιες : Εξωτερικότητες Δικτύου , Συνάρτηση Ζήτησης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of DefineThat.com 

    http://www.definethat.com/define/301.htm

● Official Site of European Commission on competition 

  http://europa.eu.int/comm/competition/general_info/e_en.html  

● Site of WordWebOnline.com 

   http://www.wordwebonline.com/en/ECONOMYOFSCALE

 

 

Οικονομικά  ( Economics ) 

 

Κοινωνική επιστήμη που μελετά την παραγωγή , διανομή, εμπόριο και κατανάλωση 

νονιστικά (normative) Οικονομικά μελετούν τις αντιθέσεις 

 πορισμάτων , ενώ τα Θετικά 

ικονομικά με την πρόβλεψη και ανάλυση των επιπτώσεων από τις διάφορες  οικονομικές 

ποφάσεις ,δεδομένου ενός συνόλου προϋποθέσεων και παρατηρήσεων .Τα 

ics) μελετούν τη συμπεριφορά των επιμέρους οικονομικών 

ονάδων όπως οι καταναλωτές  και ο κάθε κλάδος επιχειρήσεων ξεχωριστά , ενώ τα 

ή ν  

αγαθών και υπηρεσιών . Τα Κα

των διαφόρων οικονομικών θεωριών και τη καταγραφή νέων

Ο

α

Μικροοικονομικά (microeconom

μ

Μακροοικονομικά (macroeconomics) ασχολούνται με τη μελέτη της οικονομίας των 

κρατών , με τη συνολική ζήτηση και παραγωγή αγαθών ,το κεφάλαιο , τα εμπορεύματα κτλ. 

Οι βασικότερες οικονομικές θεωρίες επικεντρώνονται στη επίδραση των τιμών πάνω στη  

ζήτηση και παραγωγή αγαθών , χρησιμοποιώντας μαθηματικές σχέσεις για την πρόβλεψη 

των επιπτώσεων μετά τη λ ψη τω  διαφόρων αγοραστικών αποφάσεων . 

 

Σχετικές Έννοιες : Οικονομικά Δικτύων , Εξωτερικότητες Δικτύου 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of CR1.com 
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   http://www.cr1.dircon.co.uk/TB/1/1.1.1.htm

● A definition by professor Robert Schenk 

   http://ingrimayne.saintjoe.edu/econ/Introduction/Overview1.html

● Site of EconModel.com 

   http://www.econmodel.com/classic/terms/economics.htm

 

 

Οικονομικά Δικτύων   ( Network Economics ) 

ών δικτύων στα οποία 

 δικτύου (Network Economics). Τα οικονομικά 

πορούν να αναπαρασταθούν ως 

ράστια αποκεντρωμένα συστήματα  που κυβερνώνται μάλλον από άτυπους κανόνες 

υμπεριφοράς παρά από αυστηρούς μηχανισμούς κεντρικού ελέγχου . Παρομοίως ,σε 

 , απουσιάζει ο ισχυρός κεντρικός 

λεγχος, αφού οι αποφάσεις διαχείρισης  και λειτουργίας του δικτύου λαμβάνονται στην 

 

Η οικονομολογική μελέτη των επικοινωνιακών και πληροφοριακ

δεσπόζει η ιδιότητα των εξετερικοτήτων

μελετούν τις εθνικές οικονομίες των κρατών  , οι οποίες μ

τε

σ

κάποιο επικοινωνιακό δίκτυο , όπως το Διαδίκτυο

έ

περιφέρεια ,δηλαδή στα άκρα του δικτύου . Στα οικονομικά εξηγείται τι μπορεί να 

επιτευχθεί στα πλαίσια της εθνικής οικονομίας μέσα από τη μεταβολή οικονομικών 

ρυθμιστικών παραγόντων , όπως οι μισθοί , οι φόροι και οι τιμές . Παρομοίως , η 

οικονομική θεωρία μπορεί να ερμηνεύσει πως οι αποκεντρωμένοι μηχανισμοί ελέγχου 

πάνω στην τιμολόγηση και στο επίπεδο συμφόρησης εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα 

ενός πολύπλοκου συστήματος , όπως είναι το Διαδίκτυο . 

 

Σχετικές Έννοιες : Οικονομικά , Εξωτερικότητες Δικτύου , Κρίσιμη Μάζα 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper by N. Economides , Stern University 

   http://www.stern.nyu.edu/networks/site.html

● NECG (Network Economics Consultant Group)  

   http://www.necg.com.au/links.shtml

● AUEB ( Athens University of Economics & Business) 

   http://nes.aueb.gr/research.html
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Ολιγοπώλιο  ( Oligopoly ) 

 

Μορφή αγοράς κατά την οποία  μικρός αριθμός παρόχων επικοινωνιακών υπηρεσιών 

ντων ολιγοπωλητών-παρόχων , ο 

ς τακτικές των υπολοίπων ενώ η οι αποφάσεις και η 

πιχειρησιακή πολιτική του ενός επηρεάζεται από την αγοραστική συμπεριφορά των 

πολοίπων. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του κάθε ολιγοπωλητή λαμβάνει υπόψη τις πιθανές 

υν οι υπόλοιποι ολιγοπωλητές . Η Αναλογία Συγκέντρωσης 

ν Τεσσάρων κορυφαίων προμηθευτών (Four-Firm Concentration Ratio) αποτελεί 

u

κυριαρχεί .Εξαιτίας του μικρού αριθμού των συμμετεχό

καθένας γνωρίζει τις αγοραστικέ

ε

υ

αντιδράσεις που μπορεί να έχο

τω

κλασική μέθοδο αξιολόγησης για το αν μια αγορά θεωρείται ολιγοπώλιο . Σύμφωνα με το 

μέτρο αυτό εάν οι τέσσερις μεγαλύτεροι προμηθευτές συγκεκριμένων δικτυακών 

υπηρεσιών καταλαμβάνουν πάνω από το 40% της αγοράς τότε οι αγοραστικές συνθήκες 

θεωρούνται ολιγοπωλιακές .   

 

Σχετικές Έννοιες : Μονοπώλιο , Μονοπολιακός Ανταγωνισμός ,Τέλειος Ανταγωνισμός 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Abo t.com 

   http://economics.about.com/od/oligopolyandduopoly/

● Merriam Webster on-line dictionary 

 http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=oligopoly    

 http://www.daviddfriedman.com/Academic/Price_Theory/PThy_Chapter_11/PThy_Chapter_11.html

● Site of David Friedman 
  
 

 

Ολοκλήρωση Οργανισμών  ( Integratiοn Of Firms ) 

ν με απώτερο 

αγωνιστικότητας άλλα και τη δημιουργία μεγαλύτερης οικο- 

ν και 

αρέχουν στους χρήστες .  Η αξία ενός συστήματος προϊόντων  εκφράζεται ως η 

ικονομική αξία που προκύπτει εάν κάποιο προϊόν συσχετιστεί με κάποιο άλλο  

 

Τύπος συγχωνεύσεως δυο παρόχων ή γενικότερα επικοινωνιακών φορέω

στόχο  την αύξηση της αντ

νομικής αξίας που απορρέει από το σύστημα προϊόντων που από κοινού παράγου

π

ο
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συμπληρωματικό προϊόν αποτελώντας έτσι ένα σύστημα ή καλύτερα μια ομαδοποίηση 

ροϊόντων . Η ολοκλήρωση (integration) δυο επικοινωνιακών φορέων που από κοινού 

πιο 

 www.learnlink.mcmaster.ca/~barb.bloemhof/ Files/2N03_Concentration&mergers.pdf 

 http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=1707&lg=e

π

παρέχουν κάποιο σύστημα συμπληρωματικών μεταξύ τους δικτυακών προϊόντων , 

ουσιαστικά ταυτίζεται με συγχώνευση των δυο οργανισμών . Έτσι προκαλούνται 

διευρυμένες εξωτερικότητες δικτύου , οι οποίες με τη σειρά τους συντελούν στην 

περαιτέρω αύξηση της αγοραστική μάζας του συστήματος δικτυακών υπηρεσιών που θα 

παρέχονται σε ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές .   

 

Σχετικές Έννοιες : Εξωτερικότητες Δικτύου , Κάθετη Ολοκλήρωση ,κρίσιμη Μάζα  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University of Caliufornia Berkeley , paper by H. Varian 

   www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf 

● Site of LearnLink.com 

  

● Site of Canadian Competition Bureau  

  

 

 

Ομαδοποίηση Προϊόντων ή Υπηρεσιών  ( Bundling ) 

ή 

α των τιμών των προϊόντων εάν αυτά πωλούνταν 

 δυο χρήστες 

1 , C2 έχουν διαφορετική προθυμία να πληρώσουν τις υπηρεσίες σε κάποια τιμή . Έστω 

τι ο C1 είναι διατεθειμένος να πληρώσει 100$ και 150$ για τις Α και Β αντίστοιχα ενώ ο 

 τιμών κατά 

τομο και ο πάροχος καθόρισε ότι θα παράσχει την κάθε υπηρεσία Α ή Β στην τιμή των 

 

Η πώληση σύνθετης ποσότητας δικτυακών υπηρεσιών ή προϊόντων σε διαφορετική τιμ

από εκείνη που θα προέκυπτε ως άθροισμ

το καθένα ξεχωριστά . Έστω δυο δικτυακές υπηρεσίες Α και Β για τις οποίες

C

ό

C2 150$ και 100$ αντίστοιχα . Εάν δεν πραγματοποιήθηκε διαφοροποίηση

ά

100$ τότε θα απολάβει τελικά συνολικά έσοδα 400$ από τους δυο χρήστες . Εάν όμως ο 

πάροχος παράσχει τις δυο υπηρεσίες Α και Β  ως ομαδοποιημένο προϊόν (bundle) στην τιμή 

250$ τότε θα επιτύχει έσοδα 500$ . Παράδειγμα  τιμολόγησης προϊόντων ανά ομάδα είναι η 

χρέωση ενός ISP  σε μορφή πάγιου κόστους προς τους χρήστες για την παροχή υπηρεσίας 
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που περιλαμβάνει υπηρεσίες e-mail , web page hosting και προκαθορισμένης δυνατής 

ποσότητας δεδομένων που μπορούν να ανακτηθούν (downloaded) από το δίκτυο .  

 

Σχετικές Έννοιες : Δέσμευση ( Χρηστών Σε Κάποιο Πάροχο) , Χρέωση Υπηρεσιών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper by Yannis Bakos & Eric Brynjolfsson 

   http://www.gsm.uci.edu/~bakos/big/big96-12.html

● Site of InvestorWords.com  

   http://www.investorwords.com/620/bundling.html

● Paper by professor Barry Nalebuff 

dle1.pdf - 

 υπηρεσίας καθώς αυξάνεται κατά μια 

 . Με την χρήση του όρου οριακό 

όστος συχνά υποδηλώνεται ότι το ανά μονάδα κόστος εξαρτάται άμεσα από την ποσότητα 

ν επικοινωνιακών προϊόντων που ο πάροχος παρέχει προς τους χρήστες του . Για 

υπηρεσίας εικονικής ιδιωτικής σύνδεσης (virtual 

rivate networking) από ένα σε δύο χρήστες προκαλεί αρκετά μεγαλύτερο κόστος σε σχέση 

   www.dti.gov.uk/ccp/topics2/pdf2/bun

 

 

Οριακό Κόστος  ( Marginal Cost ) 

 

Η μεταβολή του συνολικού κόστους μιας  δικτυακής

μονάδα η ποσότητα της υπηρεσίας προς τους χρήστες

κ

τω

παράδειγμα αύξηση στην παροχή της 

p

με την αύξηση στο κόστος που θα προέλθει εάν αυξηθούν οι χρήστες εικονικής ιδιωτικής 

σύνδεσης από 100 σε 101 . Κατά αναλογία , μικρότερο θα είναι το οριακό κόστος 

εξυπηρέτησης 3000 από 2999 χρηστών οι οποίοι επιθυμούν  εικονική ιδιωτική δικτύωση .  

Η πορεία όμως του οριακού κόστους μπορεί να είναι και αυξητική πάνω από κάποιο 

επίπεδο παρεχόμενης  υπηρεσίας εξαιτίας αύξησης στο κόστος ευκαιρίας . Με άλλα λόγια η 

ποσότητα πάνω από κάποιο επίπεδο μπορεί να ευνοεί την ανακατανομή των δικτυακών 

πόρων για παροχή άλλων πιο αποδοτικών υπηρεσιών έναντι της αρχικής  .   

 

Σχετικές Έννοιες : Μακροχρόνιο Οριακό Κόστος , Σταθερό Κοστος , Άμεσο Κόστος 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 
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● Site of Econ.Model.com 

    http://www.econmodel.com/classic/terms/mc.htm

● Site of About.com 

   http://economics.about.com/od/coststructure/

● State University of San Jose  

mcpricing.htm   http://www2.sjsu.edu/faculty/watkins/

 

 

Παίγνιο Συναλλαγής Κατά Nash  ( Nash’s  Bargaining Game) 

τά το οποίο μικρός αριθμός χρηστών 

για να απολάβουν κάποια περιορισμένη ποσότητα  

νη ποσότητα δικτυακών υπηρεσιών 

ίναι μικρότερη από τη συνολικά διαθέσιμη ποσότητα τότε όλοι οι χρήστες μπορούν να 

ξυπηρετηθούν . Σε αντίθετη περίπτωση , δηλαδή όταν δεν επαρκεί η διαθέσιμη ποσότητα 

τους χρήστες δεν 

 

προϊόντος 

 

u/~jalex/egt.html

Μοντέλο αγοράς δικτυακών υπηρεσιών κα

ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

επικοινωνιακών προϊόντων . Εάν η συνολικά ζητούμε

ε

ε

υπηρεσιών για όλους τους χρήστες τότε εν τέλει κανένας από 

απολαμβάνει το επικοινωνιακό προϊόν που επιθυμεί . Έστω Ν = (1 ,2 , … , n) η αγοραστική 

βάση κάποιου επικοινωνιακού ενώ η συνολικά ζητούμενη ποσότητα X από 

όλους τους χρήστες δηλώνεται ως Χ = ( Χ1 , Χ2 , … , Χn ) . Επίσης η ποσότητα υπηρεσιών 

που μπορεί να διατεθεί προσδιορίζεται από το διάστημα [ 0 , Ζ ] όπου Ζ η μέγιστη δυνατή 

ποσότητα υπηρεσιών που μπορεί να διατεθεί . Εάν ισχύει η ανισότητα Χ1 + Χ2 + . . . + Χn ≤ 

Z τότε ο χρήστης 1 τελικά απολαμβάνει ποσότητα Χ1 , ο χρήστης 2 απολαμβάνει ποσότητα 

υπηρεσιών Χ2 κ.ο.κ. . 

 

Σχετικές Έννοιες : Ισορροπία Κατά Nash , Ισορροπία Κατά Walras 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University Of California , Irvine 

   http://www.ags.uci.ed

● Site of NirDagan.com 

 An article by M. Kumar & T .Chaudhary 

05/lecture15/

   www.nirdagan.com/research/200003/full  

●

   http://www.cse.iitd.ernet.in/~rahul/cs9
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Παράμετροι Συμβολαίου  ( Contract Parameters ) 

λαίου παροχής δικτυακών υπηρεσιών που 

ς να χρησιμοποιεί τους πόρους του 

ικτύου . Το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών αποτελείται από στατικές αλλά και δυναμικές 

αραμέτρους χρήσης του δικτύου . Συγκεκριμένα βάσει συμβολαίου ο διαχειριστής δικτύου 

υς του συμβολαίου , πχ για την 

αροχή καθορισμένης χωρητικότητας εύρους ζώνης . Από την άλλη πλευρά οι δυναμικοί 

enacs.org/doc/acs-service-contract/

 

Προσδιοριστικοί παράμετροι του συμβο

καθορίζουν πως θα πρέπει ο χρήστης-συνδρομητή

δ

π

εγγυάται την συμμόρφωση του με τις στατικές παραμέτρο

π

παράμετροι μεταβάλλονται κατά τη χρονική διάρκεια ενός συμβολαίου παροχής 

υπηρεσιών. Για παράδειγμα η δυνατότητα χρησιμοποίησης εύρους ζώνης από το χρήστη 

που υπερβαίνει την προκαθορισμένη στατική τιμή αλλά που ωστόσο εξαρτάται από το 

επίπεδο συμφόρησης του δικτύου στην εκάστοτε χρονική περίοδο . Δεν παρέχεται δηλαδή 

από το δίκτυο εγγύηση ότι θα ισχύσουν με ακρίβεια οι δυναμικές τιμές των δικτυακών 

πόρων .  

 

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση Υπηρεσιών , Παράμετροι Τιμολογιακής Πολιτικής 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● One of  ACS Sites  

   http://op

● Site of Wikipedia.org (on-line encyclopedia) 

   http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Level_Agreement

 

 

Παράμετροι Τιμολογιακής Πολιτικής  ( Charging Policy Modules )      

υς δικτυακούς πόρους του δικτύου για τον 

αντιστοιχεί σε κάθε χρήστη σε 

υναμικό επίπεδο. Ηλεκτρονικά επιχειρησιακά μοντέλα όπως για παράδειγμα η 

λεκτρονική δημοπρασία χρησιμοποιούν τέτοιου είδους κώδικα προγραμματισμού . Το 

 κώδικα 

αθορίζεται βάσει παραμέτρων που εκφράζουν το εκάστοτε τρέχον επίπεδο χρήσης του 

 

Στοιχεία κώδικα που χρησιμοποιούνται από το

υπολογισμό της χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών που 

δ

η

περιεχόμενο των πληροφοριών χρέωσης που διαχειρίζονται τα στοιχεία αυτά

κ
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δικτύου άλλα και το μοντέλο χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών που υιοθετείται από τον 

επικοινωνιακό φορέα . Το επίπεδο χρήσης του δικτύου μπορεί να ορίζεται για παράδειγμα 

ως ο βαθμός υπερφόρτωσης (overload factor) , ή ο βαθμός αξιοποίησης του μέγιστου 

δυνατού εύρους ζώνης που μπορεί να υποστηρίξει το δίκτυο . Οι πληροφορίες χρέωσης που 

καταγράφονται μπορεί να βασίζονται για παράδειγμα στη ποσότητα πληροφοριών (data 

volume) που διακινήθηκε , στο βαθμό χρήσης των δικτυακών πόρων (resource usage) ή και 

σε άλλους παραμέτρους .        

 

Σχετικές Έννοιες : Παράμετροι Συμβολαίου 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Website of Oasis-Open.org 

   

 

mmittees/xacml/sc-model.shtmlhttp://www.oasis-open.org/co

● Site of Cisco 

t/atm/ls1010s/wa4/11_3/trb_gd/expl_net.htm   http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/produc

● Website of ACM , paper by G. Fankhauser ,B. Stiller & B. Plattner 

23 

επικοινωνιών ( Telecommunications Customer ) 

 να επικοινωνήσει με 

ο στο ίδιο ή σε κάποιο άλλο δίκτυο . Αντίθετα ο 

άροχος διαδικτυακής σύνδεσης (interconnector) ολοκληρώνει (terminates) την επικοι-

ωνία ανάμεσα σε ένα χρήστη που ο ίδιος εξυπηρετεί και σε ένα χρήστη που υπάγεται σε 

εί να πραγματοποιεί 

αζική αγορά δικτυακών υπηρεσιών ή όχι . Ένας χρήστης μαζικών υπηρεσιών μπορεί  να 

   portal.acm.org/citation.cfm?id=5973

 

 

Πελάτης Τηλ
 

Το άτομο που χρησιμοποιεί κάποιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με σκοπό

κάποιο άλλο άτομο που είναι συνδεδεμέν

π

ν

κάποιο άλλο διαχειριστή δικτύου . Ο τηλεπικοινωνιακός πελάτης μπορ

μ

αγοράζει «έμμεσες» υπηρεσίες πρόσβασης (indirect access services) από κάποιο πάροχο 

τοπικών συνδέσεων πρόσβασης και κατόπιν να τις μεταπωλεί ο ίδιος ως ομαδοποιημένο 

προϊόν (bundle) . Για παράδειγμα ένας διαχειριστής συνδέσεων ευρείας κλίμακας (long 

distance network operator) μπορεί μαζικά να αγοράζει υπηρεσίες εγκατάστασης τοπικών 

κλήσεων και κατόπιν να τις μεταπωλεί ως δικτυακή υπηρεσία εγκατάστασης κλήσεων 

ευρείας κλίμακας . Ο κάθε τελικός χρήστης (end-user) χρεώνεται δηλαδή στον πάροχο 
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δικτυακών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας ο οποίος με τη σειρά του χρεώνεται στον πάροχο 

υπηρεσιών τοπικής κλίμακας ο οποίος παρέχει τις «έμμεσες» υπηρεσίες πρόσβασης .   

 

Σχετικές Έννοιες : Επιχειρησιακός Ρόλος Τελικού Χρήστη & Καταναλωτή , Χρέωση 

Πρόσβασης   

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Site of CARANA corporation , paper by prof.  M. Tasschdjian 

   www.carana.com/ecict/documents/ Pricing_and_Tariffing_OECS_Draft.pdf 

● Site of WhatIs.com 

   http://searchdomino.techtarget.com/gDefinition/0,294236,sid4_gci212063,00.html

● Site of Atis.org 

   http://www.atis.org/tg2k/_user.html

 

 

Πλεόνασμα Πελάτη / Καταναλωτή  ( Customer’s Surplus )  

ολαμβάνει ο χρήστης δικτύου  από την αγορά μιας σύνθετης ποσότητας 

 Υποτίθεται ότι στην αγορά υπάρχουν n πελάτες οι 

ποίοι μπορούν αν αγοράσουν k υπηρεσίες  ,όπου ο πελάτης i μπορεί να αγοράσει μια 

ύνθετη ποσότητα υπηρεσιών x = (x1 , x2, …,xk) έναντι αμοιβής της τάξεως p(x) . Επίσης 

δηλαδή p(x) = pTx = 

jpjxj , για ένα σύνολο τιμών p = (p1,…,pk) , οπότε ο δικτυακός χρήστης-καταναλωτής 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

 

Το όφελος που απ

παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών .

ο

σ

υποθέτουμε ως γραμμική τη σχέση τιμής και ποσότητας υπηρεσιών , 

Σ

επιδιώκει να επιλύσει το πρόβλημα που εκφράζεται από τη σχέση xi(p) = max [ui(x) – 

pTx)] . Η λύση του προβλήματος δηλαδή το αποτέλεσμα της διαφοράς ui(x) – pTx αποτελεί 

το καθαρό όφελος ή αξία  που απομένει  στο χρήστη όταν εκείνος ξεχρεώσει τις δικτυακές 

υπηρεσίες που αγόρασε . Η  σχέση xi(p) ονομάζεται συνάρτηση ζήτησης για τον πελάτη i 

και εκφράζει τη σύνθεση ποσοτήτων xi = (xi1,… ,xik) που θα αγοράσει σε κάποια τιμή p . 

 

Σχετικές Έννοιες : Πρόβλημα Του Καταναλωτή , Δικτυακές Υπηρεσίες , Επιχειρησιακός 

Ρόλος Τελικού Χρήστη & Καταναλωτή 
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● Site of DigitalEconomist.com 

   http://www.digitaleconomist.com/cs_4010.html

● Site of LaborLawTalk.com 

   http://encyclopedia.laborlawtalk.com/Consumer_and_producer_surplus

● A paper by InvisibleHeart.com 

   www.invisibleheart.com/downloads/Efficiency.pdf

 

 

Πλεόνασμα Προμηθευτή  ( Supplier’s Surplus ) 

την παροχή μιας 

 . Υποτίθεται ότι βάσει περιορισμών στις τεχνολογικές 

υπηρεσίες οι οποίοι δύνανται να 

ποφέρουν π κέρδος  . Ο πάροχος i μπορεί να παράγει μια σύνθετη ποσότητα υπηρεσιών y 

 (y1 , y2, …,yk) έναντι αμοιβής της τάξεως r(x) . Επίσης αν υποθέτουμε ότι υπάρχει 

α υπηρεσιών , δηλαδή r(x) = pTx = 

jpjxj , για ένα σύνολο τιμών p = (p1,…,pk) ,τότε  το κέρδος αποτελεί συνάρτηση της τιμής 

y.com 

   http://www.thefreedictionary.com/Producer's+surplus

 

Το όφελος που απολαμβάνει ο πάροχος δικτυακών υπηρεσιών  από 

σύνθετης ποσότητας  υπηρεσιών

δυνατότητες μπορούν να παραχθούν στην αγορά k 

α

=

γραμμική σχέση ανάμεσα στο κόστος και στην ποσότητ

Σ

p δηλαδή ισχύει π(p) . Έτσι  ο πάροχος υπηρεσιών επιδιώκει να επιλύσει το πρόβλημα π(p) 

= max [r(x) – c(y))] . Η λύση του προβλήματος δηλαδή το αποτέλεσμα της διαφοράς ui(x) – 

pTx αποτελεί το καθαρό κέρδος ή αξία  που απομένει  στο πάροχο υπηρεσιών όταν εκείνος 

προσφέρει στους χρήστες τις δικτυακές υπηρεσίες  . Η  σχέση y(p) ονομάζεται συνάρτηση 

παραγωγής για τον πάροχο i και εκφράζει τη σύνθεση ποσοτήτων yi = (yi1,… ,yik) που θα 

προσφέρει σε κάποια τιμή p . 

 

Σχετικές Έννοιες : Επιχειρησιακός Ρόλος  Παρόχου & Μεσάζοντα ,Πρόβλημα Του 
Παραγωγού 
 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of LifeStyleExtera.com 
   http://www.lse.co.uk/financeglossary.asp?searchTerm=&iArticleID=2202&definition=producer_surplus 

● Website of TheFreeFictionar

● University of Washington  

   http://faculty.uwb.edu/danby/bls324/surplus.html    
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Πλήρης Κατανομή Του Κόστους  ( Fully Distributed Cost ( FDC ) ) 

 ο 

μφωνα με την τεχνική αυτή αξιοποιείται η πληρο-

φορέα επικοινωνιών σχετικά με το 

παροχή όλων των υπηρεσιών ενώ γίνεται προσπάθεια 

στην εκάστοτε δικτυακή υπηρεσία . 

ors) ενώ στη 

υνέχεια οι παράγοντες εκείνοι που δύσκολα διακρίνονται συναποτελούν μια ομάδα 

 

 

Μεθοδολογία προσδιορισμού του κόστους της κάθε δικτυακής υπηρεσίας που παρέχει

πάροχος προς τους χρήστες του . Σύ

φόρηση που αποκτάται από το λογιστικό τμήμα του 

συνολικό κόστος από την 

προσδιορισμού  του επιμέρους κόστος που αναλογεί  

Αρχικά εντοπίζονται οι παράγοντες που προκαλούν το κόστος (cost fact

σ

παραγόντων κόστους (cost pool) οπότε το κόστος κάποιας υπηρεσίας δεν προσδιορίζεται 

από την αξιολόγηση κάποιου παράγοντα κόστους αλλά βάσει μιας ομάδας παραγόντων . 

Έστω για παράδειγμα δυο ομάδες παραγόντων κόστους (cost pools) Α και Β που αποτε-

λούνται από τους παράγοντες 1 & 2 η πρώτη και από τους παράγοντες 3 & 4 η δεύτερη . 

Έτσι το κόστος κάποιας δικτυακής υπηρεσίας μπορεί να προκαλείται πχ. κατά 80% από την 

ομάδα κόστους Α και κατά 40% από την ομάδα Β .  

 

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση Υπηρεσιών , Τιμή 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● A paper on Economics of Regulation 

   www.econ.ilstu.edu/dloomis/335web/notes/Reg9.ppt

● A paper by D. Townsend 

   www.itu.int/osg/spu/intset/indu/dnta_1.doc   

 www.caa.co.uk/docs/5/ergdocs/eeexecsum.pdf

● A paper on Cost Allocation 

  

 

 

Πληροφοριακά Αγαθά  ( Information Goods ) 

 

Η έννοια άλλοτε παρουσιάζεται

Επικοινωνιών (communication service) 

 αυτούσια και άλλοτε ταυτίζεται με αυτή της Υπηρεσίας 

αναφερόμενη γενικώς στα προϊόντα –υπηρεσίες 

 των δικτυακών συνδέσεων είτε μέσω 

της κλασικής μεθόδου αγοραπωλησίας . Κοινό χαρακτηριστικό των πληροφοριακών 

πληροφορικής που πωλούνται  ηλεκτρονικά  μέσω
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προϊόντων είναι το υψηλό κόστος παραγωγής του πρώτου αντιτύπου σε αντίθεση με το 

όν αναπαράγεται με σχεδόν μηδενικό 

ριακό κόστος ενώ αν πρόκειται για λογισμικό που διατίθεται μέσω του Διαδικτύου τότε το 

χαμηλό κόστος αναπαραγωγής . Κάθε επιπλέον προϊ

ο

κόστος παραγωγής και διανομής είναι σχεδόν μηδαμινό αλλά και η αγοραστική βάση στην 

οποία απευθύνεται ο παραγωγός είναι ουσιαστικά τεράστια . Από τη στιγμή που 

εγκατασταθεί κάποιο πληροφοριακό δίκτυο , το κόστος παροχής συγκεκριμένων δικτυακών 

υπηρεσιών είναι αμελητέο , δεδομένης της απουσίας συμφόρησης , γεγονός που προσδίδει 

στα πληροφοριακά αγαθά αρκετές φορές την έννοια του δημόσιου αγαθού .    

 

Σχετικές Έννοιες : Επικοινωνιακό Δίκτυο , Οικονομίες Κλίμακας 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University of California , paper by prof. H. Varian 

   http://www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/japan/

● Paper from ACM site 

   portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=359776&type=pdf 

 http://www.be.wvu.edu/divmim/mgmt/kleist/Dissabstract.htm

● University of Pittsburgh , paper by prof. Virginia F. Kleiste 

  

 

 

Πόλεμος Προτύπων  ( Standards War ) 

 

Η στρατηγική αποδοχής ή απόρριψης που ακολουθεί ο πάροχος επικοινωνιακών υπηρεσιών 

προσπάθεια να αποκτήσει 

 οργανισμού επικοινω-

ιακών υπηρεσιών είναι το κατά πόσο θα είναι συμβατές (compatible) οι υπηρεσίες που 

αρέχει με αυτές ενός ανταγωνιστικού παρόχου . Ένα δικτυακό προϊόν κατέχει μεγαλύτερη 

 δικτύου ενώ η υιοθέτηση κάποιου κοινού 

πικοινωνιακού προτύπου από δυο ή περισσότερους ανταγωνιστικούς παρόχους προκαλεί 

έ

πάνω σε συγκεκριμένα τεχνολογικά πρότυπα στην 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα . Βασική στρατηγική απόφαση ενός

ν

π

αξία εξαιτίας της παρουσίας εξωτερικοτήτων

ε

μεγαλύτερες εξωτερικότητες δικτύου . Ως προς τα τεχνολογικά πρότυπα  , οι φορείς 

επικοινωνιών μπορούν άλλοτε  να παρέχουν συμβατ ς υπηρεσίες με κάποιο ανταγωνιστή 

οπότε έτσι θα διαμοιράζονται το όφελος που προκύπτει μεταξύ τους . Άλλοτε μπορεί όμως 
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ο πάροχος να μην επιδιώκει την συμβατότητα με τα πρότυπα που υιοθετεί ο ανταγωνιστής 

έτσι να επωφεληθεί μόνο αυτός τις εξωτερικότητες δικτύου . 

 

Σχετικές Έννοιες : Ηγέτης Προτύπων , Διαπραγμάτευση Προτύπων 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University of California , paper by H. Varian 

   www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf

● Paper by N. Economides , Stern University 

   http://www.stern.nyu.edu/networks/site.html

 

 

Πολιτικές / Μοντέλα Συμβολαίων  ( Contract Policing ) 

επικοινωνιακού δικτύου που αφορά την 

 παραμείνουν συνεπείς στους όρους του 

υμβολαίου παροχής υπηρεσιών . Για παράδειγμα η διαχείριση του τηλεφωνικού δικτύου 

πορεί να παρέχει κίνητρα στους πελάτες ώστε να μην υπερβαίνουν κάποια συγκεκριμένη 

ο στόχο την αποφυγή 

περφόρτισης του δικτύου . Ένας τρόπος παρότρυνσης του πελάτη να μην υπερφορτώνει το 

 

 

g/doc/acs-service-contract/

 

Βασική λειτουργία του διαχειριστή ενός 

παρότρυνση των συνδρομητών-χρηστών να

σ

μ

βάσει συμβολαίου συχνότητα τηλεφωνημάτων , με απώτερ

υ

δίκτυο είναι η εκ των προτέρων ενημέρωση του ότι εάν παραβλέψει τη συμφωνία 

υπηρεσιών τότε θα απολάβει χαμηλότερου επιπέδου ποιότητα υπηρεσίας . Βέβαια  η όλη 

λειτουργία ενθάρρυνσης των χρηστών να συμμορφώνονται με τους όρους του συμβολαίου 

προκαλεί σημαντικό κόστος για τη διαχείριση του δικτύου , γι` αυτό και 

πραγματοποιούνται έλεγχοι των οποίων τα αποτελέσματα μπορούν εύκολα να 

καταμετρηθούν . 

 

Σχετικές Έννοιες : Παράμετροι Συμβολαίου , Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο :

● One of  ACS Sites 

   http://openacs.or

● Site of Wikipedia.org (on-line encyclopedia) 
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   http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Level_Agreement

 

 

Πολλαπλότητα Στα Επίπεδα Ισορροπίας  ( Multiplicity Of Equilibria ) 

 
 

Η εμφάνιση πολλαπλότητας στα επίπεδα ισορροπίας της 

αρκετές φορές συντελεί σε σημαντική αύξηση των πόρων 

αγοραστικής βάσης των χρηστών σε κάποιο δίκτυο επικοινωνιών

ανταγωνισμού και κατά τη διάρκεια του κυρτού προς τα πάνω

ζήτησης  οι προσδοκίες ανάπτυξης του δικτύου είναι λίγες

αγοράς δικτυακών υπηρεσιών 

του δικτύου αλλά και της 

 . Σε συνθήκες τέλειου 

 τμήματος της καμπύλης 

, οπότε το οριακό κόστος 

αροχής υπηρεσιών είναι χαμηλότερο από το κόστος ισορροπίας δηλαδή c < co . Έτσι το 

Μ α

 

π

δίκτυο λειτουργεί με λίγους πόρους και αναπτύσσεται σταδιακά . Μόλις όμως εμφανιστεί 

κάποια  καινοτόμος δικτυακή υπηρεσία που να δικαιολογεί σημαντική εμφάνιση 

εξωτερικοτήτων δικτύου αμέσως η ανάπτυξη του δικτύου επιτείνεται  εξαιτίας των 

προσδοκιών ότι θα αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον  ο αριθμός  χρηστών . Επομένως το 

επίπεδο ανάπτυξης του δικτύου μετακινείται στο δεξιό σημείο τομής της οριζόντιας 

καμπύλης με τη συνάρτηση p(n,n) στο σημείο c.  

 

Σχετικές Έννοιες : Οικονομικά Δικτύων , Κρίσιμη άζ  , Ισορροπία Κατά Nash 
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Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper by L. Karp & T . Paul, University of California 

   are.berkeley.edu/~karp/twoperiodfeb05.pdf      

● Paper by P . Pereira 

    www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/MulTFF.pdf

●  Site of EconomicsBulletin.edu 

04/volume3/EB-04C70005A.pdf 

ευτού  ( Supplier’s Problem ) 

τωπίζει ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου όταν πρέπει να 

ν υπηρεσιών που 

ρέπει να παράσχει ώστε να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος . 

ποτίθεται ότι ο πάροχος παράγει τη σύνθετη ποσότητα y = (y1,…,yk) από k διαφορετικές 

ν περιορισμών που βρίσκουν  

φαρμογή πάνω στους δικτυακούς πόρους , πρέπει να μεγιστοποιήσει το κέρδος από την 

oc

    www.economicsbulletin.uiuc.edu/ 20

 

 

Πρόβλημα Προμηθ
 

Αφορά το πρόβλημα που αντιμε

προσδιορίσει ποια θα είναι η πιο αποδοτική σύνθεση ποσοτήτων δικτυακώ

π

Υ

δικτυακές υπηρεσίες , οπότε δεδομένων των τεχνολογικώ

ε

παροχή των υπηρεσιών . Επίσης οι πωλήσεις από την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών 

εκφράζονται με τη μορφή r(x) ενώ το κόστος παραγωγής λαμβάνει τη μορφή c(y) , δηλαδή 

εκφράζεται ως συνάρτηση των πραγματοποιηθέντων εσόδων . Έτσι προκύπτει η ακόλουθη 

συνάρτηση κέρδους π = max [ r(x) – c(x) ] , η μεγιστοποίηση της οποίας επιλύει το 

πρόβλημα του παραγωγού-παρόχου δικτυακών υπηρεσιών . 

 

Σχετικές Έννοιες : Πλεόνασμα Προμηθευτού , Συνάρτηση Προσφοράς ,Τιμή 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Hewlett Packard Labs , paper by V.  Bali , S. Callander , K. Chen  and J. Ledyard 

   www.hpl.hp.com/personal/Kay-Yut_Chen/paper/hpsep14.d

● Athens University of Economics & Business , paper by C. Courcoubetis 

   www.aueb.gr/users/courcou/ courses/ecobiz/economics_notes.pdf 

 

 

Πρόβλημα Του Καταναλωτη  ( Consumer’ s Problem ) 
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Αφορά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο χρήστης-συνδρομητής δικτύου όταν έχει να 

 επιθυμεί να αγοράσει . 

ποτίθεται ότι στην αγορά υπάρχουν n πελάτες οι οποίοι μπορούν αν αγοράσουν k 

πηρεσίες  ,όπου ο πελάτης i μπορεί να αγοράσει μια σύνθετη ποσότητα υπηρεσιών x = (x1 

υμε ως γραμμική τη σχέση 

μής και ποσότητας υπηρεσιών , δηλαδή p(x) = pTx = Σjpjxj , για ένα σύνολο τιμών p = 

nomics.ox.ac.uk/members/simon.cowan/

επιλέξει την ποσότητα  των παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών που

Υ

υ

, x2, …,xk) έναντι αμοιβής της τάξεως p(x) . Επίσης υποθέτο

τι

(p1,…,pk) , οπότε ο δικτυακός χρήστης-καταναλωτής επιδιώκει να επιλύσει το πρόβλημα 

που εκφράζεται από τη σχέση xi(p) = max [ui(x) – pTx)] . Η συνάρτηση ui(x) εκφράζει τη 

χρησιμότητα που απολαμβάνει ο χρήστης από την απόκτηση της σύνθετης ποσότητας 

δικτυακών υπηρεσιών ή αλλιώς μπορεί να εκφράζει το ποσό χρημάτων που είναι 

διατεθειμένος να δαπανήσει ο χρήστης για την αγορά όλων των υπηρεσιών . Δεδομένης της 

αυξητικής πορείας με τα κοίλα προς τα κάτω που παρουσιάζει η συνάρτηση χρησιμότητας , 

προκύπτει συγκεκριμένος συνδυασμός υπηρεσιών που μεγιστοποιεί την χρησιμότητα του 

χρήστη .   

 

Σχετικές Έννοιες : Πλεόνασμα Καταναλωτή , Συνάρτηση Ζήτησης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper by Simon Cowan 

   www.eco   

 University Of Essex 

 University of Southampton  

n6021/econ6021-lecture02.pdf 

οτήτων Δικτύου 

ή τους εξαιτίας της 

ρήσης τους και από άλλους χρήστες . Πρόκειται δηλαδή για δικτυακές υπηρεσίες που 

μφανίζουν εξωτερικότητες δικτύου , όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες τηλεομοιοτυπικού         

●

   courses.essex.ac.uk/ec/ec202/Lecture%203.doc 

●

   www.soton.ac.uk/~ram2/teaching/ eco

 

 

Προϊόντα Εξωτερικ
( Network Externality Products ( NEPs) ) 

 

Είναι τα προϊόντα ή υπηρεσίες  που αποφέρουν όφελος στον αγοραστ

χ

ε
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(facsimile) των οποίων η αξία εξαρτάται από τον αριθμό των συσκευών facsimile που ήδη 

κτύου συνήθως παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

ρίσιμης μάζας (critical mass) όπως επίσης και οικονομίες κλίμακας (economies of scale) 

iebowit/jep.html

υπάρχουν .Τα προϊόντα με εξωτερικότητες δι

κ

κατά την παραγωγή τους .Εκτός από τις συσκευές facsimile  ως προϊόντα εξωτερικότητας 

είναι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , οι υπηρεσίες του δημοσίου τηλεφωνικού 

δικτύου μεταγωγής (PSTN) , τα τεχνικά πρότυπα , για παράδειγμα VHS έναντι Beta , Unix 

έναντι MS-Windows κ.ο.κ. 

 

Σχετικές Έννοιες : Εξωτερικότητες Δικτύου , Κρίσιμη Μάζα  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο :  

● Website of The University Of Texas at Dallas 

   http://www.utdallas.edu/~l

● Paper by N. Economides , Stern University 

   http://www.stern.nyu.edu/networks/site.html

● Paper by  Santa Barbara University of California website 

   www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/Ec100CS04/networks.pdf

 

 

Ρόλοι Της Τιμής  ( Roles of Price ) 

 

Οι πολλαπλές  ιδιότητες των τιμών που καθορίζονται για τα διάφορα είδη δικτυακών 

πει να είναι οι φορείς που 

αρέχουν τις επικοινωνιακές υπηρεσίες καθώς ασκούν την τιμολογιακή πολιτική τους . Από 

ικονομολογικής σκοπιάς η τιμή αποτελεί την λύση ενός συνόλου εξισώσεων που 

των δικτυακών υπηρεσιών , η οποία τείνει να 

ξισορροπήσει την αγορά . Από επιχειρησιακή πλευρά  , με τη χρέωση που εν τέλει 

υπηρεσιών  , από τις οποίες διαφαίνεται πόσο προσεκτικοί πρέ

π

ο

εκφράζουν τη ζήτηση και παραγωγή 

ε

επιβάλλεται θα πρέπει να υπερκαλύπτεται το μέσο κόστος παραγωγής των υπηρεσιών έτσι 

ώστε να καλύπτεται το ποσό της επένδυσης που αναλώθηκε . Επίσης η τιμολογιακή 

πολιτική θα πρέπει να συμβαδίζει με την επιθυμία των χρηστών για δίκαια κατανομή του 

κόστους παροχής των δικτυακών υπηρεσιών προς τους χρήστες που κατέχουν διαφορετικό 

επίπεδο εισοδήματος .     
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Σχετικές Έννοιες : Χρέωση Υπηρεσιών , Ισορροπία /κατά Nash  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Site of CARANA corporation , paper by prof.  M. Tasschdjian 

   www.carana.com/ecict/documents/ Pricing_and_Tariffing_OECS_Draft.pdf 

 Site of Answers.com ●

   http://www.answers.com/topic/charge

● Site of BrainyDictionary.com (on-line dictionary)  

rds/ch/charge142907.html   http://www.brainydictionary.com/wo

 

 

Ρύθμιση Επικοινωνιακής Αγοράς   ( Regulation ) 

 με σκοπό την αποδοτική λειτουργία 

τική αρχή έχει χρέος να 

πιβάλλει κανόνες και κίνητρα συμπεριφοράς στους συμμετέχοντες μέσω διαρκούς 

νατροφοδότησης της πληροφορίας που λαμβάνει σχετικά με τις συνθήκες αγοράς στην 

ιών και επικοινωνιακών δικτύων 

 ρυθμιστική αρχή δύναται να επηρεάζει το επίπεδο καινοτομίας στον τεχνικό εξοπλισμό  

stract_id=465020

 

Η εποπτεία της αγοράς από κάποια ρυθμιστική αρχή

της αγοράς προς όφελος όλων των συμμετεχόντων . Η ρυθμισ

ε

α

εκάστοτε χρονική περίοδο . Στην αγορά των τηλεπικοινων

η

αλλά και να καθορίζει το επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά . Επίσης δύναται να επιβάλει 

την υιοθεσία προτύπων αλλά και να ελέγχει τη διάθεση στην αγορά πολύτιμων εθνικών 

πόρων όπως το φάσμα συχνοτήτων (frequency spectrum). Η εποπτεία της αγοράς αφορά 

κυρίως τι είδους δικτυακές υπηρεσίες παρέχονται , με ποιον τρόπο παρέχονται  αλλά και σε 

ποιες κατηγορίες χρηστών απευθύνονται . 

 

Σχετικές Έννοιες : Αποδοτικότητα , Διαπραγμάτευση Προτύπων 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● SSRN database , paper by N. Economides 

   http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab

● Site of N. Economides  

 Paper from ITU website  

   raven.stern.nyu.edu/networks/ 

●

                     Οικονομικά Θέματα Επικοινωνιακών Συστημάτων  _ _   __         __  100

 



 
                      Διπλωματική  Εργασία  Στα  Πληροφοροριακά  Συστήματα ________ __            

 
   www.itu.int/ITU-T/special-projects/ ip-policy/final/Attach12.doc 

tanding harge ) 

εσης με το πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο αλλά και του 

εικόνισης της τηλεφωνικής γραμμής . Η χρέωση καταβάλλεται 

ωμα (rental) δικτυακής 

πηρεσίας . 

 

τέλο Πάγιας Χρέωσης 

.investorwords.com/1992/fixed_cost.html

 

 

Σταθερή Χρέωση  ( S C

Η σταθερή (fixed) χρέωση 0 σύνδ

κόστους του εξοπλισμού απ

συνήθως σε μηνιαία βάση γι’ αυτό και ονομάζεται επίσης και μίσθ

υ

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση Υπηρεσιών , Μον

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of InvestorWords.com 

    http://www

● Site of About.com 

s.htm    http://economics.about.com/cs/economicsglossary/l/bldeffixedcost

● Site of WordReference.com 

ition/fixed%20costs    http://www.wordreference.com/defin

 

 

Σταθερό Κόστος  ( Fixed Cost ) 

 με την παροχή κάποιας δικτυακής υπηρεσίας , το οποίο 

 παρεχόμενης υπηρεσίας . Για 

αράδειγμα το κόστος συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων ενός επικοινωνιακού 

ορέα δε μεταβάλλεται παρόλο που μπορεί να υποστηριχτούν περισσότερες συνδέσεις 

ελθόν . Το σταθερό (fixed) όμως κόστος δεν είναι και 

άντα στατικό (static) , γι` αυτό και σε μακροχρόνιο επίπεδο υπάρχει δυνατότητα 

 

Είδος κόστους που σχετίζεται

ωστόσο δεν μεταβάλλεται καθώς αυξάνει η ποσότητα της

π

φ

ευρείας κλίμακας σε σχέση με το παρ

π

εμφάνισης προοδευτικού σταθερού (stepped fixed ) κόστους . Για παράδειγμα το σταθερό 

κόστος από την εξυπηρέτηση μιας αγοραστικής βάσης 500 συνδρομητών από κάποιον 

πάροχο δικτυακών υπηρεσιών μπορεί να μεταβληθεί εάν ο αριθμών των συνδρομητών 

υπερβεί την κλίμακα των 10000 . Η παραπάνω αυτή αύξηση μπορεί να οφείλεται  για 

παράδειγμα σε μεταβολές στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας . 
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Σχετικές Έννοιες : Στατική Παράμετρος , Μεταβλητό Κόστος , Οριακό Κόστος 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of InvestorWords.com 

    http://www.investorwords.com/1992/fixed_cost.html

● Site of About.com 

    http://economics.about.com/cs/economicsglossary/l/bldeffixedcosts.htm

● Site of WordReference.com 

ition/fixed%20costs    http://www.wordreference.com/defin

 

 

Στατική Παράμετρος  ( Static Parameter ) 

ολαίου παροχής δικτυακών υπηρεσιών που καθορίζουν πως 

ους του δικτύου. Συγκεκριμένα 

άσει συμβολαίου ο διαχειριστής δικτύου εγγυάται την συμμόρφωση του με τις στατικές 

αραμέτρους του συμβολαίου . Καθ` όσον χρόνο ο χρήστης δηλαδή είναι συνδεδεμένος 

υτεί όλους τους δικτυακούς πόρους βάσει 

ν στατικών παραμέτρων , ανεξάρτητα από το επίπεδο συμφόρησης του δικτύου σε 

acs-service-contract/

 

Στατικοί παράμετροι του συμβ

θα πρέπει ο χρήστης-συνδρομητής να χρησιμοποιεί τους πόρ

β

π

στο δίκτυο μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκμεταλλε

τω

δεδομένη χρονική περίοδο .  Για παράδειγμα το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών μπορεί να 

καθορίζει ότι δεν θα υπάρξει απώλεια δεδομένων κάθε φορά που συνδέεται ο χρήστης με 

το δίκτυο ,  με την προϋπόθεση όμως ότι ο χρήστης δεν θα υπερβαίνει τη μετάδοση εύρους 

ζώνης τάξεως  1 Mbps . 

 

Σχετικές Έννοιες : Δυναμική Παράμετρος , Δυναμική Χρέωση 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● One of  ACS Sites  

   http://openacs.org/doc/

● Site of Wikipedia.org (on-line encyclopedia) 

   http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Level_Agreement
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Σταυροειδής Ελαστικότητα  ( Cross Elasticity ) 

ί να υφίσταται η ζήτηση μιας παρεχόμενης 

ής στις τιμές άλλων υπηρεσιών . 

άν υποθέσουμε ως xj την ζήτηση μιας υπηρεσίας j και pk την τιμή μιας άλλης υπηρεσίας 

τε η σταυροειδής ελαστικότητα δίδεται από τον τύπο εjk = dxj(p) / dpk / xj/pk και μπορεί 

άν με την αύξηση της τιμή μιας 

πηρεσίας αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα μιας διαφορετικής δικτυακής υπηρεσίας τότε οι 

s/markets/mechanism/notes.htm

 

Εκφράζει την ποσοστιαία επίδραση που μπορε

δικτυακής υπηρεσίας εξαιτίας μιας ποσοστιαίας μεταβολ

Ε

τό

να πάρει τόσο αρνητικές όσο και θετικές τιμές . Ε

υ

δυο υπηρεσίες είναι υποκατάστατες (substitutes) μεταξύ τους οπότε η σταυροειδής 

ελαστικότητα παίρνει θετική τιμή . Για παράδειγμα εάν η χρέωση της υπηρεσίας VBR 

αυξηθεί , τότε πιθανόν αρκετοί πελάτες θα προτιμήσουν να την εγκαταλείψουν 

μεταβαίνοντας στη χρήση της υπηρεσίας  χαμηλότερης ποιότητας ABR ,δηλαδή η ζήτηση 

της δεύτερης εν τέλει θα αυξηθεί . Στην περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών όπου 

πτώση στην τιμή της μιας οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης της άλλης , η σταυροειδής 

ελαστικότητα λαμβάνει αρνητική τιμή . 

 

Σχετικές Έννοιες : Ελαστικότητα ,Συνάρτηση Ζήτητσης , Υποκατάστατο Προϊόν(Υπηρεσία) 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο :  

● Site of Bized.org 

   http://www.bized.ac.uk/learn/economic

● A Paper by BlackWellPublishing.com 

● Site of Answers.com 

ity

   www.blackwellpublishing.com/png/sample/MEC03.pdf 

    http://www.answers.com/topic/elastic

 

 

Συμβατότητα  ( Compatibility ) 

 

Η συμβατότητα είναι ιδιότητα που πρέπει να παρουσιάζουν δυο ή περισσότερα 

νιακά προϊόντα ή υπηρεσίες έτσι ώστε να 

ιασφαλίζεται η οικονομική αξία που θα προκύψει για το χρήστη εάν εκείνος συνδυάσει 

συμπληρωματικά μεταξύ τους επικοινω

δ
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την κατανάλωση τους . Παράδειγμα συμβατών προϊόντων είναι η συνεργασία εξυπηρετητή 

θα πρέπει η παράλληλη θύρα (parallel port) στο πίσω 

έρος του εξυπηρετητή να παράγει την ίδια ηλεκτρική τάση με εκείνη που θα απαιτηθεί 

 

σ

.atis.org/tg2k/_frequency_compatibility.html

δικτύου (server) και εκτυπωτή όπου 

μ

από το τροφοδοτικό του εκτυπωτή έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η διέλευση δεδομένων 

από τον εξυπηρετητή προς τον εκτυπωτή με κοπό την τελική εκτύπωση . Από το 

παράδειγμα  αυτό διαφαίνεται πόσο απαραίτητη είναι η υιοθέτηση κάποιου κοινού τεχνο- 

λογικού προτύπου από τους παρόχους των συμπληρωματικών προϊόντων έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία μεταξύ τους . Το πρόβλημα του συντονισμού των 

δικτυακών υπηρεσιών πάνω σε κοινώς αποδεχτά τεχνολογικά πρότυπα καθορίζει εάν θα 

προκύψουν εξωτερικότητες δικτύου από τη κατανάλωση των συμπληρωματικών 

υπηρεσιών . 

 

Σχετικές Έννοιες : Συμβατότητα Κινήτρων , Δικτυακές Υπηρεσίες  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of ATIS Committee 

   http://www

● Site of Die.net ( Computing dictionary) 

   http://dict.die.net/backward%20compatibility/

● Site of ComputerWorld.com 

aretopics/hardware/story/0,10801,75922,00.html   http://www.computerworld.com/hardw

 

 

Συμβατότητα Κινήτρων  ( Incentive Compatibility ) 

ιτικής η οποία παρέχει τέτοια  κίνητρα (incentives) προς 

η 

ν δικτυακών πόρων. Ο ρόλος της χρέωσης (charging) των επικοινωνιακών υπηρεσιών 

εν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη του κόστους παροχής , ούτε επίσης μόνο στη 

 της τιμολόγησης ο πάροχος 

πηρεσιών προσπαθεί να πείσει τους χρήστες να αξιοποιήσουν τους δικτυακούς πόρους με 

 

Η υιοθέτηση τιμολογιακής πολ

τους χρήστες επικοινωνιακών υπηρεσιών ώστε εκείνοι να επιδιώκουν την αποδοτική χρήσ

τω

δ

δημιουργία συγκεκριμένου περιθωρίου κέρδους . Μέσω

υ

τον πλέον οικονομικό και αποδοτικό τρόπο . Όταν οι διάφορες δικτυακές χρεώσεις δεν 

είναι ενθαρρυντικές (non incentive compatible) ως προς την αποδοτική χρήση των πόρων , 
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τότε οι χρήστες εν τέλει συντελούν στη συμφόρηση του δικτύου . Για παράδειγμα το 

Διαδίκτυο αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα συμφόρησης εξαιτίας της αναποτελεσματικής 

τιμολογιακής πολιτικής πάγιου τέλους (flat-rate pricing). Ως γνωστόν με την τιμολόγηση 

πάγιου τέλους οι χρήστες δεν ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν χαμηλότερο εύρος ζώνης 

από εκείνο που τους επιτρέπει η πάγια χρέωση .        

 

Σχετικές Έννοιες :Μοντέλο πάγιας Χρέωσης , Συμβατότητα , Χρέωση Υπηρεσιών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● University of Manheim ,article by prof. Axel Borsch Supan 

   http://www.sfb504.uni-mannheim.de/glossary/incent.htm

● Article by prof. Aloc Goupta  

 Site of ACM , paper by prof. S.Shenker 

εσιών  ( Service Contract ) 

νιακών υπηρεσιών και χρήστη για την παροχή 

οράς δεδομένων . Το δίκτυο ή καλύτερα ο πάροχος των  

ικτυακών υπηρεσιών δεσμεύεται να παράσχει κάποια υπηρεσία με εγγύηση ως προς την 

ποδοτικότητα των δικτυακών πόρων ενώ από την άλλη μεριά ο χρήστης δεσμεύεται να 

 Εάν ο χρήστης παραβλέψει 

υς όρους του συμβολαίου από την μεριά του , τότε θα πρέπει να διευκρινίζονται οι 

ται 

   http://jmis.bentley.edu/articles/v17_n1_p9/index.html 

●

   portal.acm.org/citation.cfm? 

 

 

Συμβόλαιο Παροχής Υπηρ
 

Συμφωνία μεταξύ του παρόχου επικοινω

υπηρεσιών σύνδεσης και μεταφ

δ

α

αλληλεπιδρά με το δίκτυο , βάσει προκαθορισμένου τρόπου .

το

συνέπειες σαφώς αλλά και ο πάροχος δικτυακών υπηρεσιών μπορεί άλλοτε να δεσμεύεται 

ως προς την ποιότητα μετάδοσης και άλλοτε όχι . Συνήθεις παράμετροι που καθορίζον

εντός ενός συμβολαίου παροχής δικτυακών υπηρεσιών είναι η γεωγραφική κάλυψη , η 

τεχνική υποστήριξη , οι τρόποι κοστολόγησης των συνδέσεων , η δυνατότητα αναβάθμισης 

των δικτυακών πόρων κ .α . Πολλές φορές ωστόσο καθίσταται αδύνατη η ποσοτικοποίηση 

των διαφόρων παραμέτρων του συμβολαίου ,γι `αυτό και δεν υπάρχουν επίσημα πρότυπα 

που να καθορίζουν αυστηρώς την έννοια του συμβολαίου υπηρεσίας . 
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Σχετικές Έννοιες : Συμφωνία Ποιότητας Υπηρεσιών , Παράμετροι Συμβολαίου 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● One of  ACS Sites  

   http://openacs.org/doc/acs-service-contract/

● Site of Wikipedia.org (on-line encyclopedia) 

   http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Level_Agreement

 

 

Συμπληρωματικό Προϊόν ή Υπηρεσία ( Complement Good or Service ) 

άζεται συμπληρωματική μιας άλλης όταν 

υπηρεσίες , δηλαδή αύξηση της 

τούμενης ποσότητας της μιας υπηρεσίας προκαλεί αύξηση και στη ζητούμενη ποσότητα 

ν συμπληρωματικών υπηρεσιών . Παράδειγμα συμπληρωματικών υπηρεσιών είναι η 

άσκεψης 

ε τη χρησιμοποίηση βίντεο . Μείωση στη χρέωση της πρώτης υπηρεσίας συντελεί σε 

 

Στα οικονομικά δικτύων μια υπηρεσία ονομ

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια άλλη ή άλλες 

ζη

τω

υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων βίντεο και το λογισμικό υποστήριξης τηλεσυνδι

μ

αύξηση της ζήτησης και των δυο υπηρεσιών , καθώς και οι δυο απαιτούνται για την 

υποστήριξη της μετάδοσης βίντεο μέσω δικτύου . Εάν υποθέσουμε ως xj την ζήτηση μιας 

υπηρεσίας j και pk την τιμή μιας άλλης συμπληρωματικής υπηρεσίας τότε η σταυροειδής 

ελαστικότητα δίδεται από τον τύπο εjk = dxj(p) / dpk / xj/pk που παίρνει αρνητικές τιμές 

καθώς ισχύει η σχέση dxj(p) / dpk < 0 . Η χρησιμοποίηση συμπληρωματικών υπηρεσιών 

διευκολύνει σημαντικά τις λειτουργίες προώθησης των πωλήσεων καθώς επιτυγχάνει τη 

δέσμευση (vendor lock-in) του χρήστη σε συγκεκριμένους παρόχους . 

 

Σχετικές Έννοιες : Υποκατάστατο Προϊόν ή Υπηρεσία , Δέσμευση Χρηστών Σε Κάποιο 

Πάροχο 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of EconPapers.org 

   http://econpapers.repec.org/paper/cwlcwldpp/527.htm

● Site of WordReference.com 

   http://www.wordreference.com/definition/complementarity
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Συμπληρωματικότητα ( Complementarity ) 

ωνιακά προϊόντα ή υπηρεσίες κατά 

ακού προϊόντος έμμεσα ή άμεσα συντελεί στην αγορά των 

υπολογιστική μονάδα με τις 

εριφερειακές συσκευές της δεν λειτουργεί χωρίς το λειτουργικό πρόγραμμα ή τα υπόλοιπα 

ρογράμματα εφαρμογών που θα διαχειρίζονται τις εντολές επεξεργασίας του χρήστη προς 

οστήριξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

 www.aueb.gr/users/courcou/ courses/ecobiz/economics_notes.pdf 

ambridge.org/052180/ 0951/excerpt/0521800951_excerpt.pdf 

ν ολοκληρωτικό έλεγχο συγκεκριμένων 

ρεσιών . Ο καθένας 

πό αυτούς χρειάζεται μέρος του δικτύου που δεν ελέγχεται από τον ίδιο ώστε να επιτύχει 

ν παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες του . Για παράδειγμα η καθεμιά από δυο εταιρίες 

ρος του δικτύου που 

Ιδιότητα που παρουσιάζουν δυο ή περισσότερα επικοιν

την οποία η αγορά ενός δικτυ

υπολοίπων συμπληρωματικών αγαθών . Επίσης και μια 

π

π

το υπολογιστικό σύστημα . Επίσης η υπηρεσία υπ

προϋποθέτει την υπηρεσία πρόσβασης (access service) σε κάποιο δίκτυο υπολογιστών . Με 

άλλα λόγια όταν υπάρχει συμπληρωματικότητα (complementarity) δυο ή περισσότερων 

δικτυακών υπηρεσιών  , οι χρήστες αγοράζουν σύστημα προϊόντων που σχετίζονται μεταξύ 

τους και όχι ξεχωριστά προϊόντα  . Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πόσο προσεκτικοί πρέπει 

να είναι φορείς παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών κατά τη χάραξη της αγοραστικής της 

στρατηγικής καθώς θα πρέπει πάντοτε να αναγνωρίζουν εάν θα είναι προς όφελος τους  η 

παροχή  υπηρεσιών που θα είναι συμβατές με τις υπηρεσίες άλλων ανταγωνιστών . 

 

Σχετικές Έννοιες : Υποκατάστατο Προϊόν ή Υπηρεσία , Δέσμευση Χρηστών Σε Κάποιο 

Πάροχο 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Athens University of economics & Business , paper by prof. C. Courcoubetis 

  

● Website of Cambridge Press , paper by Oz Shy 

   assets.c

 

 

Συμφόρηση Διπλής Κατεύθυνσης  ( Two-sided Bottleneck ) 

 

Η συμφόρηση διπλής κατεύθυνσης δηλώνει το

τμημάτων του δικτύου από διαφορετικούς φορείς επικοινωνιακών υπη

α

τη

παροχής τηλεφωνικών συνδέσεων τοπικής κλίμακας χρειάζεται μέ
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ελέγχεται από την άλλη ώστε να επιτύχει τις τηλεφωνικές συνδέσεις της . Σε συνθήκες 

 

Netnotes_2003.pdf   

 Paper by N. Economides , Stern University 

πλήρους ανταγωνισμού όπου δεν υπάρχει παρέμβαση από κάποια ρυθμιστική αρχή 

(regulator), οι φορείς παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών  ανταγωνίζονται έντονα , 

εκμεταλλευόμενοι το τμήμα του δικτύου που ελέγχουν . Συνήθης πολιτική ανταγωνισμού  

του διαχειριστή μεγάλου επικοινωνιακού δικτύου είναι η επιβολή υψηλής χρέωσης 

τερματισμού (termination) των συνδέσεων προς φορείς που ελέγχουν μικρό τμήμα του 

δικτύου. Έτσι δημιουργείται οικονομικό αντικίνητρο για παροχή υπηρεσιών μεγάλης 

κλίμακας από τους δεύτερους . 

 

Σχετικές Έννοιες : Συμφόρηση Μοναδικής Κατεύθυνσης , Ρύθμιση Επικοινωνιακής Αγοράς

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper by N. Economides , Stern University 

   www.stern.nyu.edu/networks/

●

    www.stern.nyu.edu/networks/Competition_Policy.pdf

 

 

Συμφόρηση Μοναδικής Κατεύθυνσης  ( One-sided Bottleneck ) 

νει τον ολοκληρωτικό έλεγχο από κάποιο 

ών που απαιτείται για την παροχή 

πηρεσιών . Παράδειγμα συμφόρησης μονή κατεύθυνσης αποτελεί η σύνδεση των χρηστών 

πικής τηλεφωνικής υπηρεσίας με το κάποιο τοπικό «σύνδεσμο» (switch) τηλεφωνικών 

και δίκτυο του 

λευταίου μιλίου (last mile) . Εκτός από δίκτυα κυψελωτής (cellular) μετάδοσης  , το 

ο

 

Η συμφόρηση μοναδικής κατεύθυνσης δηλώ

φορέα συγκεκριμένου τμήματος του δικτύου επικοινωνι

υ

το

συνδέσεων .Το τμήμα αυτό του τηλεφωνικού δικτύου ονομάζεται 

τε

«δίκτυο τελευταίου μιλίου» αποτελεί τον απαραίτητο δικτυακό πόρο για την παροχή 

υπηρεσιών μακρινής σύνδεσης (long-distance services)  . Ο μονοπωλιακός έλεγχος του 

τελικού τμήματος του δικτύου από κάποιο φορέα επικοινωνιών  καθιστά τον ίδιο ως τον 

κύριο διαμορφωτή του ποσού χρέωσης των δικτυακών υπηρεσιών . Στις περισσότερες 

περιπτώσεις  , οι φορείς που ελέγχ υν το κρίσιμο αυτό τμήμα του δικτύου επιβάλλουν  

ιδιαίτερα αυξημένη χρέωση εγκατάστασης (access origination) αλλά και τερματισμού 

(access termination) των τηλεπικοινωνιακών κλήσεων . 
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Σχετικές Έννοιες : Συμφόρηση Διπλής  Κατεύθυνσης , Ρύθμιση Επικοινωνιακής Αγοράς 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper by N. Economides , Stern University 

   www.stern.nyu.edu/networks/Netnotes_2003.pdf   

● Paper by N. Economides , Stern University 

    www.stern.nyu.edu/networks/Competition_Policy.pdf

 

 

Συμφωνία Ποιότητας Υπηρεσίας  ( Service Level Agreement (SLA) ) 

η επικοινωνιακών υπηρεσιών που περιγράφει 

τας της υπηρεσίας  επικοινωνιών. 

 συμφωνία περιγράφει θέματα χρέωσης τις υπηρεσίας αλλά και προκαθορίζει τις 

ποχρεώσεις αλλά και απαιτήσεις των συμμετεχόντων μελών. Πιο απλά η SLA διευκρινίζει 

 υπηρεσίας 

εσμεύεται να παράσχει προς αυτόν ο πάροχος . Συνήθεις παράγοντες που λαμβάνονται 

 

Τύπος συμφωνίας μεταξύ παρόχου και χρήστ

το είδος , τα χαρακτηριστικά   αλλά και το επίπεδο ποιότη

Η

υ

τι είδους δικτυακή υπηρεσία αναμένει ο χρήστης αλλά και τι ποιότητα

δ

υπόψη κατά την σύναψη μιας SLA , εκτός από την χρέωση, είναι η αποδοτικότητα των 

δικτυακών πόρων  , η τεχνική υποστήριξη και η διαχείριση του δικτύου . Επίσης στην 

συμφωνία αναφέρεται ο τρόπος διευθέτησης πιθανών προβλημάτων κατά την παροχή 

υπηρεσίας , η δυνατότητα εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού στο απώτερο μέλλον αλλά και 

οι επιπτώσεις από τη μη διατήρηση των όρων της συμφωνίας από τα συμμετέχοντα μέλη . 

 

Σχετικές Έννοιες : Παράμετροι Συμβολαίου , Πολιτικές / Μοντέλα Συμβολαίων 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of IntoductiomTo.com 

   http://www.induction.to/service-level-agreements/

● Website of BitPipe.com 

   http://www.bitpipe.com/tlist/SLA.html

● Website of  SLA-Zone.com 

m   http://www.sla-zone.co.uk/services.ht
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Συνάρτηση Ζήτησης  ( Demand Function ) 

ζει τη χωρητικότητα δικτυακών πόρων που θα επιθυμούσε ο 

θε μονάδα εύρους ζώνης είναι p . Η επιθυμία σε 

νεύεται ως η ατομική του συνάρτηση χρησιμότητας Ui ενώ 

ι  επιθυμίας για εύρος ζώνης Xi(p)  , δηλαδή η 

 ότι στην τιμή 0 οι χρήστες συνολικά θα 

πιθυμούσαν χωρητικότητα παραπάνω από την επιτρεπτή C του δικτύου , ενώ με μια 

1_f05_notes_3.pdf

 

Συνάρτηση που προσδιορί

χρήστης να αγοράσει εάν η τιμή για κά

εύρος ζώνης του χρήστη ερμη

υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ τιμής κα

Xi(p) αυξάνει καθώς μειώνεται η p . Υποτίθεται

ε

υπερβολικά υψηλή τιμή p θα επιθυμούσαν χωρητικότητα μικρότερη από τη δυνατή 

επιτρεπτή C . Συμπεραίνεται λοιπόν ότι υπάρχει κάποια τιμή ισορροπίας P κατά την οποία 

υπάρχει ισοσκελισμός μεταξύ  διαθέσιμης χωρητικότητας του δικτύου C και συνολικού 

εύρους ζώνης που θα επιθυμούσαν οι χρήστες , δηλαδή ισχύει η σχέση Σ xi(p) = C . Εφό- 

Σον ο διαχειριστής δικτύου προσδιορίσει ως χρέωση την τιμή που ταυτίζεται με την τιμή 

ισορροπίας επιβεβαιώνεται ότι πράγματι το εύρος ζώνης του δικτύου ικανοποιεί τη ζήτηση 

κατά τον πλέον αντικειμενικό τρόπο . 

 

Σχετικές Έννοιες : Τιμή , Ελαστικότητα Ζήτητσης  , Συνάρτηση Χρησιμότηττας 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper by  Jeremy Sandford 

   www.econ.wisc.edu/~jsandfor/301/30

● Site of About.com 

on.htm   http://economics.about.com/library/glossary/bldef-marshallian-demand-functi

● Paper by University of Essex 

201.doc 

φοράς  ( Supply Function ) 

 ποικίλες υπηρεσίες επικοινωνιών που ο πάροχος θα 

 τιμή στην οποία μπορούν να διατεθούν 

ίναι p . Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να προσδιοριστούν οι τιμές εξαρτάται από τις 

υνθήκες αγοράς , δηλαδή εάν για παράδειγμα ο πάροχος δικτυακών υπηρεσιών είναι 

   courses.essex.ac.uk/ec/ec202/Lecture%

 

 

Συνάρτηση Προσ
 

Συνάρτηση που προσδιορίζει τις

επιθυμούσε να διαθέτει προς τους χρήστες εάν η

ε

σ
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μονοπωλητής και δεν υπάρχει παρέμβαση στη λειτουργία της αγοράς από κάποια 

υθμιστική αγορά , τότε είναι ελεύθερος να καθορίσει οποιαδήποτε τιμή επιθυμεί . Η 

putersociety.org/10.1109/HICSS.2003.1173854 

● The History Of  Economic Thought  

ρ

επιλογή τιμής περιορίζεται μόνο από το γεγονός ότι καθώς αυξάνονται οι τιμές περιορίζεται 

η εν δυνάμει αγοραστική βάση . Εάν επικρατούν συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού στην 

αγορά ταυτόχρονα με παρέμβαση από κάποια ρυθμιστική αρχή τότε η τιμή είναι 

προκαθορισμένη οπότε ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να μεταβάλλει μόνο την ποσότητα 

υπηρεσιών .Σε αγορά ολιγοπωλίου οι πάροχοι επικοινωνιακών υπηρεσιών ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους μεταβάλλοντας  ο καθένας τόσο την τιμή όσο και την ποσότητα των 

υπηρεσιών. 

 

Σχετικές Έννοιες : Πρόβλημα Παραγωγού , Πλεόνασμα Παραγωγού , Συνάρτηση Ζήτησης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● IEEE Digital Society , paper by A. Rudgevich  

   doi.ieeecom

   http://cepa.newschool.edu/het/essays/product/profit.htm

● University of Utah , paper by R.Baldick , R. Grant and E. Kahn 

linearsfe.pdf 

ity Function ) 

ό την παροχή δικτυακών 

 ίδιο τρόπο τους δικτυακούς πόρους 

αθώς ο καθένας από αυτούς μπορεί να αξιολογεί την Χi χωρητικότητα που του αναλογεί 

ς Ui(Xi) . Στη προκειμένη περίπτωση η Ui αποτελεί την συνάρτηση χρησιμότητας (utility) 

ό κάποια δημόσια αρχή τότε λογικός 

ίναι ο στόχος της μεγιστοποίησης της συνολικής αξίας ή χρησιμότητας που απολαμβάνουν 

   www.ece.utexas.edu/~baldick/papers/

 

 

Συνάρτηση Χρησιμότητας  ( Util

 

Συνάρτηση που εκφράζει το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών απ

υπηρεσιών . Οι χρήστες δεν αξιολογούν κατά τον

κ

ω

του χρήστη i . Εάν οι υπηρεσίες δικτύου παρέχονται απ

ε

όλοι οι χρήστες από τη σύνδεση τους με το δίκτυο . Για την επίτευξη του στόχου αυτού ο 

διαχειριστής δικτύου θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση των ατομικών συναρτήσεων 

χρησιμότητας των χρηστών . Στην πραγματικότητα όμως είναι ακατόρθωτη η απόκτηση 

πλήρους γνώσης των επιμέρους συναρτήσεων χρησιμότητας . Συνήθως ο πάροχος 
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δικτυακών υπηρεσιών προσδιορίζει κάποια τιμή ισορροπίας Ρ που αντιστοιχεί στη χρέωση 

προς τον κάθε χρήστη και με βάση αυτή επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της διαφοράς Ui(Xi) 

–Pxi για τον καθένα ξεχωριστά . 

 

Σχετικές Έννοιες : Κόστος Ευκαιρίας , Συνάρτηση Ζήτησης ,Πλεόνασμα Καταναλωτή 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of EconModel.com 

   http://www.econmodel.com/classic/terms/utility_function.htm

● Site of About.com 

   http://economics.about.com/library/glossary/bldef-ces-utility.htm

● Website of SpecialInvestor.com 

ml   http://www.specialinvestor.com/terms/842.ht

 

 

Συνδυασμός Χρέωσης Εγγυημένης Υπηρεσίας / Βέλτιστης Απόδοσης  

 χρέωση καλύτερης δυνατής μετάδοσης 

est-effort) με τη χρέωση υπηρεσίας όπου υπάρχει εγγύηση (guaranteed services) . Το 

οντέλο αυτό χρέωσης αφορά επικοινωνιακές συνδέσεις μεταφοράς που υποστηρίζουν  

 ότι 

 υπηρεσίες 1 και 2 όπου η πρώτη 

ατέχει προτεραιότητα έναντι της δεύτερης . Συγκεκριμένα η υπηρεσία 2 μπορεί να 

ους 

( Combining Guaranteed With Best-Effort Pricing ) 

 

Είδος τιμολόγησης υπηρεσίας που συνδυάζει τη

(b

μ

Δικτυακές υπηρεσίες  με προτεραιότητα (priority service) . Έστω για παράδειγμα

κάποιο κανάλι επικοινωνίας εξυπηρετεί δυο δικτυακές

κ

υποστηριχτεί από το δίκτυο μόνο εάν το κανάλι επικοινωνίας μπορεί ταυτόχρονα να 

ανταποκριθεί  στην  υπηρεσία 1 . Εάν η καθεμιά υπηρεσία υποστηρίζει εύρος ζώνης τάξεως 

του 1 Kbps , τότε το μέγιστο δυνατό εύρος ζώνης είναι 1 Κbps ενώ ο μέσος όρος εύρ

ζώνης θα είναι ½  Κbps . Εάν C η χωρητικότητα του δικτύου ενώ x , y οι μέσοι όροι 

μετάδοσης για τις υπηρεσίες 1 και 2 αντίστοιχα τότε το μοντέλο χρέωσης θα πρέπει να 

ικανοποιεί τον περιορισμό x ≤  C και y + x / 2  ≤ C . Το πρώτο μέρος του περιορισμού 

αφορά τη ποιότητα της υπηρεσίας ενώ το δεύτερο μέρος εγγυάται την αποδοτικότητα κατά 

τη χρήση των δικτυακών πόρων .         
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Σχετικές Έννοιες : Εγγυημένη Υπηρεσία , Υπηρεσία Βέλτιστης Απόδοσης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University of Aberdeen 

    http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/arq-pages/best-effort.html

● Site of Linktionary.com ( on line dictionary) 

    http://www.linktionary.com/b/best_effort.html

● Papers from MSDN.com (site of Microsoft) 

ault.asp?url=/library/en-us/qos/qos/best_effort.asp   http://msdn.microsoft.com/library/def

 

 

Συνεργασία Οργανισμών  (Collaboration Of Firms ) 

τερα επικοινωνιακών φορέων με απώτερο 

ς 

ικονομικής αξίας που απορρέει από το σύστημα προϊόντων που από κοινού παράγουν και 

αρέχουν στους χρήστες .  Η αξία ενός συστήματος προϊόντων  εκφράζεται ως η 

 με κάποιο άλλο  

υμπληρωματικό προϊόν αποτελώντας έτσι ένα σύστημα ή καλύτερα μια ομαδοποίηση 

σ

θ .

 

Τύπος συγχωνεύσεως δυο παρόχων ή γενικό

στόχο  την αύξηση της ανταγωνιστικότητας άλλα και τη δημιουργία μεγαλύτερη

ο

π

οικονομική αξία που προκύπτει εάν κάποιο προϊόν συσχετιστεί

σ

προϊόντων . Κατά τη σύμπραξη (collaboration) των δυο επικοινωνιακών φορέων 

προσδιορίζεται αρχικά ο τρόπος διαμοιρασμού των εσόδων από τη διάθεση του 

συστήματος δικτυακών υπηρεσιών ενώ κατόπιν  ο ένας από τους δυο φορείς καθορίζει την 

τιμή διάθεσης των προϊόντων . Ένα παράδειγμα από τη βιομηχανία αεροσκαφών είναι η 

από κοινού συμφωνία μεταξύ κατασκευαστή αερο κάφους και κατασκευαστή της μηχανής 

του αεροσκάφους ως προς τον τρόπο διαμοιρασμού των εσόδων ενώ από την άλλη μόνος ο 

κατασκευαστής του αεροσκάφους καθορίζει την τιμή στην οποία α πωλείται αυτό  

 

Σχετικές Έννοιες : Υποβοηθούμενοι Οργανισμοί , Διαπραγμάτευση Οργανισμών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of SmallBusinessNotes.com 

   http://www.smallbusinessnotes.com/glossary/defmerger.html

● University of Caliufornia Berkeley , paper by H. Varian 
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   www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf 

● Site of Canadian Competition Bureau  

nternet/index.cfm?itemID=1707&lg=e   http://www.competitionbureau.gc.ca/i

 

 

Σύσταση Χρέωσης  ( Advice Of Charge (AoC) ) 

 

Πληροφοριακή δομή που καταγράφει  πληροφορίες σχετικά με τη  χρέωση που αφορά τον 

oC αποτελεί 

λεκτρονική δομή παρουσίασης που αποστέλλεται στον ηλεκτρονικό ατομικό χώρο (user 

omain) του κάθε συνδρομητή  . Ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται η ηλεκτρονική ειδο- 

ότητες απεικόνισης του τερματικού 

υστήματος του χρήστη , αφετέρου δε από την ικανότητα από την πλευρά του χρήστη  στο  

 

e/~pub-deliverables/ P600-series/P604/D1/VOL3/Vol3.doc 

 Paper by Cisco’s website 

 Paper by  Ecma-International.org 

tions/files/ECMA-ST/Ecma-299.pdf - 

ct Competition ) 

κάθε χρήστη επικοινωνιακών υπηρεσιών  ξεχωριστά . Πιο συγκεκριμένα , η A

η

d

ποίηση χρέωσης εξαρτάται αφενός μεν από τις δυνατ

σ

να  κατανοεί αλλά και να αξιολογεί τις πληροφορίες χρέωσης που του αποστέλλονται . 

Πολλοί πάροχοι δικτυακών υπηρεσιών επικεντρώνονται περισσότερο στη δημιουργία 

κατανοητής ηλεκτρονικής ειδοποίησης χρέωσης (AoC) που αφορά τη χρέωση υπηρεσιών 

σε πραγματικό χρόνο απ` ότι στη δημιουργία περιοδικών λογαριασμών χρέωσης (bills) σε

έντυπη μορφή .     

 

Σχετικές Έννοιες : Παράμετροι Συμβολαίου , Πολιτικές /Μοντέλα Συμβολαίων 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Paper by  EuresCom.de ,  

   www.eurescom.d

●

   www.cisco.com/univercd/cc/ td/doc/product/tel_pswt/vco_ss7/itu52.pdf 

●

   www.ecma-international.org/ publica

 

 

Τέλειος Ανταγωνισμός  ( Perfe
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Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι μορφή αγοράς κατά την οποία δεν υπάρχει κάποιος 

υρίαρχος αγοραστής-χρήστης δικτυακών υπηρεσιών ή κάποιος πάροχος υπηρεσιών που να 

πορεί να καθορίσει την τιμή πώλησης της δικτυακής υπηρεσίας .Στη περίπτωση αυτή το 

ται χωρίς την παρέμβαση κάποιου 

εσμικού φορέα (regulator) αλλά εξαιτίας  της ύπαρξης τέλειου ανταγωνισμού στην αγορά. 

j

my.com 

 http://canadianeconomy.gc.ca/english/economy/competition.html

κ

μ

κοινωνικό πλεόνασμα (welfare surplus) μεγιστοποιεί

θ

Ο κάθε συμμετέχων είναι αδύναμος ως προς την αγοραστική παρέμβαση που μπορεί να 

επιτύχει έτσι κατά συνέπεια θεωρεί ότι οι τιμές καθορίστηκαν από την αγορά . Η 

τιμολόγηση των δικτυακών υπηρεσιών δηλαδή δεν επηρεάζεται από την αγοραστική 

τακτική του .Ο χρήστης i επιλύει ένα πρόβλημα μεγιστοποίησης του ατομικού του καθαρού 

πλεονάσματος ( net surplus)  ,ζητώντας ποσότητα υπηρεσιών Χi  , όπου dui(xi) / dxi = p . Ο 

πάροχος υπηρεσιών j επιλύει το πρόβλημα μεγιστοποίησης  του κέρδους που απολαμβάνει 

από την παροχή ποσότητας υπηρεσιών Yi , όπου dcj(yj) / dyj = p .Όταν επιτευχθούν  οι 

τιμές ισορροπίας στην αγορά  επιτυγχάνεται η σχέση   dui(xi) / dxi =  dcj(y ) / dyj = p 

ενώ η μεγιστοποίηση του κοινωνικού πλεονάσματος (social surplus) δίδεται από τη σχέση  

S = Σui(xi) -  Σcj(yj). 

 

Σχετικές Έννοιες : Ολιγοπώλιο , Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός , Μονοπώλιο 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site CanadianEcono

  

● Website of BestKnows.com 

   http://en.mimi.hu/business/perfect_competition.html

● University of Michigan , on-line glossary 

u/~alandear/glossary/p.html   http://www-personal.umich.ed

 

 

Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο  ( Telecommunication Network ) 

έσμους (links) οι οποίοι είναι 

ατά τέτοιο τρόπο γεωγραφικά κατανεμημένοι ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά μηνυμάτων 

πό το ένα μέρος του δικτύου προς το άλλο και διαμέσω πολλαπλών τηλεπικοινωνιακών 

α δίκτυα υπολογιστών 

 

Είναι δίκτυο αποτελούμενο από τηλεπικοινωνιακούς συνδ

κ

α

συνδέσμων .  Παραδείγματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι τ
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(Computer Networks) , το Διαδίκτυο (Internet)  , το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής 

 

 http://www.bitpipe.com/tlist/Telecommunications-Networks.html

(Public switched telephone network) κτλ. . To τηλεπικοινωνιακό δίκτυο αποτελείται από  

διασυνδέσεις διαφόρων ετερογενών στοιχείων όπως τα τερματικά (terminals), τα κέντρα 

διαμεταγωγής (Switching Centers), οι συσκευές μετάδοσης κτλ . Όλα τα ετερογενή 

στοιχεία ωστόσο θα πρέπει να είναι συμβατά και συμπληρωματικά μεταξύ τους , να 

διαμοιράζονται κοινά τεχνικά πρότυπα επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική 

διασύνδεση μεταξύ τους . Η χρέωση των υπηρεσιών ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου 

παρουσιάζει διαφοροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης αλλά και οικονομικές 

απολαβές από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά . 

 

Σχετικές Έννοιες : Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , Επικοιωνιακό Δίκτυο 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of BitPipe.com 

  

● Site of Whatis.com 

   http://whatis.techtarget.com/

● Website of PrivateLine.com 

   http://www.privateline.com/manual/one.html

 

 

Τιμές Ramsey  ( Ramsey Prices ) 

κατά Ramsey ταυτίζονται στη θεωρία 

εγιστοποίησης της συνολικής κοινωνικής ωφέλειας (social welfare) με τις τιμές εκείνες 

ου είναι μεγαλύτερες των τιμών που προσδιορίζονται βάσει οριακού κόστους . Εάν η  

σίας είναι ανεξάρτητη από την παροχή των υπολοί- 

ων υπηρεσιών αλλά και η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή λαμβάνει πάντοτε 

τ

 

υιοθέτηση της τιμολόγησης κατά Ramsey σε περιπτώσεις όπου  η χρέωση δικτυακών 

 

Οι τιμές χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών 

μ

π

παροχή της εκάστοτε δικτυακής υπηρε

π

αρνητικές ιμές , τότε η άριστη ζητούμενη ποσότητα υπηρεσιών  είναι χαμηλότερη από 

εκείνη την ποσότητα που θα μεγιστοποιούσε τη συνολική κοινωνική ωφέλεια . Εννοείται 

βέβαια ότι η υπηρεσία που παρουσιάζει ανελαστικότητα  είναι εκείνη της οποίας η ζήτηση 

επηρεάζεται δύσκολα μετά από μεταβολές στις τιμές . Κατ` αυτόν τον τρόπο ενδείκνυται η
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υπηρεσιών με ανελαστικότητα είναι πολύ πιο πάνω από το οριακό κόστος . Εάν μηδενίζεται  

το συνολικό κέρδος από την παροχή όλων των δικτυακών υπηρεσιών , τότε η τιμές της 

αγοράς ταυτόχρονα μεγιστοποιούν τη συνολική ωφέλεια αλλά και καλύπτουν το συνολικό 

κόστους παροχής .  

 

Σχετικές Έννοιες : Ισορροπία Κατά Nash , Μεγιστοποίηση Συνολικής Ωφέλειας 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper of T. Monacelli & E.Faia 

   www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp344.pdf

● Website of APEC database 

   http://www.apeccp.org.tw/doc/Workshop/w1997/a01.htm

● Paper by R. Battiti 

.PDF -  

ιας μονάδας επικοινωνιακών υπηρεσιών που πληρώνει ο χρήστης. Η 

 χρέωσης (charging) όλων των μονάδων 

ικτυακών υπηρεσιών . 

 : Χρέωση Υπηρεσιών , Δικτυακές Υπηρεσίες 

/tlist/Pricing.html

   www.it.kth.se/courses/2G5569/chap-7

 

 

Τιμή  ( Price )  

 

Το κόστος παροχής μ

τιμή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της

δ

 

Σχετικές Έννοιες

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of BitPipe.com 

   http://www.bitpipe.com

● Website of InvestorWords.com 

   http://www.investorwords.com/2984/market_price.html

● University of Connecticut , RePec database 

030273.html    http://ideas.repec.org/p/ecb/ecbwps/20
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Τιμολόγηση Ανταπόκρισης  ( Responsive Pricing )  

υ χρέωσης των δικτυακών υπηρεσιών που 

 πληροφορίας από τους χρήστες . 

υσιαστικά οι χρήστες δύνανται να αξιολογήσουν τα αρνητικά αποτελέσματα που επιφέρει 

 συμφόρηση (congestion) ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σύνδεσης στην ψυχολογία τους , 

να κατανοήσουν πως οι 

υνδρομητές αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών . Ακόμη και με την 

ο Χ ι 

 

Μεταβαλλόμενος  καθορισμός του μοντέλο

βασίζεται στη συνεχή ανατροφοδότηση (feedback)

Ο

η

γι` αυτό και οι πάροχοι υπηρεσιών προσπαθούν μέσω ερευνών 

σ

υιοθέτηση του μοντέλου πάγιας χρέωσης (flat-rate pricing) όπου θεωρείται ότι οι χρήστες 

δεν ενδιαφέρονται ως προς το επίπεδο συμφόρησης του δικτύου , παρατηρείται ότι οι 

συνδρομητές μεταβάλλουν συνεχώς τον τρόπο χρήσης των δικτυακών πόρων 

προσπαθώντας να αποστείλουν ή να παραλάβουν δεδομένα σε ώρες που δεν θεωρούνται 

ώρες αιχμής . Έτσι οι πάροχοι εκμεταλλευόμενοι τη πληροφορίες που αποκτούν σχετικά με 

τον τρόπο χρήσης των δικτυακών πόρων του καθενός συνδρομητή ξεχωριστά , προτιμούν 

την υιοθέτηση μοντέλων χρέωσης που βασίζονται στη χρήση του δικτύου (usage-sensitive). 

 

Σχετικές Έννοιες : Μοντέλ  Πάγιας ρέωσης , Τιμολόγηση Βάσε Της Αναμενόμενης 

Ζήτησης   

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Rutgers Univerity  , paper by O.Ilery ,  

   www.winlab.rutgers.edu/pub/docs/Omer-Dyspan.pdf

● Paper by F. Kelly 

   www.statslab.cam.ac.uk/~frank/charge.ps

● Paper from Telecommunications Systems Journal 

f   www.ece.cmu.edu/~peha/state_dep.pd

 

 

Τιμολόγηση Βάσει Προτεραιοτήτων  ( Priority-Based Pricing  / PBP ) 

έωσης peak-load κατά το οποίο το 

ήστες ανάλογα με το επίπεδο προτεραιότητας που 

αρουσιάζει ο καθένας , οπότε κατά ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται το ποσό χρέωσης που 

ντιστοιχεί στον καθένα για την παροχή δικτυακών υπηρεσιών . Βασικό χαρακτηριστικό 

 

Εναλλακτικό μοντέλο χρέωσης από τη μορφή χρ

επικοινωνιακό δίκτυο εξυπηρετεί τους χρ

π

α
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της μορφής αυτής τιμολόγησης είναι το ότι ευνοεί η κίνηση πληροφορίας που εμφανίζει 

ψηλό επίπεδο προτεραιότητας εις βάρος της κίνησης πληροφορίας με χαμηλή 

σ μ ν

ocument/Pricing/APSITT2003_ny.pdf 

 Paper in  site of INTEL.com 

ers/solutions/ 

 diff_serv/diffserv.pdf 

. Zhang  

 

 

 υπηρεσιών , η χρέωση μιας υπηρεσίας 

ε βάση την αναμενόμενη ζήτηση της υπηρεσίας 

υτής . Στη προκειμένη περίπτωση υπάρχει πληροφόρηση ως προς τη μορφή της 

υνάρτησης ζήτησης των δικτυακών υπηρεσιών οπότε προκαθορίζεται και ανάλογη 

ης 

ν υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη και η ανεκτικότητα των χρηστών ως πάνω σε διάφορα 

υ

προτεραιότητα . Πιο συγκεκριμένα , χρεώνονται λιγότερο οι χρήστες που είναι 

διατεθειμένοι να μειώσουν τη ροή μετάδοσης δεδομένων ή ακόμη και να διακόψουν τη 

σύνδεση με το επικοινωνιακό δίκτυο όταν διαπιστώσουν αύξηση στο επίπεδο συμφόρησης . 

Αντίθετα χρεώνονται περισσότερο οι χρήστες που δεν διατίθενται εύκολα  να μεταβάλλουν 

τη ροή μετάδοσης δεδομένων παρόλο που διαπίστωσαν υψηλή συμφόρηση , είναι δηλαδή 

εκείνοι οι χρήστες που επιθυμούν μια υνεχή ε εγγύηση παροχή δικτυακώ  υπηρεσιών 

(guaranteed continuous service) .  

 

Σχετικές Έννοιες :Εγγυημένη Υπηρεσία , Υπηρεσία Βέλτιστης Απόδοσης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Waseda University , paper by N. Yagi 

   www.tanaka.giti.waseda.ac.jp/ D

●

   www.intel.com/network/connectivity/resources/ doc_library/white_pap

  

● Site of ACM , paper by D. Estrin & L

   portal.acm.org/citation.cfm?id=381935

 

 

Τιμολόγηση Βάσει Της Αναμενόμενης Ζήτησης  ( Usage-Sensitive Pricing )

 

Στην περίπτωση αυτή τιμολόγησης δικτυακών

καθορίζεται και τελικά προσδιορίζεται μ

α

σ

τιμολογιακή πολιτική από τον πάροχο υπηρεσιών . Κατά τον προσδιορισμό της χρέωσ

τω

επίπεδα κίνησης πληροφοριών και συμφόρησης  . Τα ερωτηματολόγια μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν ως μέθοδος πληροφόρησης για την αναγνώριση της ευαισθησίας των εν 

δυνάμει συνδρομητών πάνω στα διάφορα επίπεδα ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας 
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οπότε ασκείται και ανάλογη τιμολογιακή πολιτική με σκοπό την απόκτηση της 

μεγαλύτερης δυνατής αγοραστικής μάζας . 

 

Σχετικές Έννοιες : Μοντέλο Πάγιας Χρέωσης ,Παράμετροι Τιμολογιακής Πολιτικής 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Dublin City University 

   http://www.eeng.dcu.ie/~murphyj/brad-price/node5.html

● Website of MIT Press , article by J. Bailey 

   http://www.press.umich.edu/jep/works/McKniIntro.html

●  Stanford University ,  

cation/DP/pdf/DP2004_001_E.pdf 

όρησης  ( Congestion Pricing )  

έωσης ως μέθοδος αύξησης της αποδοτικότητας των δικτυακών 

ongestion) των 

πικοινωνιακών συνδέσεων μεταφοράς δεδομένων . Με το μοντέλο χρέωσης που υιοθετεί ο 

πικοινωνιακός φορέας καταβάλλεται προσπάθεια από την πλευρά του ώστε να μειωθεί η 

προς τους 

ρήστες του . Στην πραγματικότητα ο πάροχος δικτυακών υπηρεσιών επιθυμεί κάποιο 

τ

● University of Michigan , paper by J. K. MacKie-Mason & H. R. Varian 

    www.stanford-jc.or.jp/research/ publi

 

 

Τιμολόγηση Βάσει Του Βαθμού Συμφ
 

Η χρησιμοποίηση της χρ

πόρων κατά τέτοιο τρόπο που να αποτρέπεται η συμφόρηση (c

ε

ε

συμφόρηση άλλα και να επιτευχθεί η άριστη κατανομή των δικτυακών πόρων 

χ

επίπεδο συμφόρησης καθώς σε αντίθετη περίπτωση , δηλαδή όταν δεν υπάρχει καθόλου 

συμφόρηση , η χρήση ων δικτυακών πόρων καθίσταται μη αποδοτική . Το υψηλό επίπεδο 

συμφόρησης συνεπάγεται αποδοτική χρήση των πόρων ωστόσο συντελεί στη μείωση της 

ποιότητας των δικτυακών υπηρεσιών . Έτσι η χρέωση (pricing) των υπηρεσιών μπορεί να 

λειτουργήσει ως μηχανισμός ελέγχου του επιπέδου συμφόρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποτρέπεται  η μεγάλη μείωση στην ποιότητα των υπηρεσιών (service degradation) .    

 

Σχετικές Έννοιες : Αποδοτικότητα   , Χρέωση Υπηρεσιών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 
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   www.sims.berkeley.edu/ ~hal/Papers/pricing-congestible.pdf 

● Site of Helsinki University of Technology  

   www.tct.hut.fi/tutkimus/com2/publ/pmfinalmanual.pdf

● A Paper by Microsoft.com 

   research.microsoft.com/users/ajg/infocom01.pdf – 

ission Cost Model ) 

ορία χρέωσης της επικοινωνιακής 

) που περιλαμβάνει τόσο τη χρέωση του μήκους (mileage) της 

επικοινωνιακής σύνδεσης (termination 

harge) . Η συνήθης μορφή του μοντέλου αυτού χρέωσης που βασίζεται στο κόστος 

ετάδοσης λαμβάνει την εξής μορφή: LC( i ) = a1 [ a2 + D( i )Β1 ] [ C( i )Β2 / a3 ]  , όπου  

 D(i) 

 μήκος της επικοινωνιακής γραμμής εκφρασμένο σε μίλια . Επίσης C(i) είναι το εύρος 

τη 

, paper by prof. C. Courcoubetis 

 www.aueb.gr/users/courcou/ courses/ecobiz/economics_notes.pdf 

αίου Υπηρεσιών 

 

 

Τιμολόγηση Βάσει Του Κόστους Μετάδοσης ( Transm

 

Το μοντέλο αυτό χρέωσης ανήκει στην γενικότερη κατηγ

γραμμής (communication line

γραμμής , όσο και της χρέωσης ολοκλήρωσης μιας 

c

μ

LC(i) είναι η συνολική χρέωση της γραμμής i εκφρασμένη σε δολάρια ανά μήνα , ενώ

το

ζώνης εκφρασμένο σε Mbps  . Οι παράμετροι a1 , a2 , a3 , B1 και B2 προσδιορίζονται βάσει 

των  εκάστοτε όρων που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο παροχής επικοινωνιακών 

υπηρεσιών μεταξύ παρόχου και χρήστη . Το κόστος LC(i) συνυπολογίζει  τη χρέωση του 

μήκους της γραμής (mileage charge) ενώ εκφράζει ένα ευρύ σύνολο μοντέλων χρέωσης  . 

Επίσης υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται επίγειες συνδέσεις (terrestrial lines) κατά 

μετακίνηση πληροφοριών εντός του δικτύου . 

 

Σχετικές Έννοιες :Χρέωση Υπηρεσιών  , Δικτυακές Υπηρεσίες 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Site of ACM , paper by I. Gitman , B. Occhiogrosso , W. Hsieh 

   portal.acm.org/citation.cfm?id=800092.802996 

● Athens University of economics & Business 
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 ( Transaction-Based Pricing ) 
 

Μοντέλο χρέωσης των δικτυακών υπηρεσιών συνήθως σε περιβάλλον Διαδικτύου 

ιστικών της εκάστοτε 

ετάδοσης δεδομένων που καθορίζεται από το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών . Σε 

ντίθεση με το μοντέλο πάγιας χρέωσης (flat-rate pricing) , ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με 

βάλλεται ανεξάρτητα από το 

πόρων . Επίσης  , παρόμοια με το μοντέλο χρέωσης ανά 

ρήση (usage-sensitive) , ο συνδρομητής επιβαρύνεται ανάλογα με τον τρόπο που 

 

q.pdf

σύμφωνα με το οποίο οι χρήστες χρεώνονται βάσει των χαρακτηρ

μ

α

προκαθορισμένο  ποσό χρέωσης που θα πρέπει να κατα

επίπεδο χρήσης των δικτυακών 

χ

χρησιμοποιεί τους δικτυακούς πόρους όπως και κατά πόσο συντελεί στη δημιουργία 

συμφόρησης  . Με άλλα λόγια το οριακό χρηματικό κόστος καθενός επιπλέον bit που 

αποστέλλεται ή παραλαμβάνεται από το χρήστη δικτυακών υπηρεσιών είναι μη μηδενικό . 

Τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης όπως για παράδειγμα η συχνότητα χρήσης του δικτύου ή 

το επιθυμητό εύρος ζώνης που θα προσδιορίσει ο εκάστοτε συνδρομητής συνυπολογίζονται 

για τον υπολογισμό της χρέωσης .      

 

Σχετικές Έννοιες : Τιμολόγηση Βάσει Της Αναμενόμενης Ζήτησης  , Μοντέλο Πάγιας 

Χρέωσης  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● OCLC wbsite 

  www.oclc.org/western/pricing/20_fa

● Website of Isoc.org , paper by J. Bailay 

   http://www.isoc.org/HMP/PAPER/123/html/paper.html

● Athens University of Economics & Business , paper by prof. C. Courcoubetis 

 www.aueb.gr/users/courcou/ courses/ecobiz/economics_notes.pdf – 

 την οποία το ποσό χρέωσης 

ική περίοδο 

x , όπου a είναι για 

  

 

 

Τιμολόγηση Δυο Παραμέτρων  ( Two-Part Tariff ) 

 

Μέθοδος χρέωσης παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών κατά

αποτελείται από συγκεκριμένο πάγιο κόστος αλλά και από μεταβλητό ανά χρον

κόστος . Υποθέτουμε ότι η συνολική χρέωση είναι της μορφής a + b
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παράδειγμα το πάγιο μηνιαίο κόστος ή αλλιώς χρέωση πρόσβασης (access charge) στο 

ίκτυο  , x είναι ο μηνιαίος χρόνος πρόσβασης στο δίκτυο από το χρήστη και b το κόστος 

 η συνολική χρέωση  r είναι 

υνάρτηση του μηνιαίου χρόνου πρόσβασης στο δίκτυο x δηλαδή ισχύει r(x) , τότε η τιμή 

 raven.stern.nyu.edu/networks/95-10.pdf 

rgard 

 www.nhh.no/sam/res-publ/2001/dp20-revised-05.pdf

δ

παραμονής του χρήστη εντός δικτύου ανά λεπτό . Εάν

σ

για μια επιπλέον μονάδα x παίρνει τη μορφή p = dr(x) / dx . Εάν ισχύει r(x) = pTx τότε η 

r(x) είναι γραμμική χρέωση . Στην περίπτωση της χρέωσης των δυο μερών (two-part tariff) 

η χρέωση a + bx είναι μη γραμμική ενώ η χρέωση bx αποτελεί γραμμική σχέση χρέωσης . 

 

Σχετικές Έννοιες : Βασικό Μοντέλο Δικτύου , Σταθερό Κόστος 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● University of Michigan , paper by D. W. Crawford 

   http://www.press.umich.edu/jep/works/CrawMarket.html 

● Website of  prof. N. Economides , paper by N. Economides & S. Wildman 

  

● Norwegian School of Economics , paper by S. Jenssen & L. So

  

 

 

Τιμολόγηση Βάσει Των Ωρών Αιχμής  ( Peak-load Pricing / PLP  ) 

υακών υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζουν 

ηση στην υπόλοιπη 

ι στην εύρεση του άριστου επιπέδου 

ριακών τιμών κόστους (marginal cost pricing) όπου το συνολικό κόστος υπηρεσιών 

ξαρτάται τόσο από τη ποσότητα της καθεμιάς υπηρεσίας όσο και από το κόστος της 

ι να παράγει 

γαθά που θα ικανοποιούν τη ζήτηση ακόμη και σε περιόδους που παρουσιάζεται η 

 

Η τιμολόγηση των παρεχόμενων δικτ

μεγαλύτερη ζήτηση κατά τις ώρες αιχμής του δικτύου  από τη ζήτ

περίοδο της ημέρας . Η peak-load τιμολόγηση βασίζετα

ο

ε

συνολικής ποσότητας υπηρεσιών . Μια παραγωγική πχ. διαδικασία πρέπε

α

μεγαλύτερη δυνατή ζήτηση . Το κόστος παραγωγής δηλαδή σε κάποια περίοδο εξαρτάται 

τόσο από το κόστος των παραγόμενων αγαθών σε αυτή την περίοδο όσο και από το  

μέγιστο δυνατό κόστος παραγωγής των παραγόμενων αγαθών από όλες τις περιόδους . 

Κατά την peal-load τιμολόγηση ισχύει η σχέση xt = xt(p1,p2,…,pt) , δηλαδή η ζήτηση 
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υπηρεσιών σε μια περίοδο t εξαρτάται από αυτή τη ίδια περίοδο t αλλά και από την χρέωση 

των υπηρεσιών σε όλες τις υπόλοιπες περιόδους  .  

  

Σχετικές Έννοιες : Οριακό Κόστος , Τιμολόγηση Σε Διαφορετικές Χρονικές Περιόδους 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of LifeExtra.com 

http://www.lse.co.uk/financeglossary.asp?searchTerm=&iArticleID=2206&definition=peak

_load_pricing

● University of Haifa , paper by O. Shy 

   econ.haifa.ac.il/~ozshy/peak37.pdf 

kultaet/ vw/publikationen/diskussionspapiere/disk73.pdf 

ονικές Περιόδους ( Time-Of-Day Pricing ) 

 παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών κατά την οποία 

ρας, 

ν υποτεθούν ως t1 η περίοδος αιχμής  (peak) μετάδοσης πληροφοριών και t2 η περίοδος 

που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία δεδομένων , τότε ο χρήστης i απολαμβάνει 

τω 

1i  και x2i για τις μη ώρες αιχμής αντίστοιχα . Εάν η χωρητικότητα του δικτύου υποτεθεί 

● Paper by prof. G . Brunekreeft   

   www.vwl.uni-freiburg.de/fa

 

 

Τιμολόγηση Σε Διαφορετικές Χρ
 

Μέθοδος δυναμικής τιμολόγησης των

η διαχείριση δικτύου προσδιορίζει ειδικές  χρεώσεις σε διαφορετικές περιόδους της ημέ

Α

ό

χρησιμότητα ui(x1i , x2i) από την αποστολή ροής πληροφορίας κατά τις ώρες αιχμής , έσ

x

ως Ct κατά τη χρονική περίοδο t , τότε θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί η συνάρτηση 

Σui(x1i,x2i) , που υπόκειται στον περιορισμό Σui <= Ct με t = 1,2 . Εάν οι τιμές p1 και p2  

αντιστοιχούν στη χρέωση σε ώρα αιχμής και σε μη ώρα αιχμής αντίστοιχα  , τότε προκύπτει 

το πρόβλημα μεγιστοποίησης της χρησιμότητας του χρήστη με μορφή max[ ui(x1i,x2i) – 

p1x1i – p2x2i ] . Εάν σε κάποια χρονική περίοδο ο χρήστης i έχει μεγαλύτερη οριακή 

χρησιμότητα από την αποστολή δεδομένων σε ώρα αιχμής παρά σε ώρα μη αιχμής , τότε η 

τιμή p1 θα γίνεται μεγαλύτερη από την τιμή p2 .      

 

Σχετικές Έννοιες : : Οριακό Κόστος , Τιμολόγηση Βάσει Των Ωρών Αιχμής   
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Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Boston University , paper by prof. I. Paschalidis 

    ionia.bu.edu/papers/pricing.ps 

● Paper by J. Love 

   http://www.tap.org/pricing.html

● Athens University of Economics & Business , paper by prof. C. Courcoubetis 

s/ecobiz/economics_notes.pdf – 

 Άκρα  ( Edge Pricing ) 

υπηρεσιών 

 με το δίκτυο , παρά 

ε οποιοδήποτε άλλο σημείο του καναλιού σύνδεσης . Με άλλα λόγια ,  αν και η χρέωση 

τα άκρα (edge pricing) του δικτύου εξαρτάται από το μέγεθος της πληροφορίας που 

υ , εν τούτοις ο υπολογισμός του κόστους 

αροχής των δικτυακών υπηρεσιών πραγματοποιείται στα άκρα του δικτύου . Κατά τη 

 

   www.aueb.gr/users/courcou/ course

 

 

Τιμολόγηση Στα
 

Μοντέλο χρέωσης κατά το οποίο το κόστος παροχής των επικοινωνιακών 

προσδιορίζεται τοπικά στο σημείο σύνδεσης (access point) του χρήστη

σ

σ

καταφθάνει από διαφορετικά μέρη του δικτύο

π

διαδικτύωση δυο ή περισσότερων δικτύων οι επικοινωνιακοί φορείς αγοράζουν μεταξύ 

τους δικτυακές υπηρεσίες κατά παρόμοιο τρόπο με την αγορά υπηρεσιών που 

πραγματοποιούν οι κοινοί χρήστες . Όταν κάποιος συνδρομητής  που είναι συνδεδεμένος 

στο δίκτυο του φορέα Α αποστέλλει κάποια πακέτα (packets) πληροφορίας  , το κόστος 

παροχής των πακέτων αυτών καταγράφεται στο λογαριασμό χρέωσης (bill) του χρήστη ,  

ανεξάρτητα από την τιμολογιακή πολιτική του Α . Εάν ωστόσο αυτά τα πακέτα 

πληροφορίας προορίζονται για το δίκτυο ενός άλλου φορέα Β τότε το κόστος παροχής τους 

καταγράφεται στο λογαριασμό χρέωσης που αφορά τη διαδικτύωση του Α με τον Β . 

 

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση Πρόσβασης , υπολογισμός Λογαριασμού Χρέωσης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Article by G. Karakostas & S. Kolliopoulos 

    www.cas.mcmaster.ca/~gk/papers/focs04.pdf

● Website of NOKIA.com , article by Heiki Almey 

    keskus.hut.fi/opetus/s38042/k03/topics/EdgePricing.pdf 
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● Paper by ACM website 

99.231703 

 Δικτύου   

 επιβολή των διαφόρων τιμολογιακών 

ολιτικών . Καταρχήν αναφέρεται ο στόχος της α) πραγματοποίησης κέρδους από την 

αροχή των επικοινωνιακών υπηρεσιών . Κατά παράδοση οι μέθοδοι χρέωσης που 

on c rges) άλλα και σε 

ακών πόρων που κάνει ο κάθε χρήστης 

εχωριστά . Δεύτερη βασική επιδίωξη είναι ο β) σχεδιασμός του συστήματος καταμέτρη-

 www.stern.nyu.edu/networks/Netnotes_2003.pdf   

ey.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf 

η  

   portal.acm.org/citation.cfm?id=2316

 

 

Τιμολογιακές Απαιτήσεις Του Διαχειριστή
( Network Operator’s Charging Requirements ) 

 

Οι επιδιώξεις των επικοινωνιακών φορέων από την

π

π

υιοθετούνται βασίζονται κυρίως σε τέλη συνδρομής (subscripti ha

χρεώσεις ανάλογα με τη χρήση (usage charge) δικτυ

ξ

σης των χρεώσεων ο οποίος δεν θα καθιστά ασύμφορη τη δημιουργία των λογαριασμών 

(bills) κατόπιν συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών χρέωσης που αφορούν τον καθένα 

χρήστη ξεχωριστά . Στόχος του παρόχου είναι επίσης η γ) διαφοροποίηση των μοντέλων 

χρέωσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται χρήστες με διαφορετική μεταξύ τους 

αγοραστική συμπεριφορά  και προτιμήσεις .δ) Τέλος η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει 

επίσης να παρέχει τέτοια  κίνητρα (incentives) προς τους χρήστες επικοινωνιακών 

υπηρεσιών ώστε εκείνοι να επιδιώκουν την αποδοτική χρήση των δικτυακών πόρων  . 

 

Σχετικές Έννοιες : Δικτυακές Υπηρεσίες , Σταθερό Κόστος , Τιμολόγηση Βάσει Της Αναμε-

νόμενης Ζήτησης   

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Paper by N. Economides , Stern University 

  

● University of Caliufornia Berkeley , paper by H. Varian 

   www.sims.berkel

 

 

Τιμολογιακές Απαιτήσεις Του Χρήστ
( Customer’s Charging Requirements ) 
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Οι απαιτήσεις των χρηστών δικτυακών υπηρεσιών από την τιμολογιακή πολιτική που τους 

ης (predictability) του πιθανού 

οσού χρέωσης , β) στην ευκολία χρήσης (ease of use) κατά την επιλογή της εκάστοτε 

ρέωσης , αλλά και στη γ) διαφάνειας (traceability) ως προς τη διαδικασία υπολογισμού της 

τη απαίτηση η διαδικασία καταμέτρησης 

ανοητή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν οι 

 www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf 

ρό  ( Paris Metro Pricing ( PMP ) ) 

λι επικοινωνίας (physical link) 

Συγκεκριμένα , ο διαχειριστής 

ικτύου μπορεί να διαμοιράσει μια φυσική σύνδεση δικτύου μετατρέποντας την σε δυο 

ογικές δικτυακές συνδέσεις  , έτσι ώστε οι δυο να διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς 

ς του 

ικτύου . Έτσι ο κάθε δικτυακός χρήστης επιλέγει κάποια δικτύωση ανάλογα με το επίπεδο 

χρέωσης που είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί . Δεδομένου ότι το επίπεδο συμφόρησης του 

επιβάλλεται και συνοψίζονται στην α) ικανότητα πρόβλεψ

π

χ

χρέωσης . Συγκεκριμένα , σύμφωνα με την πρώ

του κόστους πρέπει να είναι εύκολα κατ

χρήστες από την πλευρά τους να υπολογίζουν κάθε φορά πόσο κοστίζει κάποια δικτυακή 

υπηρεσία ή ακόμη και να μπορούν να προβλέπουν το ποσό χρέωσης που θα τους επιβληθεί 

στο μέλλον . Ως προς τη δεύτερη απαίτηση  , θα πρέπει η διεπαφή (interface) προς το 

χρήστη να είναι αρκετά ευκρινής αλλά και να  τον βοηθά με εύκολο τρόπο να κατανοήσει 

πια τιμολογιακή πολιτική θα τον ωφελήσει . Τέλος με τη τρίτη απαίτηση οι λογαριασμοί 

χρέωσης (bills) πρέπει να παρουσιάζουν με αναλυτικό τρόπο τη μεθοδολογία υπολογισμού 

της χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών παρέχοντας υποβοηθητική πληροφόρηση αναφορικά με 

τις παραμέτρους χρέωσης για τη καθεμιά τιμολογιακή πολιτική ξεχωριστά .    

 

Σχετικές Έννοιες : Δικτυακές Υπηρεσίες , Τιμολόγηση Βάσει Της Αναμε-νόμενης Ζήτησης   
 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

●  Paper by N. Economides , Stern University 

    www.stern.nyu.edu/networks/Netnotes_2003.pdf   

● University of Caliufornia Berkeley , paper by H. Varian 

  

 

 

Τιμολογιακό Μοντέλο Παρισινού Μετ
 

Μοντέλο χρέωσης  κατά το οποίο κάποιο φυσικό κανά

μπορεί να τιμολογηθεί διαφορετικά  από χρήστη σε χρήστη . 

δ

λ

την χρέωση του κάθε πακέτου πληροφορίας (data packet) που μεταφέρεται εντό

δ
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δικτύου εξαρτάται από τον αριθμό χρηστών που προσελκύει , το λογικό κανάλι επικοι-

νωνίας που χρεώνεται ακριβά χρησιμοποιείται από λιγότερους χρήστες σε σχέση με ένα πιο 

φθηνό λογικό δίκτυο . Έτσι η ΡΜΡ τιμολόγηση δικτυακών υπηρεσιών έμμεσα προτρέπει 

τους χρήστες να επιλέγουν το επίπεδο συμφόρησης που επιθυμούν ανάλογα με την 

ευαισθησία τους πάνω σε μεταβολές της χρέωσης . 

 

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση Υπηρεσιών , Παράμετροι Τιμολογιακής πολιτικής 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of CiteSeerIST.edu (Scientific Literature Digital Library ) 

   http://citeseer.ist.psu.edu/39055.html

● Paper by A.Odlyzko 

    http://dimacs.rutgers.edu/Workshops/Computing/abstracts/odlyzko.html

● Website of IEEE , paper by Y. Hayel , D. Ros and B .Tuffin 

    www.ieee-infocom.org/2004/Papers/02_3.PDF

 

 

Τιμολόγιο ( Επικοινωνιακών Υπηρεσιών)   

cation Tariff) ) 

harge) που επιβαρύνουν τον 

ν . Παράδειγμα τιμολογίου (tariff) είναι η 

ορφή Tariff = α + pT , όπου α είναι το κόστος εγκατάστασης της σύνδεσης , p είναι η 

μή χρήσης της υπηρεσίας ανά δευτερόλεπτο ενώ Τ είναι η χρονική διάρκεια σύνδεσης 

το μέρος του συμβολαίου παροχής 

τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού κόστους  

αροχής της υπηρεσίας προς τον χρήστη .  

( Tariff (Telecommuni

 

Γενική έννοια που αφορά την τιμή (price) αλλά και χρέωση (c

χρήστη δικτυακών και επικοινωνιακών υπηρεσιώ

μ

τι

στο δίκτυο σε δευτερόλεπτα .Το τιμολόγιο είναι 

δικτυακών υπηρεσιών που προσδιορίζει 

π

 

Σχετικές Έννοιες : Τιμή , Υπολογισμός Λογαριασμού Χρέωσης , Χρέωση Υπηρεσιών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Website of ITU 

    http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/material/handbook.html
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● Website of Atis.org 

   http://www.atis.org/tg2k/_tariff.html

● NTelos Network Inc.  

   www.ntelos.com/wireline/tariffs/CLECSCC1/Sec1.pdf

 

 

Τρέχον Κόστος  ( Current Cost ) 

 

Αντιπροσωπεύει το κόστος αγοράς δικτυακών προϊόντων εάν η αγορά είχε πραγματο- 

 . Η εκτίμηση του τρέχοντος 

 της συνεχούς τεχνολογικής 

παξίωσης των προϊόντων πληροφορικής , ωστόσο είναι απαραίτητη καθώς με τη μέθοδο 

υτή συσχετίζεται η απόδοση του προϊόντων με την πραγματική τρέχουσα αξία τους  . Για 

γιων «δικτυακών διακοπτών» (switches) συνετέλεσε 

το διπλασιασμό της χωρητικότητας του αριθμού των εγκατεστημένων διακοπτών τότε το 

ποιο 

ποιηθεί σήμερα  βάσει τρεχόντων τιμών και όχι στο παρελθόν

κόστους καθίσταται αρκετά δύσκολη διαδικασία εξαιτίας

α

α

παράδειγμα εάν η απόκτηση καινούρ

σ

τρέχον κόστος ενός εγκατεστημένου διακόπτη κοστίζει κατά το ήμισυ από κά

καινούργιο διακόπτη . Οι ρυθμιστικές αρχές (regulators) των δικτύων απαιτούν από τους 

παρόχους υπηρεσιών να υπολογίζουν τις τρέχουσες αξίες του εξοπλισμού τους . Η 

δέσμευση ενός οργανισμού να χρησιμοποιεί τιμές στα προϊόντα της που βασίζονται στο 

τρέχον κόστος τους παρέχει το κίνητρο να χρησιμοποιεί τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό , 

καθώς διαφορετικά δεν θα μπορέσει να επιτύχει την απόσβεση του κόστους αγοράς του .  

 

Σχετικές Έννοιες : Σταθερό Κόστος , Μεταβλητό Κόστος , Άμεσο Κόστος 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Wikipedia.org 

   http://www.wikipedia.org

● Site of TradersGlossary.com 

    http://www.traders.com/Documentation/RESource_docs/Glossary/glossary.html

● http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Current+Cost+of+Supplies+-+CCS
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Υπηρεσία Βέλτιστης Απόδοσης  ( Best-Effort Service  / BES ) 

 είναι σε 

ά τη 

ιάρκεια μετάδοσης τους εντός των κόμβων δικτύου . Εφόσον το δίκτυο δεν εγγυάται την 

νάκτηση των δεδομένων αυτών η λειτουργία του μπορεί να γίνει πιο αποδοτικά . Η 

καλύτερης δυνατής 

πόδοσης (best-effort) . Αν και δεν υπάρχει εγγύηση αποστολής των γραμμάτων  στον 

ty of Aberdeen 

  http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/arq-pages/best-effort.html

 

Η παροχή δικτυακής υπηρεσίας η οποία δεν εξασφαλίζει ότι οι δικτυακοί πόροι θα

θέση να ανακτήσουν κατεστραμμένα δεδομένα όταν υπάρξει αυτή η περίπτωση κατ

δ

α

υπηρεσία ταχυδρομικής μεταφοράς χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή της 

α

προορισμό τους ο αποστολέας μπορεί να χρεωθεί με επιπλέον χρήματα με στόχο να του 

επιστρέψει η ταχυδρομική υπηρεσία μια απόδειξη ότι πράγματι τα γράμματα έφτασαν στον 

προορισμό τους . Η υπηρεσία καλύτερης δυνατής απόδοσης δεν πραγματοποιεί κράτηση 

των δικτυακών πόρων οπότε  το επίπεδο ποιότητας της διαφοροποιείται και προσδιορίζεται 

βάσει της πολιτικών διαχείρισης των δικτυακών πόρων αλλά και εξαρτάται από το σύνολο 

υπηρεσιών που ανταγωνίζονται κάθε φορά για να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του 

δικτύου .  

 

Σχετικές Έννοιες : Εγγυημένη Υπηρεσία , Συνδυασμός Χρέωσης Εγγυημένης Υπηρεσίας / 

Βέλτιστης Απόδοσης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Universi

  

● Site of Linktionary.com ( on line dictionary) 

    http://www.linktionary.com/b/best_effort.html

● Papers from MSDN.com (site of Microsoft) 

ault.asp?url=/library/en-us/qos/qos/best_effort.asp   http://msdn.microsoft.com/library/def

 

 

Υπηρεσία Μετάδοσης  ( Transport Service ) 

ης εντός δικτύου . Με τον όρο αυτό αφενός  

ίς 

στόσο να παρέχεται εγγύηση ως προς τον χρόνο που θα απαιτήσει η μετάδοση αυτή . 

 

Εκφράζει την ποιότητα της υπηρεσίας μετάδοσ

εκφράζεται η ασφάλεια (guarantee) κατά την μετάδοση πληροφορίας εντός δικτύου χωρ

ω

                     Οικονομικά Θέματα Επικοινωνιακών Συστημάτων  _ _   __         __  130

 



 
                      Διπλωματική  Εργασία  Στα  Πληροφοροριακά  Συστήματα ________ __            

 
Αφετέρου ο όρος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μεταβολής  δικτυακών παραγόντων όπως 

αιτείται συνεχής επαναπροσδιορισμός  

ν όρων του συμβολαίου παροχής δικτυακών υπηρεσιών και από τις δυο πλευρές , δηλαδή 

 

g.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci832073,00.html

η χωρητικότητα ή το επίπεδο συμφόρησης οπότε απ

τω

τόσο το χρήστη όσο και τον πάροχο υπηρεσιών . Επίσης η έννοια της υπηρεσίας μεταφοράς 

εμπεριέχει και τη ροή αξίας , εκτός από τη ροή πληροφοριών . Η ροή της πληροφορίας έχει 

να κάνει με τη μεταφορά δεδομένων ενώ η ροή αξίας (value flow) αφορά το όφελος που 

προκύπτει για κάποιο συμμετέχοντα στο δίκτυο .Εάν πχ κάποιος εξυπηρετητής δικτύου 

(information server) αποστέλλει ηλεκτρονικές διαφημίσεις τότε η ροή πληροφορίας γίνεται

από τον πάροχο προς το χρήστη ενώ η ροή αξίας γίνεται αντίστροφα ,καθώς ο διαφημιστής 

εξοικονομεί όφελος .    

 

Σχετικές Έννοιες : Έλεγχος Ροής Δεδομένων , Εγγυημένη Υπηρεσία 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of WhatIs.com 

   http://searchnetworkin

● Website of PC Magazine 

ices&i=53133,00.asp   http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=transport+serv

● Website of W3C.org ( World Wide Web Consortium)   

arch-20030808/    http://www.w3.org/TR/2003/WD-ws-

 

 

Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών  ( Telecommunication Service ) 

αντι συγκεκριμένου χρηματικού 

μιγώς την υπηρεσία εγκατάστασης 

ν δικτυακών καναλιών από όπου θα μεταδοθούν τα δεδομένα  χωρίς να υποστηρίζει τη 

υνατότητα επεξεργασίας της πληροφορίας , τότε πρόκειται για υπηρεσία τηλεπικοινωνιών, 

έννοια της υπηρεσίας 

λεπικοινωνιών δεν πρέπει να συγχέεται με αυτή της υπηρεσίας πληροφόρησης 

 

Η παροχή υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών προς το κοινό έν

ποσού . Με άλλα λόγια εάν μια οντότητα προσφέρει α

τω

δ

και η οποία  παρέχεται βέβαια έναντι χρηματικής αμοιβής . Η 

τη

(information service) η οποία είναι ευρύτερη της πρώτης και εμπεριέχει συν τοις άλλοις 

υπηρεσίες διαχείρισης του περιεχομένου των πληροφοριών . Επίσης η υπηρεσία 

πληροφόρησης ταυτίζεται με την έννοια της υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας . Παράδειγμα 
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πληροφοριακής υπηρεσίας αποτελεί η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικής 

περιήγησης κτλ.     

 

Σχετικές Έννοιες : Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο , Δικτυακές Υπηρεσίες 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Atis.com 

   http://www.atis.org/tg2k/_telecommunications_service.html

● Institute for Telecommunication Services , Colorado 

   http://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/dir-036/_5355.htm

● Website of Linktionary.com 

y.html   http://www.linktionary.com/linktionar

 

 

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας  ( Value-added Services ) 

νωνιών  δεν περιορίζονται μόνο στην μετάδοση δεδομένων ,  

ίας όσο και απεικόνισης των δεδομένων . Οι 

λευταίες δυο προσθέτουν αξία στην υπηρεσία δικτύου και ανήκουν σε επίπεδο 

ψηλότερο από αυτό της υπηρεσίας μεταφοράς δεδομένων . Κατ` αυτήν την έννοια η 

ιθέμενης αξίας (value-

dded service) που είναι συμπληρωματική της υπηρεσίας μεταφοράς , όπως και η 

S.htm

 

Η έννοια των υπηρεσιών επικοι

αλλά  εμπεριέχει τόσο τις υπηρεσίες επεξεργασ

τε

υ

ηλεκτρονική περιήγηση (web browsing) αποτελεί υπηρεσία προστ

a

διαδικτυακή τηλεφωνία (Internet Telephony) αποτελεί μείξη των υπηρεσιών 

διευθυνσιοδότησης (directory) , σηματοδότησης (signaling) , μετάδοσης δεδομένων (data 

transport) και κοστολόγησης (billing) .    

 

Σχετικές Έννοιες : Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας , Δικτυακές Υπηρεσίες 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of MobileIn.com 

  http://www.mobilein.com/what_is_a_VA

● Site of PhoneArena.com 

ices   http://www.phonearena.com/htmls/terms.php?define=Value+Added+Serv
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● Website of OpenArchivesForum.org 

sh/page6.htm   http://www.oaforum.org/tutorial/engli

 

 

Υποβοηθούμενοι Οργανισμοί  ( Nurtured  Firms ) 

επικοινωνιακών φορέων με απώτερο 

 και τη δημιουργία μεγαλύτερης 

ικονομικής αξίας που απορρέει από το σύστημα προϊόντων που από κοινού παράγουν και 

αρέχουν στους χρήστες .  Η αξία ενός συστήματος προϊόντων  εκφράζεται ως η 

συσχετιστεί με κάποιο άλλο  

υμπληρωματικό προϊόν αποτελώντας έτσι ένα σύστημα ή καλύτερα μια ομαδοποίηση 

ώ

w.smallbusinessnotes.com/glossary/defmerger.html

 

Τύπος συγχωνεύσεως δυο παρόχων ή γενικότερα 

στόχο  την αύξηση της ανταγωνιστικότητας άλλα

ο

π

οικονομική αξία που προκύπτει εάν κάποιο προϊόν 

σ

προϊόντων . Η «υποβοήθηση» (nurture) μεταξύ παρόχων ενός συστήματος συμπληρω-

ματικών επικοινωνιακών ή πληροφοριακών προϊόντων συνιστά την συνεργασία μεταξύ 

τους στα πλαίσια της προσπάθειας μείωσης της χρέωσης του συστήματος προϊόντων-

γεγονός που θα τα καταστήσει και πιο ανταγωνιστικά στην αγορά . Για παράδειγμα η 

Adobe συνεργάζεται με κατασκευαστές εκτυπωτών έτσι στε εκείνοι να διευκολυνθούν 

στην παραγωγή εκτυπωτών που θα είναι συμβατοί με την τεχνολογία εκτύπωσης που η ίδια 

προτείνει . 

  

Σχετικές Έννοιες : Συνεργασία Οργανισμών , Διαπραγμάτευση οργανισμών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of SmallBusinessNotes.com 

   http://ww

● University of Caliufornia Berkeley , paper by H. Varian 

   www.sims.berkeley.edu/~hal/Papers/mattioli/mattioli.pdf 

● Site of Canadian Competition Bureau  

nternet/index.cfm?itemID=1707&lg=e   http://www.competitionbureau.gc.ca/i

 

 

Υποκατάστατο Προϊόν ή Υπηρεσία  ( Substitute Good or Service ) 
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Στα οικονομικά δικτύων μια υπηρεσία θεωρείται υποκατάστατη μιας άλλης όταν η καθεμιά 

πό αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι της άλλης . Το γεγονός ότι μια υπηρεσία είναι 

ποκατάστατο μιας άλλης προκαλεί διάφορες οικονομικές συνέπειες και συγκεκριμένα η 

ως προσωπικό 

υ συμφέρον την ανταλλαγή  της ζητούμενης ποσότητας της μιας έναντι της άλλης . Έτσι 

rticle by V. Piana 

  http://www.economicswebinstitute.org/glossary/substitute.htm

α

υ

ζήτηση και των δυο θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο ο χρήστης θα θεωρήσει 

το

τηρουμένων κάποιων προϋποθέσεων , αύξηση στην τιμή ενός τύπου δικτυακής υπηρεσίας 

θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στη ζητούμενη ποσότητα των υποκατάστατων τύπων 

δικτυακών υπηρεσιών , ενώ μείωση στην τιμή της πρώτης θα επιφέρει μείωση της 

ζητούμενης ποσότητας των υποκατάστατων υπηρεσιών . Εάν υποθέσουμε ως xj την ζήτηση 

μιας υπηρεσίας j και pk την τιμή μιας άλλης υποκατάστατης υπηρεσίας τότε η σταυροειδής 

ελαστικότητα δίδεται από τον τύπο εjk = dxj(p) / dpk / xj/pk που παίρνει θετικές τιμές 

καθώς ισχύει η σχέση dxj(p) / dpk > 0 . 

 

Σχετικές Έννοιες : Συμπληρωματικό Προϊόν ή Υπηρεσία , Ελαστικότητα Ζήτησης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

●  Site of EconomicsWebInstitute.org , a

  

 

 

Υπολογισμός Λογαριασμού Χρέωσης  ( Billing ) 

ούν την παροχή κάποιας 

ικτυακής υπηρεσίας και η αποστολή του τιμολογίου ή γενικότερα του ανάλογου εγγράφου 

όστους προς τον χρήστη-αποδέκτη της υπηρεσίας . Ο τρόπος καταγραφής του λογαρια-

ή χρέωση (periodic billing) κατά 

ν οποία ο λογαριασμός χρέωσης αποστέλλεται ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο (πχ. 

 

Η διαδικασία συλλογής όλων των εγγραφών κόστους που αφορ

δ

κ

σμού χρέωσης (bill) ποικίλει . Έτσι έχουμε την περιοδικ

τη

ανά εβδομάδα ή ανά μήνα ) . Κατά τη χρέωση κατόπιν αίτησης (on-demand billing) , η 

χρέωση των δικτυακών υπηρεσιών καταβάλλεται όταν ο συνδρομητής το απαιτήσει  , ενώ η 

χρέωση ανά κλήση (per-call billing) προσδιορίζεται κατόπιν της ολοκλήρωσης κάποιας 

επικοινωνιακής κλήσης ή κατόιν παροχής κάποιας δικτυακής υπηρεσίας . Επίσης υπάρχει 

και ο εκ των προτέρων προσδιορισμός του λογαριασμού χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών . 
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Στη περίπτωση αυτή καθορίζεται κάποιο ανώτατο επίπεδο χρήσης των δικτυακών πόρων 

από την πλευρά του χρήστη , βάσει προκαθορισμένου επιπέδου χρέωσης που δεσμεύεται 

εκείνος να καταβάλλει .  

 

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση Καταμέτρησης Κόστους – Παρακράτησης , Χρέωση Υπηρεσιών   

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of BitPipe.com 

    http://www.bitpipe.com/tlist/Usage-based-Billing.html

● Site of FreeDictionary.com (on-line dictionary)  

   http://www.thefreedictionary.com/billing

● Site Of International Engineering Consortium (IEC)  

nline/tutorials/tele_bill/   http://www.iec.org/o

 

 

Υποπροσθετική Συνάρτηση  ( Subadditive Function ) 

 εκφράζει μια συνάρτηση κόστους κατά την 

ποία η παροχή δυο ή περισσοτέρων επικοινωνιακών υπηρεσιών από κάποιο πάροχο με 

εγάλη αγοραστική ισχύ αντί των υπολοίπων μικρότερων παρόχων ,  μπορεί να πραγμα-

α πραγματοποιούσαν εκείνοι.  

άσει της οικονομικής θεωρίας για να ισχύσει η παραπάνω σχέση προϋποτίθεται ότι στην 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

 

Συνήθης έννοια στα οικονομικά δικτύων που

ο

μ

τοποιηθεί με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το κόστος που θ

Β

επικοινωνιακή αγορά κάποιων υπηρεσιών παρουσιάζονται συνθήκες φυσικού μονοπωλίου . 

Έστω για παράδειγμα δυο δικτυακές υπηρεσιές x και y οι και c( ) η συνάρτηση του κόστους 

παροχής τους προς τους χρήστες . Έστω ότι υπάρχει στην αγορά κάποιος φυσικός 

μονοπωλητής ή καλύτερα κάποιος μοναδικός πάροχος των x και y όπως επίσης υπάρχουν 

και άλλοι δυο μικρότεροι πάροχοι που μπορούν να αναλάβουν την παροχή μια από τις δυο 

υπηρεσίες ο καθένας . Εάν ισχύει τότε η σχέση c(x + y) ≤ c(x) + c(y) τότε η συνάρτηση του 

κόστους παροχής των x και y ονομάζεται «υποαθροιστική» (subadditive) . 

 

Σχετικές Έννοιες : Οικονομίες Κλίμακας , Εξωτερικότητες Δικτύου 
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● One of Microsoft websites , paper by U. Feige 

   research.microsoft.com/research/ theory/feige/homepagefiles/subadditive.pdf 

 University of Minnesota , paper by M. Ivaldi 

 University of Cyprus , paper by S. Berry & A. Pakes 

es/eco612/BP/chapter3.pdf 

) 

ει ένας μοναδικός παραγωγός- 

δικός πάροχος δύναται 

άντοτε να παράγει από μόνος του τη συνολική ποσότητα  δικτυακών υπηρεσιών πού 

πορούν να παρέχουν όλοι οι μικρότεροι πάροχοι-ανταγωνιστές , αλλά και σε κόστος 

ποθέτουμε πχ.  ως x και y δυο διαφορε-

κές δικτυακές υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να παραχθούν από δυο δυνατούς 

α (x 

tm

●

    idei.fr/doc/by/ivaldi/mcfadden.pdf   

●

    www.econ.ucy.ac.cy/~sofronis/ class

 

 

Φυσικό Μονοπώλιο  ( Natural Monopoly 

 

Συνθήκες επικοινωνιακής αγοράς κατά τις οποίες υπάρχ

πάροχος συγκεκριμένων δικτυακών υπηρεσιών . Όταν ένας μονα

π

μ

χαμηλότερο από το συνολικό κόστος εκείνων . Υ

τι

παρόχους . Ωστόσο  υπάρχει κάποιος πάροχος που μπορεί να παρέχει την ίδια ποσότητ

+ y) σε χαμηλότερη τιμή , δηλαδή ισχύει η σχέση c(x +y) ≤ c(x) + c(y) . Φυσικό μονοπώλιο 

παρουσιάζεται είτε λόγω εμφάνισης οικονομιών κλίμακας (economies of scale) , είτε λόγω 

εμφάνισης οικονομιών εύρους (economies of scope) . Κατά την πρώτη περίπτωση το μέσο 

κόστος παροχής των υπηρεσιών μειώνεται καθώς αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα ενώ 

κατά τη δεύτερη περίπτωση το κόστος παροχής των δικτυακών υπηρεσιών μειώνεται καθώς 

ζητούνται όλο και περισσότερες διαφορετικές μεταξύ τους υπηρεσίες .  

 

Σχετικές Έννοιες : Μονοπώλιο , Οικονομίες Κλίμακας 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of About.com 

   http://economics.about.com/cs/economicsglossary/g/naturalmonopoly.h

● BELUG Website 

   http://www.bellevuelinux.org/natural_monopoly.html

● Website of Auburn University 

ss/natural_monopoly   http://www.auburn.edu/~johnspm/glo
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Χρέωση Ανά Σύνδεση  ( Per-Connection Charging ) 

α διαδικτυακής χρέωσης (interconnection charging) που παρουσιάζει 

που παρατηρείται πάνω στο χρόνο 

τα πληροφορίας που διακινείται , αφετέρου δε το γεγονός 

ισμα των τιμών των επιμέρους 

οποιείται μεταξύ δυο παρόχων 

πηρεσιών διαδικτύωσης λαμβάνει την εξής μορφή : (Originating Customer)----(Operator1) 

Δ

foss.fcc.gov/edocs_public/

 

Ένα από τα μοντέλ

δυο βασικές ιδιότητες : αφενός μεν η γραμμικότητα 

μετάδοσης αλλά και στην ποσότη

ότι η κάθε παράμετρος διαδικτυακής χρέωσης αποτελεί άθρο

παραμέτρων χρέωσης . Έστω ότι η σύνδεση που πραγματ

υ

-------(Operator 2)--------(Destination) . Επίσης υποθέτουμε ότι το ποσό χρέωσης που ο 

φορέας 1 αναλαμβάνει να πληρώσει στο φορέα 2 ώστε να πραγματοποιηθεί η παροχή της 

υπηρεσίας διαδικτύωσης παρουσιάζει τη μορφή a2T + b2V + c2 , όπου Τ και V είναι ο 

χρονική διάρκεια της διαδικτύωσης και αντίστοιχα η ποσότητα πληροφορίας που 

κυκλοφόρησε εντός δικτύου . Σύμφωνα με το μοντέλο χρέωσης ανά σύνδεση (per-

connection charging) , ο πάροχος υπηρεσιών 1 καθορίζει τη μορφή χρέωσης προς τον 

πάροχο  2 ως εξής : (a1 + a2)T + (b1 + b2)V + (c1 + c2) , όπου a1 , b1 , c1 εκφράζουν το 

κόστος μίσθωσης του δικτύου που διαχειρίζεται ο πάροχος 1.  

 

Σχετικές Έννοιες : Δυναμική Χρέωση , υναμική Παράμετρος 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Website of Federal communications Commission 

   http://64.233.183.104/search?q=cache:JzQDJum6ghEJ:hraun

   attachmatch/FCC-02-43A1.doc+definition+of+Per-Connection+Charging&hl=el 

 www.ics.forth.gr/netlab/ publications/2001.telektronikk.pdf 

 

rice / SFP ) 

χής μιας δικτυακής υπηρεσίας κατά την οποία ο κάθε 

 υπηρεσίας προς τον ίδιο , δηλαδή 

● Paper in  FORTH  website, Institute of Computer Science    

  

● Paper by prof. C.Courcoubetis 

    nes.aueb.gr/publications/1999.TR243.tariffs.ps.gz

 

 

Χρέωση Ανεξάρτητη Επιχορήγησης  ( Subsidy-Free P

 

Η χρέωση ή αλλιώς τιμή παρο

χρήστης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος παροχής της
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δεν καλύπτεται από τη χρέωση του μέρος του κόστους που αναλογεί και σε έναν ή περισ-

ότερους άλλους διαφορετικούς χρήστες . Έστω Ν ={ 1 , 2 , … , n }ένα σύνολο χρηστών, 

τείται ώστε να 

πολάβουν οι  χρήστες του συνόλου Τ την άριστη ποσότητα δικτυακών υπηρεσιών. 

σ

ενώ Τ ένα υποσύνολο του Ν . Έστω επίσης C( T ) το κόστος που απαι

α

Υποτίθεται επίσης ότι ο κάθε πάροχος επιδιώκει τον επιμερισμό C1 , C2 , … , Cn του 

συνολικού κόστους παροχής δικτυακών υπηρεσιών προς τους χρήστες του κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να  καλύπτεται το συνολικό κόστος παροχής , δηλαδή ισχύει Σ i∈N Ci = C (N). 

Η subsidy-free χρέωση βασίζεται στην ακόλουθη συνθήκη:  Η χρέωση που επιβάλλεται σε 

κάποιο υποσύνολο Τ του συνολικού αριθμού χρηστών δεν υπερέχει του κόστους παροχής C 

(T) που τους αναλογεί  , δηλαδή Σi∈T Ci ≤  C ( T ) . H παραβίαση της συνθήκης σημαίνει 

ότι υπάρχει δυνατότητα μείωσης της  χρέωσης των υπηρεσιών από κάποιο εν δυνάμει νέο 

πάροχο . 

 

Σχετικές Έννοιες : Δικτυακές Υπηρεσίες , Χρέωση Υπηρεσιών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυ

● Athens University of Economics & Business , paper by C. Courcoubetis 

   nes.aueb

ο : 

.gr/courses/regulation/lectures/l8/cost2003.pdf 

 Duke University , paper by E. Ralph ●

    www.ekonomicsllc.com/Ralph1992Cross-subsidy.pdf

● Michigan State University , paper by  prof. K. Boyer  

pt    www.msu.edu/~boyerkd/slides2000.p

 

 

Χρέωση Βάσει Του Εύρους Ζώνης  

ανάλογα με το επίπεδο εύρους ζώνης που 

εσμεύεται  να παράσχει ο πάροχος επικοινωνιακών υπηρεσιών προς το χρήστη βάσει του 

υμβολαίου παροχής υπηρεσιών που συμφωνήθηκε μεταξύ τους . Στα σημεία πρόσβασης 

εται ο αριθμός των μεταφερόμενων πακέτων 

ακής «ετικέτας» (tag) εάν ευρίσκονται 

ντός του ορίου εύρους ζώνης που καθορίστηκε βάσει συμβολαίου . Κατόπιν εάν σε κάποιο 

( Expected Capacity Allocation Model (ECAM) ) 

 

Μοντέλο χρέωσης που προσδιορίζεται 

δ

σ

προς στο δίκτυο (access points) καταγράφ

πληροφορίας τα οποία και αξιολογούνται μέσω ψηφι

ε
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δρομολογητή παρουσιαστεί συμφόρηση τότε εξετάζονται οι ψηφιακές ετικέτες όλων των 

πακέτων οπότε εντοπίζονται εκείνα που προκαλούν τη συμφόρηση και έτσι αποστέλλονται 

ξανά στον αποστολέα τους . Σύμφωνα με το μοντέλο ECAM ο κάθε χρήστης 

επικοινωνιακών υπηρεσιών χρεώνεται άμεσα  α) βάσει της ποσότητας πακέτων 

πληροφορίας που εντοπίστηκε ότι προκάλεσε συμφόρηση στους δικτυακούς πόρους άλλα 

και β) βάσει της συχνότητας με την οποία εμφανίστηκε η συμφόρηση αυτή . Με άλλα λόγια 

το μοντέλο χρέωσης δεν αφορά την κίνηση πληροφορίας εντός δικτύου που καλύπτεται από 

το πάγιο τέλος (flat-rate charge) . 

 

Σχετικές Έννοιε  : Άμεσο Κόστος , Μοντέλο Πάγιας Χρέωσης , Χρέωση Πρόσβασης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● The University of Michigan , paper by D. Clark  

   

ς

works/ClarkModel.htmlhttp://www.press.umich.edu/jep/

● MicrosoftTechNet.com , one of Microsoft’s sites 

px 

 Website of ACM , paper by G. Fankhauser ,B. Stiller & B. Plattner 

23 

ricing ) 

ν στοχεύει μόνο στη 

ocial welfare) που προκύπτει για το σύνολο των 

ρηστών , αφετέρου δε προϋποθέτει την κάλυψη του κόστους παροχής της εκάστοτε 

ικτυακής υπηρεσίας από όλους τους παρόχους . Η χρέωση επικοινωνιακών υπηρεσιών που 

πραγματοποίηση κέρδους ενώ 

άν αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτονται οι δαπάνες παροχής 

   http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/comm/comm2002/plan/capmodit.ms

●

   portal.acm.org/citation.cfm?id=5973

 

 

Χρέωση Βάσει Του Κόστους  ( Cost-Based P

 

Η μέθοδος τιμολόγησης δικτυακών υπηρεσιών που αφενός μεν  δε

μεγιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας (s

χ

δ

καθορίζει ο κάθε χρήστης πρέπει βασικά να στοχεύει στην 

ε

της εκάστοτε δικτυακής υπηρεσίας . Η παροχή δυο ή περισσοτέρων  δικτυακών υπηρεσιών 

ανά ζεύγη η γενικότερα ανά ομάδες αποτελεί σημαντική δυσκολία που εμφανίζεται κατά 

την τιμολόγηση υπερκάλυψης του κόστους (cost-based pricing) ,  καθώς δεν είναι εφικτός ο 

προσδιορισμός του κόστους που αναλογεί στην καθεμιά υπηρεσία  . Επίσης , σε αντίθεση 

με  τη θεωρία χρέωσης που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας για τους 
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χρήστες , κατά την τιμολόγηση υπερκάλυψης του κόστους δεν υπάρχει  κάποιο μοναδικό 

και ταυτόχρονα άριστο επίπεδο τιμών .  

 

Σχετικές Έννοιες : Μεγιστοποίηση Συνολικής ωφέλειας , Χρέωση Υπηρεσιών  

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper by professor C. Courcoubetis 

   nes.aueb.gr/courses/regulation/lectures/l8/cost2003.pdf 

● An article by R. Wedher 

    http://www.gocreate.com/Abovethetrees/articles/price_is_right.htm

● Paper from SSRN database 

?abstract_id=229531   http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm

 

 

Χρέωση Διαδικτύωσης  ( Interconnect Charging )  

ηρεσιών που για την παροχή τους απαιτείται η διασύνδεση 

 διαδικτύωσης  είναι 

ποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού στα επικοινωνιακά συστήματα αλλά και των 

υξανόμενων απαιτήσεων των χρηστών για παροχή υπηρεσιών σε όλο και πιο 

είς επικοινωνιακών υπηρεσιών

πορούν  να αναλαμβάνουν το ρόλο του χρήστη υπηρεσιών διαδικτύωσης από άλλους 

α

 

Η χρέωση επικοινωνιακών υπ

δικτύων μικρής ή μεγάλης έκτασης . Η πραγματοποίηση συμβολαίων

α

α

απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές . Έτσι οι φορ  

μ

φορείς . Η διαδικτυακή χρέωση πρέπει να καλύπτει το κόστος λειτουργίας των δικτυακών 

πόρων που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η μετάδοση πληροφοριών μεταξύ δυο ή 

περισσότερων δικτύων . Επίσης τα μοντέλα χρέωσης που υιοθετούνται από τους παρόχους 

υπηρεσιών προς τους χρήστες θ  πρέπει να είναι συμβατά με τα αντίστοιχα μοντέλα 

χρέωσης που αφορούν υπηρεσίες διαδικτύωσης  , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αρμονική 

συνεργασία των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών προς όφελος των ιδίων αλλά και των 

τελικών χρηστών (end-users).  

 

Σχετικές Έννοιες : Διασύνδεση Δικτύων , Χρέωση Υπηρεσιών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 
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● Site of Intec-TelecomSystems.com 

   http://www.intec-telecom-systems.com/its/pressroom/pressreleases/pr2000/2000-04-13/

● Site of SearchNetworking.com 

i212368,00.html   http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gc

● Site of Kerio.com 

/ch19s03.html   http://www.kerio.com/manual/kwf/en

 

 

Χρέωση Καταμέτρησης Κόστους – Παρακράτησης  ( Bill-And-Keep Pricing ) 

δικτυακών υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να παραχθούν μέσα από τη 

ικτύων . Κατά το μοντέλο αυτό δεν 

ναλαμβάνει να πληρώσει εξ` ελοκλήρου το κόστος της διασύνδεσης ο τηλεπικοινωνιακός 

ορέας που πραγματοποίησε κλήση για εγκατάσταση μιας τηλεφωνικής σύνδεσης και ο 

όστους πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης της τηλεφωνικής σύνδεσης που αφορά το 

p/wpa/wuwpio/0408002.html

 

Είδος χρέωσης των 

διαδικτύωση δυο ή περισσοτέρων επικοινωνιακών δ

α

φ

οποίος ελέγχει το τοπικό τηλεφωνικό κέντρο (LEC-local exchange carrier) . Το μέρος του 

κ

δίκτυο του  επικοινωνιακού φορέα-αποδέκτη της τηλεφωνικής κλήσης , επιβαρύνει μόνο 

τον τελικό συνδρομητή . Σε αντίθεση με τη διαδικτυακή τιμολόγηση CPNP , το μοντέλο 

Bill-And-Keep είναι πιο δίκαιο καθώς επιμερίζει το κόστος πραγματοποίησης μιας 

τηλεφωνικής σύνδεσης τόσο στο φορέα που αιτεί την σύνδεση όσο και στον αποδέκτη της 

τηλεφωνικής κλήσης . 

 

Σχετικές Έννοιες : Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο , Υπολογισμός Λογαριασμού Χρέωσης 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of EconWPA Database 

   http://ideas.repec.org/

● Site of SSRN Database 

   http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=196772

 Site of Transnexus.com  ●

   http://www.cc.gatech.edu/classes/AY2005/ cs6255_fall/papers/siva-peering-vs-   

   clearing.ppt 
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Χρέωση Κινητών Επικοινωνιακών Συστημάτων  ( Model Of Mobile Billing ) 

ωνιακά συστήματα (mobile 

 υπηρεσίες των συστημάτων αυτών παρέχονται από πολλαπλά 

και από 

ορέα παροχής υπηρεσιών . Όταν κάποιος χρήστης U επιθυμεί να γίνει 

υνδρομητής σε κάποια υπηρεσία τότε επιλέγει κάποιο δίκτυο ΗΝ (home network). Εάν 

 

Lam 

 http://www.mobilein.com/billing.htm

Μοντέλο χρέωσης που εφαρμόζεται στα κινητά επικοιν

communication systems) . Οι

επίγεια επικοινωνιακά δίκτυα , το καθένα από τα οποία μπορεί να ελέγχεται 

διαφορετικό φ

σ

ωστόσο ο χρήστης U βρίσκεται σε μια γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από κάποιο

άλλο δίκτυο FN (foreign network) , τότε θα πρέπει να αποκτήσει συνδρομή και στο δίκτυο 

FN προτού απολάβει τις δικτυακές υπηρεσίες του HN . Υποτίθεται βέβαια ότι έχει 

προϋπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ των διαχειριστών των δικτύων ΗΝ και FN . Ο 

χρήστης U θα λαμβάνει περιοδικά τον λογαριασμό χρέωσης (bill) μόνο από τον πάροχο του 

δικτύου ΗΝ , παρόλο που χρησιμοποιεί και διαφορετικά από αυτό δίκτυα . Με άλλα λόγια 

η χρέωση των επικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται στον U από τα δίκτυα εκείνα θα 

πραγματοποιείται μέσω του δικτύου ΗΝ .  

  

Σχετικές Έννοιες : Υπολογισμός Λογαριασμού Χρέωσης , Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο 

 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο: 

● Site of ACM , paper by J. Zhou , K. Yan-

   portal.acm.org/citation.cfm?id=288329 

● Site of MobileIn.com 

  

● Cornell University , paper by D. Vernon 

nit/netbilling 

 

 χρήστη δικτυακών υπηρεσιών για την κάλυψη 

 δρομολόγηση της κλήσης από το 

λεφωνικό κέντρο του αποστολέα προς το τηλεφωνικό κέντρο του παραλήπτη της κλήσης. 

ο κόστος αυτό υπολογίζεται είτε βάσει σταθερής ανά κλήση τιμολόγησης , είτε βάση 

   http://www.cit.cornell.edu/oit/Arch-I

 

 

Χρέωση Κλήσης  ( Call Charge )

 

Μεταβλητό κόστος  που επιβάλλεται στον

του κόστους εξοπλισμού που απαιτείται για την

τη

Τ
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μεταβλητής ανά κλήση τιμολόγησης που εξαρτάται από τον χρόνο κλήσης ή την απόσταση 

ς κλήσης ή και τα δυο . Η χρέωση κλήσης (call charge) μπορεί επίσης να διαφοροποιείται 

uk/PDF/

τη

κατά τη διάρκεια της ημέρας .   

 

Σχετικές Έννοιες : Εξωτερικότητες Κλήσης , Χρέωση Υπηρεσιών 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Paper on retail pricing 

   www.yourcommunications.co.

● Site of FCC ( Federal of Communications Commissions) 

   http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/charges.html

● Site of FreeDictionary.com (on-line dictionary) 

rge+per+unit   http://www.thefreedictionary.com/cha

 

 

Χρέωση Πρόσβασης  ( Access Pricing ) 

 

Η χρέωση από την εκμίσθωση δικτυακής υποδομής και αρχιτεκτονικής του επικοινωνια- 

ους παρόχους δικτυακών υπηρεσιών 

ου την χρησιμοποιούν . Μετά την απελευθέρωση την επικοινωνιακής αγοράς στις ΗΠΑ 

αι στην Ευρώπη οι τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές υπηρεσίες δεν παρέχονται πλέον από 

χαν ως προς την παροχή υπηρεσιών υψηλού 

πιπέδου αλλά και χαμηλής χρέωσης  . Έτσι οι κυβερνήσεις ενεθάρρυναν τον ανταγωνισμό 

υς 

κού φορέα που την κατέχει προς έναν ή περισσότερ

π

κ

μεγάλους οργανισμούς , καθώς εκείνοι απέτυ

ε

στην τηλεπικοινωνιακή αγορά , παρέχοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις-παρόχο

δικτυακών υπηρεσιών να ενοικιάζουν την τεχνολογική υποδομή των αρχικών γιγαντιαίων 

οργανισμών οι οποίοι έπαψαν πλέον να λειτουργούν  ως φυσικά μονοπώλια . Για 

παράδειγμα  η ΑΤ&Τ χρεώνεται με  κόστος πρόσβασης στα τοπικά τηλεφωνικά δίκτυα 

εταιριών έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τους χρήστες της που επιδιώκουν την  

πραγματοποίηση κλήσεων μακρινής απόστασης  .          

 

Σχετικές Έννοιες : Έλειμμα Κόστους Πρόσβασης , Κοστολόγηση Βάσει Της Χρήσης Των 

Υπηρεσιών   
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Σχετικοί ύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/324346 

Σ

- 22k  
 University of Haifa 

ketResearch.com  
m/ browse.asp?categoryid=639&g=1 - 37k  

Πλευρά Σύνδεσης  
 ) 

ραχθούν μέσα από τη 

ιαδικτύωση δυο ή περισσοτέρων επικοινωνιακών δικτύων . Η CPNP τιμολόγηση αποτελεί  

υνηθισμένο μοντέλο διαδικτυακής χρέωσης και αναφέρεται κυρίως στη μετάδοση φωνής 

Κατά το μοντέλο αυτό αναλαμβάνει να 

ης ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που 

ραγματοποίησε κλήση για εγκατάσταση μιας τηλεφωνικής σύνδεσης και ο οποίος ελέγχει 

●
   econ.haifa.ac.il/~ozshy/accesspricingpres2.pdf  
● Site of Mar
  www.marketresearch.co
 

 

Χρέωση Στη Μια 
(CPNP Pricing  (calling-party’s-network pays )

 

Είδος χρέωσης των δικτυακών υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να πα

δ

σ

(voice) ανάμεσα σε τηλεφωνικούς κόμβους . 

πληρώσει εξ` ελοκλήρου το κόστος της διασύνδεσ

π

το τοπικό τηλεφωνικό κέντρο (LEC-local exchange carrier) . Με άλλα λόγια ο φορέας LEC 

επιβαρύνεται εκτός των άλλων και με το κόστος πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης της 

τηλεφωνικής σύνδεσης που αφορά το δίκτυο του  επικοινωνιακού φορέα-αποδέκτη της 

τηλεφωνικής κλήσης (called party’s local network) . 

 

Σχετικές Έννοιες : Χρέωση Στα Άκρα , Παράμετροι Τιμολογιακής Πολιτικής 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of BillingWord.com 

   http://www.billingworld.com/archive-enews.cfm

● A Site of FCC (Federal Communications Committee) 

html   http://www.washingtonwatchdog.org/documents/fr/01/my/23/fr23my01-29.

● A Site of VibrantSolutions.com 

pdateArchive.asp   http://www.vibrantsolutions.com/regU
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Χρέωση Υπηρεσιών  ( Charge ) 

Η χρέωση ενός παρόχου δικτυακών και επικοινωνιακών υπηρεσιών προς τον αποδέκτη ή 

χετικές Έννοιες : Τιμή , Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο , Επικοινωνιακά Δίκτυα 

 http://www.answers.com/topic/charge

χρήστη των υπηρεσιών αυτών .  

 

Σ

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι Στο Διαδίκτυο : 

● Site of Answers.com 

  

● ITS dictionary 

   http://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/dir-001/_0107.htm

● Site of BrainyDictionary.com (on-line dictionary)  

ionary.com/words/ch/charge142907.html   http://www.brainydict

 

 

Χρέωση Χρονικών Διαστημάτων  ( Pricing Intervals ) 

 τιμολόγηση μεταβάλλεται 

ατά διαφορετικά χρονικά διαστήματα (intervals of time) .Όταν καθορίζονται από τον 

άροχο υπηρεσιών μικρά διαστήματα στα οποία θα ισχύει η ίδια τιμολόγηση των 

οτελεσματικότερα καθώς η 

ρέωση μεταβάλλεται γρήγορα κατόπιν μεταβολών στη ζήτηση υπηρεσιών από τους 

 

Μοντέλο χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο η

κ

π

υπηρεσιών , το επίπεδο συμφόρησης του δικτύου ελέγχεται απ

χ

χρήστες . Στην εικόνα Α εμφανίζεται το επίπεδο εύρους ζώνης όταν η χρέωση εφαρμόζεται 

σε ένα μοναδικό χρονικό διάστημα . Κοντά στο άκρο του γραφήματος το κέρδος από την 

παροχή υπηρεσιών μειώνεται εξαιτίας μείωσης στη ζήτηση . Εάν καθοριστούν περισσότερα 

χρονικά διαστήματα επιβάλλεται τότε και διαφορετική τιμολόγηση η οποία με τη σειρά της 

προκαλεί μεγαλύτερη ζήτηση εύρους ζώνης  και κατά συνέπεια μεγαλύτερο κέρδος .Αυτό 

φαίνεται στο γράφημα Β όπου καθορίστηκαν εφτά χρονικά διαστήματα τιμολόγησης . 

Βέβαια από τη στιγμή που οι χρήστες αγοράσουν το επιθυμητό μέγιστο εύρος ζώνης , 

περαιτέρω μειώσεις στη χρέωση δεν αυξάνουν τη ζήτηση . 

                   Εικόνα Α                                                                               Εικόνα Β 
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 Περιόδους , Δυναμική Χρέωση Σχετικές Έννοιες : Τιμολόγηση Σε Διαφορετικές Χρονικές

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι στο Διαδίκ

 www.cs.wfu.edu/~fulp/Papers/icqt02us.pdf

τυο: 

● Wake Forest University , E. Fulp & D. Reeves 

  

● University of Michigan , J. MacKey-Mason , L. Murphy , J. Murphy 

esp.html   http://www.press.umich.edu/jep/works/MackieR

● Website of IEEE , paper by J. Shu & P. Varaiya 

 

 
 
 
 

    www.ieee-infocom.org/2003/papers/30_02.PDF 
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3.   Ελληνοαγγλικό Γλωσσάριο 

 
 

ελίδα Ελληνική Έννοια Αγγλική Έννοια Σ

6 Αγορά & Μεταπώληση Αξιών   Arbitrage 
7 Ακόλουθος Τιμολόγησης   Price Taker 
7 Αλγόριθμος ν   Fair Shar Δίκαιων Μεριδίω es Algorithm 
8 Άμεση & Έ όσβασης Direct & Indirect Access Charges μμεση Χρέωση Πρ
9 Άμεση Επεξεργασία Συναλλαγών   nsaction Processing Online Tra

(OLTP) 
10 Άμεσο Κόστος   Direct Cost 
10 Αμετάβλητη Τιμή   Sustainable Price 
11 Αναπροσαρμογή Τιμών   Rate Rebalancing 
12 Ανισότητα Στην Επικοινωνιακή Αγορά   Inequality Of Communication 

Market 
13 Αξία Του Shapley   Shapley Value 
14 Αποδοτικότητα   Efficiency 
15 Αποδοτικότητα Κατά Pareto   Pareto Efficiency 
15 Απόσβεση Κόστους   Cost Recovery 
16 Αποτελέσματα Συστημάτων    Systems Effects
17 Βαθμός Εμπιστοσύνης   lty Degree Of Loya
18 Βασικά Χαρακτηριστικά Τιμολόγησης  ics Of Pricing Basic Characterist

Mechanism 
19 Βασικό Μοντέλο Δικτύου   Basic Network Model 
19 Δέσμευση ( Χρηστών Σε Κάποιο 

Πάροχο)    
Lock-In 

20 Δημιουργία Αγοραστικής Ισχύος   Power Creation 
21 Δημιουργία Εκδόσεων Υπηρεσιών Versioning 
22 Διαμοιρασμός Της Κίνησης 

Πληροφοριών   Traffic Splitting 
23 Διαπραγμάτευση Οργανισμών   Negotiation Of Firms 
24 Διαπραγμάτευση Προτύπων   Standards Negotiation 
24 Διασύνδεση Δικτύων   Network Interconnection 
25 Διαφοροποίηση Τιμών   Price Discrimination 
26 Διαφοροποίηση Τιμών 1ου Επιπέδου   rimination First Degree Price Disc
27 Διαφοροποίηση Τιμών 2ου Επιπέδου   Second Degree Price 

Discrimination 
28 Διαφοροποίηση Τιμών 3ου Επιπέδου   inationThird Degree Price Discrim
29 Διαφοροποίηση Υπηρεσιών   Service Differentiation 
30 Διαχείριση Δικτύου   Network Management 
30 Διαχειριστής Χρέωσης Υπηρεσιών  User Tariffing Manager  ( UTM ) 
31 Δίκτυα Μοναδικής & Διπλής 

Κατεύθυνσης  One-Way and Two-Way Networks
32 Δικτυακές Υπηρεσίες   Network Services 
33 Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών   Computer Network 
33 Δίκτυο Πιστωτικών Καρτών   Credit Card Network  ( CCN ) 
34 Δίλημμα Του Φυλακισμένου   Prisoner’s Dilemma 
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35 σης Πληροφοριών & Traffic Structure & Rebalancing Δομή Της Κίνη

Αναπροσαρμογή Τιμών 
36 Δυναμική Παράμετρος   Dynamic Parameter 
37 Δυναμική Τιμολόγηση   Dynamic Pricing 
38 Εγγυημένη Υπηρεσία   Guaranteed Service 
38 Ελαστικότητα  Elasticity 
39 ν   Flow Control Έλεγχος Ροής Δεδομένω
40 Έλλειμμα Κόστους Πρόσβασης    Access Deficit 
41 Έμμεσο Κόστος   Indirect Cost 
42 Εμπορευματοποίηση Προϊόντων   ucts Commoditizing  Prod
42 Εξάρτηση Μονοπατιού   ndene Path Depe
43 Εξωτερικότητες Αποδοχής Adoption Externalities 
44 Εξωτερικότητες Δικτύου ( ή 

Αποτελέσματα Δικτύου) 
nalities (Network Network Exter

Effects) 
45 Εξωτερικότητες Κλήσης   Call Externalities 
45 Επαναληπτική Προσαρμογή Τιμών  cess Tatonnement Pro
46 Επιδράσεις Από Την Τιμολόγηση   cture Influences of Price Stru
47 Επικοινωνιακά Δίκτυα   Communication Networks 
48 εσίας   f Service   (QoS) Επίπεδο Ποιότητας Υπηρ Quality O
49 Επιχειρησιακός Ρόλος Παρόχου & ovider & 

Μεσάζοντα 
Business Role of Pr
Broker 

50 Επιχειρησιακός Ρόλος Τελικού Χρήστη 
& Καταναλωτή  

Business Role of End-User & 
Customer 

51 Εσωτερικές Εξωτερικότητες   Internalized Externalities 
51 Ευέλικτο Συμβόλαιο Υπηρεσιών   Flexible Contract 
52 ύπων   s Leader Ηγέτης Προτ Standard
53 Ηλεκτρονική Δημοπρασία   Electronic Auction 
54 όριο Μεταξύ o-Business Electronic Ηλεκτρονικό Εμπ

Οργανισμών 
Business-T
Commerce 

54 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πελάτη / 
Οργανισμού 

Business-To-Consumer Electronic 
Commerce 

55 Θεωρία Παιγνίων   Game Theory 
56 Ισορροπία Κατά Nash   Nash Equilibrium 
57 τά Walras   quilibrium Ισορροπία Κα Walrasian E
58 Ιστορικό Κόστος   Historic Cost 
59 λήρωση   gration Κάθετη Ολοκ Vertical Inte
59 Κανόνας Χρέωσης Αποδοτικής onent Pricing Rule 

Παραμέτρου 
Efficient Comp
( ECPR ) 

60 Καταμέτρηση Χρήσης Των Πόρων   Usage Metering Process 
61 Κοστολόγηση Ανοδική Από Τη Βάση   sting   Bottom-Up Co
62 Κοστολόγηση Από Την Κορυφή Και 

Κατωτέρω   Top-Down Costing 
63  Βάσει Της Χρήσης Των 

ABC ) 
Κοστολόγηση
Υπηρεσιών   Activity-Based Costing ( 

64 Κόστος Nucleolus   Nucleolus Cost 
64 Κόστος Αναζήτησης   Search Cost 
65 ιρίας   Κόστος Ευκα Opportunity Cost 
66 Κόστος Λειτουργίας Διαδικτύου   Cost of Internet 
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67 βασης   Switching Cost Κόστος Μετά
68 Κρίσιμη Μάζα   Critical Mass 
68 Λογιστικά Πρωτόκολλα   rotocols Accounting P
69 Μακροχρόνιο Οριακό Κόστος ntal Cost ( Long-Run Increme

LRIC ) 
70 Μεγιστοποίηση Συνολικής Ωφέλειας   ial Welfare Maximizing Soc
71 Μεταβλητό Κόστος   Variable Cost 
72 Μη Γραμμική Τιμολόγηση   Nonlinear Pricing 
72 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός   Monopolistic Competition 
73 Μονοπώλιο Monopoly 
74 Μοντέλο Stackelberg    Stackelberg Model 
75 Μοντέλο Αγοράς Bertrand   l Bertrand Mode
76 Μοντέλο Αγοράς Cournot   Cournot Model 
77 Μοντέλο Έξυπνης Αγοράς   Smart Market Model 
77 Μοντέλο Πάγιας Χρέωσης   ricing  ( FRP ) Flat-Rate P
78 Μοντέλο Χρέωσης CA$hMAN    g Model CA$hMAN  Chargin
79 Μορφές Κόστους Μετάβασης  ng Cost Types Of Switchi
80 Νοητό Δίκτυο   Virtual Network 
80 Οικονομίες Εύρους   Economies Of Scope 
81 Οικονομίες Κλίμακας   Economies Of Scale  ( EOS ) 
82 Οικονομίες Κλίμακας Ζήτησης   Demand-Side Economies Of Scale 
83 Οικονομικά Economics 
84 Οικονομικά Δικτύων    ics Network Econom
85 Ολιγοπώλιο Oligopoly 
85 Ολοκλήρωση Οργανισμών   Integratiοn Of Firms 
86 Ομαδοποίηση Προϊόντων ή Υπηρεσιών  Bundling 
87 Οριακό Κόστος   st Marginal Co
88 Παίγνιο Συναλλαγής Κατά Nash   ame Nash’s Bargaining G
89 Παράμετροι Συμβολαίου   arameters Contract P
89 Παράμετροι Τιμολογιακής Πολιτικής   les   Charging Policy Modu
90 Πελάτης Τηλεπικοινωνιών  Telecommunications Customer 
91 Πλεόνασμα Καταναλωτή   plus Customer’s Sur
92 Πλεόνασμα Προμηθευτή   Supplier’s Surplus 
93 Πλήρης Κατανομή Του Κόστους    ( FDC ) Fully Distributed Cost
93 Πληροφοριακά Αγαθά   Information Goods 
94 Πόλεμος Προτύπων   Standards War 
95 Πολιτικές / Μοντέλα Συμβολαίων   Contract Policing 
96 Πολλαπλότητα Στα Επίπεδα Ισορροπίας  ilibria Multiplicity Of Equ
97 Πρόβλημα Προμηθευτού   Supplier’s Problem 
97 Πρόβλημα Του Καταναλωτη    Consumer’s Problem
98 Προϊόντα Εξωτερικοτήτων Δικτύου lities Products Network Externa

(NEPs) 
99 Ρόλοι Της Τιμής   Roles of Price 
100 Ρύθμιση ( Επικοινωνιακής Αγοράς )   Regulation 
101 Σταθερή Χρέωση   Standing Charge 
101 Σταθερό Κόστος   Fixed Cost 
102 Στατική Παράμετρος   rameter Static Pa
103 Σταυροειδής Ελαστικότητα    Cross Elasticity
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103 Συμβατότητα   Compatibility 
104 Συμβατότητα Κινήτρων   ibility Incentive Compat
105 Συμβόλαιο Παροχής Υπηρεσιών   tract Service Con
106 Συμπληρωματικό Προϊόν ή Υπηρεσία   or Service Complement Good
107 Συμπληρωματικότητα  Complementarity 
107 Συμφόρηση Διπλής Κατεύθυνσης   leneck Two-sided Bott
108 Συμφόρηση Μοναδικής Κατεύθυνσης   One-Sided Bottleneck 
109 Συμφωνία Ποιότητας Υπηρεσίας   Service Level Agreement ( SLA ) 
110 Συνάρτηση Ζήτησης   Demand Function 
110 Συνάρτηση Προσφοράς   Supply Fumction 
111 Συνάρτηση Χρησιμότητας   Utility Function 
112 Συνδυασμός Χρέωσης Εγγυημένης 

Υπηρεσίας / Βέλτιστης Απόδοσης  
Combining Guaranteed With 
Best-Effort Pricing 

113 Συνεργασία Οργανισμών irms Collaboration Of F
114 Σύσταση Χρέωσης   Advice Of Charge  (AoC) 
114 Τέλειος Ανταγωνισμός   Perfect Competition 
115 Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο   Telecommunication Network 
116 Τιμές Ramsey   Ramsey Prices 
117 Τιμή  Price 
118 Τιμολόγηση Ανταπόκρισης   Responsive Pricing 
118 Τιμολόγηση Βάσει Προτεραιοτήτων   g ( PBP ) Priority-Based Pricin
119 Τιμολόγηση Βάσει Της Αναμενόμενης 

 Pricing Ζήτησης   Usage-Sensitive
120 Τιμολόγηση Βάσει Του Βαθμού 

Συμφόρησης   Congestion Pricing 
121 Τιμολόγηση Βάσει Του Κόστους 

Μετάδοσης  Transmission Cost Model 
121  Βάσει Του Συμβολαίου 

Transaction-Based Pricing 
Τιμολόγηση
Υπηρεσιών 

122 σει Των Ωρών Αιχμής   LP ) Τιμολόγηση Βά Peak-load Pricing ( P
123 Τιμολόγηση Δυο Παραμέτρων   Two-Part Tariff 
124  Διαφορετικές Χρονικές 

Time-Of-Day Pricing 
Τιμολόγηση Σε
Περιόδους  

125 Στα Άκρα   Τιμολόγηση Edge Pricing 
126 Τιμολογιακές Απαιτήσεις Του 

Διαχειριστή Δικτύου  
Network Operator’s Charging 
Requirements 

126 Τιμολογιακές Απαιτήσεις Του Χρήστη  Customer’s Charging 
Requirements 

127 Τιμολογιακό Μοντέλο Παρισινού Μετρό  ricing ( PMP ) Paris Metro P
128 Τιμολόγιο ( Επικοινωνιακών 

Υπηρεσιών)   Tariff (Telecommunication Tariff 
129 Τρέχον Κόστος   Current Cost 
130 Υπηρεσία Βέλτιστης Απόδοσης   vice (BES ) Best-Effort Ser
130 Υπηρεσία Μετάδοσης   Transport Service 
131 Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών   Telecommunication Service 
132 οστιθέμενης Αξίας   Υπηρεσίες Πρ Value-added Services (VAS) 
133 Υποβοηθούμενοι Οργανισμοί   s Nurtured  Firm
133 Υποκατάστατο Προϊόν ή Υπηρεσία   Substitute Good or Service 
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134 Υπολογισμός Λογαριασμού Χρέωσης   Billing 
135 Υποπροσθετική Συνάρτηση   Subadditive Function 
136 Φυσικό Μονοπώλιο   Natural Monopoly 
137 Χρέωση Ανά Σύνδεση   Per-Connection Charging 
137 Χρέωση Ανεξάρτητη Επιχορήγησης   Subsidy-Free Price  ( SFP ) 
138 Χρέωση Βάσει Του Εύρους Ζώνης  Expected Capacity Allocation 

Model (ECAM) 
139 Χρέωση Βάσει Του Κόστους   Cost-Based Pricing 
140 Χρέωση Διαδικτύωσης   Interconnect Charging 
141 Χρέωση Καταμέτρησης Κόστους – 

Παρακράτησης   Bill-And-Keep Pricing 
142 Χρέωση Κινητών Επικοινωνιακών 

ling Συστημάτων   Model Of Mobile Bil
142 Χρέωση Κλήσης   Call Charge 
143 Χρέωση Πρόσβασης   Access Pricing 
144 Πλευρά Σύνδεσης party’s-

network pays )  (CPNP) 
Χρέωση Στη Μια CPNP Pricing  (calling-

145 σιών   Χρέωση Υπηρε Charge 
145 Χρέωση Χρονικών Διαστημάτων   als Pricing Interv

 

 
 
 
4. Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο 

ελίδα Αγγλική Έννοια Ελληνική Έννοια 

 

 
 
Σ

40 Access Deficit  Έλλειμμα Κόστους Πρόσβασης    
143 Access Pricing Χρέωση Πρόσβασης   
68 Accounting Protocols Λογιστικά Πρωτόκολλα   
63 Activity-Ba Κοστολό ρήσης 

Των Υπηρεσιών   
sed Costing γηση Βάσει Της Χ

43 Adoption Externalities  Εξωτερικότητες Αποδοχής 
114 Advice Of Charge (AoC) Σύσταση Χρέωσης   
6 Arbitrage  Αγορά & Μεταπώληση Αξιών   
18 Basic Characteristics Of Pricing 

Mechanism 
Βασικά Χαρακτηριστικά 
Τιμολόγησης  

19 Basic Network Model Βασικό Μοντέλο Δικτύου   
75 Bertrand Model Μοντέλο Αγοράς Bertrand   
130 Best-effort  Service Υπηρεσία Βέλτιστης Απόδοσης  
141 Bill-And-Keep Pricing Χρέωση Καταμέτρησης Κ

– Παρακράτησ
όστους 

ης   
134 Billing Υπολογισμός Λογαριασμού 

Χρέωσης   
61 Bottom-Up Costing     Κοστολόγηση Ανοδική Από Τη Βάση
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