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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

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

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

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 . Έμμεση
πρόσβαση σε ένα δίκτυο πραγματοποιείται όταν ο πάροχος υπηρεσιών δεν παρέχει εξ` 
ολοκλήρου ο ίδιος υπηρεσίες τοπικής σύνδεσης προς τους τελικούς χρήστες .

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

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
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Αμετάβλητη Τιμή ( Sustainable Price )

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

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

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..
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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 . 

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

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
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Απόσβεση Κόστους ( Cost Recovery )

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

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) 

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
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Βασικά Χαρακτηριστικά Τιμολόγησης
( Basic Characteristics Of Pricing Mechanism )

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 .
Αντίθετα δεν θα πρέπει να απαιτεί την ανάκτηση πληροφοριών που αφορούν την
αποδοτικότητα όλων των δικτυακών πόρων ως σύνολο

Βασικό Μοντέλο Δικτύου ( Basic Network Model )

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
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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)
Επίσης οφείλεται και στην αδυναμία πολλών παρόχων λόγω κόστους να εκσυγχρονισθούν
τεχνολογικά ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν και νέους χρήστες .

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

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
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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

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
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

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
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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

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 . 

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

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 . 
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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 αγοραστική
συμπεριφορά και χαρακτηριστικά , χρεώνονται με διαφορετικό τρόπο.

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 . 

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 .  
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Διαχειριστής Χρέωσης Υπηρεσιών ( User Tariffing Manager / UTM )

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) 

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) . 

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 . 
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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. 

Δίκτυο Πιστωτικών Καρτών ( Credit Card Network / CCN )

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 .

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. 

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
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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

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

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

Ελαστικότητα ( Elasticity )

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
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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

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

Έμμεσο Κόστος ( Indirect Cost )

Μέρος του κόστους που έμμεσα σχετίζεται με την παροχή κάποιας δικτυακής υπηρεσίας . Το
έμμεσο κόστος συνήθως αφορά την παροχή κάποιας σύνθετης ποσότητας δικτυακών
υπηρεσιών , όπου αξιολογείται το επί μέρους κόστος της κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά
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Εμπορευματοποίηση Προϊόντων ( Commoditizing Products )

Τρόπος παρακίνησης ενός παρόχου επικοινωνιακών ή πληροφοριακών προϊόντων ώστε να
υιοθετήσει χαμηλή τιμολόγηση πάνω σε προϊόντα που αποτελούν συμπληρωματικά άλλων
προϊόντων . Μέσω της εμπορευματοποίησης των συμπληρωματικών δικτυακών υπηρεσιών, ο
πάροχος τους αποβλέπει στην τόνωση του ανταγωνισμού της αγοράς

Εξάρτηση Μονοπατιού ( Path Dependence )

Ο προσδιορισμός του ποσού χρέωσης μιας δικτυακής υπηρεσίας ή προϊόντος βάσει της ήδη
υπάρχουσας αγοραστικής βάσης του προϊόντος

Εξωτερικότητες Αποδοχής ( Adoption Externalities ) 

Οι Εξωτερικότητες Αποδοχής συναντώνται σε αρκετά οικονομολογικά εγχειρίδια και εκφράζουν
κατά πόσο γίνεται αποδεκτή κάποια νεοεμφανιζόμενη τεχνολογία από το αγοραστικό κοινό. Η
τιμή στην οποία θα πωληθούν οι νέες δικτυακές υπηρεσίες ,αλλά και η ποιότητα τους
καθορίζεται σημαντικά από το κατά πόσο έγινε αποδεκτή η νέα δικτυακή τεχνολογία από το
ευρύτερο κοινό .

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

Η εξωτερικότητα δικτύου δηλώνει ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των συνδρομητών-
χρηστών ενός δικτύου τόσο και πιο πολύτιμες αναγνωρίζονται ότι είναι οι δικτυακές υπηρεσίες
από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά . Κατά συνέπεια όταν κάποιο άτομο αποφασίζει να γίνει
συνδρομητής ενός δικτύου , εκτός από αυτόν απολαμβάνουν όφελος και οι λοιποί χρήστες του
δικτύου
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Εξωτερικότητες Κλήσης ( Call Externalities )

Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται για να δηλωθούν συνήθως οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες
μια δικτυακή υπηρεσία αποφέρει κάποιο όφελος τόσο στον πάροχο της όσο και στον αποδέκτη
της που πληρώνει για την απόκτηση της , δηλαδή πρόκειται για θετική εξωτερικότητα δικτύου

Επαναληπτική Προσαρμογή Τιμών ( Tatonnement Process )

Επαναληπτική μέθοδος προσαρμογής του επιπέδου τιμών στην αγορά των δικτυακών
υπηρεσιών με απώτερο στόχο τον ισοσκελισμό της ζήτησης με την προσφορά των υπηρεσιών
ώστε να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού οφέλους (social welfare) 

Επιδράσεις Από Την Τιμολόγηση ( Influences of Price Structure )

Οι επιπτώσεις στο επίπεδο χρήσης των δικτυακών πόρων που προκαλούνται εξαιτίας της
τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθείται από τον πάροχο επικοινωνιακών υπηρεσιών . Ο
καθορισμός χαμηλού σταθερού τέλους παροχής δικτυακών υπηρεσιών σε συνδυασμό με
υψηλή τιμολόγηση που αντιστοιχεί σε υψηλή χρήση των δικτυακών πόρων αποτελεί
ενθαρρυντικό παράγοντα για αύξηση των συνδρομών παροχής δικτυακών υπηρεσιών ενώ από
την άλλη πλευρά αποθαρρύνεται η μεγάλη χρήση των δικτυακών πόρων .
Από την άλλη πλευρά το υψηλό σταθερό τέλος παροχής δικτυακών υπηρεσιών σε συνδυασμό
με χαμηλή τιμολόγηση που αναλογεί στο επίπεδο χρήσης των δικτυακών πόρων ενθαρρύνει
την έντονη χρήση των δικτυακών πόρων.
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Επικοινωνιακά Δίκτυα ( Communication Networks )

Αποτελούν δίκτυα μεταφοράς τηλεφωνικών μηνυμάτων , πληροφοριακών δεδομένων (data) 
αλλά και υποστηρίζουν υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) , σε αντιδιαστολή με τα δίκτυα
τηλεπικοινωνιών (Telecommunication Networks) που αφορούν μόνο την υποστήριξη
τηλεφωνικών υπηρεσιών . 

Επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσίας ( Quality Of Service (QoS) )

Εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η ποιότητα ροής δεδομένων εντός δικτύου
καθώς αυτά μεταφέρονται μεταξύ δικτυακών κόμβων . Η ποιότητα υπηρεσίας εκφράζεται
καθορίζεται είτε ως πιθανότητα απώλειας δεδομένων , είτε ως καθυστέρηση κατά την
αποστολή των πακέτων πληροφορίας ενώ άλλες φορές προσμετράται ως διακύμανση
καθυστέρησης των αποστελλόμενων δεδομένων

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

Ο πάροχος υπηρεσιών (service provider) παρέχει την υπηρεσία πρόσβασης προς το δίκτυο . 
O πάροχος «τρίτο πρόσωπο» (provider third party) σχετίζεται με την παροχή μεγάλης
ποσότητας υπηρεσιών, έτσι ο απλός πάροχος πρόσβασης μπορεί να αποτελεί ο ίδιος πελάτη
ενός ή περισσοτέρων παρόχων τρίτου προσώπου . Ο πάροχος 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 . 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 . 
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Επιχειρησιακός Ρόλος Τελικού Χρήστη & Καταναλωτή
( Business Role of End-User & Customer )

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) είναι παραπλήσιος με αυτόν του τελικού χρήστη και
αφορά τους χρήστες-προσωπικό που
ανήκουν σε κάποιο οργανισμό που απολαμβάνει δικτυακές υπηρεσίες . 

Εσωτερικές Εξωτερικότητες ( Internalized Externalities )

Η έννοια Εσωτερικές Εξωτερικότητες χρησιμοποιείται στα οικονομικά δικτύων για να
προσδιοριστεί εάν ο χρήστης επικοινωνιακών υπηρεσιών απολαμβάνει κάποια αμοιβή για το
οικονομικό όφελος που αποφέρει στον πάροχο υπηρεσιών . Με την έννοια οικονομικό όφελος
υπονοούνται οι εξωτερικότητες δικτύου που παρουσιάζονται όταν κάποιος νέος χρήστης
αποφασίσει να απολάβει τις δικτυακές υπηρεσίες κάποιου φορέα επικοινωνιών . 

Ευέλικτο Συμβόλαιο Υπηρεσιών ( Flexible Contract )

Τα ευέλικτα συμβόλαια παροχής δικτυακών υπηρεσιών εκφράζουν τη μεταβλητότητα των
παραμέτρων που εγγυάται ότι θα παράσχει ο πάροχος υπηρεσιών προς τους χρήστες του . 
Παράδειγμα παραμέτρων συμβολαίων που μπορούν να παρουσιάζουν ευελιξία είναι το εύρος
ζώνης αλλά κυρίως η ποσότητα πληροφορίας που επιθυμεί να διακινεί ο κάθε χρήστης
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Ηγέτης Προτύπων ( Standards Leader )

Ο ηγετικός φορέας επικοινωνιακών υπηρεσιών που προσπαθεί να πείσει τους λοιπούς
συμμετέχοντες μιας διαπραγμάτευσης προτύπων να υιοθετήσουν τα ιδιοκτησιακά τεχνολογικά
πρότυπα που ο ίδιος καθιέρωσε

Ηλεκτρονική Δημοπρασία ( Electronic Auction )

Η πώληση ενός εμπορικού προϊόντος που λαμβάνει τη μορφή της δημοπρασίας . Η πώληση
βέβαια πραγματοποιείται ηλεκτρονικά δηλαδή μέσω της σύνδεσης ενός ή περισσοτέρων
χρηστών με το δίκτυο κάποιου επικοινωνιακού φορέα . 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Μεταξύ Οργανισμών
( Business-To-Business Electronic Commerce )

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ανάμεσα σε επιχειρήσεις που επιτυγχάνεται μέσα από τις δικτυακές
συνδέσεις επικοινωνιών . Συχνά το Β2Β εμπόριο έχει να κάνει με την αυτοματοποίηση των
διαδικασιών εμπορικής συνεργασίας μεταξύ δυο ή περισσοτέρων οργανισμών που αφορά
αρκετά μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων σε σχέση τις ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες μικρών
ποσοτήτων που πραγματοποιούνται μεταξύ επιχείρησης και ηλεκτρονικού πελάτη (B2C) 
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Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πελάτη / Οργανισμού ( Business-To-Consumer Electronic Com.)

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 . 

Θεωρία Παιγνίων ( Game Theory )

Η θεωρία παιγνίων χρησιμοποιείται κατά κόρον κατά τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των
συμμετεχόντων στην αγορά των επικοινωνιακών υπηρεσιών . Ιδιαίτερα σε συνθήκες ολιγοπωλίου
όπου η αγοραστική συμπεριφορά κάποιου παρόχου υπηρεσιών επηρεάζει την τιμολογιακή
συμπεριφορά των ανταγωνιστών του , η θεωρία παιγνίων βρίσκει άμεση εφαρμογή

Ισορροπία Κατά Nash ( Nash Equilibrium )

Η θεωρία αγοραστικής ισορροπίας κατά Nash συνδέεται άμεσα με τη θεωρία παιγνίων και μελετά
τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν δυο ή περισσότεροι συμμετέχοντες στην αγορά
επικοινωνιών όπου το όφελος που θα προκύψει για τον καθένα αποτελεί συνάρτηση της ίδιας
της στρατηγικής του
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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Ισορροπία Κατά Walras ( Walrasian Equilibrium )
Η ισορροπία κατά Walras επιτυγχάνεται όταν πραγματοποιηθεί η κατανομή του άριστου
συνδυασμού δικτυακών υπηρεσιών στην αγορά . Υποτίθεται ότι ο κάθε συμμετέχων(πάροχος ή
χρήστης) στην αγορά δικτυακών υπηρεσιών χορηγεί ή χορηγείται με συγκεκριμένη σύνθετη
ποσότητα ωi = (ωi1,ωi2,…,ωik)  k υπηρεσιών
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 . 

Ιστορικό Κόστος ( Historic Cost )
Το ιστορικό κόστος δεν συσχετίζεται με την αγοραστική αξία του προϊόντος στο παρόν , δηλαδή
με την τιμή πώλησης ή την τιμή αντικατάστασης του .

Κάθετη Ολοκλήρωση ( Vertical Integration )

Η κάθετη ολοκλήρωση περιγράφει την ολοκληρωτική ιδιοκτησία και έλεγχο κάποιων δικτυακών
προϊόντων και υπηρεσιών από μεγάλο σε αγοραστική βάση φορέα επικοινωνιών, γεγονός που
υποβοηθά σημαντικά στην μονοπώληση της αγοράς από τον ίδιο . 

Κανόνας Χρέωσης Αποδοτικής Παραμέτρου
( Efficient Component Pricing Rule ( ECPR ) )

Μεθοδολογία κοστολόγησης μιας ή περισσοτέρων δικτυακών υπηρεσιών .Έστω 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 .
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Καταμέτρηση Χρήσης Των Πόρων ( Usage Metering Process )

Το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών που σχετίζονται με την απεικόνιση του
τρόπου χρήσης των δικτυακών πόρων από τον εκάστοτε χρήστη αλλά και τη λογιστική
καταγραφή των πληροφοριών χρέωσης που αφορά τον καθένα ξεχωριστά . 

Κοστολόγηση Ανοδική Από Τη Βάση ( Bottom-Up Costing  / BUC )

Μεθοδολογία επιμερισμού του συνολικού κόστους από την παροχή δικτυακών υπηρεσιών
προς την καθεμιά υπηρεσία , δηλαδή αξιολογείται το μερίδιο κόστους που αναλογεί στο
εκάστοτε επικοινωνιακό προϊόν . Αρχικά υπολογίζεται το μερίδιο κόστους των συστατικών
του δικτύου (network elements) που αναλογεί στην καθεμιά υπηρεσία . Στη συνέχεια
προστίθεται το κόστος εργατικού δυναμικού αλλά και οι υπόλοιποι τύποι κόστους που της
αναλογούν

Κοστολόγηση Από Την Κορυφή Και Κατωτέρω ( Top-Down Costing / TDC )

Εάν 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 .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 Cincr1(x) = C1,2(x,y) – C2(y) και Cincr2(x) = C1,2(x,y) –
C1(y) . 
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Κοστολόγηση Βάσει Της Χρήσης Των Υπηρεσιών ( Activity-Based Costing )

Μεθοδολογία προσδιορισμού του κόστους παροχής κάποιας δικτυακής υπηρεσίας , κατά την
οποία προσδιορίζεται το κόστος των ενδιάμεσων λειτουργιών παραγωγής (intermediate 
activities) που απαιτήθηκαν για την παροχή της υπηρεσίας προς του χρήστες του δικτύου . Πχ, 
οι εργασίες επιδιόρθωσης (repair) , η διαχείριση των δικτυακών πόρων (network management) 
, η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη (consumer support) προς τους χρήστες κ.ο.κ. 

Κόστος Nucleolus ( Nucleolus Cost )

Μέθοδος αξιολόγησης της επίδρασης που μπορεί να επιφέρει η τιμολόγηση δικτυακών
υπηρεσιών σε χρήστες . Εάν υπάρχει κάποιο υποσύνολο χρηστών Τ το οποίο επιθυμεί τη
χαμηλή χρέωση C` τότε υπάρχει πάντοτε κάποιο άλλο υποσύνο-λο χρηστών U το οποίο
επιβαρύνεται δυσανάλογα με κόστος που δεν έπρεπε να του είχε επιβληθεί . Στην προκειμένη
περίπτωση το επίπεδο κόστους C ονομάζεται ‘ nucleolus’ . 

Κόστος Αναζήτησης ( Search Cost )

Το κόστος αναζήτησης λειτουργεί ως μέσο αξιολόγησης του βαθμού δέσμευσης του χρηστή
(lock-in degree) προς κάποιο συγκεκριμένο πάροχο επικοινωνιακών υπηρεσιών . 
Το κόστος αναζήτησης εναλλακτικών επικοινωνιακών υπηρεσιών από κάποιο ανταγωνιστή-
πάροχο , αποτελεί αρκετά μεγάλο μέρος του κόστους μετάβασης του χρήστη . Οι χρήστες
δηλαδή θεωρούν ότι δεν θα τους ωφελήσει ή αντίθετα θα τους κοστίσει η αναζήτηση
πληροφοριών για την ταυτότητα κάποιου νέου παρόχου δικτυακών υπηρεσιών ή για τα
τεχνολογικά χαρακτηριστικά των επικοινωνιακών που εκείνος παρέχει .
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Κόστος Ευκαιρίας ( Opportunity Cost )

Η αξία της ευκαιρίας που μπορούσε να είχε επωφεληθεί κάποιος πάροχος δικτυακών
υπηρεσιών εάν παρείχε κάποια διαφορετική ή καλύτερα εναλλακτική υπηρεσία έναντι εκείνης
ή εκείνων που εν τέλει παράχθηκαν . 

Κόστος Λειτουργίας Διαδικτύου ( Cost of Internet )

Όλες εκείνες οι μορφές κόστους που σχετίζονται με την παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών
μέσω Διαδικτύου . Ως κόστος Διαδικτύου μπορεί να εννοηθεί α) το οριακό κόστος από-στολής
του εκάστοτε επιπλέον πακέτου πληροφορίας προς τον προορισμό της . Κόστος Διαδικτύου
είναι επίσης β) το κόστος που προκύπτει εξαιτίας της συμφόρησης (congestion) .γ) Όλα τα
έξοδα εκείνα απόκτησης και συντήρησης των αρχιτεκτονικών μονάδων. 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 .

Κόστος Μετάβασης ( Switching Cost )

Το κόστος μετάβασης των χρηστών δικτυακών υπηρεσιών από κάποιο πάροχο υπηρεσιών
που ήδη τους εξυπηρετεί προς κάποιο πάροχο-ανταγωνιστή . Παράδειγμα κόστους μετάβασης
είναι το κόστος αλλαγής ενός τηλεφωνικού αριθμού ή ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου . 
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Κρίσιμη Μάζα ( Critical Mass )

Ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός δικτυακών χρηστών που απαιτείται για να υπάρξει η ανάγκη
συνέχισης της λειτουργίας του δικτύου . Οι εν δυνάμει χρήστες θεωρούν ωφέλιμη την
συνδρομή σε κάποιο δίκτυο επικοινωνιών μόνο όταν ήδη υπάρχει σημαντική αγοραστική βάση
χρηστών που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο . Κατά αυτόν τον τρόπο επιμερίζεται το συνολικό
κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου σε πολλά άτομα, δηλαδή με άλλα λόγια το
κόστος που αναλογεί στον κάθε χρήστη είναι αρκετά χαμηλό . 

Λογιστικά Πρωτόκολλα ( Accounting Protocols )

Πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς πόρους ενός επικοινωνιακού
δικτύου για τη λογιστική καταγραφή της ποσότητας πληροφορίας που διακινήθηκε από κάποιο
χρήστη έτσι ώστε να υπολογιστεί και το ποσό χρέωσης που του αναλογεί . 

Μακροχρόνιο Οριακό Κόστος ( Long-Run Incremental Cost (LRIC) )

Το μακροχρόνιο οριακό κόστος είναι η αύξηση που πραγματοποιείται στο συνολικό κόστος
παροχής δικτυακών υπηρεσιών προς τον πάροχο εξαιτίας επαναπροσδιορισμού του άριστου
επιπέδου χρήσης των δικτυακών πόρων . Εν αντιθέσει , το βραχυχρόνιο οριακό κόστος
αποτελεί την αύξηση που προκύπτει στο κόστος της συνολικής παροχής δικτυακών
υπηρεσιών η οποία οφείλεται σε μεταβολές στην ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών , 
χωρίς βέβαια να απαιτείται επαναπροσδιορισμός του άριστου επιπέδου χρήσης των δικτυ-
ακών πόρων . 
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Μεγιστοποίηση Συνολικής Ωφέλειας ( Maximizing Social Welfare ) 

Η μεγιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας (social welfare) στην επικοινωνιακή αγορά εκφράζει
τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ συνολικής χρησιμότητας
(utility) που απολαμβάνουν οι συνδρομητές δικτυακών υπηρεσιών και κόστους παραγωγής
των υπηρεσιών . Συγκεκριμένα , max SWx = [ Σ j xjpj(x) – c(x)] + (1-γ)[u(x) – Σj xjpj(x)] . u(x) 
είναι η μέγιστη δυνατή χρησιμότητα που απολαμβάνουν οι χρήστες από τη συνολική
κατανάλωση x ποσότητας δικτυακών υπηρεσιών ενώ c(x) είναι το ελάχιστο δυνατό κόστος
παροχής της συνολικής ποσότητας υπηρεσιών x , το οποίο διαμοιράζεται μεταξύ των
παρόχων υπηρεσιών

Μεταβλητό Κόστος ( Variable Cost )

Είδος κόστους που σχετίζεται με την παροχή κάποιας δικτυακής υπηρεσίας , το οποίο
μεταβάλλεται καθώς αυξάνει ή μειώνεται η ποσότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τους
χρήστες . 

Μη Γραμμική Τιμολόγηση ( Nonlinear Pricing )

Η μη γραμμική τιμολόγηση εκφράζει τη μη γραμ-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 .
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Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός ( Monopolistic Competition )

Μορφή αγοράς κατά την οποία υπάρχουν αρκετοί παραγωγοί αγαθών ή πάροχοι υπηρεσιών
αλλά και πολλοί καταναλωτές .Οι καταναλωτές-χρήστες επικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν
προκαθορισμένες προτιμήσεις οπότε οι πάροχοι-παραγωγοί προσπαθούν να διαφοροποιούν
τα προϊόντα τους από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο
ομογενοποιημένο προϊόν στην αγορά όπως συμβαίνει σε συνθήκες αγοράς τέλειου
ανταγωνισμού .

Μονοπώλιο ( Monopoly )

Μορφή αγοράς κατά την οποία υπάρχει μόνο ένας προμηθευτής ή πάροχος συγκεκριμένων
δικτυακών υπηρεσιών , ο οποίος στοχεύει στη μεγιστοποίηση του κέρδους . Ο μονοπωλιακός
πάροχος μπορεί ο ίδιος να καθορίσει το ύψος χρέωσης των υπηρεσιών . Η τιμή μιας
υπηρεσίας καθορίζεται διαφορετικά για κάθε χρήστη ξεχωριστά

Μοντέλο Stackelberg ( Stackelberg Model )

Οικονομικό μοντέλο από τη θεωρία παιγνίων που εκφράζει συνθήκες δυοπωλίου στην
επικοινωνιακή αγορά , όταν δηλαδή υπάρχουν δυο πάροχοι δικτυακών υπηρεσιών . Κατά το
πρώτο στάδιο του μοντέλου ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών ακολουθεί συγκεκριμένη
αγοραστική πολιτική σχετικά με το προσδιορισμό είτε της χρέωσης , είτε ακόμη της
ποσότητας υπηρεσιών που θα παράσχει . Κατά το δεύτερο στάδιο ο δεύτερος πάροχος
προσαρμόζει τη δική του συμπεριφορά βάσει της τακτικής του πρώτου . 
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Μοντέλο Αγοράς Bertrand  ( Bertrand Model )

Οικονομικό μοντέλο που εκφράζει ολιγοπωλιακές συνθήκες στην επικοινωνιακή αγορά, οπού
δηλαδή υπάρχει μικρός αριθμός παρόχων δικτυακών υπηρεσιών . 
Ο κάθε πάροχος υπηρεσιών ανακοινώνει στους υπολοίπους τη χρέωση που πρόκειται να
επιβάλλει ενώ οι χρήστες αγοράζουν τις υπηρεσίες εκείνες που παρουσιάζουν το χαμηλότερο
κόστος . Σύμφωνα με τη θεωρία του μοντέλου Bertrand ο συνεχής ανταγωνισμός μεταξύ των
παρό-χων δικτυακών υπηρεσιών ως προς τη χρέωση που θα επιβληθεί συντελεί στη
διαμόρφωση τιμών που θα ίσχυαν σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού

Μοντέλο Έξυπνης Αγοράς ( Smart Market Model )

Μοντέλο χρέωσης των πακέτων (packets) πληροφορίας που διακινούνται εντός δικτύου το
οποίο κατά παρόμοιο τρόπο εφαρμόζεται σε περιβάλλον πλειστηριασμού πολυτελών
αντικειμένων . Συγκεκριμένα ο κάθε δικτυακός χρήστης αξιολογεί με κάποια τιμή (value 
attribute) τα πακέτα πληροφορίας που πρόκειται να διακινήσει , η οποία τιμή εκφράζει το
βαθμό προθυμίας που έχει ώστε να αποσταλούν τελικά τα πακέτα στον προορισμό τους . Σε
κάθε όμως ξεχωριστό δικτυακό πόρο ,όπως για παράδειγμα κάποιο δρομολογητή (router) 
ταξινομούνται βάσει της τιμής αξιολόγησης τα πακέτα πληροφορίας που καταφθάνουν από
όλους τους χρήστες και πρόκειται να αποσταλούν ή όχι εν τέλει στον προορισμό τους . 

Μοντέλο Πάγιας Χρέωσης ( Flat-Rate Pricing  / FRP )

Μοντέλο χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών κατά το οποίο ο συνδρομητής χρεώνεται με
συγκεκριμένο ποσό χρημάτων για την παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών , το οποίο
προκαθορίζεται αρχικώς βάσει συμβολαίου συνδρομής με τον εκάστοτε πάροχο
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Μοντέλο Χρέωσης CA$hMAN ( CA$hMAN Charging Model )

Μοντέλο χρέωσης και λογιστικής καταγραφής που προτάθηκε για περιβάλλοντα
«πολυυπηρεσιακών» ΑΤΜ δικτύων (Charging and Accounting Schemes in Multiservice ATM 
Networks) . Το μοντέλο επικεντρώνονται στη χρέωση χρήσης των δικτυακών πόρων που
πραγματοποιείται από την πλευρά του χρήστη . Το μοντέλο χρέωσης λαμβάνει τη δομή
Charge = a(x)- * T + b(x) * V + c(x) , όπου Τ και V είναι η χρονική διάρκεια που απαιτείται αλλά
και η ποσότητα αντίστοιχα των κυψελίδων ΑΤΜ ( ΑΤΜ cells) που μεταφέρονται εντός κάποιου
προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος .

Μορφές Κόστους Μετάβασης ( Types Of Switching Cost )

Οι διάφορες μορφές κόστος μετάβασης του χρήστη από μια υπάρχουσα τεχνολογία επικοινω-
νιακών υπηρεσιών προς μια νέα τεχνολογία είναι τα συμβόλαια (contracts)  . Η αποζημίωση
που δεσμεύεται μέσω συμβολαίου να καταβάλλει ο χρήστης εάν παραβιάσει τη συμφωνία
συνεργασίας , είναι στην περίπτωση αυτή κόστος μετάβασης . Μια άλλη μορφή κόστους
μετάβασης είναι οι 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

Νοητό Δίκτυο ( Virtual Network )

Σύνολο συμβατών μεταξύ τους δικτυακών υπηρεσιών που διαμοιράζονται κάποιο κοινό
τεχνικό χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα , το σύνολο των δικτύων που χρησιμοποιούν
εξυπηρετητές Apache 
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Οικονομίες Εύρους ( Economies Of Scope )

Οι οικονομίες εύρους δηλώνουν τη δυνατότητα μείωσης του κόστους παροχής δικτυακών
υπηρεσιών καθώς αυξάνεται η παροχή διαφορετικών μεταξύ τους υπηρεσιών προς τους
χρήστες . Οι οικονομίες εύρους αναφέρονται στην αποδοτικό-τητα που επιτυγχάνεται εξαιτίας
μεταβολών στο marketing αλλά και στους τρόπους παροχής των διαφορετικών υπηρεσιών από
κάποιο πάροχο .

Οικονομίες Κλίμακας ( Economies Of Scale )

Οι οικονομίες κλίμακας δηλώνουν τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να συμπιέζει το μέσο κόστος
παραγωγής της καθώς αυξάνεται η ποσότητα προϊόντων που διαθέτει προς τους πελάτες της . 

Οικονομίες Κλίμακας Ζήτησης ( Demand-Side Economies Of Scale / EOS )

Οι οικονομίες κλίμακας από την πλευρά της ζήτησης συναντώνται στα οικονομικά δικτύων και
με την έννοια των επιδράσεων δικτύου (network effects) ή αλλιώς των εξωτερικοτήτων δικτύου
(network externalities) . Βέβαια το φαινόμενο αυτό δεν προκαλείται εξαιτίας της εμφάνισης
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στη παραγωγική διαδικασία των επικοινωνιακών προϊόντων
και συγκεκριμένα εξαιτίας της εμφάνισης 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 . 
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Οικονομικά ( Economics )

Κοινωνική επιστήμη που μελετά την παραγωγή , διανομή, εμπόριο και κατανάλωση αγαθών και
υπηρεσιών .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 λήψη των διαφόρων αγοραστικών αποφάσεων .

Οικονομικά Δικτύων ( Network Economics )

Η οικονομολογική μελέτη των επικοινωνιακών και πληροφοριακών δικτύων στα οποία δεσπόζει
η ιδιότητα των εξετερικοτήτων δικτύου (Network Economics). 

Ολιγοπώλιο ( Oligopoly )

Μορφή αγοράς κατά την οποία μικρός αριθμός παρόχων επικοινωνιακών υπηρεσιών
κυριαρχεί .Εξαιτίας του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων ολιγοπωλητών-παρόχων , ο
καθένας γνωρίζει τις αγοραστικές τακτικές των υπολοίπων ενώ η οι αποφάσεις και η
επιχειρησιακή πολιτική του ενός επηρεάζεται από την αγοραστική συμπεριφορά των
υπολοίπων. 

Ολοκλήρωση Οργανισμών ( Integratiοn Of Firms )

Τύπος συγχωνεύσεως δυο παρόχων ή γενικότερα επικοινωνιακών φορέων με απώτερο στόχο
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας άλλα και τη δημιουργία μεγαλύτερης οικο-
νομικής αξίας που απορρέει από το σύστημα προϊόντων που από κοινού παράγουν και
παρέχουν στους χρήστες . 
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Ομαδοποίηση Προϊόντων ή Υπηρεσιών ( Bundling )

Η πώληση σύνθετης ποσότητας δικτυακών υπηρεσιών ή προϊόντων σε διαφορετική τιμή από
εκείνη που θα προέκυπτε ως άθροισμα των τιμών των προϊόντων εάν αυτά πωλούνταν το
καθένα ξεχωριστά . 

Οριακό Κόστος ( Marginal Cost )

Η μεταβολή του συνολικού κόστους μιας δικτυακής υπηρεσίας καθώς αυξάνεται κατά μια
μονάδα η ποσότητα της υπηρεσίας προς τους χρήστες . Με την χρήση του όρου οριακό
κόστος συχνά υποδηλώνεται ότι το ανά μονάδα κόστος εξαρτάται άμεσα από την ποσότητα
των επικοινωνιακών προϊόντων που ο πάροχος παρέχει προς τους χρήστες του . 

Παίγνιο Συναλλαγής Κατά Nash ( Nash’s Bargaining Game)

Μοντέλο αγοράς δικτυακών υπηρεσιών κατά το οποίο μικρός αριθμός χρηστών
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να απολάβουν κάποια περιορισμένη ποσότητα
επικοινωνιακών προϊόντων

Παράμετροι Συμβολαίου ( Contract Parameters )

Προσδιοριστικοί παράμετροι του συμβολαίου παροχής δικτυακών υπηρεσιών που καθορίζουν
πως θα πρέπει ο χρήστης-συνδρομητής να χρησιμοποιεί τους πόρους του δικτύου . Το
συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών αποτελείται από στατικές αλλά και δυναμικές παραμέτρους
χρήσης του δικτύου . 
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Παράμετροι Τιμολογιακής Πολιτικής ( Charging Policy Modules )     

Στοιχεία κώδικα που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς πόρους του δικτύου για τον
υπολογισμό της χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών που αντιστοιχεί σε κάθε χρήστη σε δυναμικό
επίπεδο. 

Πελάτης Τηλεπικοινωνιών ( Telecommunications Customer )

Το άτομο που χρησιμοποιεί κάποιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με σκοπό να επικοινωνήσει με
κάποιο άλλο άτομο που είναι συνδεδεμένο στο ίδιο ή σε κάποιο άλλο δίκτυο . Αντίθετα ο πάροχος
διαδικτυακής σύνδεσης (interconnector) ολοκληρώνει (terminates) την επικοινωνία ανάμεσα σε
ένα χρήστη που ο ίδιος εξυπηρετεί και σε ένα χρήστη που υπάγεται σε κάποιο άλλο διαχειριστή
δικτύου . 

Πλεόνασμα Πελάτη / Καταναλωτή ( Customer’s Surplus ) 

Το όφελος που απολαμβάνει ο χρήστης δικτύου από την αγορά μιας σύνθετης ποσότητας
παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών . Υποτίθεται ότι στην αγορά υπάρχουν n πελάτες οι
οποίοι μπορούν αν αγοράσουν k υπηρεσίες ,όπου ο πελάτης i μπορεί να αγοράσει μια σύνθετη
ποσότητα υπηρεσιών x = (x1 , x2, …,xk) έναντι αμοιβής της τάξεως p(x) . 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 . 
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Πλεόνασμα Προμηθευτή ( Supplier’s Surplus )

Το όφελος που απολαμβάνει ο πάροχος δικτυακών υπηρεσιών από την παροχή μιας
σύνθετης ποσότητας υπηρεσιών . Υποτίθεται ότι βάσει περιορισμών στις τεχνολογικές
δυνατότητες μπορούν να παραχθούν στην αγορά k υπηρεσίες οι οποίοι δύνανται να
αποφέρουν π κέρδος . 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 .

Πλήρης Κατανομή Του Κόστους ( Fully Distributed Cost ( FDC ) )

Μεθοδολογία προσδιορισμού του κόστους της κάθε δικτυακής υπηρεσίας που παρέχει ο
πάροχος προς τους χρήστες του . Σύμφωνα με την τεχνική αυτή αξιοποιείται η πληροφόρηση
που αποκτάται από το λογιστικό τμήμα του φορέα επικοινωνιών σχετικά με το συνολικό
κόστος από την παροχή όλων των υπηρεσιών ενώ γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού του
επιμέρους κόστος που αναλογεί στην εκάστοτε δικτυακή υπηρεσία . 

Πληροφοριακά Αγαθά ( Information Goods )

στα προϊόντα –υπηρεσίες πληροφορικής που πωλούνται ηλεκτρονικά μέσω των δικτυακών
συνδέσεων είτε μέσω της κλασικής μεθόδου αγοραπωλησίας . Κοινό χαρακτηριστικό των
πληροφοριακών προϊόντων είναι το υψηλό κόστος παραγωγής του πρώτου αντιτύπου σε
αντίθεση με το χαμηλό κόστος αναπαραγωγής .
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Πόλεμος Προτύπων ( Standards War )

Η στρατηγική αποδοχής ή απόρριψης που ακολουθεί ο πάροχος επικοινωνιακών υπηρεσιών
πάνω σε συγκεκριμένα τεχνολογικά πρότυπα στην προσπάθεια να αποκτήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα . 

Πολιτικές / Μοντέλα Συμβολαίων ( Contract Policing )

Βασική λειτουργία του διαχειριστή ενός επικοινωνιακού δικτύου που αφορά την παρότρυνση
των συνδρομητών-χρηστών να παραμείνουν συνεπείς στους όρους του συμβολαίου παροχής
υπηρεσιών . Για παράδειγμα η διαχείριση του τηλεφωνικού δικτύου μπορεί να παρέχει
κίνητρα στους πελάτες ώστε να μην υπερβαίνουν κάποια συγκεκριμένη βάσει συμβολαίου
συχνότητα τηλεφωνημάτων

Πρόβλημα Προμηθευτού ( Supplier’s Problem )

Αφορά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου όταν πρέπει να
προσδιορίσει ποια θα είναι η πιο αποδοτική σύνθεση ποσοτήτων δικτυακών υπηρεσιών που
πρέπει να παράσχει ώστε να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος . Με τη
μεγιστοποίηση της συνάρτηση κέρδους π = max [ r(x) – c(x) ] ,  επιλύεται το πρόβλημα του
παραγωγού-παρόχου δικτυακών υπηρεσιών .

Πρόβλημα Του Καταναλωτη ( Consumer’ s Problem )
Αφορά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο χρήστης-συνδρομητής δικτύου όταν έχει να
επιλέξει την ποσότητα των παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών που επιθυμεί να αγοράσει . 
Υποτίθεται ότι στην αγορά υπάρχουν n πελάτες οι οποίοι μπορούν αν αγοράσουν k 
υπηρεσίες ,όπου ο πελάτης i μπορεί να αγοράσει μια σύνθετη ποσότητα υπηρεσιών x = (x1 , 
x2, …,xk) έναντι αμοιβής της τάξεως p(x) . 
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Προϊόντα Εξωτερικοτήτων Δικτύου
( Network Externality Products ( NEPs) )

Είναι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αποφέρουν όφελος στον αγοραστή τους εξαιτίας της χρήσης
τους και από άλλους χρήστες . Πρόκειται δηλαδή για δικτυακές υπηρεσίες που εμφανίζουν
εξωτερικότητες δικτύου , όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες τηλεομοιοτυπικού
(facsimile) των οποίων η αξία εξαρτάται από τον αριθμό των συσκευών facsimile που ήδη
υπάρχουν

Ρόλοι Της Τιμής ( Roles of Price )

Από οικονομολογικής σκοπιάς η τιμή αποτελεί την λύση ενός συνόλου εξισώσεων που
εκφράζουν τη ζήτηση και παραγωγή των δικτυακών υπηρεσιών , η οποία τείνει να εξισορροπήσει
την αγορά . Από επιχειρησιακή πλευρά , με τη χρέωση που εν τέλει 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 . 

Ρύθμιση Επικοινωνιακής Αγοράς ( Regulation )

Η εποπτεία της αγοράς από κάποια ρυθμιστική αρχή με σκοπό την αποδοτική λειτουργία της
αγοράς προς όφελος όλων των συμμετεχόντων . Η ρυθμιστική αρχή έχει χρέος να επιβάλλει
κανόνες και κίνητρα συμπεριφοράς στους συμμετέχοντες μέσω διαρκούς ανατροφοδότησης της
πληροφορίας που λαμβάνει σχετικά με τις συνθήκες αγοράς στην εκάστοτε χρονική περίοδο . 
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Σταθερή Χρέωση ( Standing Charge )

Η σταθερή (fixed) χρέωση 0 σύνδεσης με το πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο αλλά και του
κόστους του εξοπλισμού απεικόνισης της τηλεφωνικής γραμμής . Η χρέωση καταβάλλεται
συνήθως σε μηνιαία βάση γι’ αυτό και ονομάζεται επίσης και μίσθωμα (rental) δικτυακής
υπηρεσίας .

Σταθερό Κόστος ( Fixed Cost )

Είδος κόστους που σχετίζεται με την παροχή κάποιας δικτυακής υπηρεσίας , το οποίο
ωστόσο δεν μεταβάλλεται καθώς αυξάνει η ποσότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας . Για
παράδειγμα το κόστος συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων ενός επικοινωνιακού
φορέα δε μεταβάλλεται παρόλο που μπορεί να υποστηριχτούν περισσότερες συνδέσεις
ευρείας κλίμακας σε σχέση με το παρελθόν . 

Στατική Παράμετρος ( Static Parameter )

Στατικοί παράμετροι του συμβολαίου παροχής δικτυακών υπηρεσιών που καθορίζουν πως θα
πρέπει ο χρήστης-συνδρομητής να χρησιμοποιεί τους πόρους του δικτύου. Συγκεκριμένα
βάσει συμβολαίου ο διαχειριστής δικτύου εγγυάται την συμμόρφωση του με τις στατικές
παραμέτρους του συμβολαίου . 

Σταυροειδής Ελαστικότητα ( Cross Elasticity )

Εκφράζει την ποσοστιαία επίδραση που μπορεί να υφίσταται η ζήτηση μιας παρεχόμενης
δικτυακής υπηρεσίας εξαιτίας μιας ποσοστιαίας μεταβολής στις τιμές άλλων υπηρεσιών
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Συμβατότητα ( Compatibility )

Η συμβατότητα είναι ιδιότητα που πρέπει να παρουσιάζουν δυο ή περισσότερα
συμπληρωματικά μεταξύ τους επικοινωνιακά προϊόντα ή υπηρεσίες έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η οικονομική αξία που θα προκύψει για το χρήστη εάν εκείνος συνδυάσει την
κατανάλωση τους .

Συμβατότητα Κινήτρων ( Incentive Compatibility )

Η υιοθέτηση τιμολογιακής πολιτικής η οποία παρέχει τέτοια κίνητρα (incentives) προς τους
χρήστες επικοινωνιακών υπηρεσιών ώστε εκείνοι να επιδιώκουν την αποδοτική χρήση των
δικτυακών πόρων
Μέσω της τιμολόγησης ο πάροχος υπηρεσιών προσπαθεί να πείσει τους χρήστες να
αξιοποιήσουν τους δικτυακούς πόρους με τον πλέον οικονομικό και αποδοτικό τρόπο

Συμβόλαιο Παροχής Υπηρεσιών ( Service Contract )

Συμφωνία μεταξύ του παρόχου επικοινωνιακών υπηρεσιών και χρήστη για την παροχή
υπηρεσιών σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων

Συμπληρωματικό Προϊόν ή Υπηρεσία ( Complement Good or Service )

Στα οικονομικά δικτύων μια υπηρεσία ονομάζεται συμπληρωματική μιας άλλης όταν
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια άλλη ή άλλες υπηρεσίες , δηλαδή αύξηση της
ζητούμενης ποσότητας της μιας υπηρεσίας προκαλεί αύξηση και στη ζητούμενη ποσότητα
των συμπληρωματικών υπηρεσιών . 
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Συμπληρωματικότητα ( Complementarity )

Ιδιότητα που παρουσιάζουν δυο ή περισσότερα επικοινωνιακά προϊόντα ή υπηρεσίες κατά την
οποία η αγορά ενός δικτυακού προϊόντος έμμεσα ή άμεσα συντελεί στην αγορά των
υπολοίπων συμπληρωματικών αγαθών . 

Συμφόρηση Διπλής Κατεύθυνσης ( Two-sided Bottleneck )

Η συμφόρηση διπλής κατεύθυνσης δηλώνει τον ολοκληρωτικό έλεγχο συγκεκριμένων
τμημάτων του δικτύου από διαφορετικούς φορείς επικοινωνιακών υπηρεσιών . Ο καθένας από
αυτούς χρειάζεται μέρος του δικτύου που δεν ελέγχεται από τον ίδιο ώστε να επιτύχει την
παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες του .

Συμφόρηση Μοναδικής Κατεύθυνσης ( One-sided Bottleneck )

Η συμφόρηση μοναδικής κατεύθυνσης δηλώνει τον ολοκληρωτικό έλεγχο από κάποιο φορέα
συγκεκριμένου τμήματος του δικτύου επικοινωνιών που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών
. Παράδειγμα συμφόρησης μονή κατεύθυνσης αποτελεί η σύνδεση των χρηστών τοπικής
τηλεφωνικής υπηρεσίας με το κάποιο τοπικό «σύνδεσμο» (switch) τηλεφωνικών συνδέσεων
.Το τμήμα αυτό του τηλεφωνικού δικτύου ονομάζεται και δίκτυο του τελευταίου μιλίου (last 
mile) .

Συμφωνία Ποιότητας Υπηρεσίας ( Service Level Agreement (SLA) )

Τύπος συμφωνίας μεταξύ παρόχου και χρήστη επικοινωνιακών υπηρεσιών που περιγράφει το
είδος , τα χαρακτηριστικά αλλά και το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας επικοινωνιών.



41

Συνάρτηση Ζήτησης ( Demand Function )

Συνάρτηση που προσδιορίζει τη χωρητικότητα δικτυακών πόρων που θα επιθυμούσε ο
χρήστης να αγοράσει εάν η τιμή για κάθε μονάδα εύρους ζώνης είναι p . Η επιθυμία σε εύρος
ζώνης του χρήστη ερμηνεύεται ως η ατομική του συνάρτηση χρησιμότητας Ui ενώ υπάρχει
αρνητική σχέση μεταξύ τιμής και επιθυμίας για εύρος ζώνης Xi(p) , δηλαδή η Xi(p) αυξάνει
καθώς μειώνεται η p .

Συνάρτηση Προσφοράς ( Supply Function )

Συνάρτηση που προσδιορίζει τις ποικίλες υπηρεσίες επικοινωνιών που ο πάροχος θα
επιθυμούσε να διαθέτει προς τους χρήστες εάν η τιμή στην οποία μπορούν να διατεθούν είναι p

Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Utility Function )

Συνάρτηση που εκφράζει το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών από την παροχή δικτυακών
υπηρεσιών . Οι χρήστες δεν αξιολογούν κατά τον ίδιο τρόπο τους δικτυακούς πόρους καθώς ο
καθένας από αυτούς μπορεί να αξιολογεί την Χi χωρητικότητα που του αναλογεί ως Ui(Xi) . Στη
προκειμένη περίπτωση η Ui αποτελεί την συνάρτηση χρησιμότητας (utility) του χρήστη i . 

Συνδυασμός Χρέωσης Εγγυημένης Υπηρεσίας / Βέλτιστης Απόδοσης
( Combining Guaranteed With Best-Effort Pricing )

Είδος τιμολόγησης υπηρεσίας που συνδυάζει τη χρέωση καλύτερης δυνατής μετάδοσης (best-
effort) με τη χρέωση υπηρεσίας όπου υπάρχει εγγύηση (guaranteed services) . Το μοντέλο
αυτό χρέωσης αφορά επικοινωνιακές συνδέσεις μεταφοράς που υποστηρίζουν
Δικτυακές υπηρεσίες με προτεραιότητα (priority service) . 
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Συνεργασία Οργανισμών (Collaboration 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 . 
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 .

Σύσταση Χρέωσης ( Advice Of Charge (AoC) )

Πληροφοριακή δομή που καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση που αφορά τον
κάθε χρήστη επικοινωνιακών υπηρεσιών ξεχωριστά

Τέλειος Ανταγωνισμός ( Perfect Competition )

Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι μορφή αγοράς κατά την οποία δεν υπάρχει κάποιος κυρίαρχος
αγοραστής-χρήστης δικτυακών υπηρεσιών ή κάποιος πάροχος υπηρεσιών που να μπορεί να
καθορίσει την τιμή πώλησης της δικτυακής υπηρεσίας .Στη περίπτωση αυτή το κοινωνικό
πλεόνασμα (welfare surplus) μεγιστοποιείται χωρίς την παρέμβαση κάποιου θεσμικού φορέα
(regulator) αλλά εξαιτίας της ύπαρξης τέλειου ανταγωνισμού στην αγορά
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Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ( Telecommunication Network )

Είναι δίκτυο αποτελούμενο από τηλεπικοινωνιακούς συνδέσμους (links) οι οποίοι είναι κατά
τέτοιο τρόπο γεωγραφικά κατανεμημένοι ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά μηνυμάτων από το
ένα μέρος του δικτύου προς το άλλο και διαμέσω πολλαπλών τηλεπικοινωνιακών συνδέσμων .  

Τιμές Ramsey ( Ramsey Prices )

Οι τιμές χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών κατά Ramsey ταυτίζονται στη θεωρία μεγιστοποίησης
της συνολικής κοινωνικής ωφέλειας (social welfare) με τις τιμές εκείνες που είναι μεγαλύτερες
των τιμών που προσδιορίζονται βάσει οριακού κόστους . 
ενδείκνυται η υιοθέτηση της τιμολόγησης κατά Ramsey σε περιπτώσεις όπου η χρέωση
δικτυακών υπηρεσιών με ανελαστικότητα είναι πολύ πιο πάνω από το οριακό κόστος .

Τιμή ( Price ) 

Το κόστος παροχής μιας μονάδας επικοινωνιακών υπηρεσιών που πληρώνει ο χρήστης. Η τιμή
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της χρέωσης (charging) όλων των μονάδων δικτυακών
υπηρεσιών .

Τιμολόγηση Ανταπόκρισης ( Responsive Pricing )

Μεταβαλλόμενος καθορισμός του μοντέλου χρέωσης των δικτυακών υπηρεσιών που βασίζεται
στη συνεχή ανατροφοδότηση (feedback) πληροφορίας από τους χρήστες . Ουσιαστικά οι
χρήστες δύνανται να αξιολογήσουν τα αρνητικά αποτελέσματα που επιφέρει η συμφόρηση
(congestion) ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σύνδεσης στην ψυχολογία τους , γι` αυτό και οι
πάροχοι υπηρεσιών προσπαθούν μέσω ερευνών να κατανοήσουν πως οι συνδρομητές
αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών . 
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Τιμολόγηση Βάσει Προτεραιοτήτων ( Priority-Based Pricing / PBP )

Εναλλακτικό μοντέλο χρέωσης από τη μορφή χρέωσης peak-load κατά το οποίο το
επικοινωνιακό δίκτυο εξυπηρετεί τους χρήστες ανάλογα με το επίπεδο προτεραιότητας που
παρουσιάζει ο καθένας , οπότε κατά ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται το ποσό χρέωσης που
αντιστοιχεί στον καθένα για την παροχή δικτυακών υπηρεσιών . 

Τιμολόγηση Βάσει Της Αναμενόμενης Ζήτησης ( Usage-Sensitive Pricing )

Στην περίπτωση αυτή τιμολόγησης δικτυακών υπηρεσιών , η χρέωση μιας υπηρεσίας
καθορίζεται και τελικά προσδιορίζεται με βάση την αναμενόμενη ζήτηση της υπηρεσίας αυτής
. 
Τιμολόγηση Βάσει Του Βαθμού Συμφόρησης ( Congestion Pricing ) 

Η χρησιμοποίηση της χρέωσης ως μέθοδος αύξησης της αποδοτικότητας των δικτυακών
πόρων κατά τέτοιο τρόπο που να αποτρέπεται η συμφόρηση (congestion) των
επικοινωνιακών συνδέσεων μεταφοράς δεδομένων . Με το μοντέλο χρέωσης που υιοθετεί ο
επικοινωνιακός φορέας καταβάλλεται προσπάθεια από την πλευρά του ώστε να μειωθεί η
συμφόρηση άλλα και να επιτευχθεί η άριστη κατανομή των δικτυακών πόρων προς τους
χρήστες του . 

Τιμολόγηση Βάσει Του Κόστους Μετάδοσης ( Transmission Cost Model )

Το μοντέλο αυτό χρέωσης ανήκει στην γενικότερη κατηγορία χρέωσης της επικοινωνιακής
γραμμής (communication line) που περιλαμβάνει τόσο τη χρέωση του μήκους (mileage) της
γραμμής , όσο και της χρέωσης ολοκλήρωσης μιας επικοινωνιακής σύνδεσης (termination 
charge) .
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Τιμολόγηση Βάσει Του Συμβολαίου Υπηρεσιών
( Transaction-Based Pricing )

Μοντέλο χρέωσης των δικτυακών υπηρεσιών συνήθως σε περιβάλλον Διαδικτύου σύμφωνα
με το οποίο οι χρήστες χρεώνονται βάσει των χαρακτηριστικών της εκάστοτε μετάδοσης
δεδομένων που καθορίζεται από το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών

Τιμολόγηση Δυο Παραμέτρων ( Two-Part Tariff )

Μέθοδος χρέωσης παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών κατά την οποία το ποσό χρέωσης
αποτελείται από συγκεκριμένο πάγιο κόστος αλλά και από μεταβλητό ανά χρονική περίοδο
κόστος . 

Τιμολόγηση Βάσει Των Ωρών Αιχμής ( Peak-load Pricing / PLP )

Η τιμολόγηση των παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη
ζήτηση κατά τις ώρες αιχμής του δικτύου από τη ζήτηση στην υπόλοιπη περίοδο της ημέρας . 
Η peak-load τιμολόγηση βασίζεται στην εύρεση του άριστου επιπέδου οριακών τιμών κόστους
(marginal cost pricing) όπου το συνολικό κόστος υπηρεσιών εξαρτάται τόσο από τη ποσότητα
της καθεμιάς υπηρεσίας όσο και από το κόστος της συνολικής ποσότητας υπηρεσιών . 

Τιμολόγηση Σε Διαφορετικές Χρονικές Περιόδους ( Time-Of-Day Pricing )

Μέθοδος δυναμικής τιμολόγησης των παρεχόμενων δικτυακών υπηρεσιών κατά την οποία η
διαχείριση δικτύου προσδιορίζει ειδικές χρεώσεις σε διαφορετικές περιόδους της ημέρας, 
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Τιμολόγηση Στα Άκρα ( Edge Pricing )

Μοντέλο χρέωσης κατά το οποίο το κόστος παροχής των επικοινωνιακών υπηρεσιών
προσδιορίζεται τοπικά στο σημείο σύνδεσης (access point) του χρήστη με το δίκτυο , παρά σε
οποιοδήποτε άλλο σημείο του καναλιού σύνδεσης . 

Τιμολογιακές Απαιτήσεις Του Διαχειριστή Δικτύου
( Network Operator’s Charging Requirements )

Οι επιδιώξεις των επικοινωνιακών φορέων από την επιβολή των διαφόρων τιμολογιακών
πολιτικών α) Η πραγματοποίηση κέρδους από την παροχή των επικοινωνιακών υπηρεσιών
β) Ο σχεδιασμός του συστήματος καταμέτρησης 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 . γ) Η 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 .

Τιμολογιακές Απαιτήσεις Του Χρήστη
( Customer’s Charging Requirements )

στην α) ικανότητα πρόβλεψης (predictability) του πιθανού ποσού χρέωσης , β) στην ευκολία
χρήσης (ease of use) κατά την επιλογή της εκάστοτε χρέωσης , αλλά και στη γ) διαφάνειας
(traceability) ως προς τη διαδικασία υπολογισμού της χρέωσης
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Τιμολογιακό Μοντέλο Παρισινού Μετρό ( Paris Metro Pricing ( PMP ) )

Μοντέλο χρέωσης κατά το οποίο κάποιο φυσικό κανάλι επικοινωνίας (physical link) μπορεί
να τιμολογηθεί διαφορετικά από χρήστη σε χρήστη . Συγκεκριμένα , ο διαχειριστής δικτύου
μπορεί να διαμοιράσει μια φυσική σύνδεση δικτύου μετατρέποντας την σε δυο λογικές
δικτυακές συνδέσεις , έτσι ώστε οι δυο να διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς την χρέωση
του κάθε πακέτου πληροφορίας (data packet) που μεταφέρεται εντός του δικτύου .

Τιμολόγιο ( Επικοινωνιακών Υπηρεσιών)  ( Tariff (Telecommunication Tariff) )

Γενική έννοια που αφορά την τιμή (price) αλλά και χρέωση (charge) που επιβαρύνουν τον
χρήστη δικτυακών και επικοινωνιακών υπηρεσιών . Παράδειγμα τιμολογίου (tariff) είναι η
μορφή Tariff = α + pT , όπου α είναι το κόστος εγκατάστασης της σύνδεσης , p είναι η τιμή
χρήσης της υπηρεσίας ανά δευτερόλεπτο ενώ Τ είναι η χρονική διάρκεια σύνδεσης στο
δίκτυο σε δευτερόλεπτα

Τρέχον Κόστος ( Current Cost )

Αντιπροσωπεύει το κόστος αγοράς δικτυακών προϊόντων εάν η αγορά είχε πραγματο-
ποιηθεί σήμερα βάσει τρεχόντων τιμών και όχι στο παρελθόν . Η εκτίμηση του τρέχοντος
κόστους καθίσταται αρκετά δύσκολη διαδικασία εξαιτίας της συνεχούς τεχνολογικής
απαξίωσης των προϊόντων πληροφορικής ,

Υπηρεσία Βέλτιστης Απόδοσης ( Best-Effort Service / BES )

Η παροχή δικτυακής υπηρεσίας η οποία δεν εξασφαλίζει ότι οι δικτυακοί πόροι θα είναι σε
θέση να ανακτήσουν κατεστραμμένα δεδομένα όταν υπάρξει αυτή η περίπτωση κατά τη
διάρκεια μετάδοσης τους εντός των κόμβων δικτύου . 



48

Υπηρεσία Μετάδοσης ( Transport Service )

Εκφράζει την ποιότητα της υπηρεσίας μετάδοσης εντός δικτύου . Με τον όρο αυτό αφενός
εκφράζεται η ασφάλεια (guarantee) κατά την μετάδοση πληροφορίας εντός δικτύου χωρίς
ωστόσο να παρέχεται εγγύηση ως προς τον χρόνο που θα απαιτήσει η μετάδοση αυτή . 

Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών ( Telecommunication Service )

Η παροχή υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών προς το κοινό έναντι συγκεκριμένου χρηματικού
ποσού . 

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας ( Value-added Services )

Η έννοια των υπηρεσιών επικοινωνιών δεν περιορίζονται μόνο στην μετάδοση δεδομένων , 
αλλά εμπεριέχει τόσο τις υπηρεσίες επεξεργασίας όσο και απεικόνισης των δεδομένων . Οι
τελευταίες δυο προσθέτουν αξία στην υπηρεσία δικτύου και ανήκουν σε επίπεδο υψηλότερο
από αυτό της υπηρεσίας μεταφοράς δεδομένων . Κατ` αυτήν την έννοια η ηλεκτρονική
περιήγηση (web browsing) αποτελεί υπηρεσία προστιθέμενης αξίας (value-added service) 
που είναι συμπληρωματική της υπηρεσίας μεταφοράς

Υποβοηθούμενοι Οργανισμοί ( Nurtured Firms )

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 ώστε εκείνοι να διευκολυνθούν στην παραγωγή εκτυπωτών
που θα είναι συμβατοί με την τεχνολογία εκτύπωσης που η ίδια προτείνει .
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Υποκατάστατο Προϊόν ή Υπηρεσία ( Substitute Good or Service )

Στα οικονομικά δικτύων μια υπηρεσία θεωρείται υποκατάστατη μιας άλλης όταν η καθεμιά
από αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι της άλλης

Υπολογισμός Λογαριασμού Χρέωσης ( Billing )

Η διαδικασία συλλογής όλων των εγγραφών κόστους που αφορούν την παροχή κάποιας
δικτυακής υπηρεσίας και η αποστολή του τιμολογίου ή γενικότερα του ανάλογου εγγράφου
κόστους προς τον χρήστη-αποδέκτη της υπηρεσίας . 

Υποπροσθετική Συνάρτηση ( Subadditive Function )

Συνήθης έννοια στα οικονομικά δικτύων που εκφράζει μια συνάρτηση κόστους κατά την οποία
η παροχή δυο ή περισσοτέρων επικοινωνιακών υπηρεσιών από κάποιο πάροχο με μεγάλη
αγοραστική ισχύ αντί των υπολοίπων μικρότερων παρόχων ,  μπορεί να πραγμα-τοποιηθεί με
χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το κόστος που θα πραγματοποιούσαν εκείνοι. 

Φυσικό Μονοπώλιο ( Natural Monopoly )

Συνθήκες επικοινωνιακής αγοράς κατά τις οποίες υπάρχει ένας μοναδικός παραγωγός-
πάροχος συγκεκριμένων δικτυακών υπηρεσιών .
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Χρέωση Ανά Σύνδεση ( Per-Connection Charging )

Ένα από τα μοντέλα διαδικτυακής χρέωσης (interconnection charging) που παρουσιάζει δυο
βασικές ιδιότητες : αφενός μεν η γραμμικότητα που παρατηρείται πάνω στο χρόνο μετάδοσης
αλλά και στην ποσότητα πληροφορίας που διακινείται , αφετέρου δε το γεγονός ότι η κάθε
παράμετρος διαδικτυακής χρέωσης αποτελεί άθροισμα των τιμών των επιμέρους παραμέτρων
χρέωσης . 

Χρέωση Ανεξάρτητη Επιχορήγησης ( Subsidy-Free Price / SFP )

Η χρέωση ή αλλιώς τιμή παροχής μιας δικτυακής υπηρεσίας κατά την οποία ο κάθε χρήστης
επιβαρύνεται μόνο με το κόστος παροχής της υπηρεσίας προς τον ίδιο , δηλαδή δεν καλύπτεται
από τη χρέωση του μέρος του κόστους που αναλογεί και σε έναν ή περισ-σότερους άλλους
διαφορετικούς χρήστες . 

Χρέωση Βάσει Του Εύρους Ζώνης
( Expected Capacity Allocation Model (ECAM) )

Μοντέλο χρέωσης που προσδιορίζεται ανάλογα με το επίπεδο εύρους ζώνης που δεσμεύεται
να παράσχει ο πάροχος επικοινωνιακών υπηρεσιών προς το χρήστη βάσει του συμβολαίου
παροχής υπηρεσιών που συμφωνήθηκε μεταξύ τους

Χρέωση Βάσει Του Κόστους ( Cost-Based Pricing )

Η μέθοδος τιμολόγησης δικτυακών υπηρεσιών που αφενός μεν δεν στοχεύει μόνο στη
μεγιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας (social welfare) που προκύπτει για το σύνολο των
χρηστών , αφετέρου δε προϋποθέτει την κάλυψη του κόστους παροχής της εκάστοτε δικτυακής
υπηρεσίας από όλους τους παρόχους . 
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Χρέωση Διαδικτύωσης ( Interconnect Charging )

Η χρέωση επικοινωνιακών υπηρεσιών που για την παροχή τους απαιτείται η διασύνδεση
δικτύων μικρής ή μεγάλης έκτασης . 

Χρέωση Καταμέτρησης Κόστους – Παρακράτησης ( Bill-And-Keep Pricing )

Είδος χρέωσης των δικτυακών υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να παραχθούν μέσα από τη
διαδικτύωση δυο ή περισσοτέρων επικοινωνιακών δικτύων . Κατά το μοντέλο αυτό δεν
αναλαμβάνει να πληρώσει εξ` ελοκλήρου το κόστος της διασύνδεσης ο τηλεπικοινωνιακός
φορέας που πραγματοποίησε κλήση για εγκατάσταση μιας τηλεφωνικής σύνδεσης και ο
οποίος ελέγχει το τοπικό τηλεφωνικό κέντρο (LEC-local exchange carrier) . Το μέρος του
κόστους πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης της τηλεφωνικής σύνδεσης που αφορά το
δίκτυο του επικοινωνιακού φορέα-αποδέκτη της τηλεφωνικής κλήσης , επιβαρύνει μόνο τον
τελικό συνδρομητή . 

Χρέωση Κινητών Επικοινωνιακών Συστημάτων ( Model Of Mobile Billing )

Μοντέλο χρέωσης που εφαρμόζεται στα κινητά επικοινωνιακά συστήματα (mobile 
communication systems) . Οι υπηρεσίες των συστημάτων αυτών παρέχονται από πολλαπλά
επίγεια επικοινωνιακά δίκτυα , το καθένα από τα οποία μπορεί να ελέγχεται και από
διαφορετικό φορέα παροχής υπηρεσιών . 
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Χρέωση Κλήσης ( Call Charge )

Μεταβλητό κόστος που επιβάλλεται στον χρήστη δικτυακών υπηρεσιών για την κάλυψη του
κόστους εξοπλισμού που απαιτείται για την δρομολόγηση της κλήσης από το τηλεφωνικό
κέντρο του αποστολέα προς το τηλεφωνικό κέντρο του παραλήπτη της κλήσης. Το κόστος
αυτό υπολογίζεται είτε βάσει σταθερής ανά κλήση τιμολόγησης , είτε βάση μεταβλητής ανά
κλήση τιμολόγησης που εξαρτάται από τον χρόνο κλήσης ή την απόσταση της κλήσης ή και
τα δυο . Η χρέωση κλήσης (call charge) μπορεί επίσης να διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια
της ημέρας .  

Χρέωση Πρόσβασης ( Access Pricing )

Η χρέωση από την εκμίσθωση δικτυακής υποδομής και αρχιτεκτονικής του επικοινωνια-
κού φορέα που την κατέχει προς έναν ή περισσότερους παρόχους δικτυακών υπηρεσιών που
την χρησιμοποιούν . 
. 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 . 

Χρέωση Στη Μια Πλευρά Σύνδεσης (CPNP Pricing  (calling-party’s-network pays ) )

Η CPNP τιμολόγηση αποτελεί συνηθισμένο μοντέλο διαδικτυακής χρέωσης και αναφέρεται
κυρίως στη μετάδοση φωνής (voice) ανάμεσα σε τηλεφωνικούς κόμβους . Κατά το μοντέλο
αυτό αναλαμβάνει να πληρώσει εξ` ελοκλήρου το κόστος της διασύνδεσης ο
τηλεπικοινωνιακός φορέας που πραγματοποίησε κλήση για εγκατάσταση μιας τηλεφωνικής
σύνδεσης και ο οποίος ελέγχει το τοπικό τηλεφωνικό κέντρο (LEC-local exchange carrier) .
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Χρέωση Υπηρεσιών ( Charge )

Η χρέωση ενός παρόχου δικτυακών και επικοινωνιακών υπηρεσιών προς τον αποδέκτη ή
χρήστη των υπηρεσιών αυτών . 

Χρέωση Χρονικών Διαστημάτων ( Pricing Intervals )

Μοντέλο χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο η τιμολόγηση μεταβάλλεται
κατά διαφορετικά χρονικά διαστήματα (intervals of time) .Όταν καθορίζονται από τον πάροχο
υπηρεσιών μικρά διαστήματα στα οποία θα ισχύει η ίδια τιμολόγηση των υπηρεσιών , το
επίπεδο συμφόρησης του δικτύου ελέγχεται αποτελεσματικότερα καθώς η χρέωση
μεταβάλλεται γρήγορα κατόπιν μεταβολών στη ζήτηση υπηρεσιών από τους χρήστες . 


