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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός πως στην ιστορία του πλανήτη μας η ανάγκη όλων
των πλασμάτων ήταν και είναι η επικοινωνία. Παρόλα αυτά, μόνο τα ανθρώπινα όντα
έχουν αδιαφιλονίκητα αναπτύξει τους καταλληλότερους και πιο προηγμένους
τρόπους επικοινωνίας. Τη δεκαετία του ‘70, έγινε εφικτή η χρήση τηλεφωνικών
γραμμών και την προηγούμενη δεκαετία έγινε ευρεία χρήση των

ηλεκτρονικών

υπολογιστών και υιοθετήθηκαν νέες τεχνολογίες για τις τηλεπικοινωνίες.
Σήμερα μπορούμε να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(e-mail), οι on-line real-time συνομιλίες (chat), η κινητή (mobile) επικοινωνία, αλλά
προ πάντων η διάδοση του διαδικτύου (Internet), καθώς επίσης και η ολοκλήρωση
φωνής και δεδομένων αναπτύχθηκαν και οδήγησαν πραγματικά στην επανάσταση της
επόμενης γενιάς. Όλα αυτά πλέον δεν είναι περιορισμένα σε ένα «κουτί» αλλά ο κάθε
άνθρωπος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι νομικό πρόσωπο, μπορεί να τα
χρησιμοποιήσει από οπουδήποτε κι αν βρίσκεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη φράση "Σερφάρω στο
internet ", εννοώντας πως επισκέπτονται ιστοσελίδες μέσο του Παγκοσμίου
ισ τ ο ύ .^ ν ΐ^ και Baroudi, 2004). Ο παγκόσμιος ιστός όμως είναι μα υπηρεσία του
internet και όχι αυτό καθ’αυτό. Το Διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από
χιλιάδες δίκτυα κάθε μορφής, διασκορπισμένα σε όλη την υδρόγειο.(ΣτεργιοπούλουΚαλατζή et al., 2007).Η δημιουργία του ξεκίνησε το 1969, με τον προγονό του
σημερινού διαδίκτυο το ARPAnet αποτελούμενο αρχικά από τέσσερεις και μόνο
υπολογιστές. Χρήστες του εκείνη την εποχή ήταν μόνο επιστήμονες και ερευνητές
(Γουλτίδης, 2004). Σήμερα, το διαδίκτυο συνδέει εκατομμύρια χρήστες στον πλανήτη
και αποτελεί τη

μεγαλύτερη πηγή πληροφορίας.

Στο Internet βρίσκονται

καταχωρημένες πληροφορίες χρήσιμες για κάθε επιστήμονα, εταιρεία, οργανισμό,
εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά και γενικά για κάθε σύγχρονο άνθρωπο (ΣτεργιοπούλουΚαλατζή et al., 2007). Με την πάροδο των ετών και τη εξέλιξη της τεχνολογίας το
Διαδίκτυο πέρασε από μία σειρά τρόπων σύνδεσης( PSTN, ISDN, ADSL,)
καταλήγοντας σήμερα στο Ασύρματο ή «κινητό» Διαδίκτυο^ΑΡ), μια τεχνολογία η
οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να συνδεθεί στο internet με τη χρήση μιας
ασύρματης

συσκευής

όπως,

για

παράδειγμα

το

κινητό

του

τηλέφωνο

(Γουλτίδης,2004). Οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν εύκολα και γρήγορα να
περιηγηθούν σε μία τεράστια βάση πληροφοριών, να αποστείλουν και να λάβουν
αρχεία, να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και γενικά να
χρησιμοποιήσουν ένα πλήθος πολυάριθμών υπηρεσιών που έχουν στη διάθεση τους.
Καθώς το ασύρματο internet και τα κινητά τηλέφωνα δεν αποτελούν πλέον μια
πολυτέλεια αλλά ένα αγαθό, το ασύρματο internet υιοθετείται όλο και πιο συχνά από
συνηθισμένους καταναλωτές, κάνοντας τη σύνδεση με το διαδίκτυο προσβάσιμη και
πανταχού παρούσα.( Liu και Li, 2009).
Οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν ποικίλες και σημαντικές
προκλήσεις, οι οποίες προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς, την
εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων και τη συνεχή
8

αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για την επιτυχή αντιμετώπιση των
προκλήσεων αυτών, οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να προχωρήσουν σε επενδύσεις
και σε καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη τους,
να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα υποδομή και τέλος να εγγυηθούν την απρόσκοπτη
λειτουργία και συνεργασία με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους.

1.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η σημερινή εξέλιξη των δικτύων κινητών επικοινωνιών ίσως ήταν κάτι πολύ δύσκολο
να προβλέψει ή και να φανταστεί κανείς πριν από 20 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια οι
ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής οδήγησαν
στην ανάπτυξη των δικτύων και κυρίως στην επικράτηση του διαδικτύου. Το Intemet
αποτελείται από χιλιάδες δίκτυα κάθε μορφής, διασκορπισμένα σε όλη την υδρόγειο
(Στεργιοπούλου-Καλατζή et ο1., 2007). Με την πάροδο των ετών βασικός στόχος του
Intemet ήταν να χρησιμοποιείται από μεμονωμένα άτομα για λόγος ψυχαγωγίας,
αλλά και στον χώρο των επιχειρήσεων για επαγγελματικούς λόγους.
Επομένως, το ερευνητικό πρόβλημα είναι κατά το πόσο το ασύρματο διαδίκτυο έχει
εξαπλωθεί και στους δύο αυτούς τομείς βάση των χαρακτηριστικών του.

1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

H ραγδαία ανάπτυξη του «κινητού» internet τα τελευταία έτη και η εμπλοκή του με
το marketing των επιχειρήσεων, υπήρξαν οι βασικές αιτίες εξάπλωσης του.
Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγεται έρευνα με βασικό σκοπό να μελετήσει το «κινητό»
διαδίκτυο στην Ελλάδα, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του και τις
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις ομάδες χρηστών που το χρησιμοποιούν.
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1.4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά του ασύρματου διαδικτύου,
τα οποία βοηθούν ή όχι στο να γίνει η μορφή αυτή του

ευρέως διαδεδομένη.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:
Πως είναι αποκεντρωμένο και αυτοδιαχειριζόμενο.
^ Παρέχει πληθώρα πληροφοριών σε όλους τους χρήστες του ανά των κόσμο.
^ Συνδέει όλους τους υπολογιστές του παγκόσμιου ιστού αφού εξαπλώθηκε σε
ολόκληρο τον πλανήτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.
^ Έχει τη δυνατότητα να εθίζει τους χρήστες του αφού μέσο της εξερεύνησης
του δίνει στο χρηστή απεριόριστες δυνατότητες.
Είναι ένας συνεχείς εξελισσόμενος τομέας της τεχνολογίας.
Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά, η έρευνα θα προσπαθήσει να αναδείξει την
σημαντικότητά τους, προς ωφέλεια των χρηστών, για την βελτίωση της απόδοσής
τους.

1.5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το διαδίκτυο καλύπτει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην Ελληνική πραγματικότητα.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια κατανόησης της αξίας του
«κινητού» διαδικτύου για επιχειρηματικούς σκοπούς. Πιο αναλυτικά

στο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 με τίτλο «Εισαγωγή» αναφέρονται οι βασικές έννοιες και η
διαχρονικότητα του θέματος, σύμφωνα με τις απόψεις διαφόρων ερευνητών.
Επιπλέον, παρουσιάζονται το ερευνητικό πρόβλημα, ο σκοπός και τα οφέλη της
έρευνας. Στη συνέχεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 γίνεται αναφορά στο διαδίκτυο. Δηλαδή
αναλύεται η έννοια του διαδικτύου και παρατίθεται η σχετική ιστορική αναδρομή,
επίσης αναλύεται πως ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έφτασε στην σημερινή του
ανάπτυξη αφού πρώτα αναλυθεί από ποιες γενιές πέρασε. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 που
φέρει τίτλο «Το ‘κινητό’ ίντερνετ», διατυπώνεται ο ορισμός του χαρακτηρισμού
‘κινητό’ ίντερνετ ενώ αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και το κόστος αυτού.
Ακολουθεί το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 όπου αναλύεται «Η ανάπτυξη του ‘κινητού ίντερνετ’
στα πλαίσια των επιχειρήσεων». Δηλαδή, γίνεται λόγος για τα επιχειρηματικά
μοντέλα του «κινητού» εμπορίου, τι νοείται λέγοντας <^- εμπόριο», ποιες αλλαγές
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επέφερε και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει. Επιπρόσθετα, γίνεται εκτενής αναφορά
των κλάδων, των υπηρεσιών και των προϊόντων που αγγίζει το «κινητό» εμπόριο.
Εν συνεχεία, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 παρουσιάζονται οι υποθέσεις καθώς επίσης και το
ερευνητικό μοντέλο στα οποία στηρίχθηκε η παρούσα μελέτη. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
(εμπειρική μελέτη) περιλαμβάνεται μια ανάλυση σχετικά με την έρευνα του
ερωτηματολόγιου. Δηλαδή έχει καταγραφεί αναλυτικά όλη η διαδικασία εκπόνησης
της ερευνητικής διαδικασίας. Τέλος στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της υφιστάμενης έρευνας, ενώ ακολουθούν συμπερασματικές
παρατηρήσεις στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στην
παρούσα έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Το διαδίκτυο ή Internet όπως είναι η διεθνής ονομασία του που έχει επικρατήσει,
είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο αποτελείται από χιλιάδες μικρότερα δίκτυα
υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ένα κοινό
πρωτόκολλο επικοινωνίας, το TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol). Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος internet προκύπτει από τη σύνθεση λέξεων
inter-network. Στην πιο εξειδικευμένη και περισσότερο χρησιμοποιούμενη μορφή
του, με τους όρους διαδίκτυο ή Ίντερνετ περιγράφεται το παγκόσμιο πλέγμα
διασυνδεδεμένων υπολογιστών και των υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχει
στους χρήστες. Οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν εύκολα και γρήγορα να
περιηγηθούν σε μια τεράστια βάση πληροφοριών, να αποστείλουν και να λάβουν
αρχεία, να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και γενικά να
χρησιμοποιήσουν ένα πλήθος πολυάριθμων υπηρεσιών που έχουν στη διάθεση τους
(Κέντρο υπολογιστών και δικτύων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

2.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Το σημερινό Internet αποτελεί εξέλιξη του ARPANET. Ενός δικτύου που άρχισε να
αναπτύσσεται πειραματικά στα τέλη της δεκαετίας του 60 στις ΗΠΑ (Διαμαντάκης
Π. 2011). Στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ οι ερευνητές ξεκινούν να πειραματίζονται με
τη

διασύνδεση

απομακρυσμένων

υπολογιστών

μεταξύ

τους.

Το

δίκτυο ARPANET γεννιέται το 1969 με πόρους του προγράμματος ARPA (Advanced
Research Project Agency) του Υπουργείου Άμυνας, με σκοπό να συνδέσει το
Υπουργείο με στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς και να αποτελέσει ένα
πείραμα για τη μελέτη της αξιόπιστης λειτουργίας των δικτύων. Στην αρχική του
μορφή, το πρόγραμμα απέβλεπε στον πειραματισμό με μια νέα τεχνολογία γνωστή
σαν μεταγωγή πακέτων (packet switching), σύμφωνα με την οποία τα προς μετάδοση
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δεδομένα κόβονται σε πακέτα και πολλοί χρήστες μπορούν να μοιραστούν την ίδια
επικοινωνιακή γραμμή.
Στόχος ήταν η δημιουργία ενός διαδικτύου που θα εξασφάλιζε την επικοινωνία
μεταξύ απομακρυσμένων δικτύων, έστω και αν κάποια από τα ενδιάμεσα συστήματα
βρίσκονταν προσωρινά εκτός λειτουργίας. Κάθε πακέτο θα είχε την πληροφορία που
χρειάζονταν για να φτάσει στον προορισμό του, όπου και θα γινόταν η επανασύνδεση
του σε δεδομένα τα οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο τελικός χρήστης. Το
παραπάνω σύστημα θα επέτρεπε σε υπολογιστές να μοιράζονται δεδομένα και σε
ερευνητές

να

υλοποιήσουν

το

ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο.

Το

1983,

το

πρωτόκολλο TCP/IP (δηλ. ο συνδυασμός των TCP και IP) αναγνωρίζεται ως πρότυπο
από

το

Υπουργείο

Άμυνας

των

ΗΠΑ.

Η

συστήματος Berkeley UNIX το οποίο περιλαμβάνει

έκδοση

toTCP/IP

του

λειτουργικού

συντελεί στη γρήγορη

εξάπλωση της διαδικτύωσης των υπολογιστών. Χρήστες του εκείνη την εποχή ήταν
μόνο επιστήμονες και ερευνητές (Γουλτίδης, 2004). Εκατοντάδες Πανεπιστήμια
συνδέουν τους υπολογιστές τους στο ARPANET, το οποίο επιβαρύνεται πολύ και το
1983, χωρίζεται σε δύο τμήματα: στο MILNET (για στρατιωτικές επικοινωνίες) και
στο νέο ARPANET (για χρήση αποκλειστικά από την πανεπιστημιακή κοινότητα και
συνέχιση της έρευνας στη δικτύωση).
Το 1985, το National Science Foundation (NSF) δημιουργεί ένα δικό του γρήγορο
δίκτυο, το NSFNET χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP, προκειμένου να
συνδέσει πέντε κέντρα υπερ-υπολογιστών μεταξύ τους και με την υπόλοιπη
επιστημονική κοινότητα. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, όλο και περισσότερες
χώρες συνδέονται στο NSFNET (Καναδάς, Γαλλία, Σουηδία, Αυστραλία, Γερμανία,
Ιταλία, κ.α.). Χιλιάδες πανεπιστήμια και οργανισμοί δημιουργούν τα δικά τους δίκτυα
και τα συνδέουν πάνω στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο το οποίο αρχίζει να γίνεται γνωστό
σαν INTERNET και να εξαπλώνεται με τρομερούς ρυθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το 1990, το ARPANET πλέον καταργείται (Κυριακούλιας Κ., κ.α. 2006). Όλο και
περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα to
1990. Το 1993, το εργαστήριο CERN στην Ελβετία παρουσιάζει το World Wide
Web (WWW) (Παγκόσμιο Ιστό) που αναπτύχθηκε από τον Tim Berners-Lee.
Πρόκειται για ένα σύστημα διασύνδεσης πληροφοριών σε μορφή πολυμέσων
(multimedia) που βρίσκονται αποθηκευμένες σε χιλιάδες υπολογιστές του Internet σε
ολόκληρο τον κόσμο και παρουσίασής τους σε ηλεκτρονικές σελίδες, στις οποίες
μπορεί να περιηγηθεί κανείς χρησιμοποιώντας το ποντίκι. To γραφικό αυτό
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περιβάλλον έκανε την εξερεύνηση του Internet προσιτή στον απλό χρήστη.
Παράλληλα, εμφανίζονται στο Internet διάφορα εμπορικά δίκτυα που ανήκουν σε
εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISP) και
προσφέρουν πρόσβαση στο Internet για όλους.
Οποιοσδήποτε διαθέτει PC και modemμπορεί να συνδεθεί με το Internet σε τιμές που
μειώνονται διαρκώς. Το 1995, το NSFNET καταργείται πλέον επίσημα και το φορτίο
του μεταφέρεται σε εμπορικά δίκτυα (Θεοδότου Θ., 2011).
Επιπρόσθετα το 1996 δίνονται 7 νέες καταλήξεις domain, οι: .firm, .store, .web, .arts,
.rec, .info, .nom. Μέσα στον επόμενο χρόνο εμφανίζεται η τεχνολογία Push ενώ το
1998 γίνονται οι πρώτες δημοσιεύσεις για τη γλώσσα XML και το 1999
πραγματοποιούνται οι πρώτες διαδικτυακές ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.
Στις αρχές του 2000 όμως είχε ραγδαία εξέλιξη με το λανσάρισμα του Διαδικτύου σε
ένα κινητό τηλέφωνο από τότε και έως σήμερα έχουν δοθεί επτά νέες καταλήξεις
domain. Αυτές είναι οι .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro. Επίσης, έχουν
γίνει οι πρώτες μεταδόσεις με χρήση του Internet 2, έχει υλοποιηθεί το πλήρες
σύνολο χαρακτήρων Unicode και έχει δημιουργηθεί το ταχύτατο Global Terabit
Research Network (GTRN) (Σταμάτη Γ.).
Ο μέσος καταναλωτής το βρήκε σχεδόν αδύνατο να βρει WAP σύνδεση
χρησιμοποιώντας

το κινητό του τηλέφωνο.

Μερικά όμως μοντέλα κινητών

τηλεφώνων είχαν ενσωματωμένο Web browsers, παρότι ότι η σύνδεση ασύρματων
μεταφορέων ήταν εξαιρετικά δαπανηρή (Camp, 2008). Η πόρτα για το κινητό Internet
άνοιξε το 2008 με το λανσάρισμα της δεύτερης γενιάς κινητών τηλεφώνων όπως το i
phone της Apple με πλήρη 3G σήμα. Το κινητό Διαδίκτυο έχει γίνει πολυπόθητο
εργαλείο των εταιριών αφού μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διαφήμιση των
προϊόντων, σύμφωνα με τη Nielsen Mobile (Perez, 2009). Στις ΗΠΑ, υπήρχαν πλέον
95 εκατομμύρια συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στο Internet και 40 εκατομμύρια
ενεργοί χρήστες. Τα έσοδα που αποκομίσθηκαν από το «κινητό» internet κατά το
πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους ανερχόντουσαν στο εξωφρενικό ποσό για την εποχή,
των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων (Mcmanus, 2010). Ενώ την ίδια χρονιά το
ασύρματο internet έκανε τα πρώτα του δειλά βήματα και στην Ελλάδα. Ο Ceo (2008)
της Google Eric Schmidt δήλωσε σε συνεντευξή του ότι το κινητό Internet θα είναι
πράγματι η επόμενη μεγάλη διαφημιστική πλατφόρμα (Ogren, 2008). Το 2010 σε
έκθεση, με τίτλο « Mobile Internet 2010 », ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν περισσότερα
από 4 δισεκατομμύρια συνδρομητές ασύρματων σε παγκόσμιο επίπεδο και οι
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περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν το κινητό τους ως το κύριο μέσο σύνδεσης
στον παγκόσμιο ιστό (Perez, 2009). Στις αρχές του 2011 πραγματοποιήθηκε το
Global Mobile Internet Conference (G M IQ T είναι το GMIC είναι το μεγαλύτερο
συνέδριο, παγκόσμιου χαρακτήρα για το «κινητό» internet. Το GMIC παρουσίασε
ειδικά κινητά δίκτια για σύνδεση στο διαδίκτυο ώστε οι επιχειρήσεις μπορούν να
επικοινωνούν μεταξύ τους, από την κορυφή της βιομηχανίας και την λήψη των
πρωτοβουλιών τους ως την τελική προώθηση των αγαθών. Επίσης ενημέρωνε τους
σύνεδρους αλλά και κατ’ επέκταση όλο τον πλανήτη για τις νέες προκλήσεις, τις νέες
ευκαιρίες και τους νέους ηγέτες στην παγκόσμια αγορά της κινητής τηλεφωνίας στο
δ ια δ ίκ τυ ο ^ Ν ^ , 2011).
Σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές :Η χρήση του Internet κατά μέσο όρο διπλασιάζεται
σταθερά κάθε χρόνο από το 1981.
Από το 1981 ως το 1995, ο αριθμός των κόμβων (στους οποίους οι χρήστες
συνδέονται για να επικοινωνήσουν με το δίκτυο) αυξήθηκε από περίπου 500 χιλιάδες
σε 6,5 εκατομμύρια.
Ο τρέχων αριθμός αύξησης είναι 500 χιλιάδες νέοι κόμβοι ανά μήνα.
Οι χρήστες, από τους οποίους το 70% βρίσκεται στις ΗΠΑ, καλύπτουν 30 χιλιάδες
δίκτυα σε 72 χώρες.
Οι στατιστικές για το ποιοι χρησιμοποιούν το Internet περισσότερο δείχνουν:
Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που χρησιμοποιούν το Internet είναι άντρες με
υψηλό εισόδημα.
Στην Ευρώπη το 88% των χρηστών είναι άντρες ηλικίας 22-36 ετών και
χρησιμοποιούν το δίκτυο 6-10 ώρες την εβδομάδα, κυρίως μέσω των ιστοσελίδων
Web.
Στις ΗΠΑ, το 44% των κόμβων ανήκουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (που παρέχουν
πρόσβαση σε συνδρομητές), ενώ το 36% ανήκουν σε εκπαιδευτικά ινστιτούτα.
Το 60% των 500 πλουσιότερων επιχειρήσεων των ΗΠΑ έχουν παρουσία στο Internet
και το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας ανάπτυξης οφείλεται στον τομέα του
εμπορίου (Κυριακούλιας Κ., 2006).
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2.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Ο όρος «κινητή τηλεφωνία» νοείται ως η επίτευξη τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ
συνδρομητών οι οποίοι κινούνται ή είναι σταθεροί και δεν χρησιμοποιούν σταθερή
τηλεφωνική συσκευή (Βούλγαρη Ε., 2006).

2.4 ΟΙ ΓΕΝΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Το παραδοσιακό τηλεφωνικό σύστημα δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αυξανόμενο
σύνολο χρηστών. Πολλοί άνθρωποι θέλουν πια να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις από
αεροπλάνα, αυτοκίνητα, πισίνες, ή καθώς τρέχουν στο πάρκο. Μέσα σε λίγα χρόνια
θα θέλουν επίσης να μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να
περιηγούνται στον ιστό από όλες αυτές τις τοποθεσίες, και από ακόμα περισσότερες.
Κατά συνέπεια, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την ασύρματη τηλεφωνία.
Τα ασύρματα τηλέφωνα έχουν δύο βασικές παραλλαγές: τα τηλέφωνα χωρίς καλώδιο
και τα κινητά τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα χωρίς καλώδιο (cordless phones) είναι
συσκευές που αποτελούνται από ένα σταθμό βάσης και μια συσκευή χειρός, οι οποίες
πουλιούνται ως πακέτο για οικιακή χρήση. Θα εστιάσουμε στο σύστημα κινητής
τηλεφωνίας, το οποίο χρησιμοποιείται για επικοινωνία φωνής και δεδομένων σε
ευρεία περιοχή. Τα κινητά τηλέφωνα (mobile phones) έχουν περάσει από τρεις
διακριτές γενιές, με διαφορετικές τεχνολογίες:
S Αναλογική φωνή (1η γενιά - 1G).
S Ψηφιακή φωνή (2η γενιά - 2G).
S Ψηφιακή φωνή και δεδομένα (3η γενιά - 3G).
S Υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης (4η γενιά - 4G).
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2.4.1 ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ / 1G

Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της
δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 τα κινητά
τηλέφωνα ήταν ογκώδη για να μεταφέρονται στην τσέπη κι έτσι ήταν εγκατεστημένα
κυρίως σε αυτοκίνητα (J. Korhonen, 2003). Η πρώτη γενιά χρησιμοποιούσε τεχνικές
αναλογικής μετάδοσης για την κίνηση αποκλειστικά φωνής και η υποστήριξη της
κινητικότητας των χρηστών ήταν υποτυπώδης και προβληματική. Η τεχνική
πολυπλεξίας που χρησιμοποίησε η πρώτη γενιά ήταν πολλαπλή προσπέλαση με
διαίρεση συχνότητας (Frequency Division Multiply Access - FDMA). Δεν υπήρχε
δηλαδή, κάποιο πρότυπο που να επικράτησε αλλά διάφορα ανταγωνιστικά
συστήματα. Τα κυριότερα και πιο πετυχημένα συστήματα που αναπτύχθηκαν είναι:
TACS (Total Access Communication System),
NMT (Nordic Mobile Telephone),
AMPS (Advanced Mobile Phone Service) (H. Gruber, 2005).

2.4.2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ / 2G

Στην αρχή της δεκαετίας του '90 άρχισε η απογείωση των κινητών τηλεφώνων,
με την ψηφιοποίηση δικτύων (GSM) και συσκευών. Τα κινητά έγιναν μικρότερα και
πιο ελαφριά (100-200 γραμμάρια) ενώ παράλληλα υποστήριζαν την αποστολή
σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και τη λήψη εικονιδίων (J. Korhonen, 2003).
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όπου άρχισε να υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη
απαίτηση για μεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύων και για λειτουργίες ασφάλειας, τα
συστήματα πρώτης γενιάς φάνηκαν ανεπαρκή. Έτσι οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη των
ασύρματων συστημάτων δεύτερης γενιάς (2G), που βασίζονταν σε ψηφιακή
τεχνολογία και όχι αναλογική (C.Courcoubetis, R. Weber, 2003).
Η τεχνολογία δεύτερης γενιάς έκανε ένα επαναστατικό βήμα στις αρχές της δεκαετίας
του

1990,

με την

εμφάνιση

ενός

δικτύου

τηλεπικοινωνίας

μεγαλύτερης

χωρητικότητας, που ονομάστηκε Global System for Mobile Communication (GSM).
Το δίκτυο GSM ήταν η βασική εξέλιξη που έγινε στην Ευρώπη, αλλά το πρότυπο
διαδόθηκε ευρέως και σε άλλα μέρη του κόσμου και έκανε δυνατές (και λιγότερο
17

ακριβές) τις διεθνείς εμπορικές κλήσεις roaming. Τα δίκτυα αυτά ήταν μια σημαντική
εξέλιξη στην ανάπτυξη του κινητού εμπορίου καθώς, όχι μόνο ενοποιούσαν
διαφορετικά πρότυπα, αλλά επίσης ήταν και το πρώτο πρότυπο που καθόριζε πλήρως
ολόκληρη την αρχιτεκτονική των δικτύων.
Η δεύτερη γενιά κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιεί ψηφιακή κωδικοποίηση ενώ η
επικοινωνία μεταξύ των τηλεφώνων και του βασικού σταθμού παίρνει την μορφή
μιας κρυπτογραφημένης ροής δεδομένων, που κάνει την υποκλοπή πιο δύσκολη
συγκριτικά με την τεχνολογία πρώτης γενιάς. Εκτός αυτού εμφανίζεται η δυνατότητα
λήψης περιορισμένης ποσότητας δεδομένων, όπως μηνύματα κειμένου, μέσω της
υπηρεσίας Short Messaging Service (SMS) και περιήγηση στο Κινητό Διαδίκτυο,
μέσω της υπηρεσίας WAP (Wireless Applications Protocol). Υπάρχει όμως και η
εμφάνιση ιδιόκτητων πρωτοκόλλων όπως είναι το iMode.
Ωστόσο, ένα σημαντικό μειονέκτημα στα δίκτυα GSM της δεύτερης γενιάς είναι το
γεγονός ότι είναι βασικά, δίκτυα τηλεπικοινωνίας φωνής, με περιορισμένη
δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία διάφορων
βελτιωμένων εκδόσεων κινητών τηλεφώνων δεύτερης γενιάς με πιο εκτεταμένες
δυνατότητες δεδομένων, όπως υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης και συνεχούς
συνδεσιμότητας μέσω του General Packet Radio Service (GPRS).
Οι υπηρεσίες αυτές εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας 1990 και αναφέρονται ως
τεχνολογίες “γενιάς 2,5” (2.5G). Πρόκειται δηλαδή για βελτιωμένες τεχνολογίες
μεταξύ πρώτης και δεύτερης γενιάς. Μέσω του GPRS το WAP καθώς και άλλες
εφαρμογές μπορούν να προσπελαύνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα από ότι μέσω
του GSM. Τέλος λίγο χρονικό διάστημα αργότερα, έχουμε την εμφάνιση της «γενιάς
2,75» όπου περιλαμβάνει την πολλά υποσχόμενη τεχνολογία EDGE όπου υποδηλώνει
μια ενδιάμεση μεταβατική γενιά πριν το 3G (C.Courcoubetis, R. Weber, 2003).
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2.4.3 ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ / 3G

Τα δίκτυα τρίτης γενιάς αναπτύχθηκαν μέσω των πιο εξελιγμένων συστημάτων
δεύτερης γενιάς. Ο σκοπός των συστημάτων της τρίτης γενιάς είναι να παρέχουν μια
σειρά σταθερών οι οποίες μπορούν να συναντήσουν ένα πλήθος ασύρματων
εφαρμογών και να παρέχουν παγκόσμια πρόσβαση. Στα ασύρματα συστήματα τρίτης
γενιάς η διάκριση μεταξύ ασύρματων τηλεφώνων και κυψελοειδών. Τα συστήματα
τρίτης γενιάς χρησιμοποιούν το Β - ISDN (Broadband integrated services digital
network) για να παρέχουν πρόσβαση στα δίκτυα πληροφοριών όπως αυτό του
διαδικτύου και άλλων δημοσίων και ιδιωτικών βάσεων δεδομένων.
Τα συστήματα τρίτης γενιάς μεταφέρουν πολλών ειδών πληροφορίες όπως φωνή,
δεδομένα και εικόνα λειτουργούν στις συγκεκριμένες περιοχές και εξυπηρετούν τους
σταθερούς χρήστες και τους χρήστες εκείνους οι οποίοι ταξιδεύουν (H. Gruber,
Cambridge, 2005). Οι όροι ιδιωτικό σύστημα τηλεπικοινωνίας (PCS) και ιδιωτικό
διαδίκτυο επικοινωνίας (PCN) χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν την συμβατότητα
των συστημάτων τρίτης γενιάς με τις κινητές συσκευές. Άλλες ονομασίες για το PCS
περιλαμβάνουν το πιο πρόσφατα αποκαλούμενο ΙΜΤ (International mobile
telecommunication) και το UMTS (Universal mobile telecommunication system) για
προηγμένες προσωπικές υπηρεσίες στην Ευρώπη.
Τα καινούργια κινητά τηλέφωνα ενσωματώνουν έγχρωμες οθόνες, ψηφιακές κάμερες,
μεγάλη μνήμη και δυνατότητες αναπαραγωγής multimedia αρχείων, αποστολής και
λήψης μηνυμάτων MMS που αποτελεί στην ουσία την εξέλιξη των SMS, καθώς και
πολλά παιχνίδια. Ως γενιά χαρακτηρίζεται το σύνολο των ασύρματων τεχνολογιών
που επιτρέπουν τη μετάδοση φωνής ή και δεδομένων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Μεταξύ των τεχνολογιών αυτών είναι οι WCDMA, CDMA2000, UMTS και EDGE.
Το WCDMA ή Wideband Code Multiple Division Access, έχει ήδη επιλεχθεί ως το
"σύστημα" τρίτης γενιάς, που θα χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη, Ιαπωνία και στις
ΗΠΑ (C.Courcoubetis, R. Weber, 2003).
Τα κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν μεγάλο
αριθμό χρηστών και αποδεικνύονται αποτελεσματικότερα από τα κινητά της δεύτερης
γενιάς έτσι ώστε να επιτρέπουν μελλοντική επέκταση στην χωρητικότητα των
χρηστών (K. Wesolowski, 2002). Συνεπώς, η τεχνολογία της γενιάς 3G δίνει έμφαση
στις υπηρεσίες που είναι επικεντρωμένες στα δεδομένα (όπως το «Κινητό»
Διαδίκτυο), με βελτιωμένες δυνατότητες φωνής και πολυμέσων. Προκειμένου να
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υποστηριχθεί η τεχνολογία της τρίτης γενιάς αναπτύχθηκε μια νέα υπηρεσία
δικτύωσης που αντικατέστησε το δίκτυο GSM και ονομάζεται Universal Mobile
Telephony System (UMTS). Οι βελτιώσεις και εξελίξεις αυτής της γενιάς σε
σύγκριση με τη προηγούμενη περιλαμβάνουν:
Μεταφορά δεδομένων σε μεγάλο εύρος μετάδοσης,
Βελτιωμένη ασφάλεια και λειτουργίες κρυπτογράφησης,
Βελτιώσεις στα ολοκληρωμένα κυκλώματα και στη ζωή της μπαταρίας,
Βελτιώσεις στην οθόνη και στις δυνατότητες χειρισμού των δεδομένων,
Συνεχή σμίκρυνση των κινητών τηλεφώνων,
Βελτιώσεις στην χωρητικότητα,
Βελτιώσεις στον χρόνο αποστολής μηνυμάτων εικόνας (MMS)
Ουσιαστικά τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής πολύ σημαντικής γενιάς είναι τα
ακόλουθα! Bannister et. Al., 2005):
Οι βίντεο-κλήσεις είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις πιο πολυσυζητημένες υπηρεσίες
των δικτύων 3G. Πλέον, με αυτή τη τεχνολογία μπορούμε να βλέπουμε τους
συνομιλητές μας ζωντανά στην οθόνη του κινητού μας. Φυσικά, θα πρέπει οι χρήστες
να έχουν προμηθευτεί κινητά τηλέφωνα συμβατά με αυτή την τεχνολογία.
Οι υψηλές ταχύτητες ασύρματης μεταφοράς δεδομένων είναι ένα ακόμη από τα
πλεονεκτήματα των δικτύων 3G. Η σύνδεση στο Internet εκτός από άμεση και
ασύρματη, θα σας δώσει πλέον και ταχύτητες που φθάνουν τα 384kbps - ανάλογες
δηλαδή με αυτές της σταθερής τεχνολογίας xDSL.
Οι υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων βοηθούν αρκετά στην πιο γρήγορη και
άμεση χρήση διαφόρων multimedia εφαρμογών.
Υψηλής ποιότητας παιχνίδια, τα οποία θα μπορούν να παίζονται online σε
πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονα με άλλους παίκτες.
Υπηρεσίες εύρεσης θέσεως, σε συνδυασμό με την τεχνολογία GPS, οι οποίες θα
μπορούν να παρέχουν χάρτες τη περιοχής που βρισκόμαστε, εύρεση βέλτιστης
διαδρομής προς τον προορισμό μας, γειτονικά σημεία ενδιαφέροντος κλπ.
Μετά την ευρεία διείσδυση της τεχνολογίας 3G αναμένεται να διατεθούν ακόμη
περισσότερες υπηρεσίες, όπως μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών και υπηρεσίες
παγκόσμιας περιαγωγής.
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2.4.4 ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ / 4G

Τα τέταρτης γενιάς δίκτυα υποστηρίζουν υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης
δεδομένων, τουλάχιστον κατά μια τάξη μεγέθους, και επαρκή ποιότητα υπηρεσιών
(QoS) σε σχέση με τα δίκτυα 3ης γενιάς. Η κατανομή φάσματος θα είναι τέτοια ώστε
να υποστηρίζονται οι υψηλοί αυτοί ρυθμοί πάνω σε κυψέλες μεσαίου μεγέθους
(Γιαλαμά Α. κ.α. 2011). Οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων είναι 100Mbps και άνω και
παρέχουν υπηρεσίες

πολυμέσων

με

χαμηλότερο κόστος.

Τα δίκτυα που

χρησιμοποιούνται, πρόκειται να αποτελούνται εξ' ολοκλήρου από κυκλώματα
μεταγωγής πακέτων, ενώ όλα τα στοιχεία του δικτύου θα είναι ψηφιακά. Σημαντικό
χαρακτηριστικό των δικτύων 4ης γενιάς θα είναι η χαμηλή ιεραρχία στην
αρχιτεκτονική, με σημεία πρόσβασης και τερματικά να υποστηρίζουν πολλαπλούς
τρόπους πρόσβασης.
Για την επίτευξη της υψηλής απόδοσης, τα 4ης γενιάς δίκτυα θα έχουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
Πανταχού κάλυψη υπηρεσιών : αυτό που αναμένεται, είναι ότι ο χρήστης θα είναι σε
θέση να απολαμβάνει οποιαδήποτε υπηρεσία επιθυμεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε,
χωρίς να εμποδίζεται από τους περιορισμούς που ενυπάρχουν σε ένα ασύρματο
δίκτυο.
Βελτιωμένη συνδεσιμότητα : ο χρήστης θα είναι συνέχεια συνδεδεμένος στα πιο
επαρκή δίκτυα πρόσβασης, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση πόρων του δικτύου, ώστε
να εξασφαλίζονται κάθε φορά η ζητούμενη ποιότητα υπηρεσίας (QoS) και οι
απαιτήσεις κινητικότητας.
Συνεχής σύνδεση : ο χρήστης θα είναι πάντοτε συνδεδεμένος στο ετερογενές δίκτυο.
Για όσο διάστημα το τερματικό του θα είναι σε λειτουργία, θα μπορεί να συνδέεται
στο δίκτυο και να τυγχάνει πολύ μικρής καθυστέρησης στην πρόσβαση (Clark, G. Et.
Al. 1981).
Η πανταχού κάλυψη μιας υπηρεσίας μπορεί να μετρηθεί από τη διαθεσιμότητα της σε
μια περιοχή για έναν ελάχιστο αριθμό χρηστών. Το σύστημα, προσφέρει στον πάροχο
τη δυνατότητα να μεγιστοποιεί τη χωρητικότητα με το να απαγορεύει σε μερικούς
χρήστες την πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες. Ετσι. ο πάροχος μπορεί να προσαρμόζει
τις δυνατότητες του συστήματος στις προσφερόμενες υπηρεσίες χωρίς να
διακινδυνεύεται η κάλυψη της υπηρεσίας (Hsiao-Hwa Chen et. Al. 2006).
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Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα είναι διαθέσιμα σε ένα πολύ μεγαλύτερο
αριθμό χρηστών από τον ήδη υπάρχοντα που εξυπηρετείται από τα τρέχοντα δίκτυα
3ης γενιάς. Τα 3ης γενιάς δίκτυα αντιμετωπίζουν πρόβλημα κορεσμού, μιας και οι
υπηρεσίες που προσφέρουν δεν μπορούν να εξυπηρετούν πολλούς πελάτες
ταυτόχρονα. Αντίθετα, τα 4ης γενιάς δίκτυα θα μπορούν να υποστηρίζουν ένα μεγάλο
αριθμό χρηστών και να καλύπτουν υπηρεσίες οπουδήποτε και οποτεδήποτε (Ericsson
Review, 1987).
Αυτό οφείλεται στην υψηλότερη επάρκεια φάσματος που επιτυγχάνεται με τη χρήση
καινοτόμων τεχνικών στις διεπαφές ραδιοεπικοινωνίας και τον εμπλουτισμό των
τεχνικών κάλυψης. Τα μελλοντικά ολοκληρωμένα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης θα
αποτελούνται από πολλές διαφορετικές ασύρματες διεπαφές ραδιοεπικοινωνίας
(WLAN. 3G κυψελωτά συστήματα. 2G κυψελωτά συστήματα, peer-to-peer, κ.α) με
ποικιλία στα μεγέθη των κυψελών, σχηματίζοντας ένα ολοκληρωμένο ασύρματης
πρόσβασης δίκτυο (Αποστολόπουλος Ι., 2002). Η αρχιτεκτονική αυτή έχει ως βασικό
χαρακτηριστικό την ιδέα της βέλτιστης συνδεσιμότητας. Η τάση της ενδολειτουργίας
δικτύων έχει ξεκινήσει ήδη στις μέρες μας με τα 3ης γενιάς δίκτυα να λειτουργούν
χωρίς ασυνέχειες με τα ασύρματα LANs, παρέχοντας πανταχού πρόσβαση (Παντελής
Σ., 1998).

Πηγή: Κωστάκη Θ., 2008.
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2.5 Η ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σχήμα 2 - Διείσδυση συνδρομητών κινητών επικοινωνιών στην ΕΕ (2G και 3G)
Πηγή: Κωστάκη Θ., 2008.

Η χρήση κινητών αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια: ενώ στις αρχές του
2004 κατά μέσο όρο το 81% του πληθυσμού της ΕΕ των 25 χρησιμοποιούσε κινητές
υπηρεσίες, η διείσδυση έφτασε τον Οκτώβριο του 2007 σε ποσοστό 112% του
πληθυσμού της ΕΕ των 27. Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, κατά
τη διάρκεια της τριετούς περιόδου Οκτώβριος 2004 - Οκτώβριος 2007, η διείσδυση
των κινητών επικοινωνιών ανά 100 κατοίκους αυξήθηκε περισσότερο από 27
ποσοστιαίες μονάδες. Ολοένα και περισσότεροι χρήστες μετακινούνται από σταθερά
προς κινητά τηλέφωνα, ενώ περίπου το 24% των νοικοκυριών της ΕΕ των 27
χρησιμοποιούν κατ’ αποκλειστικότητα κινητά.
Η αναλογία αυτή είναι σημαντικά υψηλότερη στα νέα κράτη μέλη (39%) από ό, τι
στην ΕΕ των 15 (20%), με εξαίρεση τη Φινλανδία (61%) και την Πορτογαλία
(48%).Στην Ελλάδα η ανάπτυξη ήταν κατά μέσο όρο 23%, όπως μετρήθηκε το
χρονικό διάστημα από το 1997 έως το 1999 και το 2000 έφθασε στο 15,9%. Η αγορά
αναπτύχθηκε πανευρωπαϊκά με 14,3% έναντι 11% που προέβλεπαν οι αναλύσεις. Η
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών το 2000 ξεπέρασε τις προβλέψεις. Η διείσδυση της
χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχει ξεπεράσει σχεδόν στο σύνολο των
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δυτικοευρωπαϊκών χωρών τα αντίστοιχα ποσοστά της σταθερής τηλεφωνίας και σε
αρκετές χώρες πλησιάζει το 100% (Σκανδιναβικές χώρες, Ισλανδία). Ο αριθμός των
Ευρωπαίων συνδρομητών (συμπεριλαμβάνονται οι προπληρωμένες συνδέσεις)
κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα δυο χρόνια και να
φτάσει τα 500 εκατομμύρια (μαζί με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης).
Εξέλιξη διείσδυσης κινητής τηλεφωνίας (%): Στην Γαλλία το 1997 η διείσδυση
ήταν 10,2% και το 2000 έφτασε το 49,4%. Στη Γερμανία ήταν 10,1% και το 2000
58,6%. Στην Ιταλία από 20,5% το 1997, ακούμπησε το 73,7% τρία χρόνια αργότερα.
Στην Ισπανία από 10,8% αυξήθηκε στο 60,9%, στην Βρετανία από 14,1% σε 67% και
στην Ελλάδα η οποία είχε και τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, από 7,3% το 1997,
ακούμπησε το 2000 το 55,9%.
Οι προοπτικές της ζήτησης είναι ευνοϊκές καθώς διευρύνεται το πεδίο των
υπηρεσιών που παρέχονται μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων: Οι κυριότερες
υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις είναι η εργασία από απόσταση
(τηλεργασία), η διάσκεψη από απόσταση (Τηλεδιάσκεψη), η μεταφορά δεδομένων,
ενώ οι κυριότερες χρήσεις αναφερόμενες στον καταναλωτή είναι: οι ηλεκτρονικές «eαγορές», η διακίνηση ήχου και βίντεο, οι τραπεζικές συναλλαγές, τα παιγνίδια και οι
κλήσεις με χρήση δυνατοτήτων βίντεο, Europe’s information society,2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο- ΤΟ «ΚΙΝΗΤΟ» ΙΝΤΕΡΝΕΤ
3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ «ΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Όταν αναφερόμαστε στο όρο κινητό διαδίκτυο (mobile internet) δεν περιγράφουμε
μια νέα επινόηση ή ένα νέο δίκτυο. Περιγράφουμε όμως μια νέα δυνατότητα
πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω ασύρματων φορητών συσκευών και τεχνολογιών.
Επομένως το ενσύρματο και το ασύρματο διαδίκτυο στην ουσία είναι η ίδια έννοια.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις όπου συνδυάζονται για πολλά προϊόντα και
υπηρεσίες.
Για κάποιο μέρος από το περιεχόμενο και τις εφαρμογές που υπάρχουν στο
Διαδίκτυο μπορεί η πρόσβαση να είναι δυνατή μόνο μέσω ενσύρματης σύνδεσης
(υπολογιστής), κάποιο άλλο μπορεί να διατίθεται μόνο μέσω ασύρματης σύνδεσης
(κινητό τηλέφωνο) και τέλος για κάποιο άλλο, η πρόσβαση μπορεί να γίνεται και με
τους δύο τύπους σύνδεσης σαφώς με κάποιες διαφορές ως προς τον τρόπο που
παρουσιάζονται τα περιεχόμενα. Παρόλο που το ενσύρματο και το ασύρματο δίκτυο
είναι η ίδια έννοια, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που διαφέρουν:
> Οι φορητές συσκευές μπορεί να είναι συνεχώς συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο
και να μεταφέρονται σε διαφορετικά μέρη, χωρίς να χρειάζονται κάποια
καλωδίωση για τη σύνδεση.
> Η γεωγραφική θέση μιας φορητής συσκευής μπορεί να είναι σταθερή και να
παρακολουθείται μέσω του ασύρματου σήματός της, παρέχοντας έτσι
υπηρεσίες και δραστηριότητες που εξαρτώνται από την θέση του χρήστη.
> Οι φορητές συσκευές επιτρέπουν την συνύπαρξη πιο προσωπικών
εφαρμογών που ανταποκρίνονται στο στυλ της ζωής του χρήστη (για
παράδειγμα τηλεφωνία φωνής, ημερολόγιο, χρονοδιάγραμμα συναντήσεων,
διευθύνσεις και άλλα προσωπικά δεδομένα). Οι ασύρματες Internet
υπηρεσίες μπορούν να προσαρμοστούν από τον χρήστη.
> Οι ασύρματες συσκευές έχουν την ευελιξία να συνδέονται σε διάφορα
δίκτυα, μέσω τεχνολογίας Bluetooth, όποτε βρίσκονται στο εύρος ενός
ενσωματωμένου δικτύου ή συσκευής (για παράδειγμα ενσωματωμένα δίκτυα
δεδομένων σε αυτοκίνητα, σε σπίτια ή γραφεία).
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Όπως το M-commerce είναι μια επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι και το
φορητό Internet παρέχει, όχι μόνο φορητή ευελιξία, αλλά και νέες επαγγελματικές
δυνατότητες, ιδιαίτερα σε προϊόντα και υπηρεσίες που εξαρτώνται από την θέση του
χρήστη. Το φορητό Internet έχει και το πλεονέκτημα του μεγαλύτερου εύρους
σύνδεσης. Μια φορητή συσκευή είναι πάντα μαζί με τον χρήστη, 24 ώρες την ημέρα
και επτά μέρες την εβδομάδα. Το κινητό εμπόριο μπορεί αποτελεσματικά να
ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή ενός χρήστη, τόσο στον εργασιακό τομέα όσο και
στον ελεύθερο χρόνο του. Αυτές οι λειτουργίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στην
πρόσβαση στο Internet από ένα Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σε μια σταθερή θέση
(Γιάγλης Γ., 2004).

3.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ «ΚΙΝΗΤΟΥ» ΙΝΤΕΡΝΕΤ

3.2.1 ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό
διείσδυσης (ο βαθμός χρήσης ενός προϊόντος στην αγορά) και τεχνολογική
πρωτοπορία. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η κινητή τηλεφωνία έχει γίνει
απαραίτητος τρόπος επικοινωνίας για τους περισσότερους Έλληνες και αναπόσπαστο
μέρος της καθημερινότητάς τους. Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας είναι ένας από
τους

πλέον

αναπτυξιακούς

τομείς

της

χώρας,

καθώς

οι

εταιρείες

που

δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχουν προχωρήσει
σε επενδύσεις μεγάλης αξίας, τόσο για τη δημιουργία τηλεπικοινωνιακών και
τεχνολογικών υποδομών όσο και για την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού (H.
Gruber, 2005).
Οι κύριες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι
τρεις: η Vodafone, η Wind και η Cosmote. Όλες διαθέτουν δίκτυο GSM, τους
εκχωρήθηκε ραδιοφωνικό φάσμα για την εξέλιξη προς το UMTS και πλέον οι κάθε
μια προχωρά σταδιακά στην αναβάθμιση του δικτύου της (C.Courcoubetis et. Al.,
2003). Η ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας χαρακτηρίζεται από έντονο
ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων, ο οποίος λειτουργεί προς όφελος των
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καταναλωτών, καθώς τους προσφέρονται τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους. Η διείσδυση στη χώρα μας έχει
ξεπεράσει το 95%, κατά πολύ πάνω του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δείκτης που φανερώνει τη δυναμική του κλάδου στην Ελλάδα (H. Gruber, et.
Al., 2005).

Country

Subscribers

Penetration Country

Subscribe

Penetration

4Q065

(%)

rs 4Q065

(%)

Germany

81.282

98.67%

Ireland

4.608

112.70%

Austria

9.486

115.67%

Italy

78.184

134.39%

Belgium

9.497

91.41%

Luxembourg

658

137.92%

Denmark

5.723

104.78%

Netherlands

15.903

96.11%

Spain

46.247

114.42%

Portugal

11.743

110.41%

Finland

5.594

106.89%

United Kingdom

70.315

116.01%

France

49.873

81.75%

Sweden

10.474

116.04%

Greece

12.936

120.90%

Switzerland

7.399

98.25%

Πίνακας 1- Διείσδυση κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη
Πηγή: Κωστάκη Θ., 2008.

Όλες οι εταιρίες έχουν υιοθετήσει τις ίδιες περίπου στρατηγικές τιμολόγησης. Για
την πλοήγηση στο WEB, η χρέωση που χρησιμοποιείται από όλες τις εταιρίες είναι η
ογκοχρέωση (ανά kb), ενώ στην πλοήγηση WAP η χρέωση γίνεται ανά είσοδο
δηλαδή κάθε φορά που ο χρήστης εισάγεται στο WAP (http://www.wind.com.gr). Η
τιμολόγηση για την video κλήση γίνεται με χρονοχρέωση, όπως και οι απλές κλήσεις,
αλλά λίγο ακριβότερα. Επίσης τα μηνύματα που περιέχουν εφαρμογές πολυμέσων
(MMS) χρεώνονται ανά γεγονός. Για τους συνδρομητές συμβολαίου οι εταιρίες έχουν
δημιουργήσει διάφορα οικονομικά πακέτα, στα οποία ο συνδρομητής πληρώνει ένα
μηνιαίο πάγιο και σε αντάλλαγμα του παρέχονται κάποιες υπηρεσίες φθηνότερα
(Κωστάκη Θ., 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο- Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ «ΚΙΝΗΤΟΥ»
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.1 «ΚΙΝΗΤΟ» ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Η ανάπτυξη της όποιας τεχνολογίας ή επιχείρησης είναι μια σχέση. Η τεχνολογία
χρειάζεται οικονομικούς πόρους για να εξελιχθεί αλλά παράλληλα χρειάζεται και
έναν επιχειρηματικό λόγο για επενδύσεις. Από την άλλη μια επιχείρηση βασίζεται
στις νέες τεχνολογίες που απαιτούν οικονομικές επενδύσεις πάνω στην τεχνολογία.
Για αρκετά χρόνια ο επιχειρηματικός κόσμος δεν ήταν άρτια ενημερωμένος για το
ποιές επιχειρήσεις ασχολούνταν ουσιαστικά με το Internet επενδύοντας πολλές φορές
σε εταιρείες που καμία σχέση δεν είχαν με τις “dot com business”. Πλέον τα
πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και οι επενδυτές είναι πολύ προσεχτικοί στις κινήσεις
τους. Έτσι ερωτήματα όπως «τι ακριβώς πουλάς», «τι παραπάνω προσφέρεις από
τους άλλους» ή «τι θα κερδίσω αν επενδύσω στην εταιρεία σου», οι εταιρείες που
αναζητούν επενδυτές πρέπει να είναι σε θέση να τα απαντήσουν. Τα τρέχοντα
Internet επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να χωριστούν σε δυο ευρείες κατηγορίες:
> Παροχής Δικτύου (Internet Service Providers): Μια εταιρεία ISP είναι
γενικά η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία απευθείας στον
χρήστη/συνδρομητή. Κάποιες εταιρείες παρέχουν τοπικές υπηρεσίες, κάποιες
υπηρεσίες εξ αποστάσεως και κάποιες και τα δυο. Γενικά οι ISP παρέχουν
τους παρακάτω τύπους υπηρεσιών και δυνατοτήτων λήψης και αποστολής e
mail, αποθήκευση αρχείων, δημιουργία ιστοσελίδων, πρόσβαση στο WWW
(World Wide Web), μηχανές αναζήτησης, Chat rooms, πρόσβαση σε internet
portals και υπηρεσίες VOIP (Voice Over IP).
> Πρόσβαση: Το Internet είναι ένα πληροφοριακό μέσο που επιτρέπει στους
χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πολλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Οι
μηχανές αναζήτησης κάνουν πιο εύκολη την δυνατότητα αναζήτησης των
χρηστών, οι οποίοι πλέον μπορούν να αγοράζουν προϊόντα μέσω internet από
ιδιώτες ή από επαγγελματίες απλά με το να μπουν στην βάση δεδομένων του
πωλητή. Η λήψη ή η αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι και αυτή
μια μορφή πρόσβασης καθώς οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
άλλους χρήστες με την υπηρεσία μηνυμάτων. Αυτή η δυνατότητα πρόσβασης
είναι η καρδιά του Internet business που καθιστά το internet ένα τόσο
πολύτιμο εργαλείο (Κέντρο υπολογιστών και δικτύων Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας).
Η πιο σημαντική δραστηριότητα που επέφερε αυτή η δυνατότητα πρόσβασης σε
βάσεις δεδομένων είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα
να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Εισέρχονται στην βάση
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δεδομένων του εκάστοτε πωλητή και με την βοήθεια των μηχανών αναζήτησης
βρίσκουν το κατάλληλο προϊόν ή υπηρεσία που θέλουν να αποκτήσουν. Πρόκειται
για μια δραστηριότητα, η οποία τράβηξε το ενδιαφέρον των εμπορικών και
επενδυτικών μερών της επιχειρηματικής κοινωνίας. Επίσης το e-commerce γέννησε
μια σειρά από διαφορετικές επαγγελματικές σχέσεις στο Internet.
> Business-to-Business (B2B): Η σχέση B2B περιγράφει την σχέση ανάμεσα σε
δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις που περιλαμβάνει ηλεκτρονικές εμπορικές
συναλλαγές μεταξύ τους.
> Business-to-Consumer (B2C): Η σχέση B2C περιγράφει την σχέση ανάμεσα
σε μια επιχείρηση και τον τελικό καταναλωτή/πελάτη.
> Business-to-Government (B2G): Αυτή η νέα σχέση περιγράφει το πώς ο
επιχειρηματικός κόσμος πλέον κάνει εμπορικές συναλλαγές με διάφορους
τομείς της κυβέρνησης.
Είτε πρόκειται για τοπικό, εθνικό ή διεθνή φορέα, η κυβέρνηση ήταν και θα
παραμείνει ο μεγαλύτερος πελάτης όσον αφορά την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών.
Ειδικά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η κυβέρνηση είναι ο πιο σημαντικός
πελάτης (Τσάβου Β., 2006).

4.2 M-COMMERCE

M-commerce (κινητό εμπόριο) ονομάζεται κάθε είδους συναλλαγή που περιλαμβάνει
την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών μέσω ασύρματων, φορητών συσκευών
όπως είναι, τα κινητά τηλέφωνα, τα PDA και οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Γνωστό ως το E-commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο) της επόμενης γενιάς, το M
commerce («κινητό» εμπόριο) διαφέρει από το απλό ηλεκτρονικό εμπόριο όσον
αφορά την χρήση, την εφαρμογή καθώς και την ενοποίηση, των ασύρματων
(wireless) τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και ασυρμάτων συσκευών μέσα σε
επιχειρησιακά συστήματα.
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Η βασική διαφορά του M-commerce με το παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (E
commerce) είναι ότι παρέχει την δυνατότητα της αλλαγής θέσης (του συμμετέχοντος)
αλλά και την μεταφερσιμότητα (της συσκευής) εξαιτίας της χρήσης των ασύρματων
τεχνολογιών. Γι’ αυτόν τον λόγο το Μ-commerce συχνά αναφέρεται ως mobile
(«κινητό») E-commerce και θεωρείται μια ευέλικτη λύση για πολλά από τα αρνητικά
του ενσύρματου στατικού ηλεκτρονικού εμπορίου.
Συνεπώς, ορίζουμε ως M-commerce την διασύνδεση φορητών υπολογιστικών
τεχνολογιών και ασυρμάτων υπολογιστικών δικτύων, με αποτέλεσμα να παρέχεται η
δυνατότητα στον χρήστη να συνδέεται με τα πληροφοριακά επιχειρησιακά
συστήματα ανεξαρτήτως της θέσης του. Αντίθετα με το ενσύρματο ηλεκτρονικό
εμπόριο,

το

ασύρματο

κινητό

εμπόριο

χαρακτηρίζεται

από

ένα

σύνολο

περιορισμένων πόρων. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην διαθεσιμότητα του
φάσματος για τη ράδιο-εκπομπή σημάτων σε κινητά ή ασύρματα δίκτυα. Υπάρχουν
περιορισμένες συχνότητες στις οποίες γίνεται η εκπομπή και αυτό καθιστά αναγκαία
την διαχείριση του φάσματος.
Έτσι στην κινητή τηλεφωνία το φάσμα είναι ιδιοκτησία του Κράτους το οποίο με την
σειρά του το παραχωρεί με συμβάσεις σε έναν μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Για
παράδειγμα στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις παροχές κινητής τηλεφωνίας
(Vodafone, TIM, Cosmote, Q-Telecom). Η ύπαρξη των περιορισμών αυτών μπορεί
να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, όπως κάποιο ειδικό δικαίωμα ή κάποια
«πατέντα» που δίνει τη δυνατότητα αποκλειστικής διαχείρισης και εμπορικής
αξιοποίησης στον ιδιοκτήτη. (Αυτή την στιγμή κατόπιν συμφωνίας της με την
ιαπωνική NTT DoCoMo, η Cosmote είναι ο μόνος πάροχος iMode στην ελληνική
αγορά). Οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν αρνητικά στην είσοδο «νέων παικτών»
στην αγορά και οδηγούν το M-Commerce σε μονοπωλιακές καταστάσεις.
Στις ασύρματες δικτυακές επικοινωνίες υπάρχει επίσης «ελευθερία» όσον αφορά την
χρήση των συχνοτήτων, αφού οι χρήστες έχουν την δυνατότητα χρήσης των τοπικών
δικτύων χωρίς να έχουν κάνει κάποια σύμβαση με κάποιο πάροχο. Δυστυχώς όμως η
υπερβάλλουσα ζήτηση του πεπερασμένου φάσματος των συχνοτήτων έχει αντίκτυπο
στη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, η οποία μειώνεται, αλλά και η ποιότητα της
παρεχόμενης υπηρεσίας πέφτει αισθητά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν το μέσο που
έδωσε μια νέα πνοή στον τομέα των επιχειρήσεων καθώς οι τεχνολογίες διαδικτύου
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χρησιμοποιούνται ευρύτατα πλέον σε πολλές,

αν όχι στις περισσότερες,

επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν ανθίσει και πλέον
υπάρχει η ανάγκη για ένα βήμα παραπέρα. Επειδή το κόστος των φορητών συσκευών
όπως είναι τα κινητά τηλεφώνα, τα PDA κ.α. είναι χαμηλό η εξάπλωση και η
υιοθέτηση νέων επαγγελματικών ιδεών ενθαρρύνεται στο M-commerce.
Οι συσκευές αυτές λόγω της ευρείας διαθεσιμότητάς που έχουν καθώς και η χρήση
τους από τους καταναλωτές προσφέρουν κίνητρα στις επιχειρήσεις να βρουν
εμπορικές δυνατότητες, ώστε να μπορούν να συνδέονται με τον καταναλωτή ή τον
πελάτη μέσω ασυρμάτων τεχνολογιών. Με αυτό τον τρόπο οι ασύρματες τεχνολογίες
κάνουν την είσοδό τους στα επαγγελματικά συστήματα. Οι επιχειρήσεις με αυτό τον
τρόπο αποκτούν την δυνατότητα να προωθούν τα προϊόντα τους κατευθείαν στο
πελάτη, χωρίς τα μεταβατικά στάδια.
Παράλληλα τους δίνετε η ικανότητα να παρέχουν πληροφορίες στον χρήστη
εξαρτώμενες από την θέση στην οποία βρίσκεται. Αυτή η μορφή ασύρματου
ηλεκτρονικού εμπορίου είναι γνωστή

ως σχέση “μεταξύ επιχείρησης και

καταναλωτή” (business to consumer - b2c) η οποία είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα για τις πλούσιες δυνατότητες που παρέχει το M-commerce (Geoffrey E.
Et. Al. , 2003).
Πιο συγκεκριμένα, m-commerce ονομάζουμε κάθε εμπορική συναλλαγή που
περιλαμβάνει την χρήση κινητής συσκευής, όπως κινητά τηλέφωνα, PDAs και
smartphones και που μπορεί να γίνει εν κινήσει. Ένας πιο τυπικός ορισμός είναι:
“Mobile commerce” ονομάζουμε κάθε συναλλαγή που περιλαμβάνει την μεταβίβαση
ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων για την χρήση αγαθών και υπηρεσιών, η οποία έχει
αρχίσει ή/και ολοκληρώθηκε με την χρήση κινητής πρόσβασης σε δίκτυα
υπολογιστών από κινητές συσκευές» (Μετούρης Χ., 2008).
Η ανάπτυξη των ασύρματων τεχνολογιών και των κινητών δικτύων, έχει παίξει
καταλυτικό ρόλο στην εμφάνιση του m-commerce, το οποίο παρέχει τα δικά του
πλεονεκτήματα, σε αντίθεση με το παραδοσιακό e-commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο)
(Xiaojun D., et. Al., 2004). Σύμφωνα με παλιά έρευνα της εταιρία ερευνών αγοράς
Strategy Analytics, η παγκόσμια αγορά για το κινητό εμπόριο αναμενόταν να φτάσει
τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια το 2004. Ο Burger (2007)

τονίζει ότι, ενώ οι

Αμερικάνικες και Ευρωπαϊκές αγορές είναι πιο συνωστισμένες, κλειστές και με
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μεγαλύτερο ανταγωνισμό, το μέγεθος τους και η τεχνολογική τους υποδομή δείχνουν
ότι θα αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του m-commerce (Andrew
K. Burger, 2007).
Όντως, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για διάφορες εφαρμογές που
αφορούν το m-commerce. Ο Varshney (2001) αναφέρει αρκετές σημαντικές κλάσεις
του m-commerce, καθώς και παραδείγματα για κάθε κλάση. Αντίθετα με το
ενσύρματο ηλεκτρονικό εμπόριο, το ασύρματο κινητό εμπόριο χαρακτηρίζεται από
ένα σύνολο περιορισμένων πόρων.
Συμπερασματικά, κινητό εμπόριο (M-commerce) περιλαμβάνει τόσο τις υποδομές,
όσο και τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την μεταφορά
ασύρματων δεδομένων και πληροφοριών. Επίσης ο τομέας του Μ-commerce
περιλαμβάνει την μελέτη των διάφορων ασύρματων τεχνολογιών και των φορητών
κινητών συσκευών που χρησιμοποιούνται για να στέλνουν και να λαμβάνουν
πληροφορίες (Xiaojun D., et. Al., 2004).

4.2.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ M- COMMERCE

Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, υπηρεσίες και προϊόντα διαθέσιμα στον
επιχειρηματικό,

ασύρματο κόσμο του M-commerce.

Με τον

όρο προϊόν

αναφερόμαστε σε μια εμπορική εφαρμογή της ασύρματης τεχνολογίας και όχι απλά
σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία ή συσκευή. Ακόμα και ένα SMS, που ουσιαστικά
δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μήνυμα κειμένου, έχει και αυτό μια εμπορική αξία, η
οποία το καθιστά προϊόν του ασύρματου κόσμου. Οι πέντε κύριες περιοχές του M
commerce αφορούν:
> Υπηρεσίες ασύρματης πλατφόρμας βάσης (όπως είναι οι υπηρεσίες
φωνής, τα SMS και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο)
> Υπηρεσίες για καταναλωτές (όπως είναι το mobile banking)
> Υπηρεσίες για επιχειρήσεις (όπως είναι οι κινητοί πράκτορες)
> Οικονομικά μοντέλα για ασύρματα δεδομένα και πληροφορίες (όπως για
παράδειγμα το κόστος των ασύρματων μεταδόσεων)
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> Εμπορικές εφαρμογές του ασύρματου Κινητού Διαδικτύου
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες M-commerce του ασύρματου κόσμου μπορούν να
ομαδοποιηθούν σε δυο κατηγορίες:
> Προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες “ώθησης”
> Προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες “έλξης”
Όταν μιλάμε για έλξη (pulling) και ώθηση (push) αναφερόμαστε στο αν ο χρήστης
που λαμβάνει στην φορητή του συσκευή κάποια προϊόντα και υπηρεσίες τα έχει
ζητήσει (για παράδειγμα ένα χρήστης κινητού τηλεφώνου που ζητά δεδομένα) ή εάν
προωθούνται από τον Web εξυπηρετητή στην συσκευή του χωρίς ο ίδιος να τα
ζητήσει (για παράδειγμα ενημερωτικά μηνύματα για κάποιο προϊόν). Αυτή η
διαδικασία δεν έχει να κάνει με το κλασσικό μοντέλο αίτησης-απόκρισης.
Στο μοντέλο έλξης, ο χρήστης ζητά πληροφορίες καλώντας ένα συγκεκριμένο
URL όταν μιλάμε για ένα WAP κινητό ή μέσω ενός μίνι browser όταν μιλάμε για ένα
PDA. Ο Web εξυπηρετητής επιστρέφει τα δεδομένα που ζητήθηκαν από τον χρήστη.
Στο μοντέλο ώθησης από την άλλη, τα δεδομένα στέλνονται στον χρήστη με βάση το
γνωστό του προσωπικό προφίλ. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι οι τιμές
μετοχών τις οποίες ο χρήστης δείχνει ενδιαφέρον να αγοράσει ή να πουλήσει,
πληροφορίες για νέα προϊόντα, όπως για παράδειγμα ο νέος δίσκος ενός καλλιτέχνη
σε ένα ηλεκτρονικό δισκοπωλείο για τον οποίο ο χρήστης έχει δείξει ενδιαφέρον με
αγορές προηγουμένων δίσκων ή αγορές δίσκων παρεμφερών καλλιτεχνών.
Τέτοια προφίλ βασίζονται στα λεγόμενα cookies, τα οποία είναι υπεύθυνα για την
τήρηση πληροφοριών σχετικά με την συχνότητα των επισκέψεων του χρήστη σε Web
τοποθεσίες αλλά και τις σελίδες εκείνες στις οποίες εκδήλωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον
(κάτι που φαίνεται από τον χρόνο παραμονής του στην συγκεκριμένη σελίδα). Με βάση
λοιπόν το ιστορικό του χρήστη, μπορεί ένας Web εξυπηρετητής να βγάλει συμπεράσματα
για τα ενδιαφέροντα του χρήστη σχηματίζοντας ένα προφίλ και στέλνοντας του
πληροφορίες (Τσάβου Β., 2006).
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4.2.2 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΟ M-COMMERCE

Η κινητή «αγορά» αναπτύσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς και ο ανταγωνισμός
ολοένα και αυξάνεται. Η ασύρματη τηλεφωνία αναζητά νέους τρόπους για να
αντικαταστήσει την ενσύρματη μέσω της τεχνολογίας WLL (Wireless Local Loop).
Πρόκειται για την χρήση τεχνολογίας ασύρματης μετάδοσης στο δίκτυο πρόσβασης,
δηλαδή στο δίκτυο που συνδέει τον τελικό χρήστη με τον τηλεπικοινωνιακό
οργανισμό.
Στην ουσία το m-commerce φέρνει το ενσύρματο e-commerce στον χρήστη μέσω
ασύρματων συσκευών, όμως εμπεριέχει πολλές προκλήσεις. Για τους περισσότερους
χρήστες το m-commerce είναι ένας νέος και τελείως διαφορετικός τρόπος να
παραγγέλνουν και να αγοράζουν προϊόντα. Η οικονομική υγεία ενός κράτους είναι
βασισμένη κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των προϊόντων λιανικής πώλησης.
Για αυτό τον λόγο οι προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο το m-commerce
έχουν να κάνουν τόσο με την τεχνολογία όσο και με τις επιχειρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα το «κινητό» εμπόριο φέρει τις εξής αλλαγές:
>

Νέα και βελτιωμένη έκδοση του πρωτοκόλλου διαδικτύου IP (IPv6).

>

Επικάλυψη του IP πάνω από υπάρχοντα πρωτόκολλα δικτύου μετάδοσης όπως
το SS7 (Signaling System #7) και το ATM (Asynchronous Transfer Mode).

>

Μεγαλύτερα και γρηγορότερα router.

>

Ταχύτερη πρόσβαση στο internet.

>

Δημιουργία εταιρικών συμμαχιών που επιφέρουν συγχωνεύσεις νέων τύπων
περιεχομένων στο Internet business.

>

Βελτιωμένες μορφές internet κωδικοποιήσεων και γλωσσών script.

>

Ασύρματες τεχνολογίες διαδικτύου.

^

Νέους τύπους τερματικών μηχανών όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα laptop, οι συσκευές
παλάμης κ.λ.π.
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4.2.3 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ M-COMMERCE

Οι αποτελεσματικές και γρήγορες ασύρματες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
εστιάζονται σε συγκεκριμένες περιοχές επειδή δεν είναι πάντα διαθέσιμες σε μικρές
πληθυσμιακά περιοχές. Για αυτό το λόγω πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες
έχουν πολλές ελλείψεις στον τομέα της υποδομής των ενσύρματων επικοινωνιών,
αναγκάζονται να στραφούν στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες.
Υπάρχει μεγαλύτερο κόστος πρόσβασης στο ασύρματο Κινητό Διαδίκτυο μέσω
κινητών τηλεφώνων συγκριτικά με την ενσύρματη πρόσβαση μέσω ενός φορητού
υπολογιστή. Εκτός αυτού, οι ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων στις ασύρματες
υποδομές δικτύων που χρησιμοποιούν ακόμα τεχνολογία δεύτερης γενιάς, είναι
περιοριστικές.
Παρόλο που η τεχνολογία τρίτης γενιάς είναι πιο ασφαλής από την δεύτερη
εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα σε σχέση με τη μυστικότητα και την ασφάλεια
της ασύρματης μετάδοσης δεδομένων. Επειδή υπάρχει έλλειψη μυστικότητας και
ασφάλειας στη δεύτερη γενιά, αποθαρρύνει διάφορα άτομα από το να μεταφέρουν τις
εμπορικές συναλλαγές τους στο Κινητό Διαδίκτυο.
Υπάρχουν πολλά άτομα και οργανισμοί που εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για
τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από την ασύρματη τεχνολογία ειδικά όσον
αφορά τα επίπεδα μετάδοσης ακτινοβολίας μικροκυμάτων.

4.3 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ «ΚΙΝΗΤΟΥ» ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το internet mobile, μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων και να
βοηθήσει στην διεξαγωγή των εργασιών τους. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι κάποιες από
τις ακόλουθες:
>

Newspaper & Digital Publishing Mobile Applications: Εφαρμογές smartphones
για εφημερίδες - περιοδικά και εκδοτικούς οίκους

>

Field

Service

Mobile

Applications:

Εφαρμογές

που

επιτρέπουν

σε

μετακινούμενα στελέχη της επιχείρησης τη διαρκή πρόσβαση σε επιχειρησιακά
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συστήματα ERP για τον έλεγχο αποθεμάτων αποθήκης ,έλεγχο υπολοίπων
πελατών -προμηθευτών καταχώρηση ραντεβού και επισκέψεων σε συστήματα
CRM,πρόσβαση σε στατιστικά πωλήσεων , καταχώρηση ευκαιριών πώλησης ).
>

Location Based Mobile Applications: Εφαρμογές που προωθούν ή παρέχουν
υπηρεσίες και προϊόντα, αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα του χρήστη
(location based services).

>

Retail Mobile( m-Commerce) Applications: Εφαρμογές για την online αγορά
προϊόντων

και

υπηρεσιών

προϊόντων

και

υπηρεσιών

με

δυνατότητα

ηλεκτρονικών πληρωμών.
>

Location Based Tour Guide Applications: Εφαρμογές εικονικής ξενάγησης
(μουσείων - γκαλερί - χώρων διασκέδασης).

>

Mobile electronic payment Applications: Εφαρμογές ηλεκτρονικών πληρωμών
(e-payments)

Ηλεκτρονικές

πληρωμές

τραπεζών

,συστήματα

Online

Πληρωμών).
>

Mobile

Reservation

System

Applications:

Εφαρμογές

κρατήσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών για

ηλεκτρονικών

επιχειρήσεις

ενοικιάσεως

αυτοκινήτων, θέατρα, κινηματογράφους, επιχειρήσεις παραγωγής θεαμάτων και
ψυχαγωγίας.
>

Mobile Hotel Applications: Εφαρμογές για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που
αφορούν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (guides), παραγγελιοληψία roomservice, κρατήσεις, , προσφορές , εκπτωτικά κουπόνια.

>

Mobile Travel Agencies Applications: Εφαρμογές για διάθεση τουριστικών
υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδιών ι την πληρωμή και κράτηση θέσεων.

>

Fleet Management Mobile Applications: Εφαρμογές για την παρακολούθηση
και διαχείριση στόλου οχημάτων, την κλήση ή κράτηση θέσεων σε ταξί.

>

Mobile Restaurant & Delivery Applications: Εφαρμογές και

συστήματα

παραγγελιοληψίας μέσω κινητού για πελάτες εστιατορίων και Delivery.
>

Social

networking Mobile Applications:

Εφαρμογές

μέσων

κοινωνικής

δικτύωσης και Online chat.(SIGMA SOLUTIONS,2012)
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4.3.1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ / Mobile Banking

Το Mobile Banking, γνωστό και ως M-Banking, mbanking, SMS Banking, είναι ένας
όρος που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια ελέγχων ισορροπία, τις κινήσεις του
λογαριασμού, πληρωμές, οι αιτήσεις των πιστωτικών και άλλων τραπεζικών
συναλλαγών μέσω μια φορητή συσκευή όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή Personal
Digital Assistant (PDA ) (Τράπεζα Πειραιώς). Οι πρώτες τραπεζικές υπηρεσίες
προσφέρθηκαν μέσω SMS . Με την εισαγωγή των smart phones με υποστήριξη
WAP, επιτρέπετε η χρήση του κινητού από το 1999 (Leif-Ole Arntzen, 1999).
Το Mobile Banking πραγματοποιείται

μέσω SMS ή το Mobile Web μέχρι

σήμερα. Το mobile Internet αναφέρεται στην παροχή και τη διαθεσιμότητα των
τραπεζικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών με τη βοήθεια των συσκευών κινητής
τηλεφωνίας. Το πεδίο εφαρμογής των προσφερόμενων υπηρεσιών μπορεί να
περιλαμβάνει διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή συναλλαγών που σχετίζονται με τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Tiwan R., 2007).

4.3.2 ΤΟ MOBILE BANKING ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Το Mobile Banking χρησιμοποιείται σε πολλά μέρη του κόσμου, με ελάχιστη ή καμία
υποδομή, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Στα περισσότερα
από αυτά τα μέρη. Μέσα σε ένα έτος (2010), οι χρήστες «κινητής» τραπεζικής
αυξήθηκε κατά 100% στην Κένυα , 200% την Κίνα , 150% στη Βραζιλία και 100%
στις ΗΠΑ (Mansfield I. 2011).
Η

Ολλανδική Τράπεζα dutch - bangla bank εγκαινιάσε την πρώτη «κινητή»

τραπεζική υπηρεσία στο Μπαγκλαντές στις 31 Μαρτίου του 2011. Σύμφωνα με την
υπηρεσία αυτή, οποιαδήποτε συσκευή κινητού τηλεφώνου με την εγγραφή σε
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οποιαδήποτε από τις έξι υπάρχουσες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας του Μπαγκλαντές
θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται
είναι (Dutch-Bangla Bank, 2008):
> Ανάληψη μετρητών από το λογαριασμό του κινητού.
> Μεταφορά κεφαλαίων.
> Πληρωμή λογαριασμών.
> Διαχείριση Λογαριασμών.
> Διαχείριση Καρτών.
> Διαχείριση Δανείων.
> Πληρωμές - Μεταφορές.
> Ενημέρωση σχετικά με το χρηματιστήριο και αγοραπωλησία μετοχών.

4.4 «ΚΙΝΗΤΟ» ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών αναπτύσσεται συνεχώς και ιδιαίτερα όσων
αφορά τις επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν σκεφτεί κανείς πως 7000
επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδότηση για Internet και στα (επιχειρησιακά) κινητά, για
αγορές, ενημέρωση και δικτύωση. Το εν λόγο πρόγραμμα, digi mobile, είναι ένα
επιδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο ενισχύει επιχειρήσεις για την αξιοποίηση
καινοτόμων

εφαρμογών σε

‘έξυπνες'

συσκευές κινητών επικοινωνιών και

υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) (Τακτικού B., 2011).
Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης digi-mobile θα πρέπει να
διαθέτουν όλες τις άδειες λειτουργίας για νόμιμη λειτουργία στην Ελληνική
επικράτεια και να μην θεωρούνται προβληματικές εταιρίες, να έχουν ημερομηνία
σύστασης πριν από την 01/01/2011, στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
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να απασχολούν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατ' ελάχιστον 0 και κατά
μέγιστο, 49 εργαζόμενους, ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της τελευταίας κλεισμένης
διαχειριστική χρήση, να είναι μικρότερος από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ,
να εντάσσονται σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κλάδους (Εμπόριο,
Τουρισμός, Μεταποίηση, Παροχή Υπηρεσιών).
Πιθανόν, οι επιχειρηματίες σήμερα να είναι διστακτικοί, όμως έχει αποδεδειχθεί
πως, 1.3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως έχουν σήμερα πρόσβαση στο
Ίντερνετ από το κινητό τους τηλέφωνο, 3.5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα έχουν
αποκτήσει και υπολογίζεται ότι μετά το 2013 οι χρήστες Mobile Internet θα είναι
περισσότεροι από τους Desktop Internet Users, ενώ παράλληλα ο ρυθμός αύξησης
των χρηστών Mobile Internet είναι 2.5 φορές μεγαλύτερος από των Desktop Internet
Users. Έτσι γίνεται φανερή η θετική προδιάθεση απέναντι στο «κινητό» ίντερνετ
αλλά και τη μελλοντική διευκόλυνση διεξαγωγής απαραίτητων εργασιών των
επιχειρήσεων, από την χρήση αυτού.
Είναι γεγονός, πως η αυξημένη αποδοχή του «κινητού» διαδικτύου, προκάλεσε τη
δημιουργία νέων υπηρεσιών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και την σύσταση
επιχειρήσεων παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών. Για την ακρίβεια μια επιχείρηση,
μπορεί να έχει στη διάθεσή της, εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Iphone (iOS),
iPad, Android O/S, Blackberry (RIM O/S) και Windows Phone. Επιπλέον μπορεί να
χρησιμοποιεί ανανεώσιμη πλατφόρμα για δημιουργία εφαρμογών, διαφημιστικές
εφαρμογές

στα

κινητά

τηλέφωνα,

προώθηση

στρατηγικής

μάρκετινγκ,

συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τα κινητά τηλέφωνα
smartphones (SIGMA SOLUTIONS,2012).
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4.5 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
4.5.1 ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Πολλοί ερευνητές και μελετητές έχουν ασχοληθεί με το ασύρματο internet και τα
χαρακτηρίστηκα που το διέπουν.
Οι έρευνες οι οποίες θα παρουσιαστούν είναι εμπειρικές μελέτες που έχουν
διεξήχθη κατά το παρελθόν, για τη χρήση του «κινητού» διαδικτύου αλλά και
γενικότερα στο αντικείμενο της εφαρμογής των πληροφοριών και επικοινωνίας ώστε
να μελετηθεί κάθε παράγοντας επίδρασης. Οι περισσότερες έρευνες πάνω στο
αντικείμενο βασίζονται στο μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας-ΤΑΜ, το οποίο λαμβάνει
ως αξίωμα ότι δύο σκέψεις οι οποίες προβλέπουν το σκοπό συμπεριφοράς για τη
χρήση του ασύρματου internet^ ληφθείσα ευκολία της χρήσης και η ληφθείσα
χρησιμότητα) (Davis, 1989). Αργότερα οι πληθώρα των ερευνών στηριζόντουσαν
και τις προεκτάσεις αυτού όπως ΤΑΜ 2 που περιλαμβάνει ως αξίωμα του παράγοντες
που επηρεάζουν την αποδοχή των ΙΤ καινοτομιών(κοινωνικοί παράγοντες, νοητικές
οργανωτικές μεταβλητές) (Venkatesh και Davis, 2000), καθώς επίσης και στη θεωρία
αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας UTAUT η οποία προτείνει τέσσερεις
παράγοντες(όριο απόδοσης και προσπάθειας, κοινωνική επιρροή και συνθήκες
διευκόλυνσης) που επηρεάζουν σημαντικά το σκοπό, τη συμπεριφορά και τις
επιρροές των ατόμων που χρησιμοποιούν του ασύρματο internet(Venkatesh et al.,
2003). Βασισμένοι στο ΤΑΜ ή στις προεκτάσεις του πληθώρα ερευνητών έχουν
διεξάγει έρευνες σε διαφορές χώρες κατά το παρελθόν προσπαθώντας να αναδείξουν
τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση του ασύρματου internet.
Βασισμένοι σε μία online ερευνά οι Cheong και Park (2005) απέδειξαν ότι η τάση
χρήσης του ασύρματου internet απορρέει από τη συμπεριφορά, τη χρησιμότητα, τη
διάθεση για παιχνίδι και το επίπεδο της τιμής. Το ίδιο έτος μια έρευνα βασισμένη στις
απαντήσεις φοιτητών του Τexas, ανέδειξε πως η κοινωνική επιρροή και η προσωπική
καινοτόμος δράση επηρεάζουν θετικά τη ληφθείσα χρησιμότητα και την ευκολία
χρήσης, οι οποίες στη συνέχεια επηρεάζουν την πρόθεση υιοθέτησης υπηρεσιών
ασύρματου internet(Lu et al., 2005). Με σημείο αναφοράς τους καταναλωτές της
Αυστραλίας βρέθηκε πως η χρησιμότητα, η ευκολία χρήσης και η κοινωνική επιρροή
επηρεάζουν θετικά στην καταναλωτική συμπεριφορά απέναντι στο ασύρματο
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internet,

το οποίο

με τη

σειρά του

επηρεάζει την τάση τους να το

χρ η σ ιμ οπ οιού ν(^ι^ et al., 2007).
Παρόμοια έρευνα απέδειξε ότι η πρόθεση υιοθέτησης υπηρεσιών είχε θετική
συνάφεια με τη ληφθείσα αξία, η οποία έπειτα επηρεάζεται από τη χρησιμότητα, την
ικανοποίηση, την τεχνική και την πληρωμή(Κώ et al., 2007). O Shin, (2007)
μελέτησε το ασύρματο broadband internet στην Κορέα και βρήκε ότι η χρησιμότητα,
η διαθεσιμότητα, η ποιότητα και η ευχαρίστηση σχετίζονται σημαντικά με τη
συμπεριφορά και η τελευταία μαζί με την κοινωνική πίεση επιδρούν θετικά στην
τάση χρήσης. Υστέρα από μια έρευνα στην Κίνα το 2005 προσδιορίστηκαν εφτά
παράγοντες που επιδρούν στη χρήση του ασύρματου internet συμπεριλαμβανομένης
και της ασύρματης κινητής τεχνολογίας, του κοινωνικού περιβάλλοντος, της
προσωπικής καινοτομίας του ΙΤ, της εμπιστοσύνης, των παραγόντων διευκόλυνσης
της χρησιμότητας και της ευκολίας στη χρήσης (Lu et al., 2008).
Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες που αφορούν του «κινητό» internet βασίζονται στο
ΤΑΜ και λίγη προσοχή έχει δοθεί στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία θα
εξαπλωθεί στους καταναλωτές.
Σύμφωνα με τον Rogers(1983), η IDT αποτελεί μία πάγια θεωρία, που προσφέρει
ανεκτίμητη διορατικότητα στο πως μια καινοτομία μπορεί να εξαπλωθεί. Η θεωρία
υπογραμμίζει

ότι

οι διανομές εφαρμογής ακολουθούν μια καλοσχηματισμένη

καμπύλη, η οποία μπορεί

να διαιρεθεί για να χαρακτηρίσει

χρηστών που σχετίζονται με την καινοτομία

πέντε κατηγορίες

Περιλαμβάνοντας καινοτόμους,

πρώιμους εφαρμογείς, πρώιμη πλειοψηφία, ύστερη πλειοψηφία και χαμηλότερου
επιπέδου (laggards) (Rogers,1995).
Οι καινοτόμοι είναι χρήστες που παίρνουν τα περισσότερα ρίσκα. Είναι
πρωτοπόροι και εφαρμόζουν την καινοτομία από πολύ νωρίς στη διαδικασία
εξάπλωσης. Σύμφωνα με έρευνα του Rogers(1995) αυτές οι πέντε κατηγορίες
αντιστοιχούν στο 2,5%, 13,5%, 34%, 34% και 16% του συνόλου των καταναλωτών
αντίστοιχα. Το IDT αναφέρει πως η εφαρμογή ενός χρήστη επηρεάζεται από τα
ληφθέντα χαρακτηριστικά της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά αυτά
περιλαμβάνουν πέντε στοιχεία, τα οποία είναι το σχετικό πλεονέκτημα,

η

πολυπλοκότητα, η συμβατότητα, η δοκιμαστική ικανότητα και η παρατηρητικότητα.
Το IDT επεκτάθηκε περαιτέρω από τους Μοore και Βenbasat(1991) οι οποίοι έδειξαν
ότι υπάρχουν εφτά καινοτόμα χαρακτηριστικά ‘ το σχετικό πλεονέκτημα, η ευκολία
χρήσης, η συμβατότητα, η εικόνα, η ορατότητα, το αποτέλεσμα και η δοκιμαστική
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ικανότητα.

Βασιζόμενο

στις

μελέτες

των

Rogers(1983)

και

Μ θθγο και

Benbasat(1991) το DT εφαρμόστηκε εκτενώς στη μελέτη της διαδικασίας εξάπλωσης
των ποικίλων IS/IT.
Ύστερα από χρόνια έρευνα βασιζόμενη στην online αποδοχή των εικονικών
αποθεμάτων απέδειξε ότι η συμβατότητα, η ληφθείσα χρησιμότητα και η ευκολία
χρήσης

αποτελούσαν

σημαντικούς

παράγοντες

για

την

καταναλωτική

συμπεριφορά.(Chen, et al., 2002). Μια εμπειρική έρευνα για την προσωπική
καινοτομία, υποστηρίζει την ιδέα πως τα προσωπικά χαρακτηριστικά επιδρούν
διαφορετικά στην ετοιμότητα κάθε χρήστη υιοθέτησης της καινοτομίας (Lu et al.,
2005; Yi et al., 2006; Serenko, 2008). Η θεωρία της προσωπικής καινοτομίας
προτείνει ότι οι καινοτόμοι τείνουν να είναι πιο ριψοκίνδυνοι και αναμένονται να
εφαρμόσουν μια νέα τεχνολογική καινοτομία ακόμα και αν ελλοχεύει κάποια
αβεβαιότητα σχετική με την εφαρμογή του ΙΤ. Άτομα με υψηλά επίπεδα καινοτομίας
αναμένονται να αναπτύξουν θετικές σκέψεις για την καινοτομία ΙΤ και να
εφαρμόσουν την καινοτομία που σχετίζεται με ανθρώπους χαμηλότερων επιπέδων(Lu
et al., 2005), η οποία είναι συναφής με την άποψη της κατηγοριοποίησης των IDT
εφαρμογών. Από την άλλη σε μία άλλη μελέτη εντοπίστηκαν αξιόλογες διαφορές
μεταξύ των ομάδων χρηστών, οι οποίοι τείνουν να λαμβάνουν ως κίνητρο ποικίλες
μεταβλητές (Hsu et al., 2007).
Μελετώντας επίσης την εφαρμογή των multimedia υπηρεσιών βρέθηκε ότι οι
αντιλήψεις των χρηστών για την υπηρεσία διαφοροποιούνται ανάλογα με τις
προτεινόμενες από τους Μοοre και Benbasat (1991) δομές (Hsu et al., 2007). Οι Lin
και Lee (2006) ύστερα από μελέτη βρήκαν ότι το ληφθέν σχετικό πλεονέκτημα, η
συμβατότητα και η πολυπλοκότητα έχουν αξιόλογη επίδραση στην πρόθεση
εμψύχωσης της γνώσης που μοιράζονται στα οργανικά πλαίσια. Μελετώντας τη
χρήση web sites ηλεκτρονικής μάθησης βρέθηκε πως το σχετικό πλεονέκτημα και η
συμβατότητα αποτελούν σημαντικά κίνητρα για τη χρήση του e-learning (Liao και
Lu, 2008). Ενώ το 2009 στην Κίνα πραγματοποιήθηκε η μελέτη των Liu και Li,
(2009) η οποία μελέτησε την στάση των χρηστών απέναντι στο Mobile internet και
έξι παράγοντες (σχετικό πλεονέκτημα, ληφθείσα ικανοποίηση, παρατηρητικότητα,
συμβατότητα, πολυπλοκότητα και πλαίσιο χρήσης) οι οποίοι το επηρεάζουν. Η
έρευνα αυτή είναι ο πυλώνας της παρούσας έρευνας και θα αναλυθεί εκτενέστερα
στο επόμενο κεφάλαιο.
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Τέλος το 2010, όπως δείχνει παγκόσμια έρευνα της KPMG το ποσοστό των
ερωτηθέντων που έχουν χρησιμοποιήσει την κινητή συσκευή τους για τραπεζικές
εργασίες μέσα στους τελευταίους 18 μήνες έχει υπερδιπλασιαστεί. Η έντονα ανοδική
τάση παρατηρείται κυρίως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία.
Χαρακτηριστικά,, ακόμα και οι ερωτηθέντες στην Τσεχία και στην Ολλανδία που
εμφανίζονται πιο «χαλαροί» με αυτό το ζήτημα, δήλωσαν σε ποσοστό άνω του 70%
ότι το θέμα της εμπιστευτικότητας γεννά κάποιες ανησυχίες. Συνολικά, το 43% των
ερωτηθέντων παγκοσμίως απάντησαν ότι είναι τώρα πρόθυμοι να πληρώσουν για την
πρόσβαση σε online περιεχόμενο. Στις ασιατικές χώρες το ποσοστό αυτό ανεβαίνει
στο 59%, αλλά στην Ευρώπη είναι κάτω από 20%. Μεταξύ των πρόθυμων να
πληρώσουν για πρόσβαση, οι δημοφιλέστεροι τύποι περιεχομένου είναι το βίντεο
(56%) και η μουσική (53%), ιδίως στην ηλικιακή ομάδα 16-24). Ακόμα, ιδιαίτερα
σημαντική είναι αύξηση της χρήσης των κινητών συσκευών σχεδόν σε όλες τις
δραστηριότητες που μετρήθηκαν, παρά το γεγονός ότι ο υπολογιστής παραμένει το
κυρίαρχο μέσον πρόσβασης. Η τακτική έρευνα της KPMG με τίτλο «Καταναλωτές
και σύγκλιση» εξετάζει πώς οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Κάλυψε
22 χώρες και περισσότερους από 5.600 ερωτηθέντες, όλοι καθημερινοί χρήστες
κινητών και προσωπικού υπολογιστή (KPMG,2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50-ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ

Στα μέσα του 2009 όπως προαναφέρθηκε πραγματοποιήθηκε έρευνα των Liu και Li
με σκοπό να διερευνηθεί η διαδικασία διάχυσης της χρήση του κινητού διαδικτύου,
η οποία έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο που αντιλαμβάνονται
οι χρήστες τη χρήση του ασύρματου intenet κατά τη διάρκεια των ποικίλων
καινοτόμων σταδίων εξάπλωσης. Οι παράγοντες(το σχετικό πλεονέκτημα, η
συμβατότητα, η πολυπλοκότητα, η παρατηρητικότητα, το πλαίσιο χρήσης, η
ληφθείσα ικανοποίηση) επιδρούν θετικά στην χρήση του ασύρματου internet, όμως
διαπιστώνεται πως η ληφθείσα ικανοποίηση αποτελεί το σημαντικότερο προγνωστικό
της χρήσης του «κινητού» internet. Πιο αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις των χρηστών του ασύρματου
διαδικτύου κατά τα διάφορα στάδια της διάχυσης της καινοτομίας. Ο καθοριστικός
παράγοντας για τη στάση των χρηστών είναι η ληφθείσα ικανοποίηση. Ενώ τέλος, τα
ευρήματα

των

μελετητών

υποδεικνύουν ότι οι επαγγελματίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις διαφορές των
ομάδων χρηστών, όπως επίσης και ένα mobile internet πιο εύκολο στη χρήση και
συμβατό με τον τρόπο ζωής των χρηστών (Liu και Li, 2009).
Ακλουθώντας το παράδειγμα των Liu και Li διεξήχθη έρευνα η οποία μελετά την
εξάπλωση του κινητού internet στην Ελλάδα και τους παράγοντες που το επηρεάζουν.
Βάση λοιπόν του άρθρου μελετήθηκαν οι παράγοντες που επισημαίνουν οι ερευνητές
εξής:
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5.1.Σχετικό Πλεονέκτημα
To σχετικό πλεονέκτημα (Relative advantage) αναφέρεται “στο βαθμό στον οποίο
μία καινοτομία θεωρείται καλύτερη από την ιδέα που εκτοπίζει” (Rogers, 1995).
Σχετίζεται με τη χρησιμότητα του ΤΑΜ (Davis, 1989) και το όριο απόδοσης στο
UTAUT (Venkatesh et al., 2003). Περιλαμβάνεται σε διάφορες θεωρίες
εφαρμογής ως ένα σημαντικό στοιχείοζ^ & Li, 2009).
Οι (Moore και Benbasat, 1991; Lin και Lee, 2006; Liao και Lu, 2008) βρήκαν πως
το σχετικό πλεονέκτημα επηρεάζει θετικά τη χρήση του «κινητού» internet.
Το σχετικό πλεονέκτημα περιλαμβάνεται στο μοντέλο έρευνας γι’αυτό
προτείνεται η παρακάτω υπόθεση:
Η1: Το ληφθέν σχετικό πλεονέκτημα σχετίζεται θετικά με τη χρήση του κινητού
internet

5.2. Πολυπλοκότητα
Η Πολυπλοκότητα (Complexity) αναφέρεται “στο βαθμό με τον οποίο μια
καινοτομία θεωρείται σχετικά δυσνόητη και δύσχρηστη”(Rogers, 1995).To
ΚΤ(καινοτόμος θεωρία εξάπλωσης) και το (ΤΑΜ) θεωρούν ότι όσο πιο
περίπλοκη είναι μια καινοτομία τόσο πιο αργός θα είναι ο ρυθμός εφαρμογής της.
Θεωρείται

επίσης

σημαντικός

παράγοντας

πρόβλεψης

της

εφαρμογής

διαφορετικών καινοτομιών^^ και Lee, 2006; Liao και Lu, 2008). Όμοια, καθώς
το ασύρματο internet βασίζεται στη χρήση κινητών τηλεφώνων με σχετικά μικρή
οθόνη και πληκτρολόγιο συγκριτικά με τον υπολογιστή γραφείου, μειώνοντας ή
αποφεύγοντας κάθε είδους τεχνολογική πολυπλοκότητα θα βοηθούσε στην
προώθηση της χρήσης του ασύρματου internet. Είναι ίδια με τη ληφθείσα ευκολία
χρήσης στο TAM(Davis, 1989).

Συνεπώς, βγάζουμε το εξής συμπέρασμα:
Η2: Η ληφθείσα πολυπλοκότητα σχετίζεται θετικά με τη χρήση του ασύρματου
ΐηΐ6Γη6ΐ.
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5.3. Συμβατότητα
Η συμβατότητα (Compatibility) αναφέρεται “στο βαθμό με τον οποίο γίνεται
αντιληπτή μια καινοτομία που βασίζεται στις υπάρχουσες αξίες, στις παλιές
εμπειρίες και στις ανάγκες των χρηστών” (Rogers, 1995).
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον τρόπο ζωής και τις εργασιακές απαιτήσεις που δημιουργούν νομαδικές
ζωές (Drake et al., 2008).
2. Τους χρήστες κινητού internet που ανήκουν κυρίως στη νέα γενιά με
διαφορετικό τρόπο ζωής και συνήθειες(Oblinger, 2003).
Σε διαφορές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν η
συμβατότητα έχει θετική επιρροή στη χρήση του ασύρματου internet(Μoore και
Benbasat, 1991; Lin και Lee, 2006; Liao και Lu, 2008).
Συμπερασματικά προκύπτει η υπόθεση:
Η3: Η Συμβατότητα σγετίζεται θετικά με τη γρήση του κινητού internet

5.4. Παρατηρητικότητα
H Παρατηρητικότητα (Observability) προσδιορίζεται ως “ο βαθμός στον οποίο τα
αποτελέσματα μια καινοτομίας γίνονται ορατά ή απτά σε άλλες” (Rogers, 1995).
Έχει βρεθεί ότι αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης για εφαρμογή
του (ICT) έκδοσης μεταξύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Μαλαισίας(SMEs)
(Tan και Eze, 2008; Tan et al., 2009) και για το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ
(SMEs) στο Μπαγκλαντές (Azam και Quadddus, 2009). Αν μία καινοτομία
μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί και να περιγράφει, τότε είναι πιο πιθανό η
καινοτομία αυτή να εντυπωσιάσει θετικά και να χρησιμοποιηθεί περισσότερο (
Liu και Li, 2009).
H υπόθεση λοιπόν έχει ως εξής:
Η4: Η ληφθείσα παρατηρητικότητα συνδέεται θετικά με τη χρήση το ασύρματου
internet.
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5.5. Πλαίσιο χρήσης
Το πλαίσιο χρήσης (Use context) αναφέρεται στο “πολύ διακριτικό περιβάλλον
στο οποίο η τεχνολογία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ” (Van de Wijngaert και
Bouwman, 2009).

Μελετώντας τις κινητές υπηρεσίες βρέθηκε ότι να

χαρακτηριστικά του πλαισίου παίζουν σημαντικό ρόλο στη χρήση συγκεκριμένων
τεχνολογιών επικοινωνίας(Bouwman et all., 2008). Επίσης βρέθηκε πως και η
εφαρμογή και η χρήση της τεχνολογίας εξαρτώνται από το πλαίσιο χρήσης (Van
de Wijngaert και Bouwman, 2009). Βρήκαν επιπλέον ότι τα χαρακτηριστικά, που
είναι σχετικά με το πλαίσιο, είναι σημαντικοί παράγοντες για την επεξήγηση της
προθυμίας να χρησιμοποιηθούν ασύρματα πλέγματα. Τέλος μια ακόμη έρευνα
έδειξε πως το πλαίσιο χρήσης προσδιορίζει την εφαρμογή του mobile ticketing
και ότι τα χαρακτηριστικά του πλαισίου αποτελούν σημαντικές μεταβολές οι
οποίες

θα

έπρεπε

να

αφομοιωθούν

στην

εφαρμογή

παραδοσιακών

μοντέλων(Μ^1^ et al., 2008).Η επιρροή του πλαισίου χρήσης στην τεχνολογία
προσδιορίστηκε εκτενώς από τη γνώση της εφαρμογής του (ICT). Οι έρευνες που
προαναφέρθηκαν προσδιορίζουν ότι το πλαίσιο χρήσης έχει άμεση σχέση με την
πρόθεση να χρησιμοποιηθεί μια τεχνολογία ειδικότερα όταν εντοπίζεται αυτή σε
διάφορα κοινωνικά πλαίσια (Liu και Li, 2009)

Βάση αυτών των μελετών η υπόθεση που προκύπτει είναι:
Η5:Το πλαίσιο χρήσης έγει θετική σγέση με τη γρήση του ασύρματου ΐηΕΓηβΙ

47

5.6. Ληφθείσα ικανοποίηση
Η ληφθείσα ικανοποίηση (Perceived enjoyment) “Είναι το όριο μέχρι το οποίο
μία δραστηριότητα μπορεί να γίνει αποδεκτή ώστε να προσφέρει ευχαρίστηση,
αυτή η ιδιότητα διαχωρίζεται από οποιαδήποτε συνέπεια εφαρμογής” (Davis et
al., 1992). Είναι ένα είδος εσωτερικής παρακίνησηςζ^ και Li, 2009). Βρέθηκε
ότι η ληφθείσα ικανοποίηση έχει έντονη επιρροή στην πρόθεση χρήσης του (ΙΤ)
(Thong et al., 2006). Ύστερα από μελέτες σε υπηρεσίες instant messaging
βρέθηκε πως η ληφθείσα ικανοποίηση επηρεάζει θετικά τη συμπεριφορά των
χρηστώνζ^ et al., 2009), σε μια άλλη μελέτη που διεξήχθη διαπιστώθηκε επίσης
πως αποτελεί κίνητρο στην πρόθεση χρήσης μέσων εκμάθησης που βασίζονται
στο internet(Lee et al., 2005).Όσον αφορά την εφαρμογή κινητών παιχνιδιών
βρέθηκε ότι η ληφθείσα ικανοποίηση ήταν η πιο σημαντική μεταβλητή που
επηρεάζει τη συμπεριφορά των χρηστών (Ha et al., 2007).
Σε γενικές γραμμές, η πρόσβαση στο ασύρματο internet για ψυχαγωγία και
συναφείς

υπηρεσίες

είναι

σημαντικό

να

προσφέρουν

τη

ληφθείσα

ικανοποίηση(iResearch, 2008).

Η υπόθεση λοιπόν είναι:
Η6: Η ληφθείσα ικανοποίηση σχετίζεται θετικά με τη γρήση του ασύρματου
interne
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5.7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Βασιζόμενοι στα παραπάνω, προτείνεται ένα σύνθετο μοντέλο που περιλαμβάνει τους
έξι παράγοντες που καθορίζουν τη χρήση του «κινητού» ι ^ ι η ^ από τις διάφορες
ομάδες χρηστών. Περιλαμβάνονται έξι μεταβλητές: Το σχετικό πλεονέκτημα, η
πολυπλοκότητα, η συμβατότητα, η παρατηρητικότητα, το πλαίσιο Χρήσης και
ληφθείσα ικανοποίηση. Επίσης αποτυπώνεται και ο τρόπος επίδρασης τους με το
ασύρματο ίη^Γη^.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο- ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Αφορμή για το αντικείμενο της έρευνας ήταν η μελέτη επιστημονικών άρθρων
βασισμένα στη σχέση των χρηστών με το «κινητό» διαδίκτυο η οποία ποικίλει
ανάλογα με τον τρόπο ζωή των χρηστών, την ηλικία τους, τον βαθμό δυσκολίας που
αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση, το περιβάλλον και τον τρόπο παρουσίασης της
πληροφορίας προς εκείνους, καθώς επίσης και τη την ικανοποίηση που λαμβάνει ο
χρήστης μετά το πέρας της εκάστοτε εργασίας του.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτών των επιστημονικών άρθρων δημιουργήθηκε το
ερώτημα: Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση του
«κινητού» διαδικτύου;
Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε χρήστες του διαδικτύου. Η έρευνα
απευθύνθηκε σε 110 χρήστες στην περιοχή της Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων, οι
οποίοι θα έχουν κάποια σχέση με τη χρήση του «κινητού» διαδικτύου.

6.2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή πληροφοριών της έρευνας διήρκησε περίπου τέσσερις μήνες και
απευθύνθηκε σε κάτοικους οι οποίοι είναι χρήστες είτε για προσωπικούς (ψυχαγωγία
κ.α), είτε για επαγγελματικούς λόγους. Το μέσο της δειγματοληπτικής έρευνας, ήταν
το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων
κλειστού τύπου που αποσκοπούν στη συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών. Η
σύνταξη του ερωτηματολογίου εστιάζεται στη δομή, τις ιδιότητες και τη μορφή των
ερωτήσεων ώστε να συγκεντρωθούν ειλικρινείς και αβίαστες απαντήσεις.
Κατά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, οι ερωτηθέντες χρειάστηκαν
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιων ερωτήσεων, ώστε η συμπλήρωση τους να
γίνει προσεκτικά και να αποφευχθούν τυχόν λάθη.
Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσω προσωπικής επαφής και σε μερικές
περιπτώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι μη αποκρίσεις ήταν αρνητικές και οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ολες τις
ερωτήσεις (Ζαφειρόπουλος, 2005).
50

6.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Το ερωτηματολόγιο πάρθηκε από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι Liu και Li
(2009) και τροποποιήθηκε (από την αγγλική γλώσσα σε ελληνική)για τις ανάγκες τις
συγκεκριμένης έρευνας.
Αποτελείτε από εφτά μέρη. Το Α μέρος είναι τα δημογραφικά στοιχεία, τέσσερεις
ερωτήσεις για τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων (φύλο, ηλικία, μόρφωση,
επάγγελμα) καθώς και μία ερώτηση για τις ώρες χρήσης του διαδικτύου καθημερινά.
Το Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η μέρη αποτελούνται από 16 ερωτήσεις συνολικά που μετριούνται
με τη 5βαθμια κλίμακα Linkert, ξεκινώντας με βαθμό 1 ‘ διαφωνώ απόλυτα’ και
καταλήγοντας στον βαθμό 5 ‘συμφωνώ απόλυτα’. Ενώ στο ΣΤ μέρος υπάρχει μία
ερώτηση πολλαπλής επιλογής.
Πιο αναλυτικά το B μέρος μελετά το Σχετικό Πλεονέκτημα. Μέσα από τις ερωτήσεις
δημιουργείται η εικόνα για την χρησιμότητα του ασύρματου internet στην
καθημερινότητα των χρηστών. Στο Γ μέρος παρατίθεται η άποψη των χρηστών
σχετικά με το πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν για εκείνους να μάθουν και να
χρησιμοποιούν το «κινητό» internet. Το Δ μέρος από την άλλη ασχολείται με το αν το
ασύρματο διαδίκτυο συμβαδίζει με την ιδιοσυγκρασία των χρηστών του. Ενώ το Ε
μέρος μέσω 2 ερωτήσεων καλείται να απαντήσει στο κατά πόσο είναι εμφανή τα
πλεονεκτήματα του. Τέλος η ερώτηση πολλαπλής επιλογής του ΣΤ μέρους σκοπό
έχει να διαπιστώσει σε ποια περίπτωση ο χρηστής χρησιμοποιεί το ασύρματο
διαδίκτυο όταν πρέπει να έχει για κάποιο λόγο πρόσβαση σε αυτό. Στη συνέχεια το Ζ
μέρος επικεντρώνεται στη απόλαυση που χαρίζει στους χρήστες του το κινητό
internet. Και τέλος στο Η μέρος γίνεται λόγος για τη διάρκεια περιήγησης του
χρήστη.

51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70- ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

7.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 8Ρ88
17. Μετά την καταχώρηση και την κατηγοριοποίηση των πληροφοριών που
συλλέχθηκαν ακολούθησε η στατιστική ανάλυση, για την διεξαγωγή των πινάκων
συχνοτήτων και των περιγραφικών στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις
ερωτήσεις των δημογραφικών στοιχείων.
Για το αποτέλεσμα που επιδιώκεται, είναι απαραίτητη η παραγοντική ανάλυση, η
οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον ορισμό και την κατανόηση των παραγόντων
που θεωρούνται σημαντικοί για την έρευνα. Στη συνέχεια, με την διεξαγωγή των
πινάκων και των παραγόντων, σχολιάζονται οι επιρροές και τα αποτελέσματα του
κάθε παράγοντα ξεχωριστά.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης ,
ώστε να γίνει ο έλεγχος των υποθέσεων, που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή
των συμπερασμάτων της έρευνας. Με τον έλεγχο των υποθέσεων και έχοντας μια
έγκυρη και αληθή έρευνα ακολουθούν τα επιμέρους συμπεράσματα αυτής, σχετικά με
την εξάπλωση του Ασύρματου Διαδικτύου και τους παράγοντες που το επηρεάζουν.

7.2.

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι πίνακες συχνοτήτων καθώς και τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία είναι πλέον
σημαντικά για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αφορούν τα
δημογραφικά στοιχεία και την ταξινόμηση αυτών.
Προς διευκόλυνση της έρευνας, χρειάστηκε να γίνει ομαδοποίηση κάποιων
ερωτήσεων, όπως για παράδειγμα στην ηλικία και στο χρόνο χρήσης του διαδικτύου.
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Χρησιμοποιήθηκαν πίνακες από το στατιστικό πρόγραμμα 8Ρ88 17, που δείχνουν
την συχνότητα της κάθε απάντησης των ερωτηθέντων και το ποσοστό στο οποίο
αντιστοιχούν. Επίσης παρουσιάζεται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση όπου είναι
απαραίτητες. Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκε ραβδόγραμμα για κάθε ερώτηση, ούτως
ώστε να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και εικονικά.

ΠΤΝΑΚΑΣ 2. ΦΥΛΛΟ

Frequency Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

ΓΥΝΑΙΚΑ

56

50,9

50,9

50,9

ΑΝΤΡΑΣ

54

49,1

49,1

100,0

110

100,0

100,0

Total

Ο πίνακας 2. Παρουσιάζει αναλυτικά το φύλλο των 110 συνολικά ερωτηθέντων.
Σύμφωνα με το δείγμα που συγκεντρώθηκε, στην πρώτη στήλη φαίνεται πως οι 56
αυτών ήταν γυναίκες, ενώ οι υπόλοιποι 54 ήταν άντρες. Στην δεύτερη στήλη τα
αποτελέσματα παρουσιάζομαι ποσοστιαία, αναλυτικά, το 50,9% αντιστοιχεί στις
γυναίκες και το 49,1% στους άντρες που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα. Τα
αποτελέσματα απεικονίζονται εικονικά στο γράφημα 1.

ΠΤΝΑΚΑΣ 3. ΗΛΙΚΙΑ

Frequency Percent
Valid

<18

Valid
Percent

Cumulative
Percent

8

7,3

7,3

7,3

18-24

30

27,3

27,3

34,5

25-34

29

26,4

26,4

60,9

35-49

30

27,3

27,3

88,2

50-65

11

10,0

10,0

98,2

2

1,8

1,8

100,0

110

100,0

100,0

>65
Total
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Ο πίνακας 3. αναφέρει αναλυτικά την ηλικία των 110 ερωτηθέντων. Σύμφωνα με την
ανάλυση του πίνακα αυτού, φαίνεται πως 8 άτομα βρίσκονται σε ηλικία μικρότερη
των 18 ετών και αντιπροσωπεύουν το 7,3% του συνόλου των ερωτηθέντων. Τα 30
άτομα βρίσκονται στην ηλικία των 18-24 ετών και αντιπροσωπεύουν το 27,3% του
συνόλου, γεγονός που αναδεικνύει την ηλικιακή αυτή ομάδα, ως μία εκ των δύο
ομάδων, στην οποία ανήκουν οι περισσότεροι ερωτηθέντες. Σαν συνέχεια, 29 εκ των
ερωτηθέντων αποτελούν άτομα ηλικίας 25-34 ετών, με ποσοστό που φτάνει στο
26,4%. Επιπλέον, 30 χρήστες ανήκουν στις ηλικίες 34-49 με ποσοστό 27,3% η οποία
ισοβαθμεί με την ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών και ανήκει επίσης στο μεγαλύτερο
ποσοστό επί του συνόλου των ερωτηθέντων. Επιπρόσθετα, 11 ερωτηθέντες ανήκουν
στην ηλικία των 50-65 ετών με ποσοστό 10%. Τέλος, παρουσιάζεται η μικρότερη
ομάδα, η οποία απαρτίζεται από 2 ερωτηθέντες με ποσοστό που μόλις αγγίζει το
1.8%. Στην τρίτη στήλη παρουσιάζεται η εγκυρότητα των ποσοστών αυτών ενώ η
τέταρτη στήλη δηλώνει το αθροιστικό ποσοστό των αποτελεσμάτων.
Στο γράφημα 2. Παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα αποτελέσματα.

ΠΤΝΑΚΑΣ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Frequency Percent
Valid

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Valid
Percent

Cumulative
Percent

7

6,4

6,4

6,4

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

43

39,1

39,1

45,5

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

45

40,9

40,9

86,4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ-

15

13,6

13,6

100,0

110

100,0

100,0

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Total

Ο πίνακας 4. δείχνει το επίπεδο μόρφωσης των 110 ερωτηθέντων. Αναλυτικά, 6,4%
των ερωτηθέντων, δηλαδή 7 άτομα έχουν τελειώσει την βασική τους εκπαίδευση.
Στην συνέχεια, παρουσιάζεται με ποσοστό 39,1%, δηλαδή 43 άτομα τα οποία έχουν
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αποφοιτήσει από το λύκειο. Επίσης, το 40,9% με 45 ερωτηθέντες οι

οποίοι

αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του
δείγματος. Αντιθέτως, μονό 15 χρήστες που ποσοστιαία ανήκουν στο 13,6% είναι
κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
Στο γράφημα 3. στο οποίο απεικονίζεται το ραβδόγραμμα, παρουσιάζονται
ευδιάκριτα τα προαναφερθέντα αποτελέσματα.

ΠΤΝΑΚΑΣ 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Frequency Percent
Valid

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Valid
Percent

Cumulative
Percent

16

14,5

14,5

14,5

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

23

20,9

20,9

35,5

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

25

22,7

22,7

58,2

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

17

15,5

15,5

73,6

ΑΝΕΡΓΟΣ

29

26,4

26,4

100,0

110

100,0

100,0

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Total

Ο πίνακας 5. απεικονίζει την επαγγελματική ιδιότητα κάθε χρήστη. Αναλυτικά
παρατηρούμε

ότι το14,5%

δηλαδή

16 χρήστες εργάζονται ως

ελεύθεροι

επαγγελματίες. Το 20,9% αναφέρεται στον ιδιωτικό τομέα στον οποίο εργάζονται 23
εκ των ερωτηθέντων που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα. Παρόμοιο ποσοστό
κατέχει και ο δημόσιος τομέας αφού 25 ερωτηθέντες τον απαρτίζουν. Επίσης έλαβαν
μέρος και φοιτητές που αναδεικνύονται με ποσοστό 15,5% δηλαδή 17 άτομα. Τέλος
είναι πολύ εντυπωσιακό το ποσοστό των ανέργων καθώς φτάνει στο 26,4% γεγονός
που κατατάσσει την κατηγορία αυτή στη υψηλότερη θέση.
Το γράφημα 4. αναδεικνύει τα προαναφερθέντα αποτελέσματα εικονικά.
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ΠΤΝΑΚΑΣ 6. ΧΡΗΣΗ ΤΝΤΕΡΝΕΤ

Frequency Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

<1 ΩΡΑ

35

31,8

31,8

31,8

2-5 ΩΡΕΣ

42

38,2

38,2

70,0

6-9 ΩΡΕΣ

27

24,5

24,5

94,5

>10 ΩΡΕΣ

6

5,5

5,5

100,0

110

100,0

100,0

Total

Στον πίνακα 6. παρουσιάζονται οι ώρες χρήσης του διαδικτύου καθημερινός, όπως
απαντήθηκε από 110 ερωτηθέντες. Οι 35 εξ’ αυτών ‘σερφάρουν’ λιγότερο από μία
ώρα ημερησίως. Αντιθέτως, το 38,2% το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό
περιηγείται στο διαδίκτυο από 2-5 ώρες. Στη συνέχεια, 27 χρήστες με ποσοστό 24,5%
χρησιμοποιούν το ασύρματο ΐη^Γη^ 6-9 ώρες. Ως επίλογος παρουσιάζεται το
συντριπτικά χαμηλό ποσοστό, της τάξεως του 5,5% το οποίο αναφέρει πως μόνο 6
από τους 110 ερωτηθέντες κάνουν χρήση του ασύρματου διαδικτύου για περισσότερο
από 10 ώρες καθημερινά.
Το γράφημα 6. παρουσιάζει το αντίστοιχο ραβδόγραμα.
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7.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis) είναι μία πολυμεταβλητή στατιστική
μέθοδος ανάλυσης δεδομένων, που σκοπό έχει να προσδιορίσει τη δομή ενός πίνακα
δεδομένων. Η παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιείται κυρίως για να:
> Μειώσει έναν μεγάλο αριθμό μεταβλητών σε έναν μικρότερο αριθμό
παραγόντων,
> Επιλέξει

ένα

υποσύνολο

παραγόντων

(μετασχηματισμών

των

μεταβλητών), βασισμένο στις αρχικές μεταβλητές που έχουν την
υψηλότερη συσχέτιση με τους κύριους παράγοντες,
> Δημιουργήσει ένα σύνολο παραγόντων που αντιμετωπίζονται ως
ανεξάρτητες

μεταβλητές,

χρησιμοποιηθούν

ως

προκειμένου
μια

οι παράγοντες

προσέγγιση

στο

αυτοί να

χειρισμό

της

πολυσυγγραμμικότητας (Καρλής, 2005).

Η παραγοντική ανάλυση είναι χρήσιμη στην ανάλυση δεδομένων, καθώς:
Μελετά τη συσχέτιση μεταξύ αλληλοσυνδεόμενων μεταβλητών μέσα από την
ομαδοποίηση τους σε παράγοντες (factor). Οι παράγοντες έχουν πολύ μικρό έως
μηδενικό συντελεστή συσχέτισης.
Ερμηνεύει κάθε παράγοντα σύμφωνα με την σημασία των μεταβλητών.
Συγκεντρώνει πολλές μεταβλητές, δημιουργώντας λίγους παράγοντες για κάθε
μία από τις ερωτήσεις και τους υπολογίζει σαν μία νέα μεταβλητή η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για παλινδρόμηση (Norusis, 2005).

Η παραγοντική ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία γιατί:
> Οι μεταβλητές είναι ποσοτικές, της κλίμακας Linkert (1 έως 5, όπου 1
σημαίνει «συμφωνώ απόλυτα», ενώ 5 σημαίνει «διαφωνώ απόλυτα»).
> Το μέγεθος του δείγματος που συλλέχθηκε είναι μεγαλύτερο των 100
ατόμων.
> Τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή για κάθε ζεύγος
μεταβλητών και οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες (Δημητριάδης, 2003).
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Στην παραγοντική ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν από το στατιστικό πρόγραμμα
S.P.S.S. 17, οι εξής πίνακες:

> Ο πίνακας Rotated Component Matrix,
> πίνακας ΚΜΟ (Kaiser-Meyer-Olkin),
> Ο πίνακας Bartlett’s Test

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΚΜΟ - BARTLETT’S TEST

Στον πίνακα ΚΜΟ και Bartlett’s Test ο δείκτης σύγκρισης του σχετικού μεγέθους
των συντελεστών είναι το στατιστικό εργαλείο Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Οι
τιμές του δείκτη αυτού κυμαίνονται από το 0 έως το 1. Οι τιμές που πλησιάζουν την
μονάδα δηλώνουν ότι τα δεδομένα είναι κατάλληλα για παραγοντική ανάλυση.
Αντιθέτως, οι τιμές κοντά στο 0,8 θεωρούνται ιδανικές για παραγοντική ανάλυση.

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df
Sig.

,919
1835,453
136
,000

Στον παραπάνω πίνακα η τιμή του ΚΜΟ είναι 0,919 γεγονός που σημαίνει πως τα
δεδομένα είναι άριστα για παραγοντική ανάλυση.
Η τιμή του ΚΜΟ μεγαλώνει όταν:
♦

Το μέγεθος του δείγματος μεγαλώνει,

♦

Ο μέσος όρος των συσχετίσεων μεγαλώνει,

♦

Το πλήθος των μεταβλητών αυξάνεται ή

♦

Το πλήθος των παραγόντων μειώνεται.
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Από τον πίνακα συσχετίσεων βρίσκουμε ενδείξεις ότι οι συσχετίσεις ανάμεσα στις
μεταβλητές είναι ικανοποιητικά μεγάλες και επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε
σε παραγοντική ανάλυση (ολοκληρωμένο συμπέρασμα μπορούμε να έχουμε από την
εξέταση του δείκτη ΚΜΟ και από τον έλεγχο σφαιρικότητας του Bartlett). Κάτω από
τις συσχετίσεις υπάρχει το p-value για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης. Η τιμή
του συντελεστή συσχέτισης είναι 0, έναντι της εναλλακτικής ότι είναι διάφορη του
μηδενός. Το μέτρο του Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) μας παρέχει μια εκτίμηση του
βαθμού ομοιογένειας των μεταβλητών ή αλλιώς σε ποιο βαθμό ο συγκεκριμένος
πίνακας συσχέτισης είναι κατάλληλος για παραγοντική ανάλυση.
Ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης της καταλληλότητας του μοντέλου είναι και ο
έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity). Προϋπόθεση γι’
αυτό είναι ότι το δείγμα προέρχεται από πολυμεταβλητό κανονικό πληθυσμό
παρατηρήσεων. Όπως ήταν αναμενόμενο ο έλεγχος απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση
που σημαίνει ότι η ύπαρξη στατιστικής σημαντικότητας του στατιστικού Χ2,
υποδηλώνει ότι ο πίνακας συσχετίσεων δεν είναι ο μοναδιαίος (δηλ. οι μεταβλητές
είναι συσχετισμένες μεταξύ τους) και συνεπώς το υπόδειγμα της παραγοντικής
ανάλυσης είναι κατάλληλο (τιμή της ελεγχοσυνάρτησης = 1835,453), (Χαλικιάς,
2007).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ROTATED COMPONENT MATRIX

Στον πίνακα Rotated Component Matrix βρίσκονται οι παράγοντες, με τις
αντίστοιχες φορτίσεις των μεταβλητών τους. Η μεταβλητή ανήκει στον παράγοντα
στον οποίο παρουσιάζουν την μεγαλύτερη φόρτιση.
Στον πίνακα που ακολουθεί, πρόκειται να αναλυθεί το ποιες μεταβλητές ανήκουν
στον εκάστοτε παράγοντα, ούτως ώστε να γίνουν ευδιάκριτοι οι παράγοντες για τις
παρακάτω αναλύσεις.

Rotated Component Matrix3
Component
1

2

3

4

5

6

Β.1

,773

,199

,340

,271

,260

,036

Β.2

,769

,222

,316

,256

,311

,021

Β.3

,763

,393

,248

,277

o
o

,119

Β.4

,712

,509

,309

,094

,058

-,094

Γ.1

,346

,167

,785

,347

,045

-,112

Γ.2

,290

,258

,810

,286

,121

,013

Γ.3

,349

,476

,703

,094

,135

,033

Δ.1

,450

,188

,340

,638

,193

-,058

Δ.2

,421

,456

,339

,494

,155

-,007

Ε.1

,221

,325

,119

,190

,874

,059

Ε.2

,247

,385

,397

,672

,177

,025

ΣΤ.1

,030

,019

-,033

-,009

,040

,993

Ζ.1

,307

,813

,184

,067

,316

CO
o

Ζ.2

,261

,802

,254

,295

,152

,037

Ζ.3

,270

,713

,298

,407

,152

,067

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.
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Η πρώτη κύρια συνιστώσα έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις μεταβλητές
Β.1, Β.2, Β.3, Β.4 (Αύξηση αποτελεσματικότητας από τη χρήση του ασύρματου
ι^ ιή^»,

«Επίτευξη στόχων μέσω χρήσης ασύρματου διαδικτύου», «Χρησιμότητα

κινητού διαδικτύου στην καθημερινότητα μου» και «Συμφέρουσα η χρήση του
κινητού διαδικτύου στην ζωή μου». Τα φορτία των μεταβλητών αυτών είναι θετικά
που σημαίνει ότι έχουν θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Οι τρεις ταχτοποιούνται στον
παράγοντα «Σχετικό Πλεονέκτημα».
Η δεύτερη κύρια συνιστώσα έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις
μεταβλητές Ζ.1, Ζ.2 και Ζ.3 (οι οποίες είναι: «Διασκεδάζω χρησιμοποιώντας το
κινητό διαδίκτυο», «Απολαμβάνω την χρήση του κινητού διαδικτύου» και
«Ευχαρίστηση από την χρήση του κινητού διαδικτύου» αντίστοιχα). Οι τρείς αυτές
μεταβλητές συσχετίζονται απόλυτα μεταξύ τους και

θα μπορούσαμε να τις

ταυτοποιήσουμε στον παράγοντα «Ληφθείσα Ικανοποίηση».
Η τρίτη κύρια συνιστώσα έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις μεταβλητές
Γ.1, Γ.2, Γ.3 (οι οποίες είναι: οι οποίες είναι: «Εκμάθηση κινητού διαδικτύου»,
«Επιδεξιότητα στην χρήση του», «Το κινητό διαδίκτυο είναι εύχρηστο» και «Χρήση
πλεονεκτημάτων του κινητού διαδικτύου» αντίστοιχα). Όλες οι μεταβλητές έχουν
υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ τους και έτσι από αυτές βγαίνει ο τρίτος παράγοντας
ο οποίος ονομάζεται«Πολυπλοκότητα».
Η τέταρτη κύρια συνιστώσα έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στις
μεταβλητές Δ.1, Δ.2, και Ε.2 οι οποίες είναι: («Το κινητό διαδίκτυο ως κατάλληλη
μέθοδος για μένα», «Το κινητό διαδίκτυο ταυτίζεται με το ύφος και τις συνήθειές
μου» και «Χρήση πλεονεκτημάτων κινητού διαδικτύου» αντίστοιχα.) Οι δύο πρώτες
μεταβλητές, οι οποίες και σχετίζονται θετικά μεταξύ τους, δημιουργούν τον
παράγοντα «Συμβατότητα» απορρίπτοντας την μεταβλητή Ε.2 λόγω χαμηλής
συσχέτισης.
Η πέμπτη συνιστώσα έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στη μοναδική
μεταβλητή Ε.1(η οποία είναι: Τα πλεονεκτήματα του κινητού διαδικτύου είναι
προφανή»).

Η

μεταβλητή

αυτή

μπορεί να ταυτοποιηθεί στον παράγοντα

«Παρατηρητικότητα».
Η έκτη και τελευταία συνιστώσα έχει υψηλές τιμές παραγοντικών φορτίων στη
μοναδική μεταβλητή ΣΤ.1 (η οποία είναι: «Λόγοι χρήσης του κινητού διαδικτύου»).
Η μεταβλητή αυτή μπορεί να ταυτοποιηθεί στον παράγοντα «Πλαίσιο Χρήσης».
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7.4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Θα πραγματοποιηθεί

γραμμική

παλινδρόμηση,

ελέγχοντας

τη

σχέση

των

ανεξάρτητων μεταβλητών με την εξαρτημένη. Θα χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος
διότι υπάρχουν παραπάνω από μία ανεξάρτητες μεταβλητές.
Οι μεταβλητές μπορεί να είναι μία ή και περισσότερες και ανάλογα τη μέτρηση τους
από διάφορες κλίμακες, ονομάζονται εξαρτημένες, γιατί οι τιμές τους καλούνται να
επιδρούν στους παράγοντες της έρευνας. Σύμφωνα με το ποιες είναι και με ποιο
τρόπο

επιδρούν

στους

βασικούς

παράγοντες

οι

ανεξάρτητες

μεταβλητές

διαμορφώνουν τις εξαρτημένες και με το κατάλληλο μοντέλο που συνδέει κάθε
εξαρτημένη μεταβλητή με το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών που την
διαμορφώνουν θα επιθυμητό αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Το μοντέλο που θα
χρησιμοποιηθεί είναι η παρακάτω συνάρτηση.

Η.(εξαρτημένη μεταβλητή) = β0 + β1(ανεξάρτητη μεταβλητή!) + β2(ανεξάρτητη μεταβλητή2)

Επειδή η συγκεκριμένη έρευνα θα μελετήσει τυχών επιδράσεις που μπορεί να
υπάρχουν μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και των ανεξάρτητων, μεγαλύτερη
βάση θα δοθεί στο επίπεδο σημαντικότητας, πίνακας ANOVA δείκτης Sig., και η
θετική ή αρνητική επίδραση που έχουν οι ανεξάρτητες μεταβλητές στην εξαρτημένη,
πίνακας Coefficients στήλη BETA.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Variables Entered/Removed

Variables
Model

Variables Entered

1

ΠΛΑΙΣΙΟ_ΧΡΗΣΗΣ,

Removed

Method
Enter

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ,
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ,
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤ
Α,
ΛΗΦΘΕΙΣΑ_ΙΚΑΝΟ
ΠΟΙΗΣΗ,
ΣΧΕΤΙΚΟ_ΠΛΕΟΝ
ΕΚΤΗΜΑ3
a. All requested variables entered.

Στον πίνακας 9. φαίνεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και είναι η enter.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Model Summaryb

Model
1

R

R Square
,843a

,711

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
,695

Durbin-Watson

1,06071

1,864

a. Predictors: (Constant), ΠΛΑΙΣΙΟ_ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ,
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ, ΛΗΦΘΕΙΣΑ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΟ_ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
b. Dependent Variable: STASH

Στον πίνακα 10. φαίνεται ο συντελεστής συσχέτισης R= 0,843, ο δείκτης
προσδιορισμού R = 0,711και ο διορθωμένος δείκτης προσδιορισμού Adjusted R =
0,695 καθώς και το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης Std. Error of the Estimate =
1,06071. Η τελευταία και πιο σημαντική στήλη, με τον δείκτη D-W = 1,864, στον
δείκτη αυτό οι τιμές κοντα στο 2 (1,7 έως 2,3) φανερώνουν ότι έχω ασυσχέτιστα
σφάλματα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ANOVAb
Model
1

Sum of Squares

Df

Mean Square

Regression

285,752

6

47,625

Residual

115,887

103

1,125

Total

401,639

109

F

Sig.

42,329

,000a

a. Predictors: (Constant), ΠΛΑΙΣΙΟ_ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ,
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ, ΛΗΦΘΕΙΣΑ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΟ_ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
b. Dependent Variable: STASH

Ο πίνακα

11.

χρησιμοποιείται για τον

έλεγχο της

σημαντικότητας της

παλινδρόμησης. Κυρίως η στήλη με τον δείκτη 8ΐ§. Ο οποίος είναι το περιθώριο
λάθους της εκτίμησης και εάν οι τιμές του είναι < 0,05, τότε υπάρχουν σημαντικές
επιδράσεις. Επομένως, αφού το ρ-τιμή= 0,000 > 0,05 υπάρχουν σημαντικές
επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Coefficients3
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
4,532

,101

ΣΧΕΤΙΚΟ_ΠΛΕΟΝΕΚΤΗ ΜΑ

,855

,102

ΛΗΦΘΕΙΣΑ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

,857

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Coefficients
Beta

Collinearity Statistics
T

Sig.

Tolerance

VIF

44,810

,000

,445

8,412

,000

1,000

1,000

,102

,446

8,434

,000

1,000

1,000

,678

,102

,353

6,678

,000

1,000

1,000

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

,791

,102

,412

7,786

,000

1,000

1,000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

,265

,102

,138

2,613

,010

1,000

1,000

-,019

,102

-,010

-,190

,850

1,000

1,000

ΠΛΑΙΣΙΟ_ΧΡΗΣΗΣ
a. Dependent Variable: STASH
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Στον πίνακα 12. τα πρόσημα που υπάρχουν στην στήλη Beta καθορίζουν ότι υπάρχει
θετική επίδραση όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών εκτός της τελευταίας η οποία
επηρεάζει αρνητικά την εξαρτημένη. Επομένως, την χρήση του κινητού διαδικτύου
επηρεάζουν θετικά οι μεταβλητές Σχετικό πλεονέκτημα, Ληφθείσα Ικανοποίηση,
Πολυπλοκότητα, Συμβατότητα και Παρατηρητικότητα κατά 0,445, 0,446, 0,353,
0,412 και 0,138 αντίστοιχα. Ενώ, η ανεξάρτητη μεταβλητή Πλαίσιο Χρήσης
επηρεάζει αρνητικά την εξαρτημένη κατά -0,010.
Πρέπει να ελεγχθεί επίσης εάν οι παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές είναι
σημαντικές για το μοντέλο, γιαυτό θα χρησιμοποιηθεί η στήλη του Sig. Σύμφωνα με
το κριτίριο:
> Όποια μεταβλητή έχει p-τιμή > α = 0,05, πρέπει να φύγει από το μοντέλο
γιατί δεν θεωρείται τόσο σημαντική.
Επομένως,
> Για το σχετικό πλεονέκτημα η p-τιμή = 0,000 είναι σημαντική και παραμένει.
> Για την ληφθείσα ικανοποίηση η ρ-τιμή= 0,000 είναι σημαντική και
παραμένει.
> Για την πολυπλοκότητα η ρ-τιμή= 0,000 είναι σημαντική και παραμένει.
> Για την συμβατότητα η ρ-τιμή= 0,000 είναι σημαντική και παραμένει.
> Για την παρατηρητικότητα η ρ-τιμή= 0,010 είναι μερικώς σημαντική και
παραμένει.
> Για το πλαίσιο χρήσης η ρ-τιμή = 0,850 είναι μη σημαντική και απορρίπτεται.

Τέλος, ο δείκτης VIF = 1,000 < 5 για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές, οπότε, δεν
υπάρχει πολυσυγραμμικότητα.
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7.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
Σύμφωνα με την παλινδρόμηση διαπιστώθηκε πως για το ερευνητικό μοντέλο που
ελέγχθηκε, δεν υπάρχει πολυσυγραμμικότητα, αφού νΐΓ=1,000 και υπάρχουν
ασυσχέτιστα σφάλματα, αφού Ό^ =1,864.

Οπότε για τις υποθέσεις της παρούσας έρευνας έχουμε:

Υπόθεση 1.: Η υπόθεση είναι δεκτή αφού το ΒΕΤΑ=0,445 και ρ-τιμή<0,05.
Επομένως, το ληφθέν σχετικό πλεονέκτημα σχετίζεται θετικά με τη χρήση του
κινητού ι ^ ι η ^ .

Υπόθεση 2: Η υπόθεση είναι δεκτή αφού το ΒΕΤΑ=0,446 και ρ-τιμή<0,05.
Επομένως, η ληφθείσα ικανοποίηση

σχετίζεται θετικά με τη χρήση του κινητού

ίη^Γη^.

Υπόθεση 3: Η υπόθεση είναι δεκτή αφού το ΒΕΤΑ=0,353 και ρ-τιμή<0,05.
Επομένως, η ληφθείσα πολυπλοκότητα σχετίζεται θετικά με τη χρήση του κινητού
ΐηΙΟΓη^.

Υπόθεση 4:Η υπόθεση είναι δεκτή αφού το ΒΕΤΑ=0,412 και ρ-τιμή<0,05.
Επομένως, η ληφθείσα συμβατότητα σχετίζεται θετικά με τη χρήση του κινητού
ΐηΙΟΓη^.

Υπόθεση 5: Η υπόθεση είναι δεκτή αφού το ΒΕΤΑ=0,138 και ρ-τιμή<0,05.
Επομένως , η ληφθείσα παρατηρητικότητα

σχετίζεται θετικά με τη χρήση του

κινητού ί^ ^ η ^ .
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Υπόθεση 6: Η υπόθεση δεν είναι δεκτή αφού το ΒΕΤΑ=-0,010 και ρ-τιμή>0,05.
Επομένως, το πλαίσιο χρήσης σχετίζεται αρνητικά με τη χρήση του κινητού
διαδικτύου.

Μετά των έλεγχο τον υποθέσεων, συμπερασματικά προκύπτει ο πινάκας 13. :

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η1: Το ληφθέν σχετικό πλεονέκτημα σχετίζεται θετικά με τη χρήση του κινητού
mtemeτ
Η2: Η ληφθείσα ικανοποίηση σχετίζεται θετικά με τη χρήση του ασύρματου
ΐηΙ^ΓηοΙ;.
Η3: Η ληφθείσα πολυπλοκότητα σχετίζεται θετικά με τη χρήση του ασύρματου
ίη^Γη^;.
Η4: Η Συμβατότητα σχετίζεται θετικά με τη χρήση του κινητού mtemet
Η5: Η ληφθείσα παρατηρητικότητα συνδέεται θετικά με τη χρήση το ασύρματου
ΐηΙ^ΓηοΙ;.
Η6:Το πλαίσιο χρήσης έχει θετική σχέση με τη χρήση του ασύρματου

ΒΕΤΑ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

0,445

0,000

0,446

0,000

0,353

0,000

0,412

0,000

0,138

0,010

-0,010

0,850

ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΔΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
8.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλοί ορισμοί που επεξηγούν τα χαρακτηριστικά, τη
χρησιμότητα

και

τις

ιδιότητες

του

«Κινητού

internet».

Ως

εκ

τούτου

αντιλαμβανόμαστε την απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στη χρήση του «σταθερού»
με του «κινητού» διαδικτύου, αφού μέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της
ολοένα αυξανόμενης χρήσης του ΜοΜ^ internet, ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι
διευκόλυνσης για τον άνθρωπο τόσο στα εργασιακά του όσο και στην καθημερινή
του ζωή.
Σε παγκόσμια κλίμακα το Ασύρματο internet έχει καταφέρει να συνεισφέρει αισθητά
στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια επίσης βλέπουμε
ραγδαία αύξηση της παρουσίας του και στην Ελλάδα. Τα στατιστικά στοιχεία
αποδεικνύουν ότι με την πάροδο των ετών η Ελληνική οικονομία και οι επιχειρήσεις
της βασίζονται όλο και περισσότερο στο Mobile internet. Σε αυτό ευθύνεται
σημαντικά η ανάπτυξη του M-commerce των τελευταίων χρόνων καθώς ολοένα και
περισσότερες επιχειρήσεις εμπορεύονται πλέον και ηλεκτρονικά.
Η εμφάνιση του Μ-commerce έχει αλλάξει κατά κόρων τις αγοροπωλησειακές
συνήθισες των χρηστών του διαδικτύου. Πλέον παρέχεται η δυνατότητα εμπορικών
συναλλαγών μέσω ασύρματου δικτύου, δημιουργώντας νέες σχέσεις στον εμπορικό
κλάδο.
Μετά την συνεχή εμφάνιση ολοένα και περισσοτέρων επιχειρησιακών μοντέλων και
καινοτομιών στην αγορά, οι επιχειρήσεις έχουν ένα λόγο παραπάνω να εστιάζουν
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατόμων στα
οποία απευθύνονται, μέσω της αξιοποίησης των διαφόρων παραγόντων που
επηρεάζουν το Ασύρματο internet.
Οι παράγοντες αυτοί σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες είναι πολλοί και
μεταβάλλονται στο πέρασμα των χρόνων. Ο καθένας από αυτούς συμβάλει είτε
θετικά είτε αρνητικά στην εξάπλωση του «Κινητού» διαδικτύου. Παρόλα αυτά στο
συγκεκριμένο ερευνητικό πόνημα επιλέξαμε να εστιάσουμε στους παράγοντες του
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Σχετικού Πλεονεκτήματος, του Πλαισίου Χρήσης, της Παρατηρητικότητας, της
Πολυπλοκότητας, της Συμβατότητας και της Ληφθείσας Ικανοποίησης.
Σύμφωνα με το επιστημονικό άρθρο των Liu & Li (2009) αλλά και παρόμοιες
μελέτες, δημιουργήθηκαν οι υποθέσεις που ελέγχτηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο
και θα σχολιαστούν στην επόμενη ενότητα.

8.2. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα έρευνα όπου η=110 (πληθυσμός), καταλήξαμε στα παρακάτω
συμπεράσματα:
Όσων αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, τα μεγαλύτερα ποσοστά
παρουσιάστηκαν:

♦ Το 50,9% του συνόλου των ερωτηθέντων αποτελούνται από γυναίκες.
♦ Το 27,3% ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 και 35 - 49 ετών.
♦ Το 40.9% εκ των ερωτηθέντων έχουν αποφοιτήσει από τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
♦ Το 26,4% είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων οι οποίοι είναι άνεργοι .
♦ Τέλος το 38,2% αποτελεί το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν 2-5
ώρες το διαδίκτυο καθημερινά.
Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν την μέσο χρήστη ασύρματου ΐη£Γη&,
τουλάχιστον για την περιοχή του Δήμου Καλαμπάκας όπου και διεξήχθη η παρούσα
έρευνα. Όπως έχει προαναφερθεί η εξάπλωση του «κινητού ΐ ώ £ ΐ ^ σχετίζεται με τα
«προσωπικά χαρακτηριστικά του χρήστη».
Βάση λοιπόν των παραπάνω πορισμάτων αλλά και του μοντέλου της έρευνας
αποδεικνύεται πως η εξάπλωση του Ασύρματου διαδικτύου συνδέεται θετικά με τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών.
Ως αποτέλεσμα αυτού, μπορούμε να θεωρήσουμε πως η εξάπλωση του ασύρματου
διαδικτύου συνδέεται θετικά με τους πρώτους πέντε παράγοντες (οι οποίοι είναι : το
σχετικό

πλεονέκτημα,

τη

ληφθείσα

ικανοποίηση,

την

πολυπλοκότητα,

τη

συμβατότητα και την παρατηρητικότητα).
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Αντιθέτως, συνδέεται αρνητικά με τον τελευταίο παράγοντα (ο οποίος είναι: το
πλαίσιο χρήσης).
Σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση η οποία πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο και τις μεγαλύτερες φορτίσεις των μεταβλητών, σημαντικό θεωρείται:
> Για το σχετικό πλεονέκτημα να γίνει το ασύρματο διαδίκτυο πιο προσιτό σε
όλα τα επίπεδα της ζωής ενός χρήστη(εργασία, μελέτη, ψυχαγωγία).
> Για τη ληφθείσα ικανοποίηση να κρατείται το ενδιαφέρον του χρήστη σε
επιθυμητά επίπεδα.
> Για την πολυπλοκότητα να μειωθεί, ώστε να μην είναι αναγκαία η
επιδεξιότητα για την χρήση ασύρματου διαδικτύου.
> Για την συμβατότητα να συμβαδίζει με το ύφος και τις συνήθειες όσο το
δυνατών περισσότερων χρηστών του διαδικτύου καθώς έχει παγκόσμια
εμβέλεια και πρέπει να ταυτίζεται με διάφορες εθνικότητες, θρησκείες κ.τ.λ.
> Για την παρατηρητικότητα να υπάρχει συνεχείς εξέλιξη και ενδυνάμωση των
πλεονεκτημάτων του κινητού διαδικτύου ώστε να εξελιχθεί η δημοτικότητά
του σε επιθυμητά επίπεδα.
> Τέλος, για το πλαίσιο χρήσης να έχει το ίντερνετ μεγάλη εμβέλεια ούτως ώστε
να μπορεί ο χρήστης ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να
χρησιμοποιήσει το ασύρματο διαδίκτυο.
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8.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στόχος της μελέτης ήταν να καθορίσει τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις των
παραγόντων του ασύρματου διαδικτύου. Ευελπιστούμε από τα πορίσματα αυτής να
δημιουργηθούν νέες προοπτικές για τις εταιρίες που έχουν εντάξει το ασύρματο
ίντερνετ στον κύκλο εργασιών τους. Αν οι επιχειρήσεις, γνωρίζουν με ποιους τρόπους
μπορούν να γίνουν πιο αποδεκτές και επικερδείς, αλλά και το γεγονός ότι το
ασύρματο διαδίκτυο μπορεί να αποτελεί διαφήμιση αυτών, τότε η απόδοση τους θα
μπορέσει να βελτιωθεί και να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα.
Επομένως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ιδιοκτήτες και τα μέλη μιας
επιχείρησης πρέπει να επικεντρωθούν στην ευχρηστία του «προϊόντος» τους ώστε να
μπορεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των χρηστών του «mobile internet».
Επιπρόσθετα, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να μπορούν να εκμεταλλευτούν το ασύρματο
διαδίκτυο έτσι ώστε να προσελκύσουν χρήστες οι οποίοι θα το χρησιμοποιήσουν είτε
στην επαγγελματική είτε στην προσωπική τους ζωή.

8.4.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ

ΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ
Η συγκεκριμένη έρευνα προσπάθησε να εξετάσει τις επιδράσεις και σχέσεις ανάμεσα
στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ασύρματου διαδικτύου και του τρόπου
εξάπλωσής του ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρήση του.
Η προσέγγιση και οι μεθοδολογικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την
μελέτη, μπορούν να αποτελέσουν την βάση για μελλοντική έρευνα. Για παράδειγμα
θα μπορούσαν να προστεθούν κάποια ακόμη οικογενειακά χαρακτηριστικά των
χρηστών όσον αφορά την εξειδίκευσή τους πάνω στο «mobile internet».
Ακόμη μία πρόταση για μελλοντική έρευνα είναι η επέκταση σε περισσότερους
νομούς της χώρας, πέραν το δήμου της Καλαμπάκας ώστε να υπάρχει μια πιο
σφαιρική άποψη, καθώς το δείγμα θα αυξηθεί.
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Επίσης, μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να θέσει περιορισμούς στις υποθέσεις
και να έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της εγκυρότητας των παραπάνω
αποτελεσμάτων.
Τέλος, θα ήταν χρήσιμο, να «ανοίξει ο δρόμος» για περισσότερες έρευνες και μελέτες
πάνω στον τομέα του ασύρματου διαδικτύου στην Ελλάδα, καθώς αυτό αποτελεί ένα
συνεχώς εξελισσόμενο κομμάτι της οικονομίας της χώρας μας και αντιπροσωπεύει
ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων. Οι μελέτες αυτές μπορούν να αποτελέσουν
ένα πολύτιμο και σημαντικό βοήθημα στην θετική εξέλιξη και υγιή ανάπτυξη των
επιχειρήσεων που κάνουν εμπορικές συναλλαγές ή διαφημίζονται μέσω του κινητού
διαδικτύου.
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Β.1 Ηχρήση του «κινητού» διαδικτύου μπορεί να
αυξήσει την αποτελεσματικότητα μου, στα καθήκοντα
της εργασίας/μελέτης/ ζωής μου.
Β.2 Εξετάζοντας όλους τους στόχους, η χρήση του
«κινητού» διαδικτύου θα μπορούσε να βοηθήσει την
εργασία/μελέτη/ ζωή μου.
Β.3 Πιστεύω πως το «κινητό» διαδίκτυο είναι χρήσιμο
στην καθημερινή ζωή μου.

Β.4 Θεωρώ τη χρήση του «κινητού» διαδικτύου
συμφέρουσα για τη ζωή μου.
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Γ.1 Η εκμάθηση της χρήσης του «κινητού» διαδικτύου
είναι εύκολη για εμένα
Γ.2 Θα ήταν εύκολο για μένα να γίνω επιδέξιος στη
χρησιμοποίηση του «κινητού» διαδικτύου.
Γ.3 Γενικά, πιστεύω ότι το «κινητό» διαδίκτυο είναι
εύχρηστο.
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Δ.1 Ηχρήση του «κινητού» διαδικτύου είναι μία
κατάλληλη μέθοδος για εμένα ώστε να έχω πρόσβαση
στο διαδίκτυο.
Δ.2 Ηχρήση του «κινητού» διαδικτύου συμβαδίζει με το
ύφος και τις συνήθειες μου.
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εργασίες, εύρεση πληροφοριών, ψυχαγωγία, online
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Ζ.1 Ηχρήση του «κινητού» διαδικτύου μου παρέχει
μεγάλη απόλαυση.

Ζ.2 Απολαμβάνω να χρησιμοποιώ το κινητό
διαδίκτυο.
Ζ.3 Ηχρήση του «κινητού» διαδικτύου είναι
ευχάριστη για εμένα.
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Η.1 Χρησιμοποιώ το «κινητό» διαδίκτυο συχνά.

Η.2 Γενικά χρησιμοποιώ το «κινητό» διαδίκτυο πολύ.
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