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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η αλλαγή στους τρόπους επικοινωνίας, διασκέδασης αλλά και αγοραστικής 

συµπεριφοράς έχει δηµιουργήσει πολλές ευκαιρίες και έχει ανοίξει νέα 

διαδικτυακά κανάλια αγορών, κάτι που δεν άφησαν ανεκµετάλλευτο πολλές 

µικρές και µεγάλες, γνωστές και άγνωστες εταιρείες, οι οποίες απέκτησαν και 

δικτυακή υπόσταση η λειτουργούν  αποκλειστικά “δικτυακά”. Τελευταία χρόνια 

όµως  βλέπουµε µία σταθεροποίηση στους χρήστες που έχουν πρόσβασή 

στο Ιντερνέτ µέσω του υπολογιστή τους, κάθε αντίθετο µε τους χρήστες της 

ΚΤ που ακολουθούν µία εκρηκτική πορεία. Η Ελλάδα κατέχει ένα από τα 

παγκόσµια ρεκόρ ανάπτυξης στο τοµέα της ΚΤ µε πάνω από 4,5 εκατοµµύρια 

συνδροµητές σήµερα. Αν και το WAP µπήκε κάπως ξαφνικά στη ζωή µας και 

ήδη αρκετοί το χρησιµοποιούν  λίγες συσκευές στην αγορά το υποστηρίζουν, 

ενώ η καθεµία έχει µεγάλες διαφορές στον τρόπο εισόδου των αναγκαίων 

ρυθµίσεων. Παράλληλα , οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι πύλες του WAP 

αλλά και οι αντίστοιχοι τόποι περιεχοµένου δεν µπορούµε να πούµε ότι 

δικαιολογούν το κόστος που πληρώνουµε. 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τις σηµερινές τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούνται στις συσκευές ΚΤ, ο τρόπος λειτουργίας και οι διάφορες 

ασύρµατες συσκευές για ηλεκτρονικό εµπόριο 

Το παράδειγµα στο 4.3 περιγράφει η διαδικασία πως µπορεί κάποιος να 

διαβάζει ένα βιβλίο µε τη χρήση ενός PDA. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ηλεκτρονικό εµπόριο (ΗΕ) είναι η τάση της νέας εποχής, της περίφηµης 

ψηφιακής οικονοµίας. Το ΗΕ αποτελεί µια από τις πλέον παρεξηγηµένες, 

ιδιαίτερα υπερεκτιµηµένες και ασαφείς έννοιες της εποχής του Internet. Το 

µεγαλύτερο πρόβληµα είναι το να συµφωνούµε στο τι ακριβώς είναι το ΗΕ, 

ενώ αποκεί και πέρα περνάµε σε πολύ πρακτικά χειροπιαστά προβλήµατα, 

όπως το να πειστούν οι καταναλωτές για την ασφάλεια που το διακρίνει και τα 

πλεονεκτήµατα που παρέχει. 

Η όλη συζητήσει θα µπορούσε να αποτελέσει αποκλειστικό το θέµα ενός νέου 

οδηγού Expert’s Guide, όποτε προς το παρόν, θα περιοριστούµε στο να 

θεωρήσουµε ως πραγµατικό ΗΕ, κάθε συναλλαγή µέσω Internet, η οποία 
έχει σαν άµεσο αποτέλεσµα την µετακίνηση χρηµάτων, από κάποιο 
λογαριασµό σε κάποιον άλλον, χωρίς να χρειάζεται η µεσολάβηση τον 
χρήστης και χωρίς παραδοσιακές µεθόδους. 
Αν λοιπόν επισκεφθείτε ένα on-line κατάστηµα και επιλέξετε προς αγορά 

κάποιο προϊόν, τότε θα πρέπει να θεωρήσετε τη συναλλαγή σας ως 

ηλεκτρονική , µόνον εφόσον πληκτρολογήσετε τον αριθµό της πιστωτικής σας 

κάρτας, οπότε θα πραγµατοποιηθεί η χρέωσή του αντίστόιχου τραπεζικού 

λογαριασµού. Σε αντίθετη περίπτωση, πρόκειται απλά για έναν on – line 

κατάλογο και τίποτα περισσότερο. 

Η σηµασία αυτών των καταλόγων είναι ιδιαίτερα σηµαντική , αφού αποτελούν 

µία εξαιρετικά δηµοφιλή ασχολία πολλών χρηστών. Συνήθως, οι χρήστες 

προτιµούν, να διεξάγουν µία ερευνά αγοράς µε τη βοήθεια αυτών και εν 

συνέχεια, να αγοράσουν από ένα φυσικό κατάστηµα το προϊόν που επέλεξαν. 

Όπως δείχνουν προς το παρόν τα πράγµατα, η εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών στις on-line συναλλαγές είναι περιορισµένη (πιθανότατα 

δικαιολογηµένα), οπότε το πρώτο τµήµα του E- Commerse (ΗΕ) αναµένεται 

να αναπτυχθεί, είναι αυτό µεταξύ επιχειρήσεων (B2C, Business-to-Business) 

και εν συνέχεια να ακολουθήσει αυτό µεταξύ επιχειρήσεις και καταναλωτή 

(Business-to-Consumer). 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα βοηθήσουν και οι εξελιγµένοι αλγόριθµοι 

κρυπτογραφήσεις, τα πιστοποιητικά διαπιστεύσεις των συναλλασσόµενων 

µερών, η καλύτερη προστασία της σύνδεσης κ.λ.π. 
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Σύµφωνα µε την εταιρεία ερευνών Lehman Brothers η µείωση των 

επενδύσεων στη τηλεπικοινωνίες θα συνεχιστεί στην αµερικάνικη αγορά και 

για το 2002 θα φτάσει το 20%. Αντίστοιχη εκτίµηση προς τη µείωση, αλλά όχι 

και για τα ποσοστά, έχει κάνει και η Memll Lynch για τις αγορές 

τηλεπικοινωνιών της Ασίας και της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Λατινικής 

Αµερικής. 

Ο µόνος τοµέας που δεν έχει ακολουθήσει αυτήν την πτώση, είναι η κινητή 

τηλεφωνία. Παρόλο που πολλές αγορές στη ∆υτική Ευρώπη και την Ασία 

έχουν φτάσει στα όρια του κορεσµού, η ζήτηση  για υπηρεσίες Κινητής 
Τηλεφωνίας (ΚΤ) και µετάδοσης δεδοµένων παραµένει µεγάλη. Υπάρχουν 

πολλές χώρες, οι οποίες διατεθούν περισσότερους συνδροµητές ΚΤ από ό,τι 

σταθερής. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µίας ειδικής ερευνάς που έκανε 

Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών ανάµεσα στους 120 φοιτητές ηλικίας 17-24 

ετών ένα µεγάλο ποσοστό από αυτούς διστάζετε να ψωνίζει στο ∆ιαδίκτυο. 

Στην ερώτηση “ Αν σκοπεύουν να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές;” 

ένα µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων παρουσιάστηκε αναποφάσιστο, ενώ 

αρκετά µεγάλο ποσοστό εµφανίσθηκε αρνητικό. (Σχήµα 1.1). Στην ερώτηση : 

“Αν έχουν πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές;” η επιφυλακτικότητα των 

φοιτητών ήταν περισσότερα φανερή (Σχήµα1.2). Το µικρό ποσοστό των 

φοιτητών που έχει πραγµατοποιήσει αγορές µέσω Internet και η προτίµηση 

τους να ψωνίζουν στα καταστήµατα, εκεί που έχουν άµεσή επαφή µε τα 

προϊόντα, και θα θεωρούν περισσότερο αξιόπιστα είναι γεγονός που πρέπει   
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                           Σχήµα1.1……                                           Σχήµα1.2…                  
να απασχολήσει έντονα τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο E – 

Commerce, καθώς η ηλικιακή αυτή οµάδα είναι από τις πλέον σηµαντικές για 

το εµπόριο. Από την άλλη πλευρά η έρευνα αυτή διαπίστωσε ενθαρρυντικό το 
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ποσοστό των φοιτητών που έχουν πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικής αγοράς., 

υψηλότερο του µέσου όρου από παλαιότερες έρευνες. (NET BUSINESS, 

Τεύχος 59). 
 
2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ WAP 
Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πρέπει να συνδέεται µε το τηλεφωνικό δίκτυο. Το δίκτυο της κινητής 

τηλεφωνίας αποτελείται από το κέντρο κινητής τηλεφωνίας (Μοbile Switching Center –MSC), 

από τους σταθµούς βάσης (Base Stations - ΒS) και από τους κινητούς σταθµούς, δηλαδή τους 

συνδροµητές. Ένα κέντρο MSC  καλύπτει µια ορισµένη περιοχή µε σταθµούς βάσης (ΒS) που 

συνδέονται µε αυτό. Η περιοχή αυτή ονοµάζεται περιοχή εξυπηρέτησης του MSC. 

Κάθε σταθµός βάσης συνδέεται µε το MSC όπου ανήκει και εξυπηρετεί µια περιοχή που ονοµάζεται 

κυψέλη. Κάθε σταθµός βάσης ΒS διαθέτει µια κεραία για επικοινωνία µε τους κινητούς σταθµούς, 

ένα κανάλι ελέγχου και πολλά κανάλια οµιλίας. Η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων στα δίκτυα 

δεύτερης γενιάς είναι 9,6 kbits/sec  

Μια ολόκληρη χώρα απαιτεί συνήθως περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης. Λόγω της µορφής των 

περιοχών κάθε σταθµού βάσης, η δοµή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ονοµάζεται κυψελωτή δοµή. 

Το αρχικό πρότυπο του GΜS λειτουργούσε στα 900 ΜΗΖ µε 124 RF κανάλια. Κάθε κανάλι RF 

διαθέτει 8 ΤDΜΑ κανάλια, διαµόρφωση GΜSΚ. 

2.1 ∆εδοµένα Μεταγωγής Κυκλώµατος (CSD) 
Το δίκτυο GSM (Global System for Mobile Communication) χρησιµοποιεί 

την τεχνολογία CSD(Circuit Switched Data). Ο συνδροµητής του δικτύου ΚΤ 

κατά τη διαρκείας µίας κλήσεις καταλαµβάνει µία από της διαθέσιµες 

χρονοθυρίδες, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό ένα “κύκλωµα ”(circuit), το 

οποίο χρησιµοποιείται καθόλη τη διάρκεια της σύνδεσης µε την ανάλογη 

χρέωσή. 

Η επικοινωνία των διαφόρων συσκευών µε το δίκτυο ΚΤ γίνεται σε 

συγκεκριµένες ραδιοσυχνότητες των 900 ΜΗz η των 1800 ΜΗz, οι οποίες 

χωρίζονται σε πολλά κανάλια των 200 κΗz. Το δίκτυο τα διαχειρίζεται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε οι ίδιες συχνότητές να χρησιµοποιούνται από διαφορετικές 

κυψέλες και έτσι αυξάνεται ο αριθµός των συνδροµητών που χρησιµοποιούν 

ταυτόχρονα το δίκτυο. Κάθε κανάλι χωρίζεται σε οκτώ χρονοθυρίδες, µε 

αποτέλεσµα µέχρι οκτώ συνδροµητές να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση µέσα 

από ένα συγκεκριµένο κανάλι. 
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2.2 Κύκλωµα Μεταγωγής Υψηλών Ταχυτήτων (HSCSD)  
Το HSCSD (High Speed Circuit-Switched Data) είναι µία βελτιωµένη µορφή 

του CSD που χρησιµοποιείται για την ταχύτερη µεταφορά δεδοµένων µε 

ρυθµούς µετάδοσης µέχρί 43,2 Kbps και ταυτόχρόνη χρήση πολλαπλών 

χρονοθυρίδων από των ίδιο συνδροµητή(περιορισµένοι σε δύο η τρεις). Η 

χρέωση και έδω και στο CSM γίνεται µε βάση το χρόνο που παραµένει το 

“κύκλωµα” ανοιχτό, ανεξάρτητα από εάν µεταδίνονται η όχι δεδοµένα.  

 

2.3. Γενικό Σύστηµα Ασύρµατης Εκποµπής Πακέτων (GPRS). 
Tο GPRS (General Packet Radio System) είναι µία νέα υπηρεσία που 

επιτρέπει την αποστολή και λήψη δεδοµένων µέσω του δικτύου ΚΤ 

επιτυγχάνοντας σε θεωρητικό* επίπεδο ταχύτητες µέχρι 171,2Kbps,µε τρόπος 

µεταφοράς δεδοµένων σε πακέτα. Ο χρήστες είναι συνεχώς συνδεδεµένοι µε 

το δίκτυο, αλλά χρεώνονται µόνο όταν απασχολούνται το δίκτυο. 

 Ένα µεγάλο εύρος πληροφοριών µπορούν να επιδοθούν στους χρήστες κινητής τηλεφωνίας, οι 

οποίες µπορεί να είναι τιµές µετοχών, αποτελέσµατα αθλητικών αγώνων, δελτία καιρού, 

πληροφορίες για αεροπορικά και άλλα δροµολόγια, ειδήσεις, αποτελέσµατα τυχερών 

παιχνιδιών, αστεία, ωροσκόπια, κίνηση των δρόµων και πολλές άλλες. Οι πληροφορίες αυτές 

µπορεί να είναι σε µορφή κειµένου ή χάρτες, διαγράµµατα ή οποιασδήποτε µορφής ορατή 

πληροφορία. Το µέγεθος ενός µικρού µηνύµατος 160 χαρακτήρων που προσφέρει η σηµερινή 

/κινητή τηλεφωνία αρκεί όταν η πληροφορία είναι ποσοτική, όπως η τιµή µιας µετοχής, το 

αποτέλεσµα ενός αγώνα ή η θερµοκρασία. Όταν όµως η πληροφορία είναι ποιοτικής φύσης, 

όπως το ωροσκόπιο ή µια είδηση, οι 160 χαρακτήρες είναι πολύ λίγοι. Για τέτοιες πληροφορίες 

επιβάλλεται η χρήση συσκευών µε δυνατότητα GΡRS. Στατικές εικόνες, όπως φωτογραφίες, 

εικόνες, ευχετήριες κάρτες και στατικές ιστοσελίδες µπορούν να αποσταλούν και να ληφθούν σε 

ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αφού τα τελευταία συνδέονται µε τα δίκτυα της σταθερής 

τηλεφωνίας. Έτσι θα είναι δυνατή, µε τη χρήση του GΡRS, η µετάδοση εικόνων από ψηφιακές 

φωτογραφικές µηχανές συνδεδεµένες µε µια συσκευή GΡRS κατευθείαν σε κάποιο δικτυακό 

τόπο (site). Οι µετακινούµενοι χρήστες, που βρίσκονται µακριά από τη δουλειά τους, συχνά 

χρειάζονται µια σύνδεση µε το τοπικό δίκτυο του γραφείου τους. 

Μέσω της σύνδεσης αυτής, τους δίνεται η δυνατότητα χρήσης των εφαρµογών του δικτύου ώστε 

να προσπελάσουν βάσεις δεδοµένων και να παραλάβουν τα ηλεκτρονικά τους µηνύµατα. Η 

ταχύτητα και η χωρητικότητα του GΡRS, το καθιστούν ιδανικό γι' αυτές τις εφαρµογές. Το 

δίκτυο GΡRS επιτρέπει τη µεταφορά αρχείων δεδοµένων σηµαντικού µεγέθους. Τα δεδοµένα αυτά 

 8



µπορούν να αντιπροσωπεύουν από ένα έγγραφο µέχρι µια ολόκληρη εφαρµογή. Η πηγή των 

δεδοµένων µπορεί να είναι ένας εξυπηρετητής δεδοµένων (search engines), όπως αυτοί που 

χρησιµοποιούνται στο Ιnternet (ftp, telnet, http) ή µια βάση δεδοµένων. Ανεξάρτητα από την πηγή 

των πληροφοριών, η εφαρµογή αυτή απαιτεί µεγάλη χωρητικότητα. Για το λόγο αυτό απαιτείται η 

χρήση ενός µεγάλης χωρητικότητας δικτύου ΚΤ, όπως τα GΡRS και ΕDGΕ. 

Το EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) αποτελεί µία 

βελτιωµένη έκδοση του GPRS που χρησιµοποιεί εξελιγµένες τεχνολογίες µε 

αποτέλεσµα την αύξηση της ταχύτητας για κάθε χρονοθυρίδα στα 48 Kbps. To 

πρότυπο αυτό έχει καθοριστεί τόσο για τα δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος 

(circuit-switching networks), όσο και για τα δίκτυα µεταγωγής πακέτων 

(packet- switching networks). Χρησιµοποιώντας τον όρο EGPRS(Enhanced 

GPRS) αναφερόµαστε στις δυνατότητες του EDGE για µεταγωγή πακέτων, 

ενώ µε τον όρο ECSD(Enhanced Circuit Switched Data) αναφερόµαστε στις 

δυνατότητες του EDGE για µεταγωγή κυκλώµατος. 

Σήµερα οι περισσότερες συσκευές ΚΤ που κυκλοφορούν στην αγορά 

υποστηρίζουν µέχρι τρεις χρονοθυρίδες για λήψη δεδοµένων και µία 

χρονοθυρίδα για αποστολή. Το σχήµα κωδικοποίησης CS-2 ( CS- σχήµα 

κωδικοποίησης. Στο GPRS υπάρχούν τέσσερα σχήµατα κωδικοποίησης) 
 
 που χρησιµοποιείτε σήµερα και τα δίκτυα τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν στον 

χρήστη περισσότερο από τρεις η τέσσερις χρονοθυρίδες µε αποτέλεσµα η 

ταχύτητα να µειώνεται από 40,2 Kbps µέχρι 53,5 Kbps στο πρόγραµµα GPRS 

Πινακάς…2.3.1. 
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Πρόγραµµα Χρονοθυρίδες Ταχύτητα Χρονοθυρίδες Ταχύτητα 

 σύνολο Kbps που 

χρησιµοποιεί 

Kbps 

CDS 8 9,6 1 9,6 

HSCSD 8 14,4 2 η 3 43.2 

GPRS 8 72,4 CS-1 9,05 

  * CS-2   -
3x13,4 

40,2 

  * CS-2   -
4x13,4 

53,3 

 8 107,2 CS-2 13,4 

 8 124,8 CS-3 15,5 

 8 171,2 CS-4 21,4 

EDGE 8 384 8 384 

                                Πίνακας…2.3.1. 
 
2.4 UTMS 
Το UΤΜS αποτελεί την τρίτη γενιά (3G) των κινητών επικοινωνιών. Το UΤΜS  προσφέρει πολύ 

πιο γρήγορη πρόσβαση από οτιδήποτε γνωρίζαµε ως σήµερα και ενοποιεί τις τεχνολογίες µεταγωγής 

πακέτων και κυκλώµατος στη µετάδοση δεδοµένων. Αυτή η τεχνολογία θα παρέχει καθολική 

πρόσβαση σε υπηρεσίες πολυµέσων, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, δικτύου και τερµατικού που 

χρησιµοποιείται. Τα πλεονεκτήµατα του UΤΜS είναι πάρα πολλά. Η γενιά αυτή θα παρέχει υψηλών 

ταχυτήτων υπηρεσίες, οι οποίες θα επιτρέπουν στο χρήστη να παραµένει συνδεδεµένος µε το 

δίκτυο του (σπίτι, γραφείο κ.τ.λ.) µόνιµα και να χρεώνεται µόνο όταν πραγµατικά λαβαίνει ή 

µεταδίδει πληροφορίες, θα είναι επίσης δυνατό να «κατεβάσει» µεγάλους όγκους δεδοµένων από 

το διαδίκτυο, µε µικρή ή καθόλου καθυστέρηση. 

Το UΤΜS  πετυχαίνει τη χρήση του επικοινωνιακού καναλιού µε ένα τρόπο πολύ αποδοτικό, µε τη 

ανάµειξη ενός πλήθους υπηρεσιών πολυµέσων, ώστε να παρέχει µειωµένο κόστος. Για 

παράδειγµα, ένα µη επείγον ηλεκτρονικό µήνυµα µπορεί να αποσταλεί κατά τη διάρκεια των κενών 

στη µετάδοση υψηλής προτεραιότητας πληροφοριών (όπως, π.χ. επικοινωνία φωνής). 
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Το UΤΜS πρόκειται να χτιστεί πάνω στις σηµερινές επενδύσεις σε εξοπλισµό της δεύτερης 

γενιάς, επαναχρησιµοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα και θα αποτελέσει µια εξελικτική 

πορεία από τη δεύτερη στην τρίτη γενιά. 

Με όρους ετήσιων εσόδων από υπηρεσίες και πωλήσεις τερµατικών συσκευών, το UΤΜS θα 

παρουσιάσει µια ευκαιρία ή και πρόκληση για την παγκόσµια αγορά τηλεφωνίας, η οποία προσεγγίζει 

σήµερα σε αξία τα 100 δισεκατοµµύρια δολάρια. 

Το UΤΜS έχει σχεδιαστεί από την αρχή σαν ένα καθολικό σύστηµα, το οποίο θα συνδέει τόσο τα 

επίγεια όσο και τα δορυφορικά συστήµατα. Οι χρήστες θα µπορούν να µεταπηδούν από το ένα 

δίκτυο στο άλλο, για παράδειγµα από ένα ιδιωτικό σε ένα δηµόσιο δίκτυο µετά σε ένα δίκτυο 

µεγάλου εύρους όπως το διαδίκτυο και σε ένα δορυφορικό δίκτυο, µε την ελάχιστη διακοπή 

επικοινωνίας 

 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
(WAP) 

Μέχρι πριν από µερικά χρόνια, η ασύρµατη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο ήταν 

εφικτή µόνο µε τη σύνδεση ενός φορητού υπολογιστή µε ένα κινητό τηλέφωνο 

µε ενσωµατωµένο modem.Τον τελευταίο καιρό µε την εµφάνιση του WAP 
(Wireless Application Protocol) η παροχή ασύρµατων υπηρεσιών γίνονται 

µέσω του δικτύου ΚΤ. Αυτό βοήθησε πολύ στην ανάπτυξή εφαρµογών για την 

παροχή πληροφοριών, εµπορικών  υπηρεσιών και συναλλαγών. Η βασική 

διάφορα, όταν συγκρίνεται µε το παραδοσιακό ΗΕ µε τη χρήση ενός 

προσωπικού υπολογιστή (PC) ,είναι η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών από 

οπουδήποτε και να βρίσκεται ο καταναλωτής. Έτσι προκύπτει και ο όρος 

Mobile E - Commerce. 
Η λειτουργία και η χρήση του WAP µοιάζει αρκετά µε το παραδοσιακό τρόπο 

σύνδεσης και χρήσης του ∆ιαδικτύου. Η συσκευή ΚΤ έχει ενσωµατωµένο έναν 

browser που συνδέεται σε µία πύλη WAP (WAP Cateway) και κάνει αιτήσεις 

για λήψη πληροφοριών από ένα συνηθισµένο Web Server µε τη µορφή ενός 

URL (Uniform Resource Locator). Ta περιεχόµενα ενός WAP Site µπορούν 

να είναι αποθηκευµένα σε έναν οποιοδήποτε κοινό Web Server όπως 

ακριβώς ισχύει και για τα περιεχόµενα ενός ∆ικτυακού τύπου. Η µόνη διαφορά 

είναι ότι τα περιεχόµενα ενός WAP Site θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη 

µορφή και µέγεθος, έτσι ώστε η  εµφανισθεί τους να µη δηµιουργεί πρόβληµα 

στις µικρές οθόνες των κινητών και στους χαµηλούς ρυθµούς µεταδόσεις. Η 
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ανάπτυξη τέτοιων εφαρµογών γίνεται µε τη χρήση της WML( Wireless 
Markup Language), η οποία είναι το αντίστοιχο της HTML(Hypertext 
Markup Language) που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ιστοσελίδων στο 
WWW( World Wide Web).  
Γενικά τα βήµατα που ακολουθεί ο χρήστης είναι: 

 Ο συνδροµητής ανοίγει τον browser µέσα από το µενού του κινητού και 

επιλέγει να επισκεφτεί ένα συγκεκριµένο WAP Site. 

 Η συσκευή στέλνει µέσω του δικτύου ΚΤ στην πύλη WAP (WAP 

Gateway) ένα σήµα µε σκοπό την αναζήτηση του συγκεκριµένου WAP Site. 

 Η πύλη WAP αναζητά το site, παίρνει τη ζητούµενη πληροφορία (π.χ. 

µία ιστοσελίδα), την κωδικοποιεί/ µεταγλωττίζει και την αποστέλλεί πίσω στον 

τελικό χρήστη.( Σχήµα 3.1) 
 Ο browser µεταφράζει τα δεδοµένα και ο συνδροµητής τα βλέπεί στην 

οθόνη του κινητού. Ο WAP browser είναι το αντίστοιχο του Ιnternet Explorer η 

του Netscare Navigator που χρησιµοποιείται για την περιήγηση στο WWW. 

¨Έχει όµως φυσικό περιορισµένες δυνατότητες που εξαρτώνται και από το 

είδος της συσκευής που χρησιµοποιείται (µικρό µέγεθος, µειωµένη 

επεξεργαστική ισχύ, ελάχιστες δυνατότητες πλοήγησης). 

4. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ  TH ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WAP 
Η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο, µε τον οποίο επικοινωνούµε και 

δουλεύουµε. Ο φορητός υπολογιστής (ΦΥ), τα κινητά τηλεφωνά, η ασύρµατη 

δικτύωσή και το Internet εκµηδενίζουν τις αποστάσεις και µας επιτρέπουν να 

έχουµε πρόσβαση σε χρήσιµα δεδοµένα ανά  πάσα στιγµή. 

4.1 Κινητά τηλέφωνα (Mobile phones) 
Εάν κάνετε µια βόλτα στους ιντερνετικούς τόπους των µεγαλύτερων εταιρειών 

ΚΤ, θα έλθετε σε επαφή µε διάφορες εντυπωσιακές κινητές συσκευές για 

επικοινωνία µε χρήση πολυµέσων. (Σχήµα 4.1.1). Η µετάδοση φωνής, ήχου, 

έγχρωµης εικόνας υψηλής ανάλυσης αλλά και γραφικών µέσω των 

ασύρµατων δικτύων θα είναι εφικτή, ενώ παράλληλα η ταχύτητα µεταφοράς 

δεδοµένων θα µπορεί να φτάσει τα 2Μbrs. ¨Όλα τα παραπάνω θα είναι 

δυνατόν να υλοποιηθούν στο νέο “παγκόσµιο” δίκτυο UMTS, το οποίο θα είναι 

σε θέση να καλύψει όλη τη Γη, ενώ παράλληλα θα είναι συµβατό µε τα 

υπάρχοντα δίκτυα CSM, CDMA, TDMA., προσφέροντας την απόλυτη 

περιαγωγή.  
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Για την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει κάθε τεχνολογία, είναι 

απαραίτητο και το αντίστοιχο συµβατό κινητό τηλέφωνο π.χ. το κινητό  

Siemens SX 45 µπορεί να ικανοποιήσει τις επαγγελµατικές σας απαίτησης 

.κατά τη µετακίνηση. Μπορούµε να στείλουµε και να λάβουµε e-mail και SMS, 

να συνδεθούµε στο Internet, είτε µέσω WAP browser , είτε µέσω ΗΤΤΡ 

browser, αλλά και σε εταιρικά δίκτύα LAN. Οι υποδοχές Compakt Flash και 

Multimedia Card, τα 32 MB µνήµης που διαθέτει, αλλά και η δυνατότητα 

επέκτασης της, µας επιτρέπουν να τρέχουµε χιλιάδες εφαρµογές software 

απευθείας από ένα server 

 
Σχήµα 3.1 

 

4.2 Φορητοί υπολογιστές (Νotebooks ) 
Το notebooks είναι µια ξεχωριστή κατηγορία Η/Υ, που απευθύνεται κυρίως 

στον επαγγελµατία, που δεν διστάζει να πληρώσει ένα καλό ποσό, 

προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του, όπου και αν βρίσκεται (Σχήµα 4.1.1). 

Ο φορητός υπολογιστής (ΦΥ) µπορεί να µετατρέψει οποιοδήποτε σηµείο σε 

µία θέση εργασίας, αλλά και διασκέδασης. Οι δυνατότητές τους αυξάνονται 

ακόµη περισσότερο αν συνδυαστούν µε άλλα προϊόντα που κυκλοφορούν 

στην αγορά. 

Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε τους (ΦΥ) σε κατηγορίες ανάλογα µε το 

βάρος, τις επιδόσεις, την τιµή κ.λ.π. Συνήθως οι εταιρίες διαθέτουν µία 

ποικιλία από µοντέλα, που απευθύνονται σε διαφορετικά προφίλ χρηστών. Τα 

notebooks που ακολουθούν στο συγκριτικό, διαθέτουν υπολογιστική ισχύ και 

πολλές δυνατότητες και απευθύνονται σε απαιτητικούς χρήστες. 
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Κοινό τους χαρακτηριστικό η ενσωµάτωση επεξεργαστών µε συχνότητα 

λειτουργίας τα 1000 MHz και άνω. 

4.3 Υπολογιστής χειρός (PDA). 
Η µείωση του κόστος και η βελτίωση των PDA (Personal Digital Assistants) 
προµηνύει µία νέα τεχνολογική επανάσταση, που ενδέχεται να έχει παρόµοιο 

αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή µας µε αυτών της ΚΤ. Ένας υπολογιστής µε 

µέγεθος µικρού σηµειωµατάριού, ικανός να µεταµορφωθεί από ατζέντα σε 

walkman ή ψηφιακή µηχανή, µόνο απαρατήρητος δεν µπορεί να περάσει. Οι 

ηλεκτρονικές συσκευές µε συνδυασµό “µειωµένο κόστος - αυξηµένες 

δυνατότητες” εντυπωσιάζουν µε πολυπληθέστατες λειτουργίες τους. Τα PDA 

µας ακολουθεί παντού και είναι απαραίτητο καλύτερη οργάνωση στις 

δραστηριότητες µας. ¨Έχουν εύκολη χρήση και για αυτούς που δεν έχουν 

καλύτερες σχέσεις µε τον κόσµο των υπολογιστών.(Σχήµα 4.3.1). Σε αντίθεση 

µε τους φορητούς υπολογιστές (ΦΥ) τα RDA κατορθώνουν να ενσωµατώσουν 

µεγαλύτερη ευχρηστία σε µικρότερο χώρο. Σε αυτό συµβάλλουν κατά κύριο 

λόγο οι εναλλακτικοί τρόποι αλληλεπίδράσης του χρήστη  µε τη συσκευή. Το 

πληκτρολόγιο, εικονικό (µε οθόνες αφής- touch screens) η υπαρκτό, παύει να 

µονοπωλεί την εισαγωγή δεδοµένων. Αρκετές συσκευές φρόντισαν να 

απαλλαγούν από το ογκώδες πληκτρολόγιο, αντικαθιστώντας το µε ένα άλλο, 

σχεδιασµένο στην οθόνη. Εκεί ο χρήστης πατάει το πλήκτρο που επιθυµεί, 

αγγίζοντας το µε το ειδικό στυλό. Η οθόνη αφής είναι ευαίσθητη σε κάθε 

άγγιγµα και ενηµερώνει το PDA για το σηµείο που πιέστηκε. Με τη µέθοδο 

αυτή ενεργοποιούµε και τα εκάστοτε µενού που εµφανίζονται στην οθόνη µας. 

Ωστόσο, από τις συσκευές που υιοθετούν την touch screen ως µέσο 

αλληλεπίδρασης µε το χρήστη δεν απουσιάζουν τα βοηθητικά πλήκτρα 

πλοήγησης. Όσο για τις συσκευές που ενσωµατώνουν ένα συρρικνωµένο 

πληκτρολόγιο, µπορεί να καταλαµβάνουν λίγο χώρο παραπάνω, όµως µας 

γλιτώνουν από την εξοικείωση µε νέες µεθόδους εισαγωγής δεδοµένων π.χ. η 

αναγνώρισή χειρογράφου, όπου η χρήστης µπορεί να “ γράφει” µε το ειδικό 

στυλό στην οθόνη αφής σχεδόν όπως θα έγραφε  και σε ένα κανονικό 

σηµειωµατάριο, υπακούοντας σε κάποιες ανάλογες συµβάσεις. Κατάλληλο 

λογισµικό αναλαµβάνει να αναγνωρίσει το κείµενο που εισάγει ο χρήστης, µη 

επηρεαζόµενό από τις ιδιορρυθµίες του γραφικού χαρακτήρα του. Ανεξάρτητα 

από τις εξελίξεις που αναµένονται, η φιλικότητα των PDA προς τον κάτοχο  
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τους είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. Μία µέρα αρκεί να σας “µυήσει” 

στις λειτουργίες ενός υπολογιστή χειρός, που µε την απλότητα του θυµίζει 

περισσότερο κινητό τηλέφωνο παρά PC. Τρείς είναι οι φιλόδοξοι διεκδικητές 

της αγοράς των λειτουργικών συστηµάτων: η Microsoft, η Palm και η 

Symbian. Μπορεί η Microsoft να µονοπωλεί το χώρο των λειτουργικών για 

PC, δεν συµβαίνει προς το παρόν το ίδιο και µε την αγορά των υπολογιστών 

χειρός. Σε αυτόν το χώρο οι απόψεις διίστανται και οι εταιρείες κατασκευής 

PDA δεν αποχωρίζονται εύκολα καταξιωµένα λειτουργικά, όπως το Palm και 

το Εροc. Για αρκετό διάστηµα η Palm µε τα λειτουργικά της κέρδιζε µεγάλη 

µερίδα από τα κατασκευαζόµενα PDA. Αποτέλεσµα αυτής της κυριαρχίας 

είναι η πληθώρα εφαρµογή που έχουν αναπτυχθεί για το Palm OS (Σχήµα 

4.3.2).Το λειτουργικό Palm OS διακρίνεται σε µία συσκευή, ακόµα και όταν 

αυτή είναι εκτός λειτουργίας. Ο λόγος είναι το χαρακτηριστικό τµήµα κάτω από 

την οθόνη, που δεσµεύεται για εισαγωγή δεδοµένων µε συγκεκριµένο τρόπο. 

Η περιοχή αυτή είναι εξίσου ευαίσθητη στα αγγίγµατα του στυλό µε την οθόνη 

αφής και περιλαµβάνει τέσσερα εικονικά κουµπιά  και χώρο για χειρόγραφη 

εισαγωγή δεδοµένων. Ο χώρος αυτός, που αφήνει στο αριστερό και δεξί 

µέρος του τα προαναφερόµενα  κουµπιά, απαρτίζεται από δυο τµήµατα. Στο 

αριστερό γράφουµε µε το στυλό χαρακτήρες και στο δεξί νούµερα. Η 

δυνατότητα για virtual keyboard στην οθόνη αφής δεν απουσιάζει, ενώ το 

κουµπί Home δίπλα από το χώρο αναγνώρισης χειρόγραφων χαρακτήρων 

προσφέρει άνεση στην πλοήγηση. Παρόµοια χρήση έχει και το κουµπί για την 

ενεργοποίηση των µενού ακριβώς κάτω από το κουµπί Home. Στη δεξή 

πλευρά θα βρείτε το κουµπί που φέρνει στο προσκήνιο τον Calculator και από 

κάτω το κουµπί αναζητήσεις. Όσον αφορά στο ίδιο το πρόγραµµα 

αναγνώρισης γραφής, το Graffiti, θα διαπιστώσετε πως η εµπειρία της Palm 

στα PDA οδήγησε σε ένα αποτέλεσµα που προσεγγίζει ικανοποιητικά τις 

προσδοκίες σας. Οι εφαρµογές που συνοδεύουν το Palm OS είναι µάλλον 

λιτές, αλλά λίγο ψάξιµο στο Internet αρκεί για να βρείτε προγράµµατα που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Βραβείο σχεδιασµού διεκδικεί η εφαρµογή 

Palm Desktop,η οποία ξεφεύγει από τα καθιερωµένα µονότροπα πρότυπα. 

Πρόκειται για το πρόγραµµα που γεφυρώνει το κενό ανάµεσα στο PC σας και 

στο PDA. Με τη βοήθεια του HotSync, ενός πακέτου συγχρονισµού της Palm, 

το Palm OS δεν θα δυσκολευτεί να κρατήσει ενηµερωµένο τον υπολογιστή 
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χειρός σας. Για τον εξελληνισµό του λειτουργικού σας (Greek localization 

όπως έχει καθιερωθεί ως όρος) θα χρειαστεί να καταφύγετε στην Paragon 

Software. http://www.penreader.com  (COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - 02.2002). 

 
 

Σχήµα 4.3.3 
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Ένα παράδειγµα για τη χρησιµοποίηση το PDA είναι το Σχήµα 4.3.3 όπου 

περιγράφεται πώς να διαβάζουµέ ηλεκτρονικά βιβλία. 

 
5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
H σύζευξη της ΚΤ και Internet γέννησε το UMTS, την τρίτη γενιά της ΚΤ, αλλά 

και την εισαγωγή στην ασύρµατη εποχή. Η νέα αυτή τεχνολογία δίνει την 

δυνατότητα να συνδεθείτε στο Internet την ώρα που περιµένετε να ανάψει το 

κόκκινο φανάρι η όταν περπατάτε στο δρόµο. Η ΚΤ τρίτης γενιάς , γνώστη ως 

”G3” θα αποτελέσει το επόµενο βήµα µετά από το WAP και GPRS. Το UMTS 

είναι ένα ουσιαστικό βήµα µε προορισµό τη σύζευξη ΚΤ και Internet. Η 

µετάδοση της πληροφορίας γίνεται µε τόσο µεγάλη ταχύτητα, ώστε να 

καταργούνται πλέον σηµερινοί περιορισµοί. 

Οι νέες υπηρεσίες που υπόσχονται να φέρουν τα κινητά τρίτης γενιάς είναι: 

Ασύρµατες συναλλαγές: Το πορτοφόλι δε θα σας χρειάζεται, καθώς η 

πληρωµή λογαριασµών θα µπορεί να γίνεται απευθείας µέσω κινητού. 

Προσωπική επικοινωνία: Βρίσκεστε σε επαγγελµατικό ταξίδι και µόλις έχετε 

φτάσει σε µία ξένη πόλη, όπου έχετε δώσει ένα σηµαντικό επαγγελµατικό 

ραντεβού. Μπορείτε να δείτε µέσω του κινητού αν το πρόσωπο που πρόκειται 

να συναντήσετε έχει ήδη φτάσει στον προορισµό του χωρίς και να του 

τηλεφωνήσετε. 

Το τρίτο µάτι: Το κινητό σας θα λειτουργεί και ως εντοπισµού σε περίπτωση 

που το αυτοκίνητο σας  παρουσιάσει βλάβη, η οδική  σας βοήθεια θα µπορεί 

να εντοπίσει που ακριβώς βρίσκεστε και να διαγνώσει τη βλάβη του 

αυτοκίνητου. Σαν υπηρεσία µπορεί  και να δηµιουργήσει προβλήµατα στην 

ιδιωτική σας ζωή, αλλά και να σας αναπτύξει το αίσθηµα ασφάλείας κατά την 

διάρκεια ενός ταξιδιού. 

Με αεροπλάνα και βαπόρια…ασύρµατα: Χρησιµοποιώντας το κινητό, 

όπως σήµερα το ∆ιαδίκτυο, θα µπορείτε να ελέγχεται αν υπάρχουν κενές 

θέσεις σε αεροπλάνα και πλοία, να κάνετε κράτηση σε ξενοδοχεία η να 

σχεδιάζετε εξ ολοκλήρου τις διακοπές και τα επαγγελµατικά σας ταξίδια, 

ακόµα και να ενηµερώνεστε για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε 

οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. 

Ηλεκτρονικό εµπόριο: Η υπηρεσία αυτή που ήδη ανθεί στο ∆ιαδίκτυο θα 

µεταφερθεί στο κινητό σας. Έτσι θα µπορείτε να ενηµερώνεστε για τις 
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προσφορές της ηµέρας, τις διευθύνσεις των καταστηµάτων που κάνουν αυτές 

τις προσφορές και να κάνετε τις αγορές σας πλέον µέσω κινητού τηλεφώνου. 

Ο τρόπος πληρωµής είναι η πληκτρολόγησή τον αριθµό της πιστωτική σας 

κάρτα. 

Υπενθύµιση και εµπορικός χάρτης: Το κινητό σας, σε περίπτωση που 

έχετε ξεχάσει, µπορεί να σας υπενθυµίσει ότι σήµερα είναι η γενέθλια της 

γυναίκα σας και να σας ενηµερώσει για το πλησιέστερο ανθοπωλείο η για 

οποιοδήποτε άλλο κατάστηµα ενδιαφέρεστε. 

Ενηµέρωση –∆ιασκέδαση: Η νέα τεχνολογία σας υπόσχεται αµφίδροµα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπου οι παίκτες συναντώνται µέσω κινητού στο 

∆ιαδίκτυο. Επίσης διαβάζετε τις ειδήσεις της ηµέρας και θα επιδίδεστε σε 

αναζήτηση πληροφοριών µέσω του κινητού σας. Θα ακούτε ζωντανές 

µεταδόσεις καινούριων τραγουδιών και θα κάνετε κρατήσεις θέσεων στους 

κινηµατογράφους. 

Όσον αφορά για ορισµένες πολυσυζητηµένες τεχνολογίες, όπως το Bluetooth 

και τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα (WLAN), για το µεν πρώτο υπήρξαν µεν 

αρκετές παρουσιάσεις σχετικών προϊόντων, όµως γενικώς φάνηκε ως να µην 

είχε την παρουσία που είχε σε προηγούµενες εκδηλώσεις.  

Αντίθετα, το WLAN έδειξε ότι έχει αρκετές προοπτικές και δεν είναι τυχαίο ότι 

πολλές εταιρείες (µεταξύ αυτών η Ericsson και η Nokia) παρουσίασαν 

προϊόντα που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να µεταβαίνει από δίκτυο 

GSM/GPRS σε WLAN χωρίς πρόβληµα και χωρίς καµία διακοπή.  

Σηµειωτέον πως οι περισσότεροι εκθέτες συνδέονταν στο Internet µέσω 

κάποιου WLAN, αν και τελικώς αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και η καλύτερη 

επιλογή καθώς οι απαιτήσεις ήταν τέτοιες που τα υπάρχοντα ασύρµατα 

τοπικά δίκτυα δεν ήταν σε θέση να καλύψουν µε αποτέλεσµα η σύνδεση στο 

∆ιαδίκτυο να είναι πολλές φορές αρκετά αργή.  

Ως συµπέρασµα µπορούµε να πούµε ότι οι τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν 

είναι πολύ ελπιδοφόρες και µπορούν να αποδειχτούν πολύ χρήσιµες και 

επωφελείς αν και απαιτούν πολύπλοκη υποδοµή και η αποδοχή τους από 

τους πιθανούς χρήστες µένει να αποδειχτεί µελλοντικά.    
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