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 Περίληψη - Abstract 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η παρουσίαση των µοντέλων και διαδικασιών που 
µπορούν να ακολουθηθούν στην τεχνο-οικονοµική ανάλυση τηλεπικοινωνιακών 
συστηµάτων. Αρχικά παρουσιάζονται τα µοντέλα ανάλυσης αγοράς τα οποία έχουν σα 
στόχο την τµηµατοποίηση και το χαρακτηρισµό των τάσεων που επικρατούν στο 
αγοραστικό πεδίο και στη συνέχεια παρουσιάζονται µεθοδολογίες πρόγνωσης ζήτησης 
που στοχεύουν στην παραγωγή εκτιµήσεων σχετικά µε τον κύκλο ζωής των 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και τον ανταγωνισµό. Ακολουθεί 
η παρουσίαση των βασικότερων σηµείων µιας cost benefit ανάλυσης, η οποία τελικά 
µπορεί να µας οδηγήσει σε µοντέλα κόστους τα οποία σε συνδυασµό µε τις µεθόδους 
εκτίµησης των παραµέτρων κινδύνου συµβάλλουν στη διαµόρφωση του 
προϋπολογισµού και των τελικών επενδύσεων σε έργα τηλεπικοινωνιακών 
συστηµάτων.  

 

 

ABSTRACT 

This paper presents the models and methodologies that can be applied to the techno-
economic analysis of telecommunication systems. Initially, there is a discussion on 
market analysis models that can be used for the segmentation and the characterization 
of the market and its trends. Then there is a presentation of demand forecasting models 
that aim to the generation of estimations about the life cycle of telecommunication 
products and services. Next there is a description of the main steps of Cost-Benefit 
analysis process. The results of the Cost-Benefit analysis can be used for decision-
making on financing and investments of telecommunication systems projects. 
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 1. Εισαγωγή 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο συνεχώς αυξανόµενος ανταγωνισµός που επικρατεί στην αγορά των τηλεπικοινωνιών 
υποχρεώνει τους επιχειρηµατίες να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη και να αυξήσουν τα κέρδη. Η 
πρόκληση βρίσκεται στη συγκέντρωση κέρδους από νέες και πιο αποτελεσµατικές ως προς το 
κόστος τεχνολογίες και παράλληλα πρωτοποριακές στη δηµιουργία νέων υπηρεσιών που θα 
µπορούν εύκολα και απόλυτα να προσαρµοστούν στις ανάγκες των χρηστών. Η προετοιµασία των 
νέων προηγµένων υπηρεσιών µέσω της εισαγωγής στη σύγχρονη τεχνολογία αναµένεται να είναι 
ένας κρίσιµος προαπαιτούµενος παράγοντας στα πλαίσια του σκληρού ανταγωνισµού. Μέχρι τώρα 
οι διάφοροι επιχειρηµατίες βασιζόταν στην ανάλυση της ροής µετρητών (cash flow analysis) και σε 
µια απλή ανάλυση ευαισθησίας, όταν πραγµατοποιούσαν τεχνο-οικονοµικές αναλύσεις. Ωστόσο, 
παρόλο που τέτοιες αναλύσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τη λήψη αποφάσεων επενδύσεων, 
σπάνια βλέπει κανείς να εφαρµόζονται και να συνδυάζονται προχωρηµένες και ολοκληρωµένες 
οικονοµικές µεθοδολογίες. 

Οι επιµέρους λειτουργίες που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της τεχνο-οικονοµικής ανάλυσης, 
είναι τα µοντέλα κόστους, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης και αποτελούν: 
 

♦ Μια σύνοψη  εννοιών κόστους, µεθοδολογιών και προσεγγίσεων σε συνδυασµό µε τα 
όρια τους και τις κατάλληλες για αυτά εφαρµογές 

♦ Προτεινόµενα µοντέλα κόστους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα 
συγκεκριµένο πρόγραµµα αλλά και σε οποιοδήποτε  πρόγραµµα επένδυσης στα 
επικοινωνιακά συστήµατα.  

♦ Προτάσεις για το πώς θα πρέπει να αναλυθεί η αναµενόµενη εξέλιξη των διαφόρων 
παραγόντων κόστους µε το πέρασµα του χρόνου 

♦ Ένα µοντέλο λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης βασισµένο στην αναγνώριση 
και κατηγοριοποίηση των σχετικών διαδικασιών 
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 2. Μεθοδολογίες Ανάλυσης Αγοράς και Πρόγνωσης Κίνησης 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ 
ΖΗΤΗΣΗΣ 

2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις για την µοντελοποίηση της αγοράς αντιµετωπίζουν τον κόσµο σαν 
να έχει µόνο δύο καταστάσεις. Υποθέτουν ότι ο κόσµος είναι είτε βέβαιος και εποµένως ακριβείς 
υπολογισµοί σχετικά µε το µέλλον είναι δυνατοί, είτε αβέβαιος και εποµένως τελείως απρόβλεπτος. 
Η παραγωγή στρατηγικών συµπερασµάτων σε ένα αβέβαιο περιβάλλον απαιτεί διαφορετική 
προσέγγιση. Είναι όµως εφικτό να αναγνωριστούν πιθανά συµπεράσµατα ή πιθανά σύνολα 
σεναρίων σχετικά µε την κατάσταση της αγοράς στο µέλλον, ακόµη και στα πιο αβέβαια 
περιβάλλοντα. 

Οι επενδύσεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών πραγµατοποιούνται µε βάση τις νέες διαθέσιµες 
τεχνολογίες και την αύξηση της ζήτησης για νέες υπηρεσίες. Πολλές φορές οι λόγοι που οδηγούν 
σε επενδύσεις δεν είναι ξεκάθαροι. Μπορεί να οφείλονται τυπικά είτε σε «ώθηση λόγω της 
τεχνολογίας» είτε σε «ώθηση λόγω της αγοράς». 

Έχουν διεξαχθεί έρευνες στις οποίες η αγορά των τηλεπικοινωνιών έχει διαχωριστεί σε τοµείς. 
Ορισµένοι από τους τοµείς αυτούς έχουν αναγνωριστεί ότι αποτελούν αγορές οι οποίες 
µεγαλώνουν συνεχώς σε σχέση µε τους τοµείς της τεχνολογίας, των υπηρεσιών, της οικονοµίας και 
της στρατηγικής και οποίοι αναµένεται να έχουν µεγάλη επίδραση στις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 

Επιπλέον, οι τάσεις της τεχνολογίας, της κοινωνίας και της νοµοθεσίας είναι σηµαντικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν τις επιβολές της αγοράς. Σύνολα από παρεχόµενες υπηρεσίες θα 
πρέπει να περιγραφούν και να συσχετιστούν µε κατάλληλα τµήµατα της αγοράς, όπως πελάτες και 
γεωγραφικές περιοχές. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει µία µεθοδολογία ανάλυσης αγοράς που να 
ταιριάζει µε όλες τις περιπτώσεις επενδύσεων. Εποµένως είναι απαραίτητο να επιλεγεί η 
κατάλληλη µέθοδος ανάλυσης της αγοράς, να δηµιουργηθεί λεπτοµερές µοντέλο της αγοράς και να 
γίνει έρευνα ζήτησης της αγοράς. Κύριο αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας θα πρέπει να είναι 
µια σχέση που να συσχετίζει το κόστος και τη ζήτηση σε συνάρτηση µε τον χρόνο. 

Υπάρχουσες έρευνες έχουν εκτιµήσει και κατηγοριοποιήσει τις µεθοδολογίες ανάλυσης αγοράς µε 
βάση κριτήρια που απασχολούν τις επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες. Υπάρχουν πολλά επίπεδα 
πρόγνωσης που κυµαίνονται από αυτά που προσδιορίζουν µε σχετική σιγουριά την µελλοντική 
κατάσταση, µέχρι σε αυτά που µπορούν να παράγουν περισσότερες από µία εναλλακτικές λύσεις. 

Οι περιπτώσεις ξεκάθαρου προσδιορισµού της µελλοντικής κατάστασης της αγοράς σχετίζονται 
κυρίως µε αναλυτικές µεθόδους, όπως πρόγνωσης αγοράς. Από την άλλη πλευρά, οι περιπτώσεις 
ασαφούς προσδιορισµού της µελλοντικής κατάστασης της αγοράς, όπως η ανάλυση σεναρίου, 
βοηθούν κυρίως τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του 
µέλλοντος και εποµένως να πάρουν καλύτερες αποφάσεις. 

Έχουν προσδιοριστεί τρεις οµάδες µεθόδων σχετικά µε τις µεθοδολογίες ανάλυσης αγοράς: 

♦ Πειραµατική προσέγγιση 

♦ Μη πειραµατική, ποσοτική ανάλυση 

♦ Ποιοτική ανάλυση 

Η πειραµατική µέθοδος είναι δεδοµένο ότι παρέχει τον σαφέστερο προσδιορισµό της µελλοντικής 
κατάστασης της αγοράς και όταν όλα τα κριτήριά της ικανοποιούνται, παρέχει τη δυνατότητα για 
τις πιο ασφαλείς προβλέψεις. Η ποσοτική µέθοδος παρέχει τη δυνατότητα για σχετικά ασφαλή 
εκτίµηση τάσεων και γενικά παρέχει µικρότερη βεβαιότητα. Τέλος, οι ποιοτικές προσεγγίσεις 
παρέχουν µια σχετική διαίσθηση σχετικά µε µία ή περισσότερες µελλοντικές καταστάσεις. 

Είναι εποµένως γενικά παραδεκτό ότι όσο αποµακρύνεται κάποιος από τις ποσοτικές µεθόδους, 
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τόσο λιγότερο σαφή συµπεράσµατα µπορεί να εξάγει, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι αυτά δεν 
έχουν καµία αξία. ∆ίνουν τη δυνατότήτα σε αυτούς που θα πάρουν τις αποφάσεις να µελετήσουν 
διάφορες εναλλακτικές και να έχουν ανοιχτό µυαλό για τον εντοπισµό ευκαιριών και την αποφυγή 
παγίδων. 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση των µεθόδων ανάλυσης αγοράς µπορεί να οδηγήσει στις εξής τρεις 
κατηγορίες: 

♦ Καταµέτρηση – δηµοσκοπήσεις και άλλες ποσοτικές µεθόδους. 

♦ Ποσοτικές µεθόδους. 

♦ Οµάδες ειδικών (Experts Groups) και την προσέγγιση Delphi. 

Ο τύπος της κάθε προσέγγισης εξαρτάται από τον χρονικό ορίζοντα και από το πόσο «κοντά» 
βρίσκεται η ανάλυσή µας στον τελικό χρήστη. Γενικά, όσο αποµακρύνεται κάποιος από τις 
υπηρεσίες που απευθύνονται στον τελικό χρήστη, τόσο γίνεται πιο έντονη η ανάγκη για οµάδες 
ειδικών και την προσέγγιση Delphi.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες µέθοδοι ανάλυσης αγοράς: 

1. Χρονική ανάλυση τάσεων  

Μπορεί να εµφανίζεται και µε τη βασική, αλλά και µε την εκτεταµένη της µορφή (το µοντέλο 
«Bass»). Βασίζεται σε αθροιστικές πιθανότητες και πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται µοντέλα 
τύπου Ordinary Less Squares (OLS) για την ανάλυση της ζήτησης και της διείσδυσης µιας 
υπηρεσίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιµοποιούνται κυρίως στις περιπτώσεις επενδύσεων σε 
νέες υπηρεσίες. Βασίζεται σε στατιστική επεξεργασία και ενδείκνυται για τον υπολογισµό της 
µελλοντικής ζήτησης και διείσδυσης µιας υπηρεσίας. Το µοντέλο αυτό µπορεί να επεκταθεί, ώστε 
να περιλαµβάνει κόστη, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δώσει ενδείξεις σχετικά µε την 
πολιτική κοστολόγησης που θα πρέπει να ακολουθηθεί.  

Το µοντέλο µπορεί να δώσει δύο σύνολα αποτελεσµάτων: 

♦ Χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση Cobb – Douglas µπορούν να προκύψουν παράµετροι 
ελαστικότητας (κόστους-ζήτησης, απολαβών-ζήτησης, πλήθους συνδροµητών). 

♦ Χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση του µοντέλου «Bass» µπορεί να προκύψει το πιθανό 
µέγεθος της αγοράς, ο συντελεστής καινοτοµίας σε πλήθος πελατών (πελάτες που 
χρησιµοποιούν πρώτοι µια υπηρεσία που βασίζεται σε νέα τεχνολογία) και ο 
συντελεστής µίµησης σε πλήθος πελατών (πελάτες που ακολουθούν αυτούς που 
χρησιµοποίησαν πρώτοι µια υπηρεσία που βασίζεται σε νέα τεχνολογία) 

Και τα δύο παραπάνω σύνολα αποτελεσµάτων είναι χρήσιµα στον υπολογισµό των εξής: 

♦ ∆ιείσδυση αγοράς 

♦ Πιθανό µέγεθος αγοράς 

♦ Ανάλυση ευαισθησίας (στην περίπτωση της Cobb – Douglas) 

Η µεθοδολογία OLS εφαρµόζεται σε χρονική ανάλυση δεδοµένων και παρουσιάζει προβλήµατα 
όταν υπάρχει έλλειψη δεδοµένων ή όταν το χρονικό διάστηµα των δεδοµένων είναι περιορισµένο. 
Όσο µεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο ακριβέστερες είναι οι εκτιµήσεις. 

Αν και το µοντέλο «Bass» δεν ασχολείται µε την ελαστικότητα της ζήτησης κόστους, η δυνατότητά 
του να χειρίζεται την εξέλιξη της χρέωσης της υπηρεσίας και των προτύπων των πωλήσεων, δίνει 
τη δυνατότητα στον αναλυτή να διαµορφώσει µια εικόνα σχετικά µε την εξέλιξη της ζήτησης για 
µια νέα υπηρεσία. 

2. Η προσέγγιση «Delphi» 

Είναι µία µέθοδος για την εξαγωγή προγνώσεων και υλοποιήθηκε από την εταιρία Rand τη 
δεκαετία του ’60. Είναι µια επέκτασης της προσέγγισης της Οµάδας Ειδικών (Experts Groups) µε 
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την έννοια ότι προσπαθεί να οδηγήσει σε µια µορφή οµοφωνίας των ειδικών που συµµετέχουν. Τα 
αποτελέσµατα της µεθόδου αυτής έχουν χρησιµοποιηθεί σε ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών και είναι 
ιδιαίτερα αποδοτική στις περιπτώσεις σύνθετων συστηµάτων. 

3. Μήτρα Επιρροής 

Η µέθοδος αυτή παρέχει τρόπους για την εξέταση µεγάλου αριθµού παραµέτρων και τον εντοπισµό 
των σηµαντικότερων από αυτούς. Οι παράµετροι αυτοί µπορεί να είναι παράγοντες που 
χαρακτηρίζουν µια αγορά ή που επηρεάζουν το µοντέλο που χρησιµοποιείται. Η αναγνώριση των 
σηµαντικότερων παραµέτρων µπορεί να βοηθήσει αυτούς που διαµορφώνουν τη στρατηγική της 
επιχείρησης να δηµιουργήσουν σενάρια σχετικά µε την πορεία της αγοράς. 

4. Externalities Modeling 

Ασχολείται µε οικονοµικά θέµατα που επηρεάζουν σηµαντικά τη στρατηγική σχετικά µε την αγορά 
και ιδιαίτερα σχετικά µε τη ζήτηση. Τα Externalities εµφανίζονται όταν οι αποφάσεις ενός  
πράκτορα σχετικά µε την κατανάλωση ή παραγωγή µιας υπηρεσίας επηρεάζει τις αποφάσεις ενός 
άλλου πράκτορα. 

Τα Externalities στην αγορά των τηλεπικοινωνιών ορίζονται ως η αλλαγή στο κέρδος ή το 
πλεόνασµα που καταγράφει ένας πράκτορας από µία υπηρεσία ή πόρο του δικτύου, όταν το πλήθος 
των άλλων πρακτόρων που χρησιµοποιούν την ίδια υπηρεσία ή πόρο αλλάζει. Για παράδειγµα, όσο 
µεγαλύτερο είναι το πλήθος των χρηστών κινητών τηλεφώνων, τόσο αυτό είναι καλύτερο για τους 
καταναλωτές της υπηρεσίας αυτής, καθώς το κόστος των κλήσεων από κινητό σε κινητό τηλέφωνο 
είναι χαµηλότερο από το κόστος των κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο σε κινητό τηλέφωνο. Τα 
παρακάτω συνοψίζουν τους τύπους των Externalities των δικτύων: 

♦ Κρίσιµη µάζα (Critical mass) 

♦ Κατώφλι εισόδου / εξόδου από την αγορά 

♦ Οικονοµίες κλίµακας  

♦ Υπηρεσίες µετά την αγορά 

♦ ∆ιαφοροποίηση προϊόντος 

Υπάρχουν τρεις κύριες µεθοδολογίες στη µοντελοποίηση της µέτρησης των Externalities των 
δικτύων: 

1) Η κλασσική προσέγγιση: Από τη συνάρτηση που εκφράζει τη διάθεση των πελατών να 
πληρώσουν για µία υπηρεσία, διαµορφώνεται µία παραβολική συνάρτηση ζήτησης, η 
οποία σε συνδυασµό µε µία συνάρτηση κόστους, µπορεί να ορίσει τα σηµεία ισορροπίας, 
από τα οποία, µόνο ένα αναπαριστά σταθερή ισορροπία. 

2) Η προσέγγιση της κρίσιµης µάζας: Η ισορροπία της στατικής αγοράς, όσων αφορά το 
συγκεκριµένο Externality, προσδιορίζεται από πέντε συναρτήσεις, οι οποίες είναι:  

♦ Ζήτηση 

♦ Προµήθεια 

♦ Ικανοποιηµένες προσδοκίες µεγέθους του δικτύου 

♦ Ικανοποιηµένες προσδοκίες τιµών  

♦ Καθαρότητα της αγοράς. 

Το αποτέλεσµα, το οποίο µπορεί να είναι στατικό ή δυναµικό, εκφράζει το βέλτιστο µέγεθος του 
δικτύου, σε σχέση πάντα µε αυτό το Externality. 

3) Η προσέγγιση «TERA»: Η ανάλυση βασίζεται στην έννοια της οικονοµικής ανάλυσης 
γεωγραφικής περιοχής, µε σκοπό τη σύγκληση των ευρωπαϊκών περιοχών. ∆ιαφέρει από 
τις προηγούµενες προσεγγίσεις στο γεγονός ότι στηρίζεται στη ευπορία της κοινωνίας και 
όχι στην ανάλυσή της από την πλευρά της εταιρίας. Χρησιµοποιεί τη συνάρτηση που 
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εκφράζει την προθυµία των πελατών να πληρώσουν για την υπηρεσία και τη συνάρτηση 
ζήτησης, σε συνδυασµό µε τον ρυθµό διείσδυσης της υπηρεσίας στην κοινωνία. Όταν η 
προθυµία για πληρωµή για την υπηρεσία µειωθεί αρκετά, ώστε να πλησιάσει το κόστος της 
υπηρεσίας (που καθορίζεται από την εταιρία), τότε παρατηρείται κορεσµός και ο ρυθµός 
διείσδυσης φτάνει στη µέγιστη τιµή του. Επίσης, γνωρίζουµε και τη χρονική στιγµή που θα 
παρουσιαστεί η συγκεκριµένη κατάσταση.  

5. Θεωρία Παιγνίων 

Κωδικοποιεί τη διεπαφή µεταξύ των «παιχτών» στην αγορά σε ένα παιχνίδι ανταγωνισµού και 
προσδιορίζει πιθανά αποτελέσµατα. Αν και η Θεωρία Παιγνίων παρουσιάζει µακρά ιστορία, η 
εφαρµογή της σε περιπτώσεις πραγµατικού κόσµου παρουσιάζει ενδιαφέρον τον τελευταίο µόνο 
καιρό. Οι παραδοσιακές µέθοδοι είναι πιο στατικές, ενώ η Θεωρία παιγνίων έχει τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσει την πολύπλοκη εξέλιξη της αγοράς. 

2.2 ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 

2.2.1 Εισαγωγή στη Πρόγνωση Ζήτησης  

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ραγδαία πρόοδος στις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών 
που έχει λάβει χώρα µέσα σε µια ανταγωνιστική και χωρίς κανονισµούς αγορά. Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των τηλεπικοινωνιών χρησιµοποιούν µεθόδους 
πρόγνωσης ζήτησης µε σκοπό να επενδύσουν κατάλληλα, ώστε να επιτύχουν την απαραίτητη 
διαθεσιµότητα χωρητικότητας δικτύου την κατάλληλη στιγµή. Η νέα µορφή της αγοράς των 
τηλεπικοινωνιών αποτελείται από τις εξής τυπικές κατηγορίες χρηστών: 

• νέοι χρήστες σε κάποια υπηρεσία 
• υπάρχοντες χρήστες που αλλάζουν πρότυπα χρήσης των υπηρεσιών 
• χρήστες που µεταπηδούν σε µια υπηρεσία από µία ανταγωνιστική 
• χρήστες που αποσύρονται από κάποια υπηρεσία 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καθιερωµένες αλλά και οι νέες αγορές. Τα µοντέλα που 
εξετάζονται περιλαµβάνουν διαφοροποιήσεις τιµών και χρησιµοποιούν τυπικές οικονοµετρικές 
µεθόδους, εστιάζοντας στην ελαστικότητα των εκτιµήσεων των τιµών. Η ακρίβεια των µοντέλων 
συνήθως παραµελείται. Μοντέλα νέων προϊόντων µπορεί να απαιτούν επιπλέον «οδηγούς» 
προσαρµογής, όπως ποιότητα υπηρεσίας και χαρακτηριστικά των ίδιων των προϊόντων. Τα µοντέλα 
για την προσαρµογή νέων προϊόντων και τα µοντέλα τύπου «Bass» έχουν χρησιµοποιηθεί στη 
πρόγνωση ζήτησης. Λόγω, όµως, της πολυπλοκότητας των «οδηγών» και της διαδικασίας 
προσαρµογής, η πετυχηµένη µοντελοποίηση είναι περιορισµένη. Μοντέλα προσοµοίωσης έχουν 
προταθεί για την πληρέστερη δόµηση του προβλήµατος. Το σηµαντικότερο όµως πρόβληµά τους 
είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων τους. Η µόνη 
κατηγορία προβληµάτων πρόβλεψης ζήτησης που έχει αναλυθεί εκτενώς στην αγορά των 
τηλεπικοινωνιών είναι αυτή της υποστήριξης λειτουργιών,  όπως τα τηλεφωνικά κέντρα. 

2.2.2 Μοντέλα καθιερωµένων αγορών (Models of established markets) 

Στα πρότυπα µοντέλα πρόγνωσης ζήτησης στα PSTN δίκτυα, η µοντελοποίηση γίνεται µέσω µιας 
δύο επιπέδων διαδικασίας, όπου η χρήση (ποσότητα σε λεπτά που απαιτούνται ή αριθµός κλήσεων) 
µοντελοποιείται ως συνάρτηση της τιµής, του εισοδήµατος και άλλων σχετικών µεταβλητών που 
διαφοροποιούνται µε την πρόσβαση, ενώ η πρόσβαση µοντελοποιείται µέσω ενός µοντέλου 
µεµονωµένων επιλογών που γίνονται µεταξύ των εναλλακτικών λύσεων. Εδώ η εξαρτώµενη 
µεταβλητή είναι κατηγορική και το λογικό πλαίσιο προσφέρει κατάλληλη αναπαράσταση. Η µορφή 
της πρόσβασης που επιλέγεται εξαρτάται αυστηρά από το πώς οι πελάτες αναµένεται να 
χρησιµοποιήσουν την υπηρεσία. Όπου η αγορά µπορεί να θεωρηθεί καθιερωµένη (π.χ. σταθερή 
γραµµή) τα αναµενόµενα οφέλη µπορούν να µοντελοποιηθούν επιτυχώς. Τα αποτελέσµατα 
καθορίζουν µια χαµηλή ελαστικότητα τιµής για τη ζήτηση πρόσβασης από το σπίτι. Η επιλογή 
εξαρτάται από το καταναλωτικό πλεόνασµα, δηλαδή, τα κέρδη που προέρχονται από τις κλήσεις 
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µείον τις δαπάνες των κλήσεων αυτών. Αυτό εξαρτάται στη συνέχεια από τη συνάρτηση ζήτησης 
(εξαρτώµενη από το κόστος χρήσης και το εισόδηµα, καθώς επίσης και από τις δηµογραφικές 
µεταβλητές) και την τιµή των αντίστοιχων κλήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης. Οι 
επεκτάσεις περιλαµβάνουν την επιλογή µεταξύ των διαφορετικών µορφών πρόσβασης (πάγια 
χρέωση ή χρέωση ανάλογα µε τη χρήση) και την επιλογή του τηλεπικοινωνιακού φορέα 

2.2.3 Συγχωνευµένα µοντέλα Πρόσβασης και Χρήσης 

Ο αριθµός και ο τύπος των πελατών (ή των νοικοκυριών) που επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση 
σε µία συγκεκριµένη υπηρεσία µπορούν να µοντελοποιηθούν χρησιµοποιώντας συγχωνευµένα 
µοντέλα βασισµένα σε δεδοµένα που µεταβάλλονται µε τον χρόνο ή δεδοµένα από διάφορους 
τοµείς οργανωµένα ανά γεωγραφική περιοχή. Πιο συγκεκριµένα, αρχικά οι επιλογές των πελατών 
µοντελοποιούνται µε βάση δεδοµένα από δηµοσκοπήσεις ή παρόµοιου τύπου πηγές. Το κύριο 
σηµείο αποτυχίας αυτών των µεθόδων είναι η αδυναµία διάγνωσης του γεγονότος ότι η εκτίµηση 
των προτύπων πρόσβασης αλλάζει µε τον χρόνο λόγω εν µέρη εξωτερικών παραγόντων, αλλά 
κυρίως λόγω του µεταβαλλόµενου ρόλου των τηλεπικοινωνιών στην κοινωνία. Αν και µπορούν να 
προκύψουν ορθά βραχυπρόθεσµα συµπεράσµατα χρησιµοποιώντας τις παραπάνω πηγές, δεν ισχύει 
το ίδιο και για µακροπρόθεσµα συµπεράσµατα. Οι διατµηµατικές αναλύσεις είναι επίσης 
προβληµατικές στον τοµέα αυτό. Για τις περιπτώσεις αυτές, µοντέλα µε µεταβλητές παραµέτρους 
και αναδροµικές τεχνικές εκτίµησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναπαράσταση των 
αλλαγών της συµπεριφοράς των πελατών στην αγορά. 

Τα µοντέλα για τη ζήτηση υπηρεσιών περιλαµβάνουν παρόµοιους «οδηγούς» µε αυτούς των 
µοντέλων ζήτησης πρόσβασης και παρουσιάζουν αυξανόµενη οικονοµετρική πολυπλοκότητα. 
Παρά την έµφαση στη µεθοδολογία, η απόδοση των µεθόδων αυτών αµφισβητείται λόγω των 
µοντέλων που χρησιµοποιούνται, αλλά και της αδυναµίας επαλήθευσης των συµπερασµάτων τους. 
Τα προβλήµατα περιλαµβάνουν ζήτηση κλήσεων από σηµείο σε σηµείο (συµπεριλαµβανοµένων 
των διεθνών κλήσεων) και ζήτηση για τοπικές κλήσεις.  

Οι αλλαγές στη δοµή της αγοράς, που οφείλονται στην πρόοδο της τεχνολογίας και των 
κανονιστικών καθεστώτων, επηρεάζουν τη ζήτηση για το PSTN. Παράδειγµα αποτελεί η ανάπτυξη 
ενός οικονοµετρικού συστήµατος για την ΒΤ (British Telecom) για την υποστήριξη αυτού του 
τύπου ανάλυσης. Σκοπός του είναι η διατήρηση των δυνατών σηµείων των µοντέλων που 
αναφέρονται στο σύνολο της αγοράς, ενώ παράλληλα λαµβάνονται υπόψη οι προαναφερθέντες 
αλλαγές. Η ζήτηση της αγοράς µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανά πελάτη, προϊόν και φορέα µε 
σκοπό την πρόβλεψη των εσόδων. Τα πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης περιλαµβάνουν τη 
δυνατότητα προσαρµογής του µοντέλου πρόγνωσης σε µια σειρά από προϊόντα και σενάρια 
ανταγωνισµού και τη δυνατότητα µετατροπής των προβλέψεων όγκου σε προβλέψεις εισοδήµατος, 
λαµβάνοντας υπόψη το κανονιστικό καθεστώς και την ανάγκη για συνεπή τιµολόγηση. 

Όπως επιβεβαιώνεται από σχετικές έρευνες, η ελαστικότητα των εκτιµώµενων τιµών διαφέρει από 
χώρα σε χώρα και είναι αναµενόµενο να εξαρτάται από το εισόδηµα, τα εµπορικά πρότυπα και 
διάφορες πολιτισµικές παραµέτρους της κάθε χώρας. Για παράδειγµα, έρευνα για τις κλήσεις στην 
Ινδία (1999) έδειξε ότι υπάρχει µεγαλύτερη ελαστικότητα τιµής στις υπεραστικές κλήσης από ότι 
σε άλλες χώρες. Σε µία άλλη περίπτωση, η ανάλυση διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων µεταξύ 
Αµερικής και Αφρικής έδειξε ότι υπάρχει µεγάλη ελαστικότητα κόστους για τις κλήσεις που 
ξεκινούν από την Αφρική και µικρή ελαστικότητα για την αντίστροφη κατεύθυνση. Μάλιστα 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συµπληρωµατικότητα µεταξύ των κλήσεων που ξεκινούν από την 
Αφρική και αυτών που ξεκινούν από την Αµερική.  

Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα είναι η διαµόρφωση της συνάρτησης ζήτησης µαζί µε τις µεταβλητές 
που αυτή θα περιλαµβάνει. Σχετικές έρευνες (Hackl και Westlund 1995 -1996) έχουν αµφισβητήσει 
την εγκυρότητα συναρτήσεων ζήτησης διεθνών τηλεφωνικών κλήσεων οι οποίες εξαρτώνται από 
τον χρόνο, αν και αυτό θα ήταν το προφανές δεδοµένου του µεταβαλλόµενου ρόλου των 
τηλεπικοινωνιών στην κοινωνία. 
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2.2.4 Μοντέλα νέων αγορών 

Νέα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες, που υποστηρίζονται από νέο εξοπλισµό, επιβάλουν 
νέες προκλήσεις στους ειδικούς της πρόγνωσης ζήτησης και ουσιαστικά οι τεχνικές και τα 
δεδοµένα που ισχύουν στις τηλεπικοινωνίες δεν διαφέρουν πολύ από τις υπόλοιπες κατηγορίες 
αγορών. Στο Σχήµα 2 γίνεται µια προσπάθεια απεικόνισης ενός απλού παραδείγµατος δύο 
τεχνολογιών που ανταγωνίζονται µέσα σε µία επεκτεινόµενη δυναµική αγορά. Κάθε τεχνολογία 
κατέχει ένα µερίδιο της αγοράς. Επιπλέον, υπάρχει και ένα µερίδιο από πιθανούς πελάτες που 
µπορεί να ενδιαφέρονται και για τις δύο τεχνολογίες. Σε πρώτο στάδιο, ένας από αριθµός πελατών 
αποφασίζει να δοκιµάσει την 1η τεχνολογία. Όταν εµφανίζεται και η 2η τεχνολογία, συγκεντρώνει 
νέους πελάτες από το µερίδιο της πιθανής αγοράς, αλλά και πελάτες που έχουν ήδη χρησιµοποιήσει 
την 1η τεχνολογία. Πελάτες και από τις δύο τεχνολογίες είναι δυνατό να αποχωρήσουν µε τον 
χρόνο, µερικοί µπορεί να γυρίσουν πίσω στην 1η τεχνολογία από τη 2η. Αν και δεν παρουσιάζεται 
στο Σχήµα 2, νέες τεχνολογίες µπορεί να µπουν στην αγορά, εισάγοντας νέες µετακινήσεις ή ακόµη 
και υποσκελισµό τεχνολογιών. 

 

 

ii) Ανταγωνισµός µεταξύ τεχνολογικών γενεών 

Ένα σηµαντικό στοιχεία της µοντελοποίησης νέων αγορών είναι ο βαθµός συσχέτισης της αγοράς 
πιθανών πελατών. Τα externalities των δικτύων είναι σηµαντικά µε την έννοια ότι το πλήθος των 
χρηστών µιας υπηρεσίας επηρεάζει την επιθυµία των πιθανών πελατών να χρησιµοποιήσουν την 
υπηρεσία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο βαθµός στον οποίο ο χρήστης της µιας υπηρεσίας 
µπορεί να επικοινωνήσει µε τους χρήστες µιας ανταγωνιστικής υπηρεσίας είναι ένας κρίσιµος 
παράγοντας επιλογής υπηρεσίας». Οι υπηρεσίες µπορεί να είναι : 
 
1. τελείως ασύµβατες (όπως το telex και η τηλεοµοιοτυπία) 
2. απολύτως συµβατές (όπως η σταθερή και η κινητή τηλεφωνία) 
3. µερικώς συµβατές, µε την έννοια ότι οι πελάτες της 1ης υπηρεσίας µπορούν να επικοινωνήσουν  

µε όλους τους πελάτες της 2ης υπηρεσίας ενώ οι πελάτες της 2ης µπορούν να επικοινωνήσουν 
µόνο µεταξύ τους 
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Οι περιπτώσεις (2) και (3) οδηγούν σε ένα επίπεδο ισορροπίας προσαρµογής και για τις δύο 
υπηρεσίες ανάλογα µε τη σχετική επιθυµία υιοθέτησης των υπηρεσιών. Η περίπτωση (1) οδηγεί 
στην κατάσταση εκείνη στην οποία η υπηρεσία που τελικά θα κερδίσει την προτίµηση της 
πλειοψηφίας των πελατών θα κυριαρχήσει απολύτως την αγορά. Ένα παρόµοιο µοντέλο προτάθηκε 
από τους Loch και Huberman (1999), οι οποίοι έδειξαν ότι όπου υπάρχει αυξανόµενη βελτίωση 
στην απόδοση και την αβεβαιότητα, µια ποικιλία από ισορροπίες είναι δυνατές, ανεξάρτητα από τη 
σχετική  επιθυµία υιοθέτησης µιας υπηρεσίας.  
 
Η ελκυστικότητα των ανταγωνιστικών τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών µπορεί να 
περιγραφεί από ένα σύνολο ιδιοτήτων. Για παράδειγµα, µια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας θα 
περιελάµβανε ιδιότητες, όπως αξιοπιστία, εύρος επιλογών, φωνητικό ταχυδροµείο κτλ. Επιπλέον, 
υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στο κόστος και τη φήµη της επωνυµία της εταιρίας ή υπηρεσίας. Οι 
πιθανοί πελάτες αξιολογούν την υπηρεσία και ανάλογα  αποφασίζουν να υιοθετήσουν την 
υπηρεσία σε σχέση µε τις ανταγωνιστικές της βάσει των αντιλαµβανόµενων ωφελειών και το 
κόστος. Ακόµη, η υπηρεσία τοποθετείται σε έναν πολυδιάστατο χάρτη προϊόντων και οι πελάτες 
συσχετίζοντας τα διάφορα χαρακτηριστικά και το κόστος προσπαθούν να πετύχουν το επιθυµητό 
για αυτούς αποτέλεσµα. ∆ιαφορετικές οµάδες πελατών µπορεί να συσχετιστούν µε συγκεκριµένα 
σύνολα χαρακτηριστικών. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε στρατηγικές προϊόντων που στοχεύουν σε 
συγκεκριµένα τµήµατα αγοράς-στόχου. 
 
Για τα νέα προϊόντα, η πρόγνωση ζήτησης πριν και µετά την είσοδό τους στην αγορά πρέπει να 
εξεταστεί εξίσου διεξοδικά, οδηγώντας σε συµπεράσµατα σχετικά µε τη δυναµική της αγοράς 
αναλογικά µε τις διάφορες τεχνολογικές γενεές και µε τον ρυθµό µε τον οποίο νέα προϊόντα 
υιοθετούνται. Αυτά στη συνέχει οδηγούν σε συµπεράσµατα σχετικά µε τις πωλήσεις ανά περίοδο. 
Για πολλές εφαρµογές, ο ρυθµός χρήσης των νέων τεχνολογιών είναι επίσης απαραίτητος. 
Σύµφωνα και µε το  Σχήµα 2, η διερεύνηση της δυναµικής της αγοράς πριν και κατά την είσοδο 
ενός προϊόντος στην αγορά είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία. 
Καθώς όµως περνάει ο χρόνος, οι ρυθµοί αλλαγής τεχνολογίας, αποµάκρυνσης και χρήσης 
αποκτούν µεγαλύτερη σηµαντικότητα. 
 
Η δυναµική µιας αγοράς µπορεί να εκτιµηθεί µέσω της αποσύνθεσης του προβλήµατος σε 
προβλήµατα αγοράς προηγούµενων αγορών και το κέρδος από τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα  
µπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση του εύρους χρήσεων και παροχών. Η ελκυστικότητα της νέας 
χρήσης µπορεί να µοντελοποιηθεί µέσω ενός πειράµατος επιλογής. Ένα πιθανό πρόβληµα είναι η 
άστοχη εκτίµηση των νέων χαρακτηριστικών, καθώς οι πελάτες δεν µπορούν να προβλέψουν πόσο 
πολύτιµες οι ιδιότητες των νέων προϊόντων µπορεί να είναι. Πάντως σε πολλές προγνώσεις 
ζήτησης αγοράς η µέθοδος αυτή δεν έχει χρησιµοποιηθεί.  
 
Η τυπική εναλλακτική λύση είναι η διάσπαση του προβλήµατος πρόβλεψης ζήτησης σε ένα αριθµό 
από ανεξάρτητα υπό-προβλήµατα, καθένα από τα οποία κρίνεται ανεξάρτητα. Οι Lyons, Jensen και 
Hawker (1995) παρουσιάζουν τις βασικές αρχές για την πραγµατοποίηση της διαδικασίας αυτής 
σχετικά µε σενάρια πρόβλεψης δικτυακής κίνησης µε έναν ορίζοντα χρόνου πενήντα χρόνων. Τα 
βήµατα που προβλέπονται είναι: 
 

1. Αναγνώριση των σηµαντικότερων υπηρεσιών (σε σχέση µε τον όγκο κίνησης ανά 
δευτερόλεπτο). 

2. Τµηµατοποίηση του πληθυσµού (επιχειρηµατικοί και απλοί πελάτες, χρήστες µε πολύ και 
λίγη κίνηση κτλ.) 

3. ∆ιαµόρφωση προϋπολογισµού ως προς τον χρόνο δίνει εκτιµήσεις σχετικά µε το πόσο 
µπορεί να χρησιµοποιήσει κάθε τµήµα του πληθυσµού την υπηρεσία και το επίπεδο της 
χρήσης. 

4. Μοντελοποίηση των αλλαγών στα τµήµατα µε τον χρόνο. 
5. Υπολογισµός της συνολικής κίνησης συγχωνεύοντας τις ανεξάρτητες προγνώσεις χρήσης. 
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Ο Wright (1998), επίσης, υιοθέτησε µια µέθοδο διάσπασης του προβλήµατος για την πρόγνωση 
ζήτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών για επιχειρηµατικούς πελάτες. Αν και η  µεθόδου του δεν 
ήταν πλήρης, καθώς βασίζονταν σε στατική εικόνα της οικονοµίας καινοτόµησε ως προς τη 
δηµιουργία προγνώσεων ως προς διάφορες πλευρές του προβλήµατος, συνδυάζοντας τα επιµέρους 
συµπεράσµατα. 
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3. COST - BENEFIT ΑΝΑΛΥΣΗ 
Ο σκοπός της Cost-Benefit ανάλυσης είναι να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων και πιο 
συγκεκριµένα να συνεισφέρει στην αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Η Cost-Benefit 
ανάλυση παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τη διαδικασία της λήψης απλών 
αποφάσεων. Αυτά αφορούν τη συστηµατική κατηγοριοποίηση των εµπλεκόµενων σαν κέρδη και 
κόστη, εκτιµώντας τα δεδοµένα που υπάρχουν µε την απόδοση βαρών και στη συνέχεια 
καθορίζοντας τα κέρδη των εναλλακτικών στοιχείων. Όταν κάποιος κάνει λόγο για κόστη και 
κέρδη αναφέρεται στο προσωπικό κόστος και κέρδος ανεξαρτήτως των συνεπειών προς τους 
τρίτους. Με ανάλογο τρόπο, όταν οι εταιρίες αξιολογούν ιδιωτικά προγράµµατα επενδύσεων, 
υπολογίζουν µόνο τα κόστη και τα κέρδη που επηρεάζουν άµεσα τα έσοδα τους. 

Γενικά, η Cost-Benefit ανάλυση θα πρέπει να καλύψει όλα τα πιθανά κόστη και κέρδη για να είναι 
χρήσιµη. 

∆ύο τύποι Cost-Benefit ανάλυσης είναι οι εξής: 

 Ex ante Cost-Benefit Analysis 

Η προσφορά της στη λήψη αποφάσεων είναι άµεση. Είναι περισσότερο χρήσιµη για τη 
διαµόρφωση αποφάσεων σχετικά µε το αν θα πρέπει ή όχι να ανατεθούν οι υπάρχοντες πόροι σε 
ένα συγκεκριµένο έργο. 

 Ex post Analysis 

Πραγµατοποιείται στο τέλος του έργου, όταν είναι πολύ µικρότερος ο βαθµός αβεβαιότητας 
σχετικά µε το ποια ήταν τελικά τα πραγµατικά κόστη. Ο κύριος στόχος αυτής της ανάλυσης είναι 
να βρει τα σφάλµατα που έγιναν από τους αναλυτές και να ελέγξει αν συγκεκριµένες µεταβολές 
στην ανάπτυξη του προγράµµατος θα είχαν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. 

Στην πράξη πολλές Cost-Benefit αναλύσεις γίνονται κατά τη διάρκεια του έργου και ανήκουν στην 
κατηγορία «in media res». Όσο αργότερα πραγµατοποιείται η Cost-Benefit ανάλυση τόσο λιγότερη 
αβεβαιότητα υπάρχει σχετικά µε τα κόστη. Κάποιοι άλλοι τύποι Cost-Benefit αναλύσεων  που 
αποτελούν συνδυασµό των «ex ante/ex post» και «ex ante/in media res» θα µπορούσαν να 
αναφερθούν αλλά ως ένα σηµείο είναι τεχνητοί και δεν χρησιµοποιούνται πρακτικά. 

Οι Cost-Benefit αναλύσεις φαίνονται αρκετά δύσκολες για να πραγµατοποιηθούν και πολύπλοκες. 
Ένας από τους πιθανούς τρόπους να πραγµατοποιήσουµε Cost-Benefit ανάλυση είναι να τη 
χωρίσουµε σε επιµέρους στάδια και να ακολουθήσουµε την παρακάτω λίστα βηµάτων:   

♦ Να αποφασίσουµε ποιου παράγοντα τα κόστη και τα κέρδη µας ενδιαφέρουν. 

♦ Να συγκεντρώσουµε όλα τα εναλλακτικά σενάρια. 

♦ Να συγκεντρώσουµε όλους τους πιθανούς αντίκτυπους των αποφάσεων και να 
επιλέξουµε τους δείκτες µετρήσεων. 

♦ Να προβλέψουµε τους ποσοτικούς αντίκτυπους για όλη διάρκεια του έργου. 

♦ Να κοστολογήσουµε όλους τους αντίκτυπους. 

♦ Να λάβουµε υπόψη το χρόνο για να βρούµε τις τρέχουσες τιµές. 

♦ Να αθροίσουµε όλα τα κέρδη και τα κόστη. 

♦ Να πραγµατοποιήσουµε ανάλυση ευαισθησίας. 

♦ Να εξετάσουµε την εναλλακτική µε τα µεγαλύτερα κέρδη. 

   Στη συνέχεια περιγράφεται η Cost-Benefit ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε για τις ανάγκες ενός 
συστήµατος εντοπισµού επιθέσεων σε δίκτυα. 
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Πολλοί ερευνητές και πωλητές έχουν αφιερώσει χρόνο και χρήµατα για την ανάπτυξη εργαλείων 
παρακολούθησης και ασφάλειας, όπως είναι για παράδειγµα τα firewall. Με την υλοποίηση τέτοιου 
είδους µηχανισµών οι οργανισµοί µειώνουν σε πολύ µικρό ποσοστό τους κινδύνους ασφαλείας για 
τα συστήµατα τους. ∆υστυχώς όµως, οι περισσότεροι µηχανισµοί εντοπισµού επιθέσεων δεν 
υπολογίζουν το κόστος λειτουργίας του συστήµατος εντοπισµού των επιθέσεων σαν ένα σηµαντικό 
παράγοντα. Στην πραγµατικότητα, το κόστος λειτουργίας του συστήµατος είναι ένας σηµαντικός 
παράγοντας  και η πραγµατοποίηση ενός είδους Cost-Benefit ανάλυσης είναι ιδιαίτερα χρήσιµη.  

Τα βασικά σηµεία που θα πρέπει να εξεταστούν στα πλαίσια της Cost-Benefit ανάλυσης είναι τα 
εξής: 

• Προσδιορισµός των στοιχείων του συστήµατος και των χαρακτηριστικών κόστους. Στον 
παρακάτω πίνακα περιγράφονται συνοπτικά αυτά τα στοιχεία για ένα δίκτυο. 

 
Κατηγορία Στοιχείο κόστους 

Υλικό και εξοπλισµός Υπολογιστές, δίσκοι, µαγνητικές ταινίες, εκτυπωτές, modems, 
ενεργά στοιχεία 

Λογισµικό Λειτουργικά συστήµατα, διαγνωστικά προγράµµατα, προγράµµατα 
εφαρµογών 

Υπηρεσίες Εµπορικές υπηρεσίες όπως τηλε-επεξεργασία, on-line επεξεργασία, 
πρόσβαση στο Internet, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  

Προµήθειες 
Οτιδήποτε αναλώσιµο σχεδιασµένο ειδικά για τη λειτουργία του µε 
τον εξοπλισµό, το λογισµικό, τις υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες 
υποστήριξης 

Προσωπικό 
Οι µισθοί και τα κέρδη των ανθρώπων που εκτελούν λειτουργίες 
ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, λειτουργίας και ανάλυσης 
του συστήµατος 

Άλλα στοιχεία Οτιδήποτε δεν εντάσσεται στις παραπάνω κατηγορίες  

 

Στη συνέχεια, τα παραπάνω στοιχεία τα κατατάσσουµε σε συγκεκριµένα-χειροπιαστά ή όχι. Στα 
χειροπιαστά αντικείµενα αποδίδουµε κάποια αξία (χρηµατική), ενώ στα µη χειροπιαστά δεν 
αποδίδουµε καµιά αξία. Με τον όρο χειροπιαστά εννοούµε τα στοιχεία που έχουν φυσική 
υπόσταση όπως είναι οι δίσκοι, οι σταθµοί εργασίας, οι εξυπηρετητές κ.ο.κ. Επειδή είναι δύσκολο 
να υπολογίσουµε τη χρηµατική αξία των µη χειροπιαστών στοιχείων, τους αποδίδουµε σχετικές 
αξίες. Για παράδειγµα, σε ένα στοιχείο λογισµικού αποδίδονται πέντε µονάδες ενώ σε κάποιο άλλο 
τρεις, γιατί το πρώτο στοιχείο είναι πιο σηµαντικό για το σύστηµα σε σχέση µε το δεύτερο. 

∆ύο ακόµη έννοιες που αξίζει να αναφερθούν είναι η κρισιµότητα (criticality) και η ευαισθησία 
(sensitivity). Η κρισιµότητα αναφέρεται σε στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για µια 
λειτουργία και µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα στον οργανισµό. Η ευαισθησία 
αναφέρεται στην αξία και τη σηµασία του συστήµατος, καθώς επίσης και στην τρωτότητα του. 
Τόσο η κρισιµότητα όσο και η ευαισθησία αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για την αξιολόγηση 
των στοιχείων, των υπηρεσιών και των πόρων.  

Για το σωστό υπολογισµό των τιµών των στοιχείων θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας την τιµή 
αγοράς τους, την πτώση αξιών και την υπάρχουσα έκπτωση. Η πραγµατική αξία ενός στοιχείου σε 
µια δεδοµένη χρονική στιγµή δίνεται από τη σχέση: 

P = F ( 1 / ( 1 + I ) n ) 

Όπου: 

P: τρέχουσα αξία, 
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F: µελλοντική αξία, 

I: το ενδιαφέρον που παρουσιάζει, 

n: ο αριθµός των χρόνων. 

Προσδιορισµός των απειλών και των τρωτών σηµείων • 

Μια απειλή είναι οποιαδήποτε ενέργεια µπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των στοιχείων και να 
προκαλέσει βλάβη στο σύστηµα καταστρέφοντας ή µεταβάλλοντας τα δεδοµένα του. Τα τρωτά 
σηµεία είναι οι αδυναµίες στο µηχανισµό άµυνας του πληροφοριακού συστήµατος.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία σε συνδυασµό µε θέµατα ασφαλείας 

 

Στοιχείο Αξιοπιστία Ακεραιότητα ∆ιαθεσιµότητα 

Υλικός 
εξοπλισµός 

 Υπερφορτωµένος, 
Κατεστραµµένος 

Κατεστραµµένο, κλεµµένο, µη 
διαθέσιµο 

Λογισµικό 
Κλεµµένο, 
αντιγραµµένο 

∆ιαφοροποιηµένο ∆ιαγραµµένο, χρησιµοποιηµένο, έχει 
λήξει η άδεια χρήσης του, όχι σωστά 
εγκατεστηµένο 

Υπηρεσίες Αντιγραµµένες Υπερφορτωµένες, 
κατεστραµµένες 

Μη διαθέσιµες, κατεστραµµένες 

Προµήθειες   Έχουν χαθεί, κλεµµένες, 
κατεστραµµένες 

Προσωπικό   Παραιτήθηκε, συνταξιοδοτήθηκε, σε 
άδεια 

Άλλα 
στοιχεία 

Άλλο Άλλο Άλλο 

 

Εκτίµηση το κινδύνου και πρόβλεψη της πιθανότητας να συµβεί • 

• 

• 

Η πρόβλεψη της πιθανότητας του κινδύνου έχει να κάνει µε τα παρακάτω στοιχεί και διαδικασίες: 

♦ Τον υπολογισµό της πιθανότητας να πραγµατοποιηθεί ο κίνδυνος µε βάση τα 
δεδοµένα του συστήµατος. 

♦ Το υπολογισµό του αριθµού εµφάνισης του κινδύνου για ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. 

♦ Τον υπολογισµό της πιθανότητας από έναν πίνακα που έχει δηµιουργηθεί από 
αναλυτές µε κατάλληλες µεθοδολογίες. 

♦  Τη µέθοδο Delphi: Πολλοί εκτιµητές κάνουν τις προβλέψεις τους σχετικά µε την 
πιθανότητα να συµβεί ένα γεγονός, συνδυάζουν τις προβλέψεις τους και επιλέγουν την 
καλύτερη. 

Υπολογισµός των αναµενόµενων ετήσιων απωλειών 

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των στοιχείων και των απειλών, είναι δύσκολο να υπολογιστεί η 
ακριβής αξία κάθε γεγονότος. Χρησιµοποιούµε την αναµενόµενη ετήσια απώλεια για να 
αναπαραστήσουµε το κόστος κάθε γεγονότος σε ένα χρόνο. Γνωρίζοντας το κόστος ενός γεγονότος 
και το πόσες φορές αυτό πραγµατοποιήθηκε µπορούµε να υπολογίσουµε το συνολικό ετήσιο 
κόστος για το συγκεκριµένο γεγονός και κατ’ επέκταση για όλα τα γεγονότα. 

∆ιαχείριση και έλεγχος 

Ο στόχος της διαχείρισης και του ελέγχου είναι να εκτιµηθούν οι αναγνωρισµένοι κίνδυνοι σε 
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 3. Cost – Benefit Ανάλυση 

σχέση µε τις απειλές και τα τρωτά σηµεία του συστήµατος. Ουσιαστικά δηλαδή γίνεται µια 
εκτίµηση των αναµενόµενων απωλειών. 

Έλεγχος Αποτελεσµατικότητας • 

Ο σκοπός της Cost-Benefit ανάλυσης είναι να επιθεωρεί περιοδικά την αποτελεσµατικότητα των 
εφαρµοσµένων ελέγχων ασφαλείας για να εξασφαλίζει ότι εκτελούν τη λειτουργία τους σωστά και 
δεν δηµιουργούν επιπρόσθετες αδυναµίες. Χρησιµοποιείται για να υποστηρίξει τις λειτουργίες 
ελέγχου και διαχείρισης. 

Αφού πραγµατοποιηθούν τα βήµατα που προαναφέρθηκαν µπορούµε να υπολογίσουµε το 
πραγµατικό κόστος ή κέρδος της εφαρµογής. Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το κέρδος που 
προκύπτει από τη χρησιµοποίηση ενός συγκεκριµένου εργαλείου ανίχνευσης δικτυακών επιθέσεων.  

 

Στοιχείο Ποσό 

Κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής κρίσιµων 
δεδοµένων της εταιρίας. 

Απροσδιόριστο 

κόστος 

Κόστος για την αποκατάσταση των 
δεδοµένων: $200,000 @ 50% ετήσια 
πιθανότητα. 

$100,00 

Αποτελεσµατικότητα του εργαλείου: 85%. -$85,000 

Κόστος του εργαλείου. $40,000 

Ετήσιες απώλειες εξαιτίας των ζηµιών και 
των µηχανισµών ελέγχου: 

$100,000-$85,000+$40,000 

$55,000 

Κέρδος: $100,000-$55,000 $45,000 
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 4. Μοντέλα Κόστους 

4. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 
Η διαδικασία δηµιουργίας µοντέλων κόστους θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 

♦ Την εξέλιξη του κόστους των στοιχείων του δικτύου. 

♦ Τα κόστη συντήρησης. 

♦ Τα κόστη εγκατάστασης. 

♦ Τα λειτουργικά και διαχειριστικά κόστη από τα οποία κάποια αφορούν συγκεκριµένες 
υπηρεσίες. 

Το αποτέλεσµα της απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών ήταν η αύξηση του 
ενδιαφέροντος για µεθόδους όπως η LRAIC (Long Run Adjusted Incremental Cost) και η TELRIC 
(Total Element Long Run Incremental Cost). Το παρακάτω σχήµα (Σχήµα 3) παρουσιάζει την 
εσωτερική λειτουργία του κόστους σε σχέση µε άλλα στοιχεία.  

 

PIR 3.1 PIR 3.2

PIR 4.1

PIR 3.3

RISK MODELSMARKET MODELSCOST MODELS

NETWORK
INFRASTRUCTURE

DIMENSIONING

Regulation, Service,
Competition, Technology

SCENARIO DESCRIPTION

Market, Strategy,Technology

INVESTMENT PROJECT
DEFINITION/SELECTION

Technology types,
technology strategy,

project timeline,
SWOT results

Scenario attributes
(regulation, service,

competition, technology),
Layered network

architecture

Scenario attributes
(regulation, service,

competition, technology),
layered network

architecture

Services demand &
char’s (mobility,connectivity,

interactivity,capacity),network
migration, technology

types,

Service types,
price and service

strategy, project timeline,
SWOT results

Technology
and service types, char’s
and strategies, project
timeline,SWOT results

COST MODELS MARKET MODELS RISK MODELS

INVESTMENT
PROJECT
RESULTS

 

iii) Ορισµός εισόδου και εξόδου στοιχείων 

4.1 ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
Το µοντέλο κόστους δέχεται δεδοµένα εισόδου των παρακάτω τύπων: 

♦ Τεχνολογίας 

♦ Στρατηγικών 

♦ Κύκλου ζωής προϊόντος 

♦ Αποτελέσµατα SWOT ανάλυσης 

Κατά τη δηµιουργία ενός καινούριου δικτύου ή την αναβάθµιση ενός υπάρχοντος, ο διαχειριστής 
του δικτύου έχει να επιλέξει από ένα σύνολο τεχνολογιών. Το κόστος µπορεί να διαφέρει αρκετά 
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 4. Μοντέλα Κόστους 

από τη µια τεχνολογία στην άλλη. Κάθε τεχνολογία έχει στοιχεία που είναι δεσµευµένα πχ. µόντεµ, 
οπτικές δικτυακές µονάδες, καλώδια και σταθµούς εργασίας.  

Η τεχνολογική στρατηγική που θα ακολουθήσει ο διαχειριστής του δικτύου εξαρτάται από την 
επιθυµητή αρχιτεκτονική του δικτύου και ένα σύνολο διαδροµών εξέλιξης (evolutionary paths), 
τρόπων δηλαδή να περάσουµε από την υπάρχουσα αρχιτεκτονική στην επιθυµητή αρχιτεκτονική. Ο 
όρος διαδροµή εξέλιξης ορίζει το σύνολο των τεχνολογικών αναβαθµίσεων για µια δεδοµένη 
περίοδο που αποτελεί τον κύκλο ζωής του έργου.  

Μια άλλη µέθοδος αναζήτησης τεχνολογικών λύσεων είναι η SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) ανάλυση. Η SWOT ανάλυση µειώνει τον αριθµό των τεχνολογικών λύσεων 
και εποµένως των πιθανών σεναρίων. 

Για κάθε είδος τεχνολογίας, χρειάζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά σαν δεδοµένα εισόδου στο 
µοντέλο κόστους: 

♦ Η τιµή του εξοπλισµού για ένα συγκεκριµένο έτος. 

♦ Οι τάσεις των τιµών. 

♦ Οι παράµετροι κόστους των λειτουργιών συντήρησης. 

Το µοντέλο κόστους χρειάζεται δεδοµένα εισόδου από το µοντέλο αγοράς, τα οποία είναι τα εξής: 

♦ Τον αριθµό των πελατών ανά υπηρεσία. Αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη για τον 
υπολογισµό των διαστάσεων και εποµένως του κόστους του δικτύου 

♦ Την κίνηση για κάθε υπηρεσία. 

♦ Τα κόστη διαχείρισης που είναι σχετικά µε τη βάση των πελατών. 

Εργαλεία για τον υπολογισµό των διαστάσεων και το σχεδιασµό του δικτύου µπορεί να είναι 
απαραίτητα σε αυτή τη φάση. Η στρατηγική θα καθορίσει ποιες υπηρεσίες θα προσφερθούν, πού 
και πότε. Η στρατηγική έχει µεγάλη επιρροή τόσο στα κόστη όσο και στα κέρδη. 

4.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Το µοντέλο κόστους παρέχει ένα εύρος αποτελεσµάτων που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό 
των δεικτών του προϊόντος όπως είναι ο IFC (Installed First Costs) και ο LCC (Life-Cycle Costs). 

Ο IFC υπολογίζεται από το άθροισµα της συνολικής επένδυσης µιας συγκεκριµένης περιόδου, ενώ 
ο LCC ορίζεται σαν το άθροισµα των επενδύσεων και του τρέχοντος κόστους. 

Τα αποτελέσµατα που µας ενδιαφέρουν είναι: 

♦ Η ετήσια επένδυση σε κάθε στοιχείο του δικτύου. 

♦ Τα ετήσια κόστη συντήρησης για κάθε στοιχείο του δικτύου. 

♦ Τα ετήσια ποσά κόστους για κάθε λειτουργία διαχείρισης. 

4.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 
1) Ζήτηση: Πρώτα απ’ όλα είναι απαραίτητο να οριστεί η ζήτηση της υπηρεσίας που θα 

παρέχεται. Αυτή ορίζεται κυρίως από τον αριθµό των πελατών αλλά και από άλλους 
παράγοντες που έχουν να κάνουν µε τη φύση της υπηρεσίας.  

2) Καθορισµός διαστάσεων: Από τη στιγµή που θα οριστούν τα µεγέθη ζήτησης, 
ενεργοποιείται η διαδικασία δηµιουργίας της υποδοµής που θα ικανοποιήσει τη ζήτηση. 
Αυτό το βήµα πραγµατοποιείται µε χρήση εργαλείων σχεδιασµού δικτύων, από τα οποία η 
επιλογή του ενός που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από τις ανάγκες λειτουργίας και τις 
στρατηγικές. Στο τέλος της διαδικασίας του καθορισµού των διαστάσεων, έχουν 
υπολογιστεί τα στοιχεία που θα συνεργαστούν προκειµένου να παρέχουν συγκεκριµένες 
υπηρεσίες. 
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3) Κόστη: Το κόστος κάθε στοιχείου εκτιµάται µέσω της λίστας τιµών. Με τον τρόπο αυτό 
υπολογίζεται το συνολικό κόστος της υποδοµής. 

4) Αποτίµηση: Μια διαδικασία αποτίµησης υλοποιείται για τον υπολογισµό του ετήσιου 
κόστους για κάθε στοιχείο. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται και το συνολικό ετήσιο 
κόστος. 

5) Λειτουργικά στοιχεία: Tα στοιχεία κατατάσσονται σε οµάδες ανάλογα µε τη λειτουργία 
που πραγµατοποιούν. 

6) Κόστη σχετικά µε τη ζήτηση: Χρησιµοποιούνται για να συνδέσουµε το κόστος του 
στοιχείου µε την ζήτηση που το προκάλεσε. Αυτό γίνεται µε αναφορά στο µοντέλο 
υπηρεσίας το οποίο αποκτάται τόσο από τη διαδικασία καθορισµού των διαστάσεων όσο 
και από την ανάλυση των πόρων που χρησιµοποιούνται και δίνει ενδείξεις σχετικά µε το 
κατά πόσο λειτουργικά είναι τα στοιχεία που πρόκειται να παρέχουν κάποια υπηρεσία. 

7) Τα κόστη των υπηρεσιών προκύπτουν αθροίζοντας τα συνολικά κόστη των στοιχείων που 
τα αποτελούν. 

Στους τρεις παρακάτω πίνακες συνοψίζονται οι παράγοντες και οι παράµετροι κόστους κατά τη 
συντήρηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των επικοινωνιακών συστηµάτων: 
 
Συντήρηση διαδικασιών 
 

∆ιαδικασία 
συντήρησης 

Παράγοντες κόστους Σηµαντικές παράµετροι κόστους 

Συντήρηση 
υπηρεσίας 

• Ενεργό ανθρώπινο 
δυναµικό 

• Σύστηµα 
υποστήριξης 
πελατών 

• ∆ιάρκεια διαδικασίας συντήρησης 
(υποστήριξη πελατών)  

• Αριθµός πελατών 

Συντήρηση 
δικτύου 

• Ενεργό ανθρώπινο 
δυναµικό 

• Εξοπλισµός προς 
αντικατάσταση 

• Μέσος χρόνος µεταξύ 
δυσλειτουργιών 

• ∆ιάρκεια της διαδικασίας 
συντήρησης 

• Κόστος στοιχείου 
• Μέγεθος δικτύου / αριθµός 

στοιχείων 
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∆ιαδικασίες λειτουργίας 
 

∆ιαδικασία 
λειτουργίας 

Παράγοντες κόστους Σηµαντικές παράµετροι 
κόστους 

∆ιαχείριση 
υπηρεσίας 

• Ενεργό ανθρώπινο 
δυναµικό 

• Service management 
system 

• Αριθµός πελατών 

Προετοιµασία • Ενεργό ανθρώπινο 
δυναµικό 

• Μέγεθος πωλήσεων 

Λειτουργία 
δικτύου 

• Ενεργό ανθρώπινο 
δυναµικό 

 

• Μέγεθος δικτύου 
• Αποτελεσµατικότητα 

λειτουργικού συστήµατος 
Ισχύς 

(Λειτουργία 
δικτύου) 

• Κατανάλωση ενέργειας • Κόστος ενέργειας 
• Κατανάλωση ισχύος 

εξοπλισµού 
Καθαρισµός 
κτιρίου 

(Υποδοµή) 

• Ενεργό ανθρώπινο 
δυναµικό 

 

• Μέγεθος κτιρίου 
• Συγκεκριµένα δικτυακά 

στοιχεία 
Θέρµανση 
(Υποδοµή) 

• Κατανάλωση ενέργειας • Θερµαινόµενες επιφάνειες / 
µεγέθη 

 
 
∆ιαδικασίες διαχείρισης 
 

∆ιαδικασία 
λειτουργίας 

Παράγοντες κόστους Σηµαντικές παράµετροι κόστους 

Κοστολόγηση 
υπηρεσίας 

• Ενεργό ανθρώπινο 
δυναµικό 

• Σύστηµα 
διαχείρισης 
υπηρεσίας 

• Αριθµός πελατών 
• Τύποι κοστολόγησης : προπληρωµή 

(µετρητά), Πληρωµή µετά (χρέωση), 
πιστωτική κάρτα, … 

Υποδοµή και 
διοίκηση κτιρίου 

• Λογαριασµοί • Αριθµός κτιρίων 
• Αριθµός εµπορικών συνεργατών 
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 5. Εκτίµηση Παραµέτρων Κινδύνου 

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
Τα βασικά βήµατα της διαδικασίας ανεύρεσης των κινδύνων στα πλαίσια των επενδύσεων είναι τα 
εξής: 

1. Αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στη συλλογή και 
εκτίµηση των σηµαντικών παραµέτρων κινδύνου που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο 
έργου. 

2. Στην οµαδοποίηση των παραγόντων κινδύνου που προσδιορίστηκαν στο βήµα 1. 
3. Στην υλοποίηση της ανάλυσης κινδύνου 

 
Η στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση θα αντιδράσει 
στις περιπτώσεις δυσµενών γεγονότων. 

 

Identification of independent
and dependent factors

Identification of ralations between independent
and dependent vers ions, i.e. which independent

variable a ffects w hich dependent  variab le

Exploration of
risk factor

Classification accord ing to sources:
 -  risk external to project

(legal regulation, prices, etc.)
-   internal project risks

(duration and costs of activities, etc.)

C lassification according to risk affecting
primary project objectives : risk a ffecting

deadline, risk affecting implementation costs,
risk affecting a particular parameter

of the establishment to be implemented,
risk affecting econo mical decision criteria

study of database risk
for analysis

Performing
sensibility study

Performing
full probability ana lysis

setup of database
for risk analysis

Performing
sensitivity study

Performing
full probability analysis

Classification
of risk sources

Influence analys is
of risk factors

Decision about
different versions

M aking dec ision
on project strategy

Avoiding risks, for example
 bythe development of

an appropriate
project strategy

In accordace w ith
the result of analys.

elaboration of  risk
management po licy

Reducing risks, for example
by introduction of time and

costreserves

Shifting of risk,sharing of risks
sharing of risks

between partic ipants

Implementation on the project

Full probability analysis for
fthatarem ost dangerous to the project

 study of differen t versions

sensitivity study
for selected factors

For the selected project version , before
kidecision  concerning the project

 Sensitivity study
 for selected factors

Full probability analysis
ffactors that are m ost dangerous to

 the p roject

Flow  chart of risk analysis and risk managem ent of investm ent projects

 

iv) ∆ιαδικασία αναζήτησης παραγόντων κινδύνου 
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 5. Εκτίµηση Παραµέτρων Κινδύνου 

5.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
Για την πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού είναι απαραίτητη η χρήση πνευµατικών τεχνικών, 
όπως για παράδειγµα η ανταλλαγή ιδεών. Ανάλογα µε τη φύση του προβλήµατος, µπορεί να 
χρειαστούν εργασίες που θα διαρκέσουν από λίγες ώρες µέχρι αρκετές µέρες. Η σύνθεση της 
οµάδας που θα συµµετέχει στην ανταλλαγή ιδεών είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Αντιπρόσωποι από 
όλους τους τοµείς θα πρέπει να είναι παρόντες, γιατί µόνο σε αυτή την περίπτωση είναι 
εξασφαλισµένη η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. 
 
Μια πιθανή διαδικασία ανταλλαγής ιδεών είναι η εξής: 

♦ Ο υπεύθυνος του προγράµµατος υπογραµµίζει το σκοπό της συνάντησης και τις 
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Στην περίπτωση που το έργο είναι συγκεκριµένο, 
εξηγεί τους σκοπούς του. Κάθε συµµετέχων παραλαµβάνει έναν αριθµό από φόρµες 
τις οποίες θα πρέπει να συµπληρώσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

♦ Το πρώτο που θα πρέπει να γίνει είναι να αναγνωριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι µε βάση 
τους σκοπούς του έργου στα πλαίσια που ορίζονται από τον υπεύθυνο. Για το λόγο 
αυτό ο επικεφαλής προετοιµάζει έναν κατάλληλο πίνακα. 

♦ Μετά το πέρας των συζητήσεων ο επικεφαλής καταγράφει τους κινδύνους ρωτώντας 
έναν προς έναν τους συµµετέχοντες, καθένας από τους οποίους αναφέρει έναν 
παράγοντα. Σε αυτή τη φάση οι συµµετέχοντες µπορούν να µην σχολιάσουν τους 
παράγοντες που καταγράφονται. 

♦ Το επόµενο που πρέπει να γίνει είναι ο σχολιασµός των παραγόντων κινδύνου όπου ο 
κάθε συµµετέχων εκφράζει την άποψη του για τη λίστα των παραγόντων κινδύνου. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται οµαδοποίηση των παραγόντων κινδύνου. Η οµαδοποίηση 
θεωρείται απαραίτητη για την περίπτωση που υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου. Ο 
επικεφαλής ρωτά την άποψη των συµµετεχόντων σχετικά µε τον τρόπο ταξινόµησης που θα πρέπει 
να γίνει. Η υπάρχουσα εµπειρία οδηγεί σε σωστή κατηγοριοποίηση. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
οµαδοποίηση των παραγόντων κινδύνου προσφέρει τη δυνατότητα µείωσης της πιθανότητας να 
υπάρχουν επικαλύψεις στο τέλος της διαδικασίας. Το τελευταίο βήµα αυτής της φάσης είναι η 
προετοιµασία µιας λίστας που περιέχει τις κλάσεις και τους επιµέρους παράγοντες που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί σε αυτές. 

5.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
Ο στόχος της πρώτης φάσης ήταν να καθοριστούν οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε το 
έργο. Ο στόχος αυτής της φάσης είναι να πιστοποιήσει αυτούς τους παράγοντες. Η διαδικασία για 
να γίνει αυτό περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

♦ Αποτίµηση της πιθανότητας να πραγµατοποιηθεί κάποιος από τους κινδύνους και των 
συνεπειών που θα υπάρξουν. Το τελευταίο σηµαίνει ότι αν συµβεί κάποιος από τους 
κινδύνους, θα υπάρξουν συνέπειες για την υλοποίηση του έργου. ∆ιαβαθµίζουµε την 
πιθανότητα να συµβεί ο κίνδυνος και τις συνέπειες αυτού σε µια κλίµακα από ένα 
µέχρι πέντε. Ο κάθε συµµετέχων αξιολογεί µε ακρίβεια τους παράγοντες κινδύνου και 
είναι ιδιαίτερα κρίσιµο η λογική µε την οποία γίνεται η αξιολόγηση να είναι κοινή. 
Εποµένως, είναι βασικό ο επικεφαλής να κάνει ξεκάθαρη την κλίµακα βαθµολόγησης 
χρησιµοποιώντας ίσως και κάποιο παράδειγµα. 

♦ Αφού υπολογιστούν οι τιµές, δηµιουργείται ο πίνακας πιθανοτήτων-συνεπειών. Οι 
γραµµές του πίνακα περιέχουν τις τιµές των συνεπειών ενώ οι στήλες τις τιµές των 
πιθανοτήτων να συµβούν οι παράγοντες κινδύνου. Οι πίνακες θα πρέπει να 
συµπληρωθούν ξεχωριστά. Πρώτα για κάθε κατηγορία ξεχωριστά και έπειτα για το 
σύνολο του έργου. Πριν συµπληρωθεί ο πίνακας θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισµός 
των µέσων όρων των τιµών που έχουν σηµειωθεί από τους συµµετέχοντες για κάθε 
παράγοντα κινδύνου. Είναι θέµα συµφωνίας, αλλά συνιστάται να πραγµατοποιείται 
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 5. Εκτίµηση Παραµέτρων Κινδύνου 

στρογγυλοποίηση των τιµών. 

Το επόµενο βήµα είναι να καθοριστεί η σειρά σπουδαιότητας των παραγόντων κινδύνου από τα 
δεδοµένα του πίνακα πιθανοτήτων-συνεπειών. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες κινδύνου είναι αυτοί 
που προηγούνται µε βάση τον πίνακα. Η µέθοδος λαµβάνει υπόψη της την περίπτωση που η 
πιθανότητα να συµβεί ένας παράγοντας κινδύνου είναι µικρή αλλά ο κίνδυνος υπάρχει και οι 
συνέπειες του επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα. Ο κανόνας είναι ο εξής: 

Κ=Ρ + 2Ρ1 

Όπου: 

Κ: ο συντελεστής σηµασίας του κινδύνου 

Ρ: η πιθανότητα να συµβεί ο κίνδυνος µε κλίµακα από 1 µέχρι 5 (µέγιστη τιµή=5) 

Ι:  οι συνέπειες που θα υπάρξουν αν πραγµατοποιηθεί ο κίνδυνος επίσης µε κλίµακα από 1 µέχρι 5  

Ο συντελεστής κινδύνου είναι κρίσιµος αν : 

♦ Η τιµή που υπολογίζεται κυµαίνεται µεταξύ 5 και 10. Επαφίεται στους συµµετέχοντες 
να αποφασίσουν αν θα εφαρµόσουν τεχνικές διαχείρισης κινδύνων ή όχι. 

♦ Αν η τιµή πέσει κάτω από 5 δεν αξίζει να ασχοληθεί κανείς µε τους παράγοντες 
κινδύνου καθώς ο ρόλος τους όσο αφορά την επιτυχία του έργου είναι ασήµαντος.  

Η διαδικασία συλλογής και εκτίµησης θα πρέπει να επαναληφθεί πολλές φορές πριν την 
ολοκλήρωση του κύκλου της επένδυσης. 

Οι επιµέρους λειτουργίες που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της τεχνο-οικονοµικής ανάλυσης 
που είναι τα µοντέλα κόστους, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης αποτελούν: 

♦ Μια σύνοψη  εννοιών κόστους, µεθοδολογιών και προσεγγίσεων σε συνδυασµό µε τα 
όρια τους και τις κατάλληλες για αυτά εφαρµογές 

♦ Προτεινόµενα µοντέλα κόστους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο πρόγραµµα 
αλλά και σε οποιοδήποτε  πρόγραµµα επένδυσης σε επικοινωνιακά συστήµατα.  

♦ Προτάσεις για το πώς θα πρέπει να αναλυθεί η αναµενόµενη εξέλιξη των διαφόρων 
παραγόντων κόστους µε το πέρασµα του χρόνου 

♦ Ένα µοντέλο λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης βασισµένο στην αναγνώριση 
και κατηγοριοποίηση των σχετικών διαδικασιών 
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6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, όλο και περισσότεροι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί 
εξαρτώνται από τη σωστή χρησιµοποίηση της τεχνολογίας. Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα 
αφορά την ανάπτυξη του προϋπολογισµού που θα καλύψει επαρκώς όχι µόνο το αρχικό κόστος του 
επικοινωνιακού συστήµατος αλλά και όλα τα σχετικά µε αυτό έξοδα. Για να εξασφαλίσουµε ότι το 
επικοινωνιακό σύστηµα είναι αποτελεσµατικό, η κατανόηση της οικονοµικής και τεχνολογικής 
πραγµατικότητας κρίνεται απαραίτητη. 

 

Προσδοκίες 

Όταν πρόκειται για επικοινωνιακά συστήµατα και τεχνολογίες πληροφορικής, ένα βασικό θέµα που 
απασχολεί τους οργανισµούς έχει να κάνει µε την κατανόηση των απαιτήσεων. Πολλές φορές 
αντιµετωπίζουµε την αγορά των υπολογιστικών συστηµάτων σαν µια στιγµιαία πράξη. ∆ηλαδή, 
πραγµατοποιούµε την αγορά και αυτή παύει να µας απασχολεί στη συνέχεια. Αυτή δεν είναι µια 
αποτελεσµατική πρακτική όταν πρόκειται για υπολογιστικά συστήµατα. Τα υπολογιστικά 
συστήµατα απαιτούν συντήρηση και υποστήριξη. Κατά αντιστοιχία µπορούµε να σκεφτούµε την 
αγορά και τη συντήρηση ενός αυτοκινήτου. Μια κανονική συντήρηση και λίγες επιδιορθώσεις 
µπορούν είναι απαραίτητες και αναµένεται να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα του αυτοκινήτου. 
Επίσης, η απαραίτητη για την κίνηση του αυτοκινήτου βενζίνη, οι διορθώσεις των βλαβών και οι 
τακτικοί έλεγχοι µπορούν να αποτρέψουν µια πολύ σοβαρή βλάβη. Για παράδειγµα, η αλλαγή των 
λαδιών κάθε 3000 µίλια, κοστίζει λιγότερο από την γενική επισκευή. 

 

Κανόνας 70/30 

Η επιθυµία να χρησιµοποιεί κανείς τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες παρουσιάζει απαγορευτικό 
κόστος, αλλά υπάρχουν στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση των εξόδων και της πιθανότητας να 
ξεπεραστεί ο προϋπολογισµός. Κατά την αγορά του υπολογιστικού συστήµατος, θα πρέπει να έχει 
κανείς υπόψη το συνολικό κόστος της ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership - TCO). Μόνο το 30% 
του συνολικού κόστους της ιδιοκτησίας ενός υπολογιστικού συστήµατος αφορά την αγορά του 
αρχικού υλικού, λογισµικού και περιφερειακών. Το 70% του κόστους κατοχής έχει να κάνει µε την 
τεχνική υποστήριξη, τις επιδιορθώσεις, την εκπαίδευση και τις αναβαθµίσεις. Καθώς τα συστήµατα 
επεκτείνονται όλο και περισσότερο ώστε να περιέχουν δίκτυα, υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, και πιο πολύπλοκες Β∆, το ετήσιο κόστος για έναν και µόνο υπολογιστή µπορεί να 
πλησιάσει τα $10,000 (συµπεριλαµβανοµένης και της τεχνικής υποστήριξης καθώς επίσης και 
απώλεια παραγωγικότητας εξαιτίας σοβαρών βλαβών). Εποµένως, αν ένα υπολογιστικό σύστηµα 
στοιχίζει $3,000, η συντήρηση του θα στοιχίσει τουλάχιστον $7,000 και ίσως και περισσότερο. 

 

Ετήσιος προϋπολογισµός για υπολογιστές 

 Οι υπολογιστές µπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα καθιερωµένο ετήσιο έξοδο. Ένα υπολογιστής 
θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρία χρόνια, ενώ η αντικατάσταση αυτή δε θα πρέπει να γίνει 
ταυτόχρονα για όλους τους υπολογιστές. Κάποιοι θα χρειαστούν κυρίως συντήρηση. Εποµένως, αν 
κάποιος ξοδεύει κάποιο ποσό (πχ $1000.00) για κάθε σταθµό εργασίας, θα µπορέσει να εξοπλίσει 
το 1/3 περίπου του γραφείου µε νέους υπολογιστές, ενώ θα µπορεί παράλληλα να συντηρεί τα 
συστήµατα που δεν αντικαθίστανται. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Η γνώση της καλής χρήσης ενός υπολογιστή ή ενός πακέτου λογισµικού, βελτιώνει την ηµερήσια 
παραγωγικότητα.  
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∆ιαχειριστής συστήµατος 

Αν ένας οργανισµός απασχολεί περισσότερα από 10 ανθρώπους ή είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε 
µια βάση δεδοµένων για βασικές λειτουργίες, τότε θεωρείται απαραίτητη η παρουσία ενός 
διαχειριστή συστηµάτων. Όσο µεγαλύτερος είναι ένας οργανισµός τόσο περισσότερος χρόνος 
εργασίας απαιτείται, ο οποίος θα καταναλώνεται στη διάγνωση των υπαρχόντων προβληµάτων 
αλλά και στη συνεχή ενηµέρωση και έρευνα. 

 

Σύµβουλοι 

Ακόµη και αν ένας οργανισµός απασχολεί έναν σπουδαίο γνώστη της τεχνολογίας της 
πληροφορικής, πολλές φορές είναι απαραίτητη η γνώση και η εµπειρία σε τοµείς που δεν 
περιορίζονται στον τοµέα της πληροφορικής. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών συνιστάται η 
συνεργασία µε εξωτερικούς συµβούλους. 

 

Πλάνο καταστροφής 

Η λήψη αντιγράφου ασφαλείας µε τα πιο κρίσιµα δεδοµένα είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση ενός 
σεισµού ή µιας πυρκαγιάς ακόµη και αν καταστραφούν οι υπολογιστές µπορούν να 
αντικατασταθούν, τα δεδοµένα όµως όχι. Συνίσταται η δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας, η 
αποµάκρυνση του σε ασφαλή χώρο και η ανανέωση του κάθε µήνα. Η ανάκτηση των δεδοµένων 
από έναν «χτυπηµένο» δίσκο µπορεί να κοστίσει πάνω από $3,000 και µπορεί να µην είναι δυνατή 
η αποκατάσταση της δουλειάς που πραγµατοποιήθηκε σε διάστηµα αρκετών µηνών.     

Η ουσία βρίσκεται τελικά στην ανάγκη φροντίδας των υπολογιστικών συστηµάτων. Αν τα 
αγνοήσει κάποιος το πιθανότερο είναι ότι θα του κοστίσουν περισσότερα χρήµατα µε τον καιρό. Η 
στρατηγική του προνοητικού προϋπολογισµού και της συντήρησης θα συµβάλει στην εξασφάλιση 
της επιτυχίας του υπολογιστικού συστήµατος και κατά συνέπεια του ίδιου του οργανισµού.  
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 7. Χρηµατοδοτήσεις - Επενδύσεις 

7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

7.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
Η διαδικασία ανάλυσης των επενδύσεων είναι αρκετά πολύπλοκη εξαιτίας της στενής σχέσης που 
υπάρχει µεταξύ πολλών θεµάτων και της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης. 

Στο Σχήµα 5 απεικονίζεται µια διαδικασίας ανάλυσης επενδύσεων. 

 

Definition of
network

infrastructure
COSTSPricing

policy

Project cash flow and
indexesREVENUES

Identification of
Profitable/Strategic

market area

Service
definition

Potential
market

estimation

The Model Flow ChartThe Model Flow Chart

RISK

 

v) ∆ιαδικασία ανάλυσης επενδύσεων 

Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 5, οι κύριες δραστηριότητες που εµπλέκονται στη διαδικασία 
σηµειώνονται µέσα στα ορθογώνια κουτιά, ενώ τα αποτελέσµατα και οι σχέσεις µεταξύ των 
δραστηριοτήτων σηµειώνονται µε τα βέλη. Τα βασικά βήµατα της διαδικασίας είναι ο ορισµός του 
σεναρίου, η ίδια η υπηρεσία και η διαδικασία του σχεδιασµού της υποδοµής καθώς επίσης και ο 
υπολογισµός των οικονοµικών επενδύσεων στα πλαίσια του έργου. 

Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις, τα πρώτα βήµατα της µελέτης νέων επενδύσεων αφορούν τον 
ορισµό του σεναρίου, συµπεριλαµβανοµένης της αναγνώρισης των επικερδών ή στρατηγικών 
περιοχών αγοράς. Ο όρος επικερδής περιοχή σε αυτή τη φάση είναι βασικά η αντίληψη του τοµέα 
της αγοράς στον οποίο µπορούµε να εισέλθουµε ή ο τοµέας στον οποίο µπορεί να κυριαρχήσει και 
για τον οποίο προβλέπονται κέρδη για µια επιχείρηση. Από την άλλη, η απόφαση της επιλογής 
µπορεί να βασίζεται περισσότερο στη στρατηγική παρά στα εισοδήµατα, από την άποψη ότι µπορεί 
να συµφέρει την εταιρία να επενδύσει σε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα επενδύσεων, ώστε να 
αποτρέψει την αναταραχή σε έναν τοµέα της αγοράς ακόµη και αν η οικονοµική αξία της 
επένδυσης µπορεί να µην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Από τη στιγµή που θα έχει προσδιοριστεί η 
αγορά-στόχος, το επόµενο βήµα που πρέπει να γίνει είναι να οριστούν τα χαρακτηριστικά της 
υπηρεσίας ή του προϊόντος που πρόκειται να παραχθεί. Το γεγονός αυτό το οποίο απαιτεί γενικά 
µια ισχυρή αλληλεπίδραση µε την περιοχή αγοράς, συνδέεται µε θέµατα, όπως η αντίληψη των 
πελατών σχετικά µε την υπηρεσία (ποιότητα υπηρεσίας, τύπος τερµατικού κτλ.) και τις ανάγκες 
των πελατών (mobility, εύρος ζώνης κτλ). 
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Τέλος, ο χρονικός ορίζοντας για την ανάθεση της επένδυσης θα πρέπει να εκτιµηθεί και κάποιοι 
επιπλέον οικονοµικοί δείκτες θα πρέπει να οριστούν. Στο τέλος της πρώτης φάσης τα όρια της 
επένδυσης θα πρέπει να προσδιοριστούν επαρκώς. Οι διαχειριστές µπορούν στη συνέχεια να 
ξεκινήσουν µε την εκτίµηση του προγράµµατος, ενεργοποιώντας την κατανοµή του σχεδιασµού για 
να ανακαλύψουν έναν εφικτό τρόπο ή τρόπους υλοποίησης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, να 
προσδιορίσουν ποσοτικά την εν δυνάµει αγορά, να αναζητήσουν την προέλευση που έχουν τα 
κόστη και να συνεχίσουν µε τον τρόπο αυτό µέχρι να προκύψουν οι δείκτες του προγράµµατος. 

Η υπηρεσία του προγράµµατος και η διαδικασία σχεδιασµού της υποδοµής έχουν σαν αποτέλεσµα 
την παραγωγή των στοιχείων που εισάγονται σαν δεδοµένα στη διαδικασία εκτίµησης της 
επένδυσης του έργου. Είναι παρόλα αυτά σηµαντικό να υπάρξει ένας διαχωρισµός µεταξύ των 
εννοιών σχεδιασµός (Planning) και αποτίµηση (Accounting), ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
σύγχυση στα αποτελέσµατα. 

Η δραστηριότητα του σχεδιασµού αφορά συνολικά τη συνοχή του προγράµµατος µε βάση βέβαια 
και την εταιρία και τις απαιτήσεις της ως προς την αναγνώριση της καλύτερης δυνατής υποδοµής 
για το δίκτυο, τη λειτουργία, τη διαχείριση και συντήρηση των διαδικασιών, την ανάπτύξη ενός 
σχεδίου ανάθεσης ανθρωπίνων πόρων, τη δηµιουργία ενός πλάνου αγοράς τόσο για την αναζήτηση 
της πιθανής αγοράς όσο και για την τελική παρουσίαση της υπηρεσίας στους πελάτες (τιµολογιακή 
πολιτική). Κάθε µια από τις παραπάνω δραστηριότητες βασίζεται σε συγκεκριµένες µεθοδολογίες, 
τεχνικές και µεθόδους οι οποίες δεν καθορίζονται κατά περίπτωση και δεν είναι τυποποιηµένες. Το 
συνολικό αποτέλεσµα της σχεδιαζόµενης δραστηριότητας είναι ένα σύνολο από αριθµούς και µη 
οµογενή δεδοµένα τα οποία πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή δεικτών.  

Η διαδικασία της αποτίµησης (accounting) από την άλλη, αναδιοργανώνει τα αποτελέσµατα του 
σχεδιασµού µε σκοπό τον υπολογισµό των δεικτών του έργου. Αυτή η φάση συγκεντρώνει τις 
δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονται µε τη συλλογή αριθµών, τη φάση του σχεδιασµού, την 
παρακολούθηση του τελικού αποτελέσµατος, δηλαδή τη ροή µετρητών (Cash Flows), την τρέχουσα 
αξία του δικτύου (Net Present Value), τον εσωτερικό ρυθµό απόδοσης (Internal Rate Return) και 
τον χρόνο αποπληρωµής (Pay Back Time). 

Έχοντας σα στόχο τη δηµιουργία µια αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των δύο παραπάνω 
διαδικασιών µπορεί να δηµιουργηθεί µια λίστα στοιχείων που θα λειτουργήσουν σαν µια κοινή 
διεπαφή µεταξύ τους. Μια τέτοια λίστα θα προσµετρά όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 
πραγµατοποίηση της αριθµητικής ανάλυσης συµπεριλαµβανόµενων: 

♦ Των επενδύσεων 

♦ Των διαφόρων κεφαλαίων δικτύων 

♦ Των λειτουργικών εσόδων 

♦ Την υποτίµηση 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται µε τις διάφορες δραστηριότητες του 
σχεδιασµού τυχαίνει να µην έχουν οικονοµικό υπόβαθρο, ώστε να χειρίζονται µε ευκολία τα 
κριτήρια αποτίµησης. Για παράδειγµα, στοιχεία όπως οι επενδύσεις και οι υποτιµήσεις µπορούν να 
παρεξηγηθούν και εποµένως ο έλεγχος της λίστας θα µπορούσε να αποτελεί έναν καλό οδηγό 
καθώς επίσης και ένα εκπαιδευτικό εργαλείο διάδοσης των οικονοµικών µεθόδων στα πλαίσια της 
εταιρίας. 
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Technical
resource

description
and

dimensioning

Human and
related

resource
dimensioning

Financing
strategies

Standard list of
economic and

financial elements

Economic
and

financial
index

calculation

Economic
and

financial
index

calculation

YEARS

• Licences

• Software
• ...

• Buildings

INVESTMENTS

• Originated traffic
Operational INCOME

• Terminated traffic
• Terminals
• ...

 Operational COSTS
• Marketing costs
• Terminals to buy
• Personnel
• ...

 DEPRECIATION
• Equipment
• ...

Planning Area Index
calculation

Project
parameters

Statement of
initial assets
and liabilities

 

vi) Σύνδεση των διαδικασιών σχεδιασµού και αποτίµησης 

 

Εποµένως, ο ορισµός µιας πρότυπης διεπαφής δηµιουργεί τρία πλεονεκτήµατα: 
 

♦ Πυροδοτεί τη συνεργασία µεταξύ εταιριών διαφορετικών περιοχών. 

♦ Είναι ένα εργαλείο για την εναρµόνιση της προσέγγισης που υλοποιεί η εταιρία για τα 
οικονοµικά θέµατα. 

♦ Κάνει τη διαδικασία συµπλήρωσης, ανάγνωσης και κατανόησης του πλάνου εργασίας 
βατή για άτοµα µε διαφορετικό υπόβαθρο. 

 
Με δεδοµένο το σενάριο, όπως αυτό ορίστηκε παραπάνω, η διαδικασία του σχεδιασµού παρέχει 
στη συνέχεια ένα πλάνο υλοποίησης για την επιλεγµένη υπηρεσία.  
 
Πολλές διαφορετικές θεωρήσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν, που θα περιλαµβάνουν προβλέψεις 
αγοράς, την υποδοµή, το πλάνο αγοράς για την υποστήριξη του έργου, τους ανθρώπινους πόρους. 
Οι δραστηριότητες σχεδιασµού αγοράς συνοψίζονται στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 7). 
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Marketing
Plan

Demand
forecasts

in the study
period

Pricing
functions

Income
for each

year in the
study
period

Subscription
Monthly rate

Service usage
Other

Marketing Plan
description:
What you’re selling,
where, pricing
strategies...

YEARS

• Licences

• Software
• ...

• Buildings

INVESTMENTS

• Originated traffic
Operational INCOME

• Terminated traffic
• Terminals
• ...

 Operational COSTS
• Marketing costs
• Terminals to buy
• Personnel
• ...

 DEPRECIATION
• Equipment
• ...

Cost and
Strategy

information

 

vii) Σχέδιο αγοράς 

Η ανάλυση της αγοράς σηµαίνει αντιµετώπιση του µέλλοντος. Οι µεθοδολογίες αγοράς καλύπτουν 
την πρόβλεψη των πιθανών πελατών, την παρουσίαση ελαστικότητας, τη διείσδυση κτλ.  
 
Η δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής για την υποστήριξη µιας νέας υπηρεσίας είναι κάτι που 
σχετίζεται αυστηρά µε το ίδιο το έργο. Οι ενέργειες σχεδιασµού κάτω από αυτό το πρίσµα είναι 
σηµαντικό να παρέχουν τόσο την τεχνική εφικτότητα όσο και τη βάση οικονοµικών εκτιµήσεων 
(Σχήµα 8). Ο βασικός στόχος του επενδυτή είναι να λάβει υπόψη του µεθόδους που έχουν 
δηµιουργηθεί κοιτώντας προς τα πίσω µε βάση κάποιο σηµείο στο παρελθόν, και τέλος να εξετάσει 
τις διαδικασίες εκείνες που µπορούν να οδηγήσουν στη οικονοµική κλιµάκωση και βελτιστοποίηση 
του κόστους. 
 

Dimensioning
rules

•Initial and
yearly
investments

• yearly costs

Depreciation
rules

•Depreciation
costs;

•OAM costs

Technical
resource

description
and

dimensioning

Description of rules
for production plants
dimensioning and
calculation of
investment and all
yearly costs

YEARS

• Licences

• Software
• ...

• Buildings

INVESTMENTS

• Originated traffic
Operational INCOME

• Terminated traffic
• Terminals
• ...

 Operational COSTS
• Marketing costs
• Terminals to buy
• Personnel
• ...

 DEPRECIATION
• Equipment
• ...

•Shopping list
•Operating cost
functions

Demand
forecasts

 

viii) Τεχνικός σχεδιασµός 

Στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 9) παρουσιάζεται η διαδικασία ανάλυσης των οικονοµικών θεµάτων 
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µιας επένδυσης. 

 

Equity
emission and
remuneration

strategy

Long and short
term needs.

Related
reimbursement

plans

Amortisation
plan for each

loan

Equity
Remuneration

plan •Equity
emission &
remuneration
flows;

•Loan
amortisation
flows;

Capital
needs

calculation
over the

study
period

Detailed description of
financial needs and
strategy planned to
obtain, remunerate and
reimburse funds

YEARS

• Licences

• Software
• ...

• Buildings

INVESTMENTS

• Originated traffic
Operational INCOME

• Terminated traffic
• Terminals
• ...

 Operational COSTS
• Marketing costs
• Terminals to buy
• Personnel
• ...

 DEPRECIATION
• Equipment
• ...  

ix) Ανάλυση οικονοµικών θεµάτων 

 

7.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
Οι κύριοι στόχοι της ανάλυσης του πλάνου εργασίας είναι να εκτιµήσει τα οικονοµικά του νέου 
προγράµµατος ή της νέας επιχείρησης. 

=

%

Econom
each
Business

ics for

 Units

Strategic Plan forecasts of
Investments and Costs

Diff

and

erential
Investments

 Costs

Cost Centres:
Access Network
Core Network
O&M
...Risk Analysis

Cash Flows 
and Indexes 
estimation

Scena
Identific
and An

proc

New Services / 
Network Solutions

rio
ation 
alysis
ess

Demand and supply Aspects
Network Aspects
Regulatory Aspects

 - 
ls

Differential Revenues, Investments 
and Costs of Scenario ADifferential Revenues, Investments 

and Costs of Scenario ADifferential Revenues, Investments 
and Costs of Scenario A

Scenario A:
Demand and supply Aspects
Network Aspects
Regulatory Aspects

Profitab
Indexes Scena

ility 
rio AProfita

Indexes Scenario
bility 

 AEvaluation 
Indexes Scenario A

Scenario A:
Demand and supply Aspects
Network Aspects
Regulatory Aspects

SCENARIO A
Demand and supply Aspects
Network Aspects
Regulatory Aspects

(1)

(3)

(2)

(4)

Allocation MAT

(5)

(0)

Profit and loss
Accounts

Strategic Evaluation

Reference
Scenario

Business Plan Analyses

Dimensioning
Market Too

RIX

 

x) Ανάλυση πλάνου εργασίας και στρατηγικού σχεδιασµού 
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Το παραπάνω σχήµα (Σχήµα 10) παρουσιάζει δύο διαφορετικές διαδικασίες, την ανάλυση του 
πλάνου εργασίας (Business Plan) στην αριστερή πλευρά και τη διαδικασία στρατηγικού 
σχεδιασµού (Strategic Plan) στη δεξιά πλευρά. 

Τα βήµατα εκτίµησης του κέρδους και των απωλειών για κάθε µονάδα εργασίας είναι τα εξής: 

(0), (1) Η διαδικασία του πλάνου εργασίας παράγει τα κλιµακούµενα έσοδα, κόστη και επενδύσεις 
των τριών χρόνων του στρατηγικού σχεδιασµού. 

(2), (3) Τα κλιµακούµενα κόστη και οι επενδύσεις του πλάνου εργασίας µπορούν να προστεθούν 
στα σχετικά κόστη και τις επενδύσεις, ενώ τα κλιµακούµενα έσοδα στα σχετικά έσοδα.  

(4) Μέσω κάποιων πινάκων ανάθεσης, τα κόστη ανατίθενται σε υπηρεσίες και έπειτα σε µονάδες 
εργασίας. 

(5) Το τελευταίο βήµα είναι η εκτίµηση του αντίκτυπου που έχει το έργο στο σύνολο της εταιρίας, 
καθώς επίσης και σε συγκεκριµένες µονάδες εργασίας µέσω της παραγωγής κέρδους και απωλειών 
για κάθε µονάδα εργασίας.  
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