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Πίνακας Περιεχομένων xv

Το βιβλίο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ενδέκατη Έκδοση, παρέχει πλήρη κάλυψη των βασικών επιχει-
ρηματικών και τεχνολογικών στοιχείων του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το βιβλίο δεν υποθέτει ότι 
οι αναγνώστες έχουν προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρία με το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Το 1998, αφού πέρασα αρκετά χρόνια ερευνώντας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες 

και εκπαίδευση σε εταιρείες για το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου, άρχισα να αναπτύσσω 
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα πανεπιστημίου στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αν και είχα 
χρησιμοποιήσει πολλά βιβλία και άλλο υλικό στα εκπαιδευτικά εταιρικά σεμινάρια, θεώρησα ότι 
αυτό το υλικό δεν θα ήταν κατάλληλο για πανεπιστημιακά μαθήματα, επειδή είχε γραφεί για 
διάφορα επίπεδα γνώσεων και δεν περιείχε τα οργανωτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, 
όπως ερωτήσεις επανάληψης, που είναι τόσο σημαντικά για τους φοιτητές.
Αφού έκανα έρευνα για να βρω ένα εκπαιδευτικό βιβλίο, που να προσφέρει μια ισορροπημένη 

κάλυψη ανάμεσα στα επιχειρηματικά και τα τεχνολογικά στοιχεία του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
συνεπέρανα ότι τέτοιο βιβλίο δεν υπήρχε. Η πρώτη έκδοση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου γρά-
φτηκε, ώστε να καλύπτει αυτό το κενό. Μετά την πρώτη έκδοση, εργάστηκα για να βελτιώσω 
το βιβλίο και να το κρατήσω ενημερωμένο με τις ταχείες εξελίξεις αυτού του δυναμικού πεδίου.

Νέα Στοιχεία σε Αυτή την Έκδοση
Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει τις συνηθισμένες ενημερώσεις, για να διατηρηθεί το περιεχόμενο 
ενημερωμένο με τις ταχείες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ενδέκατη έκδοση περιλαμβάνει 
επίσης νέο υλικό για τα παρακάτω θέματα:

 Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και πώς οι παλιές, αλλά και οι νέες επιχειρήσεις, τα χρη-
σιμοποιούν (Κεφάλαια 1 και 6).

 Ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων (Κεφάλαιο 1)
 Το Internet Πραγμάτων (Κεφάλαιο 2)
 ∆ικτύωση Zigbee (Κεφάλαιο 2)
 Μοντέλα εσόδων για πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων και ηλεκτρονικής μουσικής (Κεφά-
λαιο 3)

 Χρήση εξωτερικών συνεργατών, χρήση εξωτερικών συνεργατών απ' το εξωτερικό και 
εφοδιαστική (Κεφάλαιο 5)

 Κοινωνικές ιστοθέσεις αγορών και νέα μοντέλα εσόδων για κινητό εμπόριο (Κεφάλαιο 6)
 Κινητά κοινωνικά δίκτυα ενήμερα για την θέση (Κεφάλαιο 6)
 Ιδιωτικότητα, επικοινωνίες με παιδιά και φορολογία πωλήσεων στις Η.Π.Α. (Κεφάλαιο 7)
 Ιοί, σκουλήκια και άλλες απειλές στην ασφάλεια του ηλεκτρονικού εμπορίου (Κεφάλαιο 10)
 Ψηφιακά μετρητά (Κεφάλαιο 11)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ενδέκατη Έκδοση, εισάγει τους αναγνώστες στην θεωρία και στην 
πράξη της διεξαγωγής επιχειρηματικών συναλλαγών μέσω του Internet και του World Wide 
Web. Το βιβλίο οργανώνεται σε τέσσερα μέρη: μια εισαγωγή, στις στρατηγικές επιχειρήσεων, 
στις τεχνολογίες και στην ολοκλήρωση.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Πρόλογοςxvi   

Εισαγωγή
Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1, "Εισαγωγή στο Ηλε-
κτρονικό Εμπόριο" ορίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο και περιγράφει πώς το χρησιμοποιούν οι 
εταιρείες, για να δη  μιουρ γήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να μειώσουν το κόστος των υφι-
σταμένων επιχειρησιακών διεργασιών και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελε-
σματικότητα των λειτουργιών τους. Σ' αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναπτύσσεται η 
αρχή των κυμάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το Κεφάλαιο 1 περιγράφει επίσης την ιστορία 
του Internet (∆ιαδικτύου) και του Web (Ιστού), εξηγεί το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο 
υπάρχει το ηλεκτρονικό εμπόριο, παρέχει μια επισκόπηση των οικονομικών δομών μέσα στις 
οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις και περιγράφει πώς το ηλεκτρονικό εμπόριο ταιριάζει με 
αυτές τις δομές. ∆ύο θέματα εισάγονται σ' αυτό το κεφάλαιο και εμφανίζονται επίσης σε επό-
μενα κεφάλαια: αυτά που εξετάζουν την αλυσίδα αξίας μιας εταιρείας μπορούν να προτείνουν 
ευκαιρίες για πρωτοβουλίες ηλεκτρονικού εμπορίου και οι μειώσεις στο κόστος συναλλαγών, 
είναι σημαντικά στοιχεία σε πολλές πρωτοβουλίες ηλεκτρονικού εμπορίου.
Το Κεφάλαιο 2, "Υποδομή Τεχνολογίας: Το Internet και το World Wide Web", εισάγει τις τεχνο-

λογίες που χρησιμοποιούνται για διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ηλεκτρονικά 
(online), περιλαμβανομένων και θεμάτων, όπως είναι η υποδομή του Internet, τα πρωτόκολλα, 
τα δίκτυα μεταγωγής πακέτου και το Internet Πραγμάτων. Το Κεφάλαιο 2 περιγράφει επίσης 
τις γλώσσες σήμανσης, που χρησιμοποιούνται στο Web (HTML και XML) και συζητά τις επιλο-
γές και τα παζαρέματα της σύνδεσης στο Internet, περιλαμβανομένων και των ασύρματων 
τεχνολογιών.

Επιχειρησιακές Στρατηγικές για Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια, τα οποία περιγράφουν τις επιχει-
ρησιακές στρατηγικές, τις οποίες χρησιμοποιούν εταιρείες και άλλοι οργανισμοί για να διεξάγουν 
επιχειρηματικές δραστηριότητες ηλεκτρονικά. Το Κεφάλαιο 3, "Πωλήσεις στο Web", περιγράφει 
μοντέλα εσόδων, τα οποία χρησιμοποιούν οι εταιρείες στο Web και εξηγεί πώς ορισμένες εται-
ρείες έχουν αλλάξει τα μοντέλα εσόδων τους, ακολουθώντας την ωρίμανση του Web. Το κεφά-
λαιο εξηγεί σημαντικές αρχές που σχετίζονται με μοντέλα εσόδων, όπως είναι ο κανιβαλισμός 
και ο συντονισμός πολλαπλών καναλιών μάρκετινγκ. Το κεφάλαιο περιγράφει επίσης πώς οι 
εταιρείες, που κατανοούν την φύση της επικοινωνίας στο Web, μπορούν να αναγνωρίσουν και 
να προσεγγίσουν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό κατάλληλων πελατών.
Το Κεφάλαιο 4, "Μάρκετινγκ στο Web", παρέχει μια εισαγωγή στο μάρκετινγκ στο Internet 

και στην ηλεκτρονική διαφήμιση. Περιλαμβάνει κάλυψη της τμηματοποίησης της αγοράς, την 
υποβοηθούμενη από την τεχνολογία διαχείριση σχέσεων με πελάτες, την ορθολογική επωνυμία, 
την διαφήμιση με βάση το περιβάλλον, την τοπική διαφήμιση, το μάρκετινγκ διάδοσης και το 
μάρκετινγκ κατόπιν αδείας. Το κεφάλαιο εξηγεί επίσης πώς οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις μπορούν 
να μοιράζονται και να μεταφέρουν οφέλη της επωνυμίας τους μέσω συσχετισμένου μάρκετινγκ 
και μέσω συνεργατικών προσπαθειών ανάμεσα σε ιδιοκτήτες επωνυμιών.
Το Κεφάλαιο 5, "∆ραστηριότητες Επιχείρησης με Επιχείρηση: Βελτίωση της Αποδοτικότητας 

και Μείωση του Κόστους", εξερευνά την ποικιλία των μεθόδων, που χρησιμοποιούν οι εταιρείες 
για να βελτιώσουν τις κύριες δραστηριότητές τους για αγορές και εφοδιαστική, με τεχνολογίες 
Internet και Web. Το Κεφάλαιο 5 παρέχει επίσης μια επισκόπηση του EDI και περιγράφει πώς 
οι εταιρίες χρησιμοποιούν εξωτερικούς συνεργάτες εγχώριους, αλλά και από το εξωτερικό, για 
να υλοποιήσουν ορισμένες απ' τις επιχειρησιακές τους διεργασίες σε λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες. Το Κεφάλαιο 5 περιγράφει πώς οι εταιρείες χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως είναι οι 
ηλεκτρονικές προμήθειες, η αναγνώριση ραδιοσυχνότητας και οι αντίστροφες δημοπρασίες για 
να διαχειριστούν ηλεκτρονικά την εφοδιαστική αλυσίδα τους.
Το Κεφάλαιο 6, "Κοινωνική ∆ικτύωση, Κινητό Εμπόριο και Ηλεκτρονικές ∆ημοπρασίες", εξηγεί 

πώς οι εταιρείες χρησιμοποιούν σήμερα το Web για να κάνουν πράγματα, τα οποία δεν είχαν 
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κάνει ποτέ προηγουμένως, όπως είναι η δη  μιουρ γία κοινωνικών δικτύων, η εμπλοκή στο κινητό 
εμπόριο και οι ιστοθέσεις δημοπρασιών. Το κεφάλαιο εξηγεί πώς οι εταιρίες αναπτύσσουν 
κοινωνικά δίκτυα και χρησιμοποιούν υφιστάμενες ιστοθέσεις κοινωνικής δικτύωσης για να 
αυξήσουν τις πωλήσεις και να κάνουν έρευνα αγοράς. Συζητούνται η εμφάνιση των επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων κινητού εμπορίου και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες με βάση την θέση. 
Το κεφάλαιο εξηγεί επίσης πώς οι εταιρείες χρησιμοποιούν τις ιστοθέσεις δημοπρασιών του 
Web για να πωλούν αγαθά στους πελάτες τους και να παράγουν έσοδα από διαφημίσεις.
Το Κεφάλαιο 7, "Το Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Νομικά, Ηθικά και Φορολογικά 

Θέματα" συζητά την νομική και την ηθική σκοπιά της χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας και 
των δικαιωμάτων των πελατών στην ιδιωτικότητα. Συζητούνται επίσης το ηλεκτρονικό έγκλημα, 
η ηλεκτρονική τρομοκρατία και ο ηλεκτρονικός πόλεμος. Το κεφάλαιο εξηγεί επίσης ότι ο μεγά-
λος αριθμός των κυβερνητικών υπηρεσιών, που έχουν την δικαιοδοσία και την ισχύ να επιβάλουν 
φορολογία, καθιστά αναγκαίο οι εταιρείες που διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο 
Web, να κατανοούν τις πιθανές ευθύνες της διεξαγωγής συναλλαγών με πελάτες, οι οποίοι 
βρίσκονται μέσα σε αυτές τις δικαιοδοσίες.

Τεχνολογίες για Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Το τρίτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια, που περιγράφουν τις τεχνολογίες 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και εξηγούν πώς εργάζονται. Το Κεφάλαιο 8, "Υλικό και Λογισμικό 
Εξυπηρετητή Web", περιγράφει τους υπολογιστές, τα λειτουργικά συστήματα, τα συστήματα 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τα βοηθητικά προγράμματα και το λογισμικό εξυπηρετητή Web, 
που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί στην λειτουργία των ιστοθέσεών τους ηλεκτρονικού εμπορίου, 
περιλαμβανομένων και των τεχνολογιών υπολογιστικής νέφους. Το κεφάλαιο περιγράφει το 
πρόβλημα της αυτόκλητης εμπορικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ενοχλητική αλληλογραφία 
ή spam) και περιγράφει τις τεχνικές και τις νομικές λύσεις στο πρόβλημα.
Το Κεφάλαιο 9, "Λογισμικό Ηλεκτρονικού Εμπορίου", περιγράφει τις βασικές λειτουργίες που 

πρέπει να διεκπεραιώνουν οι ιστοθέσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και εξηγεί πώς χρησιμοποιού-
νται οι διάφορες επιλογές λογισμικού, ώστε να επιτελεστούν αυτές οι λειτουργίες από εταιρείες 
διαφόρων μεγεθών. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει μια επισκόπηση των υπηρεσιών Web, της 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων, των καλαθιών αγορών, της υπολογιστικής νέφους και άλλων τύπων 
λογισμικού, που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης 
μια συζήτηση για τις επιλογές φιλοξενίας Web για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών.
Το Κεφάλαιο 10, "Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου", συζητά τις απειλές στην ασφάλεια και 

τα αντίμετρα, που μπορούν να χρησιμοποιούν οι οργανισμοί, για να διασφαλίσουν την ασφάλεια 
των υπολογιστών πελατών (και των έξυπνων τηλεφώνων και των συσκευών ταμπλέτας), των 
καναλιών επικοινωνίας και των εξυπηρετητών Web. Το κεφάλαιο δίνει έμφαση στην σημασία 
μιας γραπτής πολιτικής ασφάλειας και εξηγεί πώς εργάζονται η κρυπτογράφηση και τα ψη -
φιακά πιστοποιητικά. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης μια ενημέρωση για τους πιο πρόσφα-
τους ιούς, τα πιο πρόσφατα σκουλήκια και τις άλλες απειλές.
Το Κεφάλαιο 11, "Συστήματα Πληρωμών για Ηλεκτρονικό Εμπόριο", παρουσιάζει μια συζή-

τηση για τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, που περιλαμβάνουν την κινητή τραπεζική, 
τα ψηφιακά μετρητά, τα ψηφιακά πορτοφόλια και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 
να κάνουν δυνατή την εργασία των καρτών αποθηκευμένης αξίας, των πιστωτικών κάρτες, 
των χρεωστικών καρτών και των καρτών χωρίς όριο. Το κεφάλαιο περιγράφει πώς λειτουργούν 
τα συστήματα πληρωμών, περιλαμβανομένης της έγκρισης των συναλλαγών και των εξόδων 
για τους εμπόρους και περιγράφει πώς οι τράπεζες χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες Internet για 
να βελτιώσουν τις λειτουργίες εκκαθάρισης επιταγών και επεξεργασίας πληρωμών. Περιγρά-
φεται η χρήση των κινητών τεχνολογιών για πληρωμές και για ηλεκτρονική τραπεζική. Το 
κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης μια συζήτηση για όλους τους κινδύνους που θέτουν οι επιθέσεις 
phishing και τα εγκλήματα κλοπής ταυτότητας σε άτομα και σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.
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Ολοκλήρωση
Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο, το οποίο ολοκληρώνει 
τις επιχειρησιακές και τις τεχνολογικές στρατηγικές, που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπό-
ριο. Το Κεφάλαιο 12, "∆ιαχείριση Υλοποιήσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου" παρουσιάζει μια επισκό-
πηση των βασικών στοιχείων, που περιλαμβάνονται συνήθως σε επιχειρησιακά σχέδια για υλο-
ποιήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως είναι ο καθορισμός στόχων και η εκτίμηση του κόστους 
και των οφελών του έργου. Το κεφάλαιο περιγράφει τις στρατηγικές χρήσης εξωτερικών συνερ-
γατών, που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και καλύπτει την χρήση της διαχείρισης 
έργου και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργου, ως τυπικούς τρόπους προγραμματισμού και 
ελέγχου εργασιών και πόρων, που χρησιμοποιούνται σε υλοποιήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό 
το κεφάλαιο περιλαμβάνει μια συζήτηση για την διαχείριση αλλαγής και περιγράφει συγκεκριμέ-
νες εργασίες που υπάρχουν σε οργανισμούς, που διεξάγουν ηλεκτρονικό εμπόριο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ενδέκατη έκδοση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου περιλαμβάνει αρκετά χαρακτηριστικά και προ-
σφέρει πρόσθετους πόρους, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσουν τους αναγνώστες να 
κατανοήσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτά τα χαρακτηριστικά κι αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν 
τα εξής:

 Προσέγγιση Επιχειρηματικής Περίπτωσης Η εισαγωγή κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει μια 
πραγματική επιχειρηματική περίπτωση, η οποία παρέχει ένα κοινό θέμα για το κεφάλαιο. 
Η περίπτωση παρέχει το υπόβαθρο για το υλικό, που περιγράφεται μέσα στο κεφάλαιο. 
Κάθε περίπτωση δείχνει ένα σημαντικό θέμα απ' το κεφάλαιο και επιδεικνύει την σχέση του 
με την τρέχουσα πρακτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 Μάθετε Από Αποτυχίες ∆εν είναι όλες οι πρωτοβουλίες ηλεκτρονικού εμπορίου επιτυχημέ-
νες. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνει μια μικρή περίληψη μιας αποτυχίας ηλεκτρο-
νικού εμπορίου, που σχετίζεται με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Όλοι 
μαθαίνουμε απ' τα λάθη μας – αυτό το χαρακτηριστικό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους 
αναγνώστες να κατανοήσουν τις γκάφες των πρωτοπόρων του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
που έμαθαν το μάθημά τους με τον σκληρό τρόπο.

 Περιλήψεις Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια Περίληψη, που ανακεφαλαιώνει τις σημα-
ντικότερες αρχές του κεφαλαίου.

 Συνδέσεις στο Web Οι συνδέσεις στο Web είναι ένα σύνολο ιστοσελίδων, που διατηρούνται 
από τον εκδότη για τους αναγνώστες αυτού του βιβλίου. Οι Συνδέσεις στο Web συμπληρώ-
νουν το βιβλίο, συνδέοντας με τις ιστοθέσεις που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο και με άλλους 
σχετικούς ηλεκτρονικούς πόρους. Οι Συνδέσεις στο Web παρακολουθούνται συνεχώς και 
ενημερώνονται για την περίπτωση, που έχουν αλλάξει, έτσι ώστε να συνεχίσουν να οδηγούν 
προς χρήσιμους πόρους του Web για κάθε κεφάλαιο. Μπορείτε να βρείτε τις Συνδέσεις στο 
Web για αυτό το βιβλίο, επισκεπτόμενοι την συνοδευτική ιστοθέση του καθηγητή.

 Αναφορές Συνδέσεων στο Web μέσα στο Κείμενο Μέσα σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν ανα-
φορές συνδέσεων στο Web, που δηλώνουν το όνομα μιας σύνδεσης, η οποία περιλαμβάνεται 
μέσα στις Συνδέσεις στο Web. Κείμενο με έντονα μη αναλογικά στοιχεία (Metabot Pro) δηλώνουν 
μια σύνδεση με παρόμοιο όνομα μέσα στις Συνδέσεις στο Web. Οι συνδέσεις οργανώνονται με 
βάση τις επικεφαλίδες και τις δευτερεύουσες επικεφαλίδες, που αντιστοιχούν μ' αυτές του 
βιβλίου. Οι Συνδέσεις στο Web περιέχουν επίσης πολλές συμπληρωματικές συνδέσεις, για να 
βοηθήσουν τους φοιτητές να εξερευνήσουν πέρα απ' το περιεχόμενο του βιβλίου.

 Ερωτήσεις Επανάληψης και Ασκήσεις Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με χρήσιμο υλικό επα-
νάληψης, που περιλαμβάνει ερωτήσεις για συζήτηση και πρακτικές ασκήσεις. Οι ερωτήσεις 
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επανάληψης είναι ιδανικές για να τις χρησιμοποιήσετε ως βάση για συζητήσεις μέσα στην 
τάξη, είτε σαν ασκήσεις για το σπίτι. Οι λύσεις στις ασκήσεις μπορούν να είναι είτε στην 
μορφή εξόδου από υπολογιστή, είτε στην μορφή μιας γραπτής έκθεσης.

 Εργασίες Κάθε κεφάλαιο τελειώνει με δύο περιεκτικές εργασίες. Η μια εργασία χρησιμοποιεί 
ένα φανταστικό περιβάλλον, για να επιδείξει βασικούς στόχους εκμάθησης από το συγκε-
κριμένο κεφάλαιο. Η άλλη εργασία δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να εφαρμόσουν όσα 
έμαθαν στο κεφάλαιο σε μια πραγματική περίπτωση, που αντιμετώπισε μια πραγματική 
εταιρεία ή ένας πραγματικός οργανισμός. Οι εργασίες προσφέρουν στους φοιτητές ένα 
πλούσιο περιβάλλον, μέσα στο οποίο μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν και παρέ-
χουν κίνητρα για να κάνουν περισσότερη έρευνα για τα θέματα.

 Για Περισσότερη Μελέτη και Έρευνα Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια συνοπτική λίστα 
των πόρων, που έχουμε συμβουλευτεί κατά την διάρκεια της συγγραφής του κεφαλαίου. 
Αυτές οι αναφορές σε δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά, σε βιβλία και στον τύπο του 
κλάδου της Τεχνολογίας των Πληροφοριών (ΤΠ) και στον επιχειρηματικό τύπο παρέχουν 
ένα καλό σημείο εκκίνησης για τους αναγνώστες, που θέλουν να μάθουν περισσότερα για 
τα θέματα που περιλαμβάνονται μέσα στο κεφάλαιο.

 Όροι Κλειδιά και Γλωσσάρι Όροι μέσα στο κεφάλαιο, που μπορεί να είναι νέοι για τον φοι-
τητή ή έχουν συγκεκριμένη σημασία για το συγκεκριμένο θέμα τονίζονται με έντονα στοι-
χεία. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνεται μια λίστα των όρων κλειδιών του κεφαλαίου. 
Όλοι οι όροι κλειδιά του βιβλίου συλλέγονται, μαζί με τους ορισμούς τους, σ' ένα Γλωσσάρι, 
στο τέλος του βιβλίου.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Όταν αυτό το βιβλίο χρησιμοποιείται σ' ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, οι καθηγητές πρέπει να 
πάρουν τα παρακάτω εκπαιδευτικά εργαλεία:

 Εγχειρίδιο Καθηγητή Το Εγχειρίδιο Καθηγητή έχει προετοιμαστεί προσεκτικά και έχει ελεγ-
χθεί ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία του. Το Εγχειρίδιο Καθηγητή διατίθε-
ται στην συνοδευτική ιστοθέση του καθηγητή.

 Cengage Learning Testing που Παρέχεται από την COgnero είναι ένα ευέλικτο, ηλεκτρονικό 
σύστημα, που σας επιτρέπει:

 Να συγγράφετε, να επεξεργάζεστε και να διαχειρίζεστε περιεχόμενο τράπεζας ασκή-
σεων, από πολλαπλές λύσεις του Cengage Learning.

 Να δη  μιουρ γείτε πολλαπλές εκδόσεις τεστ στα γρήγορα και

 να δίνετε τις ασκήσεις σας από το LMS σας, από την τάξη σας ή από οπουδήποτε 
θέλετε εσείς

 Παρουσιάσεις PowerPoint Περιλαμβάνονται διαφάνειες σε Microsoft PowerPoint για κάθε 
κεφάλαιο, ως εκπαιδευτικό βοήθημα για παρουσιάσεις στην τάξη, για να τις κάνετε διαθέ-
σιμες σε φοιτητές επάνω σε ένα δίκτυο για να τις μελετήσουν ή να τις εκτυπώσετε για να 
τις διανείμετε μέσα στην τάξη. Οι καθηγητές μπορούν να προσθέσουν τις δικές τους διαφά-
νειες για πρόσθετα θέματα που εισάγουν στην τάξη. Οι παρουσιάσεις διατίθενται στην 
συνοδευτική ιστοθέση του καθηγητή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Χρωστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη στους φίλους μου στον εκδοτικό οίκο Cengage, που έκαναν δυνατή την 
έκδοση αυτού του βιβλίου. Ο Cengage παραμένει ο καλύτερος εκδοτικός οίκος με τον οποίο έχω 
συνεργαστεί. Όλοι όσοι εργάζονται εκεί κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες να εκδώσουν αυτήν την 
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έκδοση σε πολύ περιορισμένο χρόνο. Οφείλω πολλές ευχαριστίες στους Clara Goosman, ∆ιαχειρίστρια 
Προϊόντος, Kate Mason, Προϊσταμένη Αναπτύκτρια Περιεχομένου, Anne Merrill, αναπτύκτρια περιε-
χομένου και Arul Joseph Raj, Προϊστάμενο ∆ιαχειριστή Έργου, για την ακούραστη εργασία και αφοσίωσή 
τους. Είμαι υπόχρεος στην Amanda Brodkin, Επιμελήτρια Ανάπτυξης, για τις συνεισφορές της και στις 
11 εκδόσεις αυτού του βιβλίου. Η Amanda έκανε τα μαγικά της και μετέτρεψε τα χειρόγραφά μου σε 
ένα υψηλής ποιότητας βιβλίο και ήταν πάντα έτοιμη με νέες ιδέες, όταν εγώ στέρευα. Πολλά απ' τα 
καλύτερα στοιχεία αυτού του βιβλίου προέκυψαν από τις ιδέες και τις εμπνεύσεις της Amanda. Ειδι-
κότερα, θέλω να ευχαριστήσω την Amanda που συνεισέφερε στο παράδειγμα μειοδοτικού διαγωνι-
σμού στο Κεφάλαιο 6 και στις ιδέες για τις περιπτώσεις των Κεφαλαίων 7 και 8.
Θέλω να ευχαριστήσω τους παρακάτω κριτικούς, για τα σχόλια και τις προτάσεις στις 

προη γούμενες εκδόσεις:

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον A. Lee Gilbert του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Nanyang 
της Σιγκαπούρης, που μου έκανε ιδιαίτερα λεπτομερή σχόλια και πολλές χρήσιμες προτάσεις 
για την βελτίωση του Κεφαλαίου 12. Πολλές ευχαριστίες οφείλω επίσης στους καθηγητές, που 
χρησιμοποίησαν τις προηγούμενες εκδόσεις στις τάξεις τους, και οι οποίοι μας έστειλαν προ-
τάσεις για βελτίωση του περιεχομένου του βιβλίου. Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στις λεπτο-
μερείς προτάσεις που έκανε ο Bavid Bell του Κολεγίου Pacific Union, σε ό,τι αφορά στην κάλυψη 
των διευθύνσεων IP στο Κεφάλαιο 2.
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Το Πανεπιστήμιο του San Diego μου παρείχε ερευνητική χρηματοδότηση, η οποία μου επέ-
τρεψε να εργαστώ στην πρώτη έκδοση αυτού του βιβλίου και μου διέθεσε μέλη του διδακτικού 
προσωπικού, που είχαν πάντα την διάθεση να συζητήσουν και να αξιολογήσουν τις ιδέες μου 
για το βιβλίο. Από αυτά τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Jim Perry 
για τις συνεισφορές του ως συνεργάτης συγγραφέας στις δύο πρώτες εκδόσεις αυτού του 
βιβλίου. Ο Tom Buckles, που είναι σήμερα καθηγητής μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Biola, μου 
έκανε πολλές χρήσιμες προτάσεις, μου έδειξε αρκετούς πολύτιμους ερευνητικούς πόρους και 
καθόταν και συζητούσε μαζί μου ιδέες για το βιβλίο, όταν όλοι οι άλλοι είχαν εγκαταλείψει το 
κτήριο. Ο Rahul Singh, που τώρα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο North Carolina-Greensboro, μου 
έκανε προτάσεις για τα θέματα υποδομής ηλεκτρονικού εμπορίου, που καλύπτονται στο βιβλίο. 
Ο Carl Rebman έκανε συστάσεις για αρκετά θέματα δικτύωσης, τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας. 
Η Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου San Diego, μου παρείχε την ερευνητική 
βοήθεια πολλών μεταπτυχιακών φοιτητών, που με βοήθησαν με την εργασία στις επτά πρώτες 
εκδόσεις αυτού του βιβλίου. Ανάμεσα σ' αυτούς τους ερευνητικούς βοηθούς ήταν ο Sebastian 
Ailioaie, ένας Fulbright Fellow, που έκανε σημαντική εργασία με τις Συνδέσεις στο Web και ο 
Anthony Coury, ο οποίος εφάρμοσε τις σημαντικές νομικές του γνώσεις, για να επιμεληθεί το 
Κεφάλαιο 7 και να προτείνει πολλές βελτιώσεις.
Θέλω να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Quinnipiac, που μου παρείχε μια μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια, την Arienne Kvetkus, η οποία έκανε χρήσιμα σχόλια για το περιεχόμενο του Κεφαλαίου 
6. Πολλοί από τους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές μου έκαναν πολλές προτάσεις και μου έδω-
σαν ιδέες. Ιδιαίτερα ευχαριστώ δύο από αυτούς τους φοιτητές, τους Dima Ghawi και Dan Gordon. 
Η Dima μοιράστηκε τις σημαντικές ερευνητικές της γνώσεις για τις αντίστροφες δημοπρασίες 
και με βοήθησε να αναπτύξω πολλές από τις ιδέες που παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 5 και 6. 
Ο Dan με βοήθησε με την εμπειρία του ως διευθυντής παγκόσμιων λειτουργιών EDI για μια 
μεγάλη διεθνή εταιρεία και επιμελήθηκε το Κεφάλαιο 5. Είμαι επίσης ευγνώμων στην Robin Lloyd 
για την βοήθειά της με την περίπτωση Lonely Planet (στο Κεφάλαιο 3) και στον Zu-yo Wang για 
την βοήθειά του με την περίπτωση Alibaba.com (Κεφάλαιο 6). Άλλοι φοιτητές που μου έκαναν 
πολύτιμες προτάσεις περιλαμβάνουν τους Maximilian Altieri, Adrian Boyce, Karl Flaig, Kathy 
Glaser, Emilie Johnson Hersh, Chad McManamy, Dan Mulligan, Firat Ozkan, Suzanne Phillips, Susan 
Soelaiman, Carolyn Sturz και Leila Worthy.
Τέλος, θέλω να εκφράσω τις βαθύτερες ευχαριστίες μου για την υποστήριξη και την ενθάρ-

ρυνσή της, στην σύζυγό μου, Cathy Cosby. Χωρίς την υποστήριξη και την υπομονή της, η συγ-
γραφή αυτού του βιβλίου δεν θα ήταν δυνατή.

ΑΦΙΕΡΩΣΗ
Στην μνήμη του πατέρα μου, Anthony J. Schneider.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Ο Gary Scneider είναι καθηγητής στην έδρα William S. Perlroth στην Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρή-
σεων και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Quinnipiac. Προηγουμένως ήταν καθηγητής στα 
Πανεπιστήμια San Diego, Tennessee και Xavier. Έχει κερδίσει πολλά διδακτικά και ερευνητικά 
βραβεία . Έχει εργαστεί ως ακαδημαϊκός διευθυντής σε μεταπτυχιακά προγράμματα για ηλε-
κτρονικό εμπόριο και πληροφοριακά συστήματα στο Πανεπιστήμιο του San Diego. Ο Gary έχει 
εκδώσει περισσότερα από 50 βιβλία και 100 ερευνητικά άρθρα για μια ποικιλία θεμάτων λογι-
στικής, πληροφοριακών συστημάτων και διοίκησης. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα 
Κινεζικά, στα Γαλλικά, στα Ιταλικά, στα Κορεάτικα και στα Ισπανικά. Η έρευνα του Gary έχει 
χρηματοδοτηθεί από το ίδρυμα Irvine Foundation και απ' το Αμερικανικό γραφείο Ναυτικής 
Έρευνας. Η εργασία του έχει παρουσιαστεί στο Journal of Information Systems, Interfaces, Issues 
in Accounting Education και στο Information Systems Audit & Control Journal. Έχει εργαστεί ως 
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εκδότης των Business Studies Journal και Accounting Systems and Technology Reporter, ως εκδότης 
λογιστικών θεμάτων στο Advances in Accounting, Finance and Economics, ως επίκουρος εκδότης 
στο Journal of Global Information Management και στα συμβούλια έκδοσης των Journal of 
Information Systems, Journal of Electronic Commerce in Organizations, Journal of Database 
Management και Information Systems Audit & Control Journal. Ο Gary έχει διδάξει θέματα ηλεκτρο-
νικού εμπορίου σε πανεπιστήμια και σε επιχειρήσεις στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη, στην Νότια 
Αμερική και στην Ασία. Έχει προσφέρει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε αρκετούς 
μεγάλους πελάτες, που περιλαμβάνουν τις εταιρείες Gartner, Gateway, Honeywell, the National 
Science Foundation, Qualcomm και το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. Το 1999, έλαβε τον τίτλο 
Fellow of the Gartner Institute. Το 2003, κέρδισε το βραβείο Clarence L. Steber απ' το Πανεπιστή-
μιο του San Diego. Το 2013, ονομάστηκε ∆ιακεκριμένος Επισκέπτης Καθηγητής του Instituto 
Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey στην Guadalajara του Μεξικού. Ο Gary είναι 
αδειούχος CPA στο Ohio, όπου εξασκεί την δημόσια λογιστική για 14 χρόνια. Κατέχει διδακτορικό 
στα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα απ' το Πανεπιστήμιο του Tennessee, M.B.A στην 
λογιστική από το Πανεπιστήμιο Xavier και B.A. στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του 
Cincinnati.
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