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Περίληψη 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ένταση του βιοµηχανικού ανταγωνισµού επιβάλλει την υιοθέτηση 

καινούργιων επιχειρηµατικών πρακτικών, µε σηµείο αναφοράς τον καταναλωτή και την καινοτοµία που 

εισάγεται σε «συνεργασία» µε τον καταναλωτή. Αυτό εξηγεί άλλωστε τις επενδύσεις που έχουν γίνει 

τελευταία, παρά το γενικό δισταγµό να επενδύσει κανείς στην τεχνολογία, σε τεχνολογίες όπως το 

CRM (Customer Relationship Management) και το E-marketing. Η «στροφή» προς τον καταναλωτή 

συνεπάγεται προφανώς αυξηµένη προσπάθεια για την κατανόηση των διαθέσεων του και, κυρίως, της 

συµπεριφοράς του στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, το µάρκετινγκ, µια σχεδόν αναλφάβητη 

τεχνολογικά δραστηριότητα της επιχείρησης µέχρι σήµερα, βρίσκεται κάτω από αυξηµένη πίεση να 

υιοθετήσει τεχνικές και τεχνολογίες µέτρησης της συµπεριφοράς των καταναλωτών και της 

αντίδρασης τους σε καµπάνιες µάρκετινγκ (marketing automation techniques & metrics). Το να 

συλλέγει κάποιος βέβαια την αντίδραση του καταναλωτή για να εµπλουτίσει µε αυτή τις στρατηγικές 

µάρκετινγκ, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Εδώ και πολλά χρόνια συµβαίνει, µε µεθόδους που όλοι 

γνωρίζουµε, εκ των οποίων η απλούστερη είναι η έρευνα αγοράς. Όµως, οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλάζουν δραµατικά την κατάσταση, στο βαθµό που 

επιτρέπουν σε αυτή την πληροφορία να αποθηκεύεται και να γίνεται αντικείµενο πολύπλοκης 

επεξεργασίας που συνδυάζει διαφορετικά δεδοµένα για να εξαγάγει συµπεράσµατα για τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών.  

 

Για την επιχείρηση, η δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας που προέρχεται από τον καταναλωτή 

(consumer feedback) αποτελεί ένα καινούργιο πρόβληµα που συνίσταται στην κατανόηση των 

µεθόδων, της στρατηγικής που θα οδηγήσει στην αξιοποίηση της για την απόκτηση «πλεονεκτήµατος 

στον ανταγωνισµό» (competitive advantage). Στην καρδιά αυτού του προβλήµατος βρίσκεται το θέµα 

της αποτελεσµατικής διαχείρισης της πληροφορίας που συλλέγεται από την παρατήρηση της 
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συµπεριφοράς του καταναλωτή, πράγµα που προϋποθέτει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και 

τεχνολογικών συστηµάτων διαχείρισης προφίλς καταναλωτών (Customer Profiles Portfolio 

Management). Η ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων όµως, γεννά αµέσως επιφυλάξεις που για να αρθούν 

χρειάζεται η εξεύρεση λύσεων αποτελεσµατικής διαφύλαξης του απορρήτου της συλλεγόµενης 

πληροφορίας που αναµφισβήτητα περιέχει προσωπικά δεδοµένα του τύπου PII (Personal Identifiable 

Information). Επιβάλλει δηλαδή την διατύπωση των σχετικών πολιτικών που να ρυθµίζουν τη 

λειτουργία των συστηµάτων ∆ιαχείρισης Προφίλς (privacy policies) αλλά και την εφαρµογή µεθόδων 

αυτο-ρύθµισης (self-regulation / technology embedded) – που να συµπληρώνουν, προσδίδοντας 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, τις αντίστοιχες νοµοθεσίες και πολιτικές (legislation & policy 

making). 

Η µεταπτυχιακή αυτή εργασία εγγράφεται σε αυτό το πλαίσιο. Σχεδιάζει και υλοποιεί ένα Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Προφίλς που συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορία από την συµµετοχή καταναλωτών 

(consumers / prospects) σε Projects διαλογικών υπηρεσιών SMS επικοινωνίας (mobile projects). Η 

βιβλιογραφία περιλαµβάνει αντίστοιχα συστήµατα στο Web αλλά όχι στο κινητό, ως εκ τούτου το 

Σύστηµα αυτό, στο βαθµό µάλιστα που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί σε πραγµατικές συνθήκες (για 

τη διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται από τη λειτουργία διαλογικών υπηρεσιών 

SMS επικοινωνίας στο πλαίσιο ΕΡΤ SMS), ανοίγει ένα δρόµο που επεκτείνεται πέραν αυτής της 

εργασίας. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς για χρήσεις ανάπτυξης διαλογικών υπηρεσιών SMS 

επικοινωνίας, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας, στηρίζεται σε µια 

προσέγγιση «self-regulation» και συνιστά µια τεχνολογική λύση του τύπου «privacy-enhancing»: 

• Οι αρχές που διέπουν αυτό το Σύστηµα στηρίζονται στις προτάσεις πολιτικής του ΟΟΣΑ, του 

Ευρωπαϊκού και του Συµβουλίου της ΕΕ και του Οργανισµού MMA (Mobile Marketing 

Association). 

• Η υλοποίηση του έγινε µε βάση τις τεχνολογικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη συστηµάτων 

διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων που προτείνει η IBM (Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης του 

Απορρήτου των Προσωπικών ∆εδοµένων – enterprise Platform for Privacy Practices / e-P3P) , 

το οποίο εξειδικεύει στο πλαίσιο της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων από 

µια εµπορική επιχείρηση, την τεχνολογία που έχει διαµορφώσει για την προστασία του 

απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων στον ψηφιακό χώρο ο Οργανισµός W3C. 
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technological design and implementation for such a customer profile management system supporting 

storage and processing of data collected through SMS projects (mobile marketing, SMS interaction TV 

etc.). The system we have designed and implemented provides mechanisms for effective 

management of the collected customer information but also realizes a framework that enables the 

system manager (and the enterprise-user) to address (increasing) needs for privacy management. 

This framework builds upon IBM enterprise-Platform for Privacy Practices (e-P3P), to create a 

technology-embedded policy environment that allows for publishing clear privacy promises, collecting 

and managing customer preferences and permission, and enforcing the privacy promises to the 

enterprise-users of the information stored and processed within self-evolving customer profile 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(SUMMARY) 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ένταση του βιοµηχανικού ανταγωνισµού επιβάλλει την υιοθέτηση 

καινούργιων επιχειρηµατικών πρακτικών, µε σηµείο αναφοράς τον καταναλωτή και την καινοτοµία που 

εισάγεται σε «συνεργασία» µε τον καταναλωτή. Αυτό εξηγεί άλλωστε τις επενδύσεις που έχουν γίνει 

τελευταία, παρά το γενικό δισταγµό να επενδύσει κανείς στην τεχνολογία, σε τεχνολογίες όπως το 

CRM (Customer Relationship Management) και το E-marketing. Η «στροφή» προς τον καταναλωτή 

συνεπάγεται προφανώς αυξηµένη προσπάθεια για την κατανόηση των διαθέσεων του και, κυρίως, της 

συµπεριφοράς του στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, το µάρκετινγκ, µια σχεδόν αναλφάβητη 

τεχνολογικά δραστηριότητα της επιχείρησης µέχρι σήµερα, βρίσκεται κάτω από αυξηµένη πίεση να 

υιοθετήσει τεχνικές και τεχνολογίες µέτρησης της συµπεριφοράς των καταναλωτών και της 

αντίδρασης τους σε καµπάνιες µάρκετινγκ (marketing automation techniques & metrics). Το να 

συλλέγει κάποιος βέβαια την αντίδραση του καταναλωτή για να εµπλουτίσει µε αυτή τις στρατηγικές 

µάρκετινγκ, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Εδώ και πολλά χρόνια συµβαίνει, µε µεθόδους που όλοι 

γνωρίζουµε, εκ των οποίων η απλούστερη είναι η έρευνα αγοράς. Όµως, οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλάζουν δραµατικά την κατάσταση, στο βαθµό που 

επιτρέπουν σε αυτή την πληροφορία να αποθηκεύεται και να γίνεται αντικείµενο πολύπλοκης 

επεξεργασίας που συνδυάζει διαφορετικά δεδοµένα για να εξαγάγει συµπεράσµατα για τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών.  

 

Για την επιχείρηση, η δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας που προέρχεται από τον καταναλωτή 

(consumer feedback) αποτελεί ένα καινούργιο πρόβληµα που συνίσταται στην κατανόηση των 

µεθόδων, της στρατηγικής που θα οδηγήσει στην αξιοποίηση της για την απόκτηση «πλεονεκτήµατος 

στον ανταγωνισµό» (competitive advantage). Στην καρδιά αυτού του προβλήµατος βρίσκεται το θέµα 

της αποτελεσµατικής διαχείρισης της πληροφορίας που συλλέγεται από την παρατήρηση της 

συµπεριφοράς του καταναλωτή, πράγµα που προϋποθέτει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και 

τεχνολογικών συστηµάτων διαχείρισης προφίλς καταναλωτών (Customer Profiles Portfolio 

Management). Η ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων όµως, γεννά αµέσως επιφυλάξεις που για να αρθούν 

χρειάζεται η εξεύρεση λύσεων αποτελεσµατικής διαφύλαξης του απορρήτου της συλλεγόµενης 

πληροφορίας που αναµφισβήτητα περιέχει προσωπικά δεδοµένα του τύπου PII (Personal Identifiable 

Information). Επιβάλλει δηλαδή την διατύπωση των σχετικών πολιτικών που να ρυθµίζουν τη 

λειτουργία των συστηµάτων ∆ιαχείρισης Προφίλς (privacy policies) αλλά και την εφαρµογή µεθόδων 

αυτο-ρύθµισης (self-regulation / technology embedded) – που να συµπληρώνουν, προσδίδοντας 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, τις αντίστοιχες νοµοθεσίες και πολιτικές (legislation & policy 

making). 

 

Η µεταπτυχιακή αυτή εργασία εγγράφεται σε αυτό το πλαίσιο. Σχεδιάζει και υλοποιεί ένα Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Προφίλς που συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορία από την συµµετοχή καταναλωτών 
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(consumers / prospects) σε Projects διαλογικών υπηρεσιών SMS επικοινωνίας (mobile projects). Η 

βιβλιογραφία περιλαµβάνει αντίστοιχα συστήµατα στο Web αλλά όχι στο κινητό, ως εκ τούτου το 

Σύστηµα αυτό, στο βαθµό µάλιστα που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί σε πραγµατικές συνθήκες (για 

τη διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται από τη λειτουργία διαλογικών υπηρεσιών 

SMS επικοινωνίας στο πλαίσιο ΕΡΤ SMS), ανοίγει ένα δρόµο που επεκτείνεται πέραν αυτής της 

εργασίας. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς για χρήσεις ανάπτυξης διαλογικών υπηρεσιών SMS 

επικοινωνίας, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας, στηρίζεται σε µια 

προσέγγιση «self-regulation» και συνιστά µια τεχνολογική λύση του τύπου «privacy-enhancing»: 

• Οι αρχές που διέπουν αυτό το Σύστηµα στηρίζονται στις προτάσεις πολιτικής του ΟΟΣΑ, του 

Ευρωπαϊκού και του Συµβουλίου της ΕΕ και του Οργανισµού MMA (Mobile Marketing 

Association). 

• Η υλοποίηση του έγινε µε βάση τις τεχνολογικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη συστηµάτων 

διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων που προτείνει η IBM (Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης του 

Απορρήτου των Προσωπικών ∆εδοµένων – enterprise Platform for Privacy Practices / e-P3P) , 

το οποίο εξειδικεύει στο πλαίσιο της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων από 

µια εµπορική επιχείρηση, την τεχνολογία που έχει διαµορφώσει για την προστασία του 

απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων στον ψηφιακό χώρο ο Οργανισµός W3C. 

 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των Κεφαλαίων που περιλαµβάνει αυτή η µεταπτυχιακή εργασία. 

 

Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάζεται εν συντοµία το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME (ATL 

Messaging Management Engine), σύστηµα που επιτρέπει την ανάπτυξη διαλογικών υπηρεσιών SMS 

επικοινωνίας, και το οποίο συµπληρώνεται µε αυτή τη µεταπτυχιακή εργασία µε ένα Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Προφίλς (Customer Profile Management). Το τελευταίο αναλαµβάνει τη διαχείριση 

προσωπικών δεδοµένων του τύπου PII (Personal Identifiable Information), στη βάση µιας 

αρχιτεκτονικής κανόνων που θα αναπτυχθούν στα επόµενα Κεφάλαια. 

Στο κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται ο σχεδιασµός των λειτουργικών µερών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Προφίλς που περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME. Η κατεύθυνση σχεδιασµού 

προβλέπει: α) ένα µέρος που αντιστοιχεί στην (εσωτερική) υποδοµή οργάνωσης και επεξεργασίας της 

πληροφορίας (back-end) και, β) µια «βιτρίνα» (front-end) που οργανώνει την παρουσίαση της 

πληροφορίας µε βάση τους κανόνες (rules) που εµπεριέχονται στην οργάνωση της υποδοµής. Η 

λειτουργικότητα του µέρους «εσωτερική υποδοµή οργάνωσης και επεξεργασίας της πληροφορίας 

(back-end)» υλοποιείται από το σύστηµα «ATL permission database» και τη λειτουργικότητα του 

µέρους «βιτρίνα (front-end)» από το σύστηµα «ATL studio». 

Στο κεφάλαιο 4, βρίσκεται η καρδιά της µεταπτυχιακής εργασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο συντίθεται 

βήµα-βήµα η πολιτική για την προστασία του απορρήτου (privacy policy) των δεδοµένων που 

συλλέγονται κατά την εκτέλεση Projects διαλογικών υπηρεσιών SMS επικοινωνίας (mobile projects) και 
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εφαρµόζεται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς που περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων 

ATL MME. 

Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται η υλοποίηση, σε ένα περιβάλλον content management ανοικτού 

κώδικα, του Συστήµατος  ∆ιαχείρισης Προφίλς που περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων 

ATL MME (που σχεδιάστηκε στο Κεφάλαιο 3) και της πολιτικής για την προστασία του απορρήτου των 

δεδοµένων (privacy policy) που συλλέγει και επεξεργάζεται το ίδιο (που αναπτύχθηκε στα Κεφάλαιο 4 

του παρόντος) 

Στο κεφάλαιο 6, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα συµµετοχής των τηλεθεατών στους διαγωνισµούς 

των εκποµπών του EURO 2004 «’Όλα για το EURO» (. Η εκποµπή ξεκίνησε στις 12/06/2004 και 

ολοκληρώθηκε στις 04/07/2004. Η διάρκεια της κάθε εκποµπής ήταν 2 ώρες, ξεκινούσε αµέσως µετά 

τη λήξη των αγώνων, και περιελάµβανε την εκτέλεση µιας διαλογικής υπηρεσίας του τύπου «SMS 

Vote». Το παράδειγµα αυτό παρουσιάζει στην πράξη τη λειτουργικότητα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Προφίλς, που τα προηγούµενα κεφάλαια περιγράφουν σε λεπτοµέρεια. 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΜΗΧΑΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ATL 
MME: Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ 

2.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάζεται εν συντοµία το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME (ATL 

Messaging Management Engine), σύστηµα που επιτρέπει την ανάπτυξη διαλογικών υπηρεσιών SMS 

επικοινωνίας, και το οποίο συµπληρώνεται µε αυτή τη µεταπτυχιακή εργασία µε ένα Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Προφίλς (Customer Profile Management). Το τελευταίο αναλαµβάνει τη διαχείριση 

προσωπικών δεδοµένων του τύπου PII (Personal Identifiable Information), στη βάση µιας 

αρχιτεκτονικής κανόνων που θα αναπτυχθούν στα επόµενα Κεφάλαια. 

2.2. Τι είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων (Messaging 
Management System) 

Πολλές βιοµηχανίες και εταιρείες στον κόσµο έχουν ήδη αποδεχθεί τη χρησιµότητα του καναλιού 

µηνυµατοδοσίας SMS στην οργάνωση δραστηριοτήτων όπως είναι το marketing, η επικοινωνία µε 

τους καταναλωτές (CRM / Customer Relationship Management) ή οι διαδικασίες εσωτερικής 

επικοινωνίας και οργάνωσης (internal organization , alerting and monitoring). Ο κατάλογος που 

ακολουθεί, παρουσιάζει τοµείς και (µεγάλες) επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν υπηρεσίες SMS: 

 

1) FMCG / Fast Moving Consumer Goods (Cadbury, Bacardi Breezer, Doritos & Ruffles, Assos 

International, Coca Cola, Nestle, Marlboro) 

2) Broadcasting (Kiss 100, MTV, BBC) 

3) Media / TV & magazines (Smash Hits, Sneak) 

4) Portals (Orate, Vodafone) 

5) Entertainment / movies & sports (Bridget Jones’ Diary, Scottish football club Hibernian FC) 

6) Fundraising (Sport Relief). 

 

Η χρήση του SMS, και τώρα και του MMS, σε αυτό το πλαίσιο εξυπηρετείται από τεχνολογίες που 

µοιάζουν, κατά ένα τρόπο, µε αυτές της ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου στο Web (Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου / Content Management Systems). Πρόκειται για συστήµατα SMS / MMS διαχείρισης 

µηνυµάτων (messaging management systems), τα οποία χρησιµοποιούν µε συνδυασµένο τρόπο τη 

λειτουργικότητα και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και του Ίντερνετ. Τα συστήµατα αυτά έχουν τις 

δυνατότητες: να λαµβάνουν, και να στέλνουν, SMS / MMS από, και προς, τα SMS-Cs των Παροχέων 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας, να επεξεργάζονται SMS µηνύµατα (µπορούν για παράδειγµα να 
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διεκπεραιώνουν όλα τα στάδια ενός mobile poll), αφού τα λάβουν ή πριν τα στείλουν στους 

συνδροµητές της κινητής τηλεφωνίας, να βγάζουν στατιστικά στοιχεία από τα SMS µηνύµατα που 

λαµβάνουν και τις διαλογικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν, (µέσω της επεξεργασίας της συµπεριφοράς 

των συµµετεχόντων σε αυτά τα SMS events, αλλά και του περιεχοµένου αυτού καθ’ εαυτού των 

µηνυµάτων), να προβάλουν αυτά τα στοιχεία, αυτόµατα, σε ένα δικτυακό τόπο κλπ.  

 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα τη λειτουργικότητα ενός τέτοιου συστήµατος ας δούµε πως 

περιγράφει µία από τις πιο γνωστές εταιρείες mobile marketing, η Flytxt [1] στη Μεγάλη Βρετανία, την 

τεχνολογική υποδοµή που διαθέτει: 

 

Εικόνα  1: Η σχετική ιστοσελίδα της εταιρείας Flytxt. 

  

Key Characteristics1: 

1) Distributed and modular component based architecture delivering carrier grade availability, 

scalability, reliability and manageability  

2) High volume peak message capability to facilitate time sensitive mobile services, e.g. high 

volume TV interactivity and mass broadcasts messaging.  

3) Interoperability support for GSM, CDMA, TDMA and 3G Mobile Networks  

4) Open Message type support including SMS, MMS, Email, IVR, WAP Push and any custom 

message type such as vCal.  

                                                

1 http://www.flytxt.com  
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5) Multiple Messaging Protocol support – SOAP, HTTP, HTTPS, SMTP, SMPP, UCP, OIS, SMTP, 

PAP, EAIF  

6) Core application framework has open connectors for flexible use and quick service build 

times.  

7) Intelligent address resolution, message routing and delivery mechanism that accepts and 

delivers both messaging traffic between multiple networks and messaging platforms (SMSC, 

MMSC, WAP or i-Mode)  

8) Guaranteed message queuing guarantees messages will be processed according to assigned 

priorities and do not get lost.  

9) Detailed billing, statistics and events capabilities for reconciliation and analysis, including a 

dedicated secure interface for 3rd party access  

10) Clear and secure separation of consumer data between customers. System enforced strict 

access control for all platform logins.  

11) Highly secure hosting centre with strict physical access policies, uninterruptible power 

supply (UPS), back-up generators, ventilation and cooling and unbreakable network 

connections.  

12) 24x7 proactive monitoring of all services running on FXTrinity. 

2.3. Η Βιοµηχανία ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων (Mobile Messaging)  

Τι οδήγησε όµως στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογικών συστηµάτων; Ποιες ανάγκες εξυπηρετούν 

ακριβώς; Ποιοι είναι οι χρήστες τους; Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε τα νέα επιχειρηµατικά 

µοντέλα (business models) που φέρνουν οι τεχνολογίες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, στον τοµέα 

των υπηρεσιών δεδοµένων (data services), και θα παρουσιάσουµε την αξιακή αλυσίδα της 

δραστηριότητας που αναπτύσσεται πάνω στην τεχνική υποδοµή που προσφέρουν τα συστήµατα 

διαχείρισης µηνυµάτων. 

2.3.1. Επιχειρηµατικά µοντέλα στην κινητή τηλεφωνία (mobile data 
services) 

Πολύ λογικά, η ευρεία χρήση των κινητών τηλεφώνων (1,6 δισεκατοµµύρια χρήστες [7]) και ειδικά 

της υπηρεσίας SMS (βλ. Πίνακα 1), κυρίως από νέους, καθιστά αυτόµατα το κινητό, ένα δυνητικό 

εργαλείο προώθησης περιεχοµένου και εµπορικής πληροφορίας.  
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Εικόνα  2: Αριθµός SMS µηνυµάτων που ανταλλάσσονται στις χώρες της Ευρώπης. 

 

Η καινοτοµία που αντιλαµβάνονται στο κινητό τηλέφωνο τόσο η βιοµηχανία του περιεχοµένου 

(content industry / media & publishing) όσο και η βιοµηχανία της διαφήµισης και του µάρκετινγκ 

(marketing industry), βρίσκεται στον «προσωπικό χαρακτήρα» (personalized channel) του µέσου, που 

δίνει λαβή για την ανάπτυξη στρατηγικών αποστολής «προσωποποιηµένου περιεχοµένου» 

(personalized content) και προώθησης προϊόντων µε τεχνικές «ένας-προς-έναν µάρκετινγκ» (one-to-

one marketing).  

 

Αυτές οι δύο βιοµηχανίες, «content & marketing», ήταν οι πρώτες που οικειοποιήθηκαν το µέσο, και 

κυρίως το κανάλι µηνυµατοδοσίας SMS. Αποστολή περιεχοµένου στο κινητό και µάρκετινγκ στο 

κινητό, έγιναν τα κυρίαρχα επιχειρηµατικά µοντέλα (business models) στη βιοµηχανία αυτή – 

διαψεύδοντας τις «υψηλές προσδοκίες» της αρχικής περιόδου που προέβλεπαν γρήγορη ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου στο κινητό (mobile commerce), σε συνδυασµό µάλιστα µε «location aware 

services». Για την ακρίβεια, «mobile content & mobile marketing», και µερικά παράγωγα 

επιχειρηµατικά µοντέλα. 

 

mobile content ΒΑΣΙΚΟ 

mobile marketing ΒΑΣΙΚΟ 

mobile coupons ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

business mobile messaging 

• mobile CRM 

• enterprise m-channel 

ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

SMS Interactive TV / Radio 

• SMS / MMS TV 

• SMS Radio 

ΠΑΡΑΓΩΓΟ 
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Πίνακας 1: Πίνακας Επιχειρηµατικών µοντέλων στη βιοµηχανία κινητής τηλεφωνίας (data 

services). 

2.3.1.1. Περιεχόµενο στο κινητό (mobile content) 

Αυτό που αποδείχθηκε τόσο δύσκολο στο Ίντερνετ, οι επιχειρήσεις να καταφέρουν να πληρώνει ο 

καταναλωτής για να αγοράσει on line πληροφορία, έγινε εύκολο στο κινητό. Ίσως επειδή έτσι ήταν τα 

πράγµατα από την αρχή. Όπως και να είναι, εκατοµµύρια συνδροµητών των εταιρειών κινητής 

τηλεφωνίας αγοράζουν κάθε µέρα, για µια τιµή που κυµαίνεται από 2 έως 5 Ευρώ, clips µουσικής 

διάρκειας 10 δευτερολέπτων, συντοµεύσεις γνωστών τίτλων ή καινούργιες συνθέσεις που γράφτηκαν 

για να γίνουν ringtones (στην Ευρώπη τα έσοδα από τα ringtones ξεπερνούν ήδη αυτά που οι 

δισκογραφικές εταιρείες γεννούν από την πώληση των singles). Και ο κατάλογος των καινούργιων 

αυτών «παράξενων» προϊόντων, τυπικών της εποχής της κοινωνίας της πληροφορίας (information 

goods), διευρύνεται συνεχώς. Ο όρος «mobile content», σηµατοδοτεί πια την όλο και πιο διαδεδοµένη 

πρακτική της αποστολής πληροφορίας στο κινητό (µε τη µορφή text, graphics, pictures, audio clips – 

και τώρα video clips), που δοµείται σε µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων mobile entertainment: ringtones, 

logos & icons, polyphonic ringtones wallpapers & screensavers, java games, video streaming.  

 

Ποιοι πρωταγωνιστούν σε αυτή τη δραστηριότητα; Οι παροχείς δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

(Vodafone, Orange, TIM, Cosmote), τα µεγάλα εκδοτικά συγκροτήµατα (media & publishing houses) 

και οι δικτυακές πύλες του Ίντερνετ. Προϋπόθεση επιτυχίας: να διαθέτει µια επιχείρηση την δύναµη 

στη αγορά (που εν προκειµένω µετράται, συνήθως, µε γνώµονα τη διαφηµιστική δαπάνη) να επιβάλει 

στον καταναλωτή, που βρίσκεται µπροστά µε µια µεγάλη ποικιλία προσφορών, το δικό της σηµείο 

πώλησης.  

2.3.1.2. Μάρκετινγκ στο κινητό (mobile marketing) 

Όλο και περισσότερες εµπορικές εταιρείες (brands) χρησιµοποιούν την πρακτική του µάρκετινγκ στο 

κινητό, και βέβαια όχι, όπως κάποιος µπορεί να περίµενε, µόνο αυτές των οποίων τα προϊόντα τους 

απευθύνονται στις νέες ηλικίες. Οι στατιστικές µετρήσεις δείχνουν πράγµατι ότι διαφορετικές ηλικιακές 

κατηγορίες, 18-24, 25-34 και 35-44, συµµετέχουν σε καµπάνιες µάρκετινγκ στο κινητό µε το ίδιο 

ποσοστό: περίπου 20% (response rate). Τι είναι όµως ακριβώς µάρκετινγκ στο κινητό; Είναι η 

αποστολή SMS µηνυµάτων στο κινητό που παρακινούν στη γνωριµία µε ένα προϊόν, ή και στην 

κατανάλωση του, µέσα από τη δηµιουργία ενός «διαλόγου» ανάµεσα στο διαφηµιζόµενο και στον 

καταναλωτή. Η πιο συνηθισµένη µορφή τέτοιων διαλόγων (αν και η γκάµα των «διαλογικών 

υπηρεσιών µάρκετινγκ διευρύνεται συνεχώς) είναι οι καµπάνιες του τύπου «text-to-win»: ο 

καταναλωτής-στόχος καλείται να απαντήσει σε µια ερώτηση σχετική µε το προϊόν µε κίνητρο ένα 

δώρο. Πώς ξεκινάει όµως ένας «διάλογος»; Το µάρκετινγκ στο κινητό είναι συµπληρωµατικό ως προς 

τα άλλα κανάλια προώθησης προϊόντων. Έχει ανάγκη ένα «παραδοσιακό κανάλι» (µια διαφήµιση στην 

τηλεόραση ή σε ένα περιοδικό, µια αφίσα στο δρόµο ή σε ένα γιγάντιο διαφηµιστικό πλαίσιο ή ακόµη 
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µια αναφορά στη συσκευασία του ίδιου του προϊόντος), που θα δώσει το έναυσµα για την έναρξη του 

«διαλόγου» ανάµεσα στον καταναλωτή και τον διαφηµιζόµενο. ∆ηλαδή, όταν οι καταναλωτές 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον απαντώντας µε SMS σε µία διαφήµιση που είδαν κάπου (η οποία πάντοτε 

περιέχει έναν 4/5ψήφιο αριθµό στον οποίο µπορεί κανείς να στείλει ένα SMS µήνυµα από το κινητό 

του), τότε ξεκινάει µια καµπάνια mobile marketing. 

 

Ποιοι πρωταγωνιστούν σε αυτή τη δραστηριότητα; Πολλοί. Από τις εκδοτικές επιχειρήσεις, κυρίως τα 

ραδιόφωνα και τα περιοδικά (ο ραδιοφωνικός σταθµός Capital στο Λονδίνο και βέβαια πολλοί ελληνικοί 

ραδιοφωνικοί σταθµοί, τα περιοδικά Elle και Smash Hits, οι εκδοτικοί οίκοι Hachette και Emap), ως τις 

εταιρείες παραγωγής και διανοµής κινηµατογραφικών προϊόντων (Bridget Jones’ Diary, Spiderman 2, 

Lara Croft), και τις FMCG εταιρείες (Fast Moving Consumer Goods) τροφίµων και ποτών (Cadbury, 

Bacardi Breezer, Doritos & Ruffles, Coca Cola, Nestle), ως τις φιλανθρωπικές οργανώσεις (Comic Relief 

στην Μεγάλη Βρετανία) που βρίσκουν στο SMS ένα τρόπο και προώθησης του µηνύµατος τους σε ένα 

πιο νεανικό κοινό αλλά και συγκέντρωσης χρηµατικών προσφορών2.  

 

Πλεονεκτήµατα και προϋπόθεση επιτυχίας: Το κινητό τηλέφωνο έχει ιδιότητες που ζητούν 

διαφορετικές αρχές µάρκετινγκ από αυτές που εφαρµόζονται στην τηλεόραση και στα άλλα µέσα 

µαζικής επικοινωνίας. Η τηλεόραση, οι εφηµερίδες και τα περιοδικά δουλεύουν µε την αρχή της 

«στόχευσης των µέσων όρων» (targeting on averages). Ο διαφηµιζόµενος γνωρίζει µόνο το µέσο όρο 

των προφίλ των καταναλωτών (πχ. αυτή την εκποµπή την βλέπουν νέοι αυτής της ηλικιακής 

κατηγορίας, το συγκεκριµένο περιοδικό το αγοράζουν όσοι ενδιαφέρονται για το αυτοκίνητο κλπ.) και 

διαλέγει το µέσο που προσελκύει το κοινό που είναι κοντά στο τύπο του καταναλωτή που ο 

διαφηµιζόµενος (σε συνεργασία µε το διαφηµιστή του) στοχεύει. Κάνοντας µάρκετινγκ στο κινητό 

(όπως και στο Ίντερνετ), κάποιος µπορεί να βελτιώσει κατά πολύ την «ακρίβεια σκόπευσης» γιατί οι 

τεχνικές αυτές προετοιµάζουν το έδαφος για την προώθηση διαφηµιστικών µηνυµάτων ακριβώς σε 

αυτούς που πρέπει, την κατάλληλη χρονική στιγµή (improving targeting). Αρκεί να αποσπάσει ο 

διαφηµιζόµενος το ενδιαφέρον του καταναλωτή και να µετατρέψει αυτό το ενδιαφέρον σε 

συγκατάθεση συµµετοχής (permission) στην καµπάνια. ∆ηλαδή, να αποσπάσει τη συµφωνία του 

καταναλωτή να λαµβάνει διαφηµιστικά µηνύµατα για αυτό το προϊόν, για ένα µεγαλύτερο ή µικρότερο 

διάστηµα. Οι καµπάνιες στο κινητό που διεκδικούν επιτυχία είναι αυτές που είναι «permission based». 

                                                

2 Συνήθως, οι καµπάνιες µάρκετινγκ στο κινητό χρησιµοποιούν 4/5ψήφιους αριθµούς (short codes), στους οποίους οι 
συµµετέχοντες στέλνουν τα µηνύµατα τους χωρίς να επιβαρύνονται περισσότερο από το κόστος ενός «απλού µηνύµατος». Είναι 
δυνατόν όµως, τέτοιες καµπάνιες, όταν αυτό είναι ο στόχος (σε περιπτώσεις fundraising ή όταν εκτελούνται από ραδιοφωνικούς 
σταθµούς, βλ. παρακάτω), να γεννήσουν έσοδα µε τη χρήση «premium short numbers».  
 
Πρόκειται για 4/5ψήφιους αριθµούς «ειδικής χρέωσης» που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση του κόστους αποστολής ενός 
µηνύµατος, ανάλογα µε το είδος της προσφερόµενης υπηρεσίας (οι αριθµοί αυτοί επιτρέπουν µια κλίµακα κοστολόγησης, που 
στην Ελλάδα 3εκινά από 0.17 € και καταλήγει στο 1€ -- το σύνηθες κόστος ενός «απλού µηνύµατος» είναι περίπου 0.085 € -- 
και χρησιµοποιούνται επίσης για την πώληση των ringtones κλπ.). 
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2.3.1.3. Παράγωγα επιχειρηµατικά µοντέλα 

Η σχετικά ταχεία ανάπτυξη του µάρκετινγκ στο κινητό οδηγεί στην ανάδυση νέων επιχειρηµατικών 

µοντέλων που, αν και µπορούν να «δουλέψουν» ανεξάρτητα από το µάρκετινγκ, αποτελούν λογικές 

προεκτάσεις της πρακτικής προώθησης εµπορικής πληροφορίας στο κινητό. Αυτά είναι: 

 

1. Εκπτωτικές προσφορές στο κινητό (mobile coupons) 

Ό,τι πιο hot στη βιοµηχανία των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Επεκτείνει την αποτελεσµατικότητα 

του µάρκετινγκ στο κινητό. Οι καταναλωτές λαµβάνουν στο κινητό τους «προσωποποιηµένα» SMS 

µηνύµατα µε κουπόνια / εκπτωτικές προσφορές (personalized text messages/coupons). Αυτά 

περιέχουν barcodes (ή numeric codes). Τα κουπόνια εξαργυρώνονται στο ταµείο του καταστήµατος 

(supermarkets, music retailers stores, nightclubs) αφού πρώτα η πληροφορία που περιέχουν, 

αναγνωσθεί µέσω ενός scanner.  

 

2. ∆ιαχείριση των καταναλωτών µέσω κινητού (mobile CRM) 

Μία από τις πολλά υποσχόµενες αναδυόµενες δραστηριότητες. Εργαλείο που ενοποιεί µάρκετινγκ και 

εξυπηρέτηση του καταναλωτή (σχεδιάζεται να λειτουργεί κάπως ως υποκατάστατο, ή συµπλήρωµα, 

δραστηριοτήτων ενός call center). Ένα παράδειγµα: Η Ιρλανδική εταιρεία µάρκετινγκ στο κινητό 

Txt43, έχει συνεργασθεί µε τις εταιρείες Volvo, Mazda και Kodak, για την προώθηση προϊόντων τους, 

εφαρµόζοντας σενάρια που ενσωµατώνουν µάρκετινγκ και CRM: κάθε διαφηµιστικό µήνυµα 

συνοδεύεται από ένα 4/5ψήφιο αριθµό (short code) στον οποίον οι καταναλωτές µπορούν να στείλουν 

ένα SMS µήνυµα για να ζητήσουν περισσότερη πληροφορία για ένα προϊόν (το σχετικό έντυπο από 

την Kodak) ή να κλείσουν ραντεβού για ένα test-drive (Volvo, Mazda). 

 

3. Εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης µε τη χρήση SMS (enterprise m-channel) 

Αντίστοιχες εφαρµογές αναπτύσσονται για να διευκολύνουν την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης. 

Ένα παράδειγµα: Οι Βρετανικοί Σιδηρόδροµοι (GB Railways) χρησιµοποιούν το κανάλι µηνυµατοδοσίας 

SMS (υπηρεσία smsREACH) για την οργάνωση της επικοινωνίας µε 70 στελέχη της εταιρείας που 

έχουν τη ευθύνη της διανοµής των προϊόντων που αυτή µεταφέρει (70 freight-service drive-

managers). ∆εν είναι όµως µόνο αυτό. Η ίδια εταιρεία χρησιµοποιεί το κανάλι µηνυµατοδοσίας SMS για 

να επικοινωνεί µε τους επιβάτες των τραίνων του δικτύου της Anglia Trains Network και, τώρα 

τελευταία, πειραµατίζεται µε SMS e-ticketing channels. 

 

4. Τηλεόραση – Ραδιόφωνο µε SMS (SMS Interactive TV/ Radio) 

                                                

3 http://www.txt4.info/pages/home.htm  
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Η περιορισµένη επιτυχία της διαδραστικής Τηλεόρασης (interactive TV), σε συνδυασµό µε την 

θεαµατική επιτυχία του SMS, οδήγησε στην δηµιουργία µιας υβριδικής µορφής διαδραστικής 

τηλεόρασης, που πήρε την ονοµασία «SMS Interactive TV/Radio». Το «µοντέλο» SMS Interactive TV / 

Radio προσφέρει την δυνατότητα διαλογικής επικοινωνίας του κοινού µε τα τηλεοπτικά και 

ραδιοφωνικά προγράµµατα, µε την χρήση του καναλιού µηνυµατοδοσίας SMS (παράδειγµα η 

υπηρεσία ΕΡΤ SMS). Στηρίζεται σε δοµηµένους διάλογους κειµένου που επιτρέπουν στους ακροατές / 

τηλεθεατές: 

I. να παρεµβαίνουν στην ροή του προγράµµατος εκφράζοντας την άποψη του, 

II. να συµµετέχουν σε ψηφοφορίες,  

III. να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς γνώσεων,  

IV. να παίζουν παιχνίδια στην οθόνη της τηλεόρασης τους, 

V. να συνοµιλούν µε άλλους στην οθόνη της τηλεόρασης του, 

VI. να δέχονται πληροφορία σχετικά µε εκποµπές που τους ενδιαφέρουν [2]. 

 

Τα Ραδιόφωνα και οι Τηλεοράσεις είναι επίσης από τους πρώτους χρήστες των δυνατοτήτων που 

εισάγει η επόµενη γενιά µηνυµατοδοσίας των κινητών τηλεφώνων, η τεχνολογία MMS (Multimedia 

Message System) µε δυνατότητες αποστολής εικόνας και ήχου. Μια από τις πρώτες υπηρεσίες αυτού 

του είδους παρουσιάστηκε στη Μεγάλη Βρετανία από το BBC, το Φεβρουάριο του 2003, κατά τη 

διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του πολέµου στο Ιράκ. Το BBC ζήτησε από τους συµµετέχοντες στις 

πορείες πολίτες να δοκιµάσουν τις δυνατότητές τους ως φωτορεπόρτερ. Έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα 

σε όσους έχουν κινητά τηλέφωνα µε ενσωµατωµένη φωτογραφική µηχανή, να παίρνουν φωτογραφίες 

από τις πορείες και να τις στέλνουν, από το κινητό τους, σε πραγµατικό χρόνο στο BBC 

(χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο επικοινωνίας MMS), για να προβληθούν, όσες επελέγησαν, στις 

Ειδήσεις και να δηµοσιευτούν στον δικτυακό τόπο του BBC.  

2.3.2. Η αξιακή αλυσίδα (value chain) 

Νέα επιχειρηµατικά µοντέλα δηµιουργούν συνήθως νέες αγορές και φέρνουν µαζί τους νέες 

επιχειρήσεις. Στη βιοµηχανία των υπηρεσιών δεδοµένων της κινητής τηλεφωνίας (mobile data 

services), µαζί µε τους παροχείς δικτύου που είναι φυσικά οι πρώτοι που αξιοποιούν τις δυνατότητες 

που παρέχουν αυτά τα καινούργια επιχειρηµατικά µοντέλα, έχουν αναπτυχθεί µικρότερες εταιρείες 

(όπως για παράδειγµα η Flytxt4, η Enpocket5, η 12snap6, η Brainstorm7, η empower interactive8 και 

άλλες) οι οποίες προσφέρουν µέρος ή το σύνολο των κρίσιµων πόρων και ικανοτήτων (key resources 

                                                

4 http://www.flytxt.com  
5 http://www.enpocket.com  
6 http://www.12snap.com  
7 http://www.brainstorm.co.uk  
8 http://www.eigroup.com  
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& competences) που χρειάζoνται όσοι αναπτύσσουν «τελικά προϊόντα» (αποστολή περιεχοµένου στο 

κινητό, καµπάνιες µάρκετινγκ, εκπτωτικές προσφορές, κλπ.), δηλαδή οι παροχείς δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας (Vodafone, Orange, TIM, Cosmote), οι διαφηµιστικές εταιρείες, τα portals, οι εµπορικές 

εταιρείες (brands), κλπ. Η αξιακή αλυσίδα της βιοµηχανίας [3], και η θέση των επιχειρήσεων σε αυτήν, 

φαίνονται στην Εικόνα που ακολουθεί. 
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vodafone empower
interactive
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FlyTXT
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Εικόνα  3: Η αξιακή αλυσίδα της βιοµηχανίας mobile data services. 

 

Οι «Application providers» παρέχουν τις εφαρµογές λογισµικού που χρησιµοποιούνται για την 

ανάπτυξη και λειτουργία της απαραίτητης τεχνολογικής υποδοµής (που οργανώνεται µε κέντρο ένα 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων). Οι εταιρείες «Mobile Services companies / MSCs» σχεδιάζουν, 

αναπτύσσουν και διαθέτουν προς χρήση αυτή την υποδοµή, η οποία φιλοξενείται (hosted) στις 

εγκαταστάσεις ενός «Wireless ASPs / W-ASP». Οι παροχείς δικτύου (Vodafone, Orange, TIM, 

Cosmote) προσφέρουν την υποδοµή δικτύου (network infrastructure & SMS-Cs) που είναι απαραίτητη 

για τη διανοµή των SMS µηνυµάτων αλλά είναι ταυτόχρονα και ένας από τους πιο σηµαντικούς 

αγοραστές (buyers) αυτών των υπηρεσιών – όπως είναι αγοραστές και οι διαφηµιστικές εταιρείες, τα 

portals, οι εµπορικές εταιρείες (brands), κλπ. Είναι έτσι προφανές ότι η αξιακή αλυσίδα σχηµατίζεται, 

και η βιοµηχανία αυτή συντίθεται, υποστηριζόµενη από τεχνολογίες διαχείρισης µηνυµάτων. 

2.4. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME (ATL 
Messaging Management Engine) 

Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και λειτουργεί η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL 

MME (ATL Messaging Management Engine). Το σύστηµα αυτό αναπτύσσεται στο περιβάλλον του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης9 µε στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των οργανισµών (Επιχειρήσεις, ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση και κυβερνητικοί φορείς, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών) που επιθυµούν να 

                                                

9 Atlantis Group 
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παρέχουν διαλογικές υπηρεσίες επικοινωνίας (interactive services) µέσω του ∆ικτύου Κινητής 

Τηλεφωνίας, αξιοποιώντας την αµεσότητα και την αποτελεσµατικότητα στην επικοινωνία που 

προσφέρει το κανάλι µηνυµατοδοσίας SMS / MMS (Short Message Service – SMS, Multimedia 

Messaging System – MMS).  
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Εικόνα  4: Η δοµή της Μηχανής ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME (ATL Messaging 

Management Engine). 

 

Η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME λειτουργεί σε περιβάλλον Linux. Έχει υλοποιηθεί µε τη 

χρήση γλωσσών προγραµµατισµού Java, JSP και PHP, χρησιµοποιεί βάση δεδοµένων PostgreSQL και 

«τρέχει» σε Apache Web server / Apache Tomcat. Η λειτουργικότητα της Μηχανής ∆ιαχείρισης 

Μηνυµάτων ATL MΜΕ αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας (interoperability) µεταξύ του Ίντερνετ 

και των ∆ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας για να προσφέρει ολοκληρωµένες διαλογικές υπηρεσίες SMS-

MMS Επικοινωνίας µε τους συνδροµητές των ∆ικτύων Κινητής τηλεφωνίας, των οποίων η διαχείριση 

λαµβάνει χώρα στο Ίντερνετ, µέσω ενός δοµηµένου περιβάλλοντος Ιστοχώρου (web environment) 

που ενσωµατώνεται εύκολα στη τεχνική υποδοµή και στη λειτουργία των οργανισµών που 

αποφασίζουν να προσφύγουν στη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Η υποδοµή αυτή έχει σχεδιαστεί να 

λειτουργεί ως ένα Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα SMS-MMS Επικοινωνίας, προσβάσιµο από έναν 

οποιοδήποτε PC, µέσω του Ίντερνετ.  

 

Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται, και η αρχιτεκτονική της Μηχανής ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL 

MME, δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να δηµιουργούν από τον υπολογιστή τους, Projects 

επικοινωνίας µέσω SMS-MMS (mobile marketing campaigns, SMS-MMS TV/Radio shows, business 

messaging services and m-coupons, m-government services), και να παρακολουθούν την εξέλιξη τους 
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σε πραγµατικό χρόνο. Μέσα από το web interface του ATL studio (πρόκειται για το υποσύστηµα της 

Μηχανής ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ATL MME που εισαγάγει το χρήστη στη λειτουργία της Μηχανής), 

οι χρήστες µπορούν το ίδιο εύκολα να χειρίζονται:  

 

• «push-based Projects»: τα µηνύµατα αποστέλλονται σε µια δεδοµένη λίστα κινητών 

τηλεφώνων 

• «pull-based Projects»: το κοινό αποστέλλει µηνύµατα σε έναν αριθµό µετά από ένα έναυσµα 

που δίδεται µέσω ενός διαφηµιστικού µέσου, τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος κλπ., και ο 

χρήστης που έχει δηµιουργήσει το Project επικοινωνίας µε το κοινό-στόχο «διαβάζει» τα 

µηνύµατα αυτά ή / και στέλνει άλλα, σε απάντηση. 

 

2.4.1. Τα βασικά υποσυστήµατα 

Η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME αποτελείται από τέσσερα (4) βασικά υποσυστήµατα: 

• ATL mm gateway 

• ATL mm platform 

• ATL permission database 

• ATL studio 

 

Τα πρώτα δύο υποσυστήµατα έχουν σχεδιασθεί, αναπτυχθεί10 και βρίσκονται σε κατάσταση κανονικής 

λειτουργίας για την παροχή εγγυηµένης υπηρεσίας.  

Στο πλαίσιο αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το υποσύστηµα «ATL 

Permission Database» και ένα πρώτο µόρφωµα του υποσυστήµατος «ATL Studio». 

2.4.1.1. ATL mm gateway 

Το υποσύστηµα «mm gateway» είναι το λογισµικό υποσύστηµα που έχει ως βασική λειτουργία την 

επικοινωνία µε τα κέντρα αποστολής και λήψης µηνυµάτων (SMS-Cs) των Παρόχων ∆ικτύου Κινητής 

Τηλεφωνίας (network Operators) – και τα κέντρα των άλλων προµηθευτών διασυνδεσιµότητας στο 

∆ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Gateways). Η βασική λειτουργία του συνίσταται στο να διατηρεί 

συνδέσεις µε τα κέντρα µηνυµάτων των Παροχέων ∆ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, ώστε αφενός να 

αντλεί από αυτά τα µηνύµατα που αποστέλλουν οι συνδροµητές τους από τα κινητά τους τηλέφωνα 

(Mobile Originated SMS-MO) καθ’ όσον συµµετέχουν σε διαλογικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη 

                                                

10 Aπό την Οµάδα ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α του Παν. Κρήτης (Atlantis Group), στο πλαίσιο προγράµµατος συνεργασίας µε την ΕΡΤ Α.Ε. (και 
µε τη συµβολή της εταιρείας Cytech, http://www.cytech.gr). 
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Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME, και αφετέρου να προωθεί απαντητικά, και άλλα, µηνύµατα 

προς αυτούς (Mobile Terminated SMS-MT). Το λογισµικό του υποσυστήµατος «ATL mm gateway» 

είναι βασισµένο σε τεχνολογίες Java, και συνδέεται µε τα SMS Κέντρα όλων των Παροχέων ∆ικτύου 

Κινητής Τηλεφωνίας, και τα κέντρα των Mobile Gateways, µέσω κοινών και αναγνωρισµένων από 

διεθνείς τεχνολογικούς οργανισµούς πρωτοκόλλων. Με την Cosmote, η σύνδεση γίνεται µέσω του 

πρωτοκόλλου CIMD2, µε την Telestet µέσω HTTP, και µε την Vodafone και Q-Telecom µέσω SMPP. 

 

Το υποσύστηµα ATL mm gateway έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού Java και µπορεί να εγκατασταθεί 

σε οποιαδήποτε λειτουργικό σύστηµα που υποστηρίζει Java όπως Linux, windows, Solaris, MacOS. Υποστηρίζει τα 

πρωτόκολλα cimd2, smpp, http για την διασύνδεση µε τα κέντρα αποστολής και λήψης µηνυµάτων (SMS-Cs) των 

Παροχέων ∆ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας (Network Operators) – και τα κέντρα των άλλων προµηθευτών 

διασυνδεσιµότητας στο ∆ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Gateways). Η αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική στην 

οποία στηρίζεται, επιτρέπει την προσθήκη νέων προσαρτηµάτων (modules) για την διασύνδεση µε τρίτους χωρίς 

να επηρεάζεται  η λειτουργία του. Για την διαχείριση της κίνησης, υλοποιεί ουρές υψηλών αποδόσεων µε την 

χρήση του πακέτου «concurrent» της java σε συνδυασµό µε ευέλικτη δροµολόγηση, µε αποτέλεσµα να µπορεί να 

υποστηρίζει υψηλή κίινηση µέχρι και 300 µηνύµατα το δευτερόλεπτο. 

 

• 100% Java (run on all platforms) 

• multi thread gateway 

• cimd2, smpp, http implementations for connectivity with SMSCs 

• supports high traffic 300 sms/sec 

• flexible routing 

• Modular architecture for adding new incoming and outgoing sms workers 

• Optimized queues using "concurrent java package" 

 

2.4.1.2. ATL mm platform 

Το υποσύστηµα «mm platform» είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των διαλογικών υπηρεσιών SMS 

Επικοινωνίας, τόσο των βασικών (generic services) όσο και των υπηρεσιών για ειδικές χρήσεις 

(tailored services). ∆έχεται τα εισερχόµενα SMS από το υποσύστηµα ATL mm gateway και τα 

κατευθύνει προς στην αντίστοιχη υπηρεσία, µε κριτήριο το «keyword» και τα άλλα συµπληρωµατικά 

στοιχεία που αυτά περιέχουν. Επίσης, παράγει τα απαντητικά µηνύµατα – και όλα τα άλλα µηνύµατα 

που αποστέλλονται στους συµµετέχοντες σε ένα Project. Ουσιαστικά, το υποσύστηµα ATL mm 

platform ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις υπηρεσίες (generic & tailored services) που συνδέονται µε 

την εκτέλεση ενός Project και καθορίζει τις παραµέτρους των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους. 

Αποτελείται από προσαρτήµατα λογισµικού (basic modules / generic services – augmented modules / 

tailored services), τα οποία  υλοποιούν τη λειτουργικότητα της κάθε υπηρεσίας (πχ. SMS Vote, SMS 
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Voice κλπ.).  Με αυτό τον τρόπο, κάθε υπηρεσία που «τρέχει» αποτελεί ένα «στιγµιότυπο» (module 

instance) µε τις δικές του ιδιαίτερες παραµέτρους, τις οποίες ορίζει ο διαχειριστής της υπηρεσίας. Το 

«στιγµιότυπο» αυτό είναι που υλοποιεί την απαιτούµενη λειτουργικότητα µιας υπηρεσίας, αυτό 

λαµβάνει SMS-MMS µηνύµατα, τα επεξεργάζεται και εκτελεί όλες τις προβλεπόµενες λειτουργίες 

(περιλαµβανοµένης της αποστολής απαντητικών, και άλλων, µηνυµάτων). 

 

Το υποσύστηµα mm platform έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού Java και µπορεί να εγκατασταθεί σε 

οποιαδήποτε λειτουργικό σύστηµα που υποστηρίζει Java όπως Linux, Windows, Solaris, MacOS. Στηρίζεται σε 

πολλαπλών επιπέδων (multi-tier) και αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική είναι ανοικτή, εύκολα 

επεκτάσιµη και παρέχεται API για την υλοποίηση καινούργιων υπηρεσιών  Για την διαχείριση της κίνησης, υλοποιεί 

ουρές υψηλών αποδόσεων µε την χρήση του πακέτου «concurrent» της java . Η συνεχής λειτουργία της 

συµπληρώνεται από την χρήση µηχανισµών αποθήκευσης της κατάστασης «Save state mechanism». Για την 

συνεργασία και επικοινωνία µε το ATL mme Gateway  αναπτύχθηκαν τεχνικές και αλγόριθµοι που επιτρέπουν την 

ανταλλαγή µέχρι και 100 µηνυµάτων το δευτερόλεπτο σε έναν εξυπηρετητή µέσων επιδόσεων.  

 

Tεχνικές Προδιαγραφές: 

• Περιβάλλον εκτέλεσης (Runtime Environment): IBM Java Development Kit 1.3.1 

• Βάση ∆εδοµένων: Database: PostgreSQL 7.1.3 

• ΕξυπηρετητήςWeb Server: Apache v1.3.20 with PHP 4.0.6 

• Λειτουργικό σύστηµα (OS): Οποιαδήποτε διανοµή Linux. 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 

• Full java implementation (run on all platforms) 

• Multi tier architecture 

• Open architecture 

• High efficiency priority queues for traffic management using "concurrent java package" 

• Save state mechanism 

• Optimized communication with the gateway 

• Open source database 

• API for VAS development 

• Web UI for administration and monitoring based on jsp and tomcat j2ee components 

• High sms rate 100 sms/sec 

 

Οι βασικές υπηρεσίες (generic services) που προσφέρει το υποσύστηµα ATL mm platform, είναι οι 

ακόλουθες:  
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• SMS Voice  

• SMS Vote 

• SMS Quiz 

• SMS Sweepstake 

• SMS Alerts (with multicast functionality) 

• SMS Register & Opt-out 

• SMS Chat 

 

SMS Voice: Ο οργανισµός ή η επιχείρηση που χρησιµοποιεί αυτή την υπηρεσία µπορεί να συλλέξει τη 

γνώµη του κοινού-στόχου, ερωτήσεις και απορίες. Οι συνδροµητές δικτύων κινητής τηλεφωνίας 

καλούνται, συνήθως µέσω ενός άλλου µέσου (διαφηµιστικά φυλλάδια, τύπος, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση), να στείλουν ένα SMS µήνυµα µε την ερώτηση / γνώµη τους σε ένα τετραψήφιο αριθµό. 

Η υπηρεσία προβλέπει ότι, εντός προκαθορισµένου διαστήµατος, οι συµµετέχοντες λαµβάνουν ως 

συνέχεια του µηνύµατος τους την απάντηση που θεωρείται σκόπιµη (απαντητικό µήνυµα). Η Μηχανή 

∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME παρέχει µάλιστα τη δυνατότητα διαφορετικής απάντησης σε κάθε 

ένα από τα εισερχόµενα µηνύµατα ή και σε οµάδες µηνυµάτων. 

 

SMS Vote: Η υπηρεσία αυτή παρέχει σε έναν οργανισµό ή σε µια επιχείρηση (συνήθως 

Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθµούς, ∆ήµους αλλά και αλυσίδες καταστηµάτων κλπ.) τη δυνατότητα άµεσων 

διεξαγωγής ψηφοφοριών µέσω SMS. Η συµµετοχή του κοινού-στόχου γίνεται πάλι µε την αποστολή 

ενός SMS σε έναν τετραψήφιο αριθµό. Όσοι συµµετέχουν στη ψηφοφορία λαµβάνουν µήνυµα 

επιβεβαίωσης της συµµετοχής τους. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, δίδεται η δυνατότητα 

ενηµέρωσης τους για το τελικό αποτελέσµατα. 

 

SMS Quiz: Μέσω της υπηρεσίας Quiz παρέχεται στους χρήστες της Μηχανής ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων 

ATL MME η δυνατότητα της διοργάνωσης διαγωνισµών µε ερωτήσεις ενός ή περισσοτέρων κύκλων. Η 

εγγραφή όσων επιθυµούν να συµµετέχουν στο Quiz ενεργοποιείται µε το πρώτο SMS µήνυµα που 

αυτοί αποστέλλουν απαντώντας σε µια ερώτηση που τους τίθεται µέσω ενός άλλου µέσου, του 

ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, µιας εφηµερίδας ή ενός περιοδικού (ή παρακινούµενοι από µιαν ειδική 

αναγραφή που περιλαµβάνεται στο περιτύλιγµα ενός προϊόντος – «on-pack promotion»). Στην 

περίπτωση που ο συµµετέχων απαντήσει σωστά, λαµβάνει στο κινητό του την δεύτερη ερώτηση. Για 

να απαντήσει σε αυτή, ξαναστέλνει ένα SMS µήνυµα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου αυτός 

απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις – τότε είναι και νικητής του Quiz – ή τερµατίζεται αυτοµάτως 

για αυτόν η υπηρεσία όταν απαντήσει λανθασµένα σε κάποια από τις ερωτήσεις. 

 

SMS Sweepstake: Η υπηρεσία αυτή διευκολύνει την δηµιουργία και τη διαχείριση ειδικών 

διαγωνισµών µέσω γραπτών µηνυµάτων SMS (για χρήση κυρίως από περιοδικά-εφηµερίδες και σε 

περιπτώσεις «on-pack promotions»). Οι συµµετέχοντες σε τέτοιους διαγωνισµούς «ανακαλύπτουν», 
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διαβάζοντας στο έντυπο ή στο περιτύλιγµα, έναν αριθµό και, στη συνέχεια, στέλνουν τον αριθµό αυτό 

µε ένα µήνυµα SMS. Στους συµµετέχοντες ανακοινώνεται αµέσως αν κέρδισαν ή έχασαν και τι. 

 

SMS Alerts (with multicast functionality): Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί ως ένα µέσο οργάνωσης, 

διαχείρισης και διεκπεραίωσης επικοινωνίας σε ειδικά γεγονότα και έκτακτες καταστάσεις. Το κοινό-

στόχος για να µπορέσει να λάβει αυτά τα µηνύµατα επικοινωνίας, πρέπει να έχει εγγραφεί σε 

προηγούµενο χρόνο στην υπηρεσία (παρέχεται φυσικά η δυνατότητα ενσωµάτωσης καταλόγων µε 

παραλήπτες µηνυµάτων που έχουν ήδη διαµορφωθεί). Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει επίσης την 

κατηγοριοποίηση δυνητικών παραληπτών µηνυµάτων σε οµάδες, και την αποστολή SMS µηνυµάτων 

σε αυτές (σε κάθε περίπτωση, τηρείται ιστορικό των µηνυµάτων που έχουν αποσταλεί). Σε άλλες 

περιπτώσεις, η ίδια υπηρεσία παρέχει σε µια επιχείρηση ένα «κανάλι» για την ταχύτατη ενηµέρωση 

εγγεγραµµένων συνδροµητών (targeted advertising / one-to-one marketing). Η ίδια υπηρεσία 

χρησιµοποιείται επίσης για τη δηµιουργία και αποστολή m-coupons. 

 

SMS Register & Opt-out: Η υπηρεσία «SMS Alerts», όπως και άλλες, συµπληρώνονται µε µηχανισµό 

«SMS register» και διασφαλίζουν τη διαχείριση επιλογής «SMS opt-out» (ο συµµετέχων µπορεί ανά 

πάσα στιγµή να δηλώνει την επιθυµία του να µην δέχεται στο εφεξής SMS µηνύµατα). 

 

SMS Chat: Η υπηρεσία αυτή αποτελεί ένα κανάλι διαλόγου µέσω SMS, µεταξύ συνδροµητών των 

∆ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας, που µπορεί να προβάλλεται, σε πραγµατικό χρόνο, σε ένα άλλο µέσο 

επικοινωνίας, την τηλεόραση ή µια γιγαντοοθόνη που εγκαθίσταται σε ένα σηµείο µαζικής 

προσέλευσης κοινού. Το κοινό στην περίπτωση αυτή συµµετέχει σε ένα «SMS δωµάτιο συζήτησης». 

Το δωµάτιο συζήτησης έχει «διεύθυνση» σε έναν τετραψήφιο αριθµό και λειτουργεί µε βάση ένα 

σύνολο κανόνων. Όσοι θέλουν να συµµετάσχουν σε ένα «SMS δωµάτιο συζήτησης» συντάσσουν 

µηνύµατα SMS σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας και τα αποστέλλουν στον τετραψήφιο αριθµό. 

Η υπηρεσία παρέχει δυνατότητες: α) εγγραφής / αποχώρησης από το δωµάτιο συζήτησης, β) 

ανταλλαγής προσωπικών µηνυµάτων, γ) ενεργοποίησης φραγής εισερχοµένων µηνυµάτων. 

2.4.1.3. ATL mm permission database 

Η λειτουργικότητα του υποσυστήµατος «permission database (ATL pdb)» συνίσταται στη διατήρηση 

του προφίλ (profile) και τις προτιµήσεις των συµµετεχόντων σε διαλογικές υπηρεσίες SMS-MMS 

Επικοινωνίας (data subjects) που υλοποιούνται µέσω της Μηχανής ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME, 

υποστηρίζοντας την αυστηρή διαφύλαξη της εµπιστευτικότητας των στοιχείων αυτών. Ουσιαστικά, το 

υποσύστηµα αυτό οφείλει να  εµπεριέχει το σύνολο της λειτουργικότητας «knowledge management» 

της Μηχανής ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME, να καταγράφει και να διαχειρίζεται ποσοτικά και 

ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός Project διαλογικών υπηρεσιών SMS 

Επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά τίθενται στη διάθεση των οργανισµών / επιχειρήσεων χρηστών της 
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Μηχανής ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME (data users), σε δύο µορφές: α) στοιχεία που αφορούν το 

προφίλ αυτών που συµµετέχουν σε ένα Project, όπως αυτό εξελίσσεται στο χρόνο, µέσα από τη 

συµµετοχή κάποιου σε περισσότερα Projects (self-evolving user profiles repository) και, β) στατιστικά 

στοιχεία από τη συµµετοχή του κοινού-στόχου σε ένα Project (π.χ. marketing campaign / TV show 

response rate, unique participants, fidelity rate).  

 

Το υποσύστηµα αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας και 

βασίζεται σε τεχνολογίες PHP & PostgreSQL. Τροφοδοτείται από το υποσύστηµα ATL mm 

platform µε τα στοιχεία συµµετοχής σε Projects διαλογικών υπηρεσιών SMS Επικοινωνίας, και 

αποθηκεύει την ακέραιη µορφή αυτών των στοιχείων, υποστηρίζοντας όµως, µε τις κατάλληλες 

τεχνολογίες την αυστηρή διαφύλαξη της εµπιστευτικότητας των «user profiles», στο πλαίσιο των 

όσων ορίζονται σχετικώς από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία (Κανονισµός αριθ. 1159/2000 της ΕΕ) και τις 

αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

Η τεχνολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τη διαφύλαξη της εµπιστευτικότητας των στοιχείων 

που περιέχονται στα «user profiles» στηρίχθηκε στη λογική της διατύπωσης και υποχρεωτικής 

εφαρµογής πολιτικής ελεγχόµενης πρόσβασης (mandatory privacy policy), πράγµα που καθιστά 

διαφανή τη λειτουργία του υποσυστήµατος σε οποιονδήποτε έλεγχο (audit) τρίτης έγκυρης ελεγκτικής 

οντότητας (δηµόσιας αρχής ή πιστοποιηµένης ιδιωτικής επιχείρησης). Για τη διαµόρφωση των 

πολιτικών (privacy policies) ακολουθήθηκε το πρότυπο «Platform for Privacy Preference (P3P)» (W3C) 

[4] και οι πρακτικές που έχουν προκύψει από την ερευνητική εργασία της IBM Research (Platform for 

Enterprise Privacy Practices, E-P3P) [5]ως επίσης και οι σχετικές οδηγίες του Οργανισµού για την 

Οικονοµική Συνεργασία και ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) [6]. 

 

2.4.1.4. ATL studio 

Το υποσύστηµα «studio» της Μηχανής ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME οφείλει να είναι το «front-

end» του συστήµατος. Πρόκειται για την διαδικτυακή διεπαφή (Web Interface) χρήσης, µέσω της 

οποίας γίνεται η διαχείριση των διαλογικών υπηρεσιών SMS Επικοινωνίας από τους οργανισµούς / 

επιχειρήσεις χρήστες (σχεδιασµός-παρακολούθηση). Σκοπός του ATL studio είναι να επικοινωνεί µε τα 

υποσυστήµατα ATL permission database & ATL mm platform για να παίρνει την πληροφορία που 

συνδέεται µε ένα Project διαλογικών υπηρεσιών SMS Επικοινωνίας, µε σκοπό να την παρουσιάσει 

στους χρήστες στην κατάλληλη µορφή (π.χ. database marketing, marketing campaign statistics). Οι 

τελευταίοι, για να χρησιµοποιήσουν τη διαδικτυακή διεπαφή χρήσης, θα πρέπει απλώς να ανατρέξουν 

σε έναν υπολογιστή συνδεδεµένο στο Ίντερνετ µέσω του πρωτοκόλλου HTTP, δηλαδή να 

ενεργοποιήσουν µια εφαρµογή Web browser.  
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Ένα πρώτο µόρφωµα του υποσυστήµατος αυτού αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας (χρειάζεται προφανώς περαιτέρω εξέλιξη). Οι ειδικά διαµορφωµένες ιστοσελίδες του 

ATL studio παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα όχι µόνο ανάγνωσης - επέµβασης για την 

πρόσθεση επιπλέον στοιχείων (read / write) αλλά και «τοπικής επεξεργασίας» (download) όλων των 

εισερχόµενων µηνυµάτων, και την εξαγωγή συνοπτικών στατιστικών αναφορών. Συνοπτικά, µέσω του 

ATL studio ο χρήστης µπορεί να εκτελέσει µια ολοκληρωµένη σειρά εργασιών που διευκολύνουν το 

σχεδιασµό και την παρακολούθηση (design-monitoring) ενός mobile Project. 

2.4.2. Η ροή της πληροφορίας στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων 
ATL MME 

Για να µπορέσουµε να καταλάβουµε ποια είναι η συν-λειτουργία των δοµηµένων υποσυστηµάτων, που 

έχουµε αναφέρει µέχρι στιγµής, θα δώσουµε µιαν εικόνα της ροής πληροφορίας από τη στιγµή που 

ένας συνδροµητής κινητής τηλεφωνίας (data subject) στέλνει ένα SMS µήνυµα, συµµετέχοντας, για να 

αναφέρουµε ένα παράδειγµα σε µια interactive τηλεοπτική εκποµπή (Project), µέχρι τη στιγµή που 

αυτός λαµβάνει ένα απαντητικό µήνυµα στο κινητό του. 

 

Σαν παράδειγµα χρησιµοποιήσουµε ένα SMS Vote Project που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια µιας 

πρόσφατης εκποµπής της ΕΡΤ, που προηγείτο της µετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων του EURO 

2004: 

 

Τίτλος: Euro pre Quiz 22/06 

Μπορεί η Εθνική οµάδα να αποκλείσει τη Γαλλία στα προηµιτελικά του 

EURO; 

Α) ΝΑΙ 

Ερώτηση και πιθανές 

απαντήσεις 

Β) ΟΧΙ 

Απαντητικό µήνυµα ΝΑΙ 

Απαντητικό µήνυµα ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΤΟΥ EURO 2004 

ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΡΤ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. 

ΕΡΤSMS 

Ηµεροµηνία Εκκίνησης 22/06/2004 18:35:00 

Ηµεροµηνία Λήξης 22/07/2004 18:35:00 

Κανάλια SMS 4160 EURO 

Πίνακας 2: Περιγραφή του Project Euro pre Quiz 22/06. 
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Ο συµµετέχων για να λάβει µέρος πρέπει να γράψει ένα µήνυµα της µορφής «EURO [A ή Β]  και να το 

στείλει στο 4160. Έστω ότι ο αυτός στέλνει ένα µήνυµα της µορφής EURO A στο 4160. Τι θα συµβεί 

µετά, φαίνεται στην Εικόνα που ακολουθεί:  

  

mm  gateway

mm platform

PLATFORM

GATEWAY
Mobile Network (SMSCs) 

Mobile Network (SMSCs) 

mm platform

mm  gateway

 

Εικόνα  5: Πορεία SMS µηνύµατος από τον συνδροµητή (data subject) και απαντητικό 

SMS. 

 

Το SMS µήνυµα λαµβάνεται από το αντίστοιχο κέντρο αποστολής και λήψης µηνυµάτων (SMS-C) του 

Παρόχου ∆ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας και προωθείται στο υποσύστηµα ATL mm gateway και στη 

συνέχεια, φθάνει στο ATL mm platform. Αυτό το υποσύστηµα δέχεται το µήνυµα, το επεξεργάζεται µε 

κριτήριο το «keyword», στην περίπτωση µας το «EURO», το κατατάσσει στο αντίστοιχο Project (Euro 

pre Quix 22/06) και στέλνει το απαντητικό SMS (αν υπάρχει ενεργοποιηµένη η πρόβλεψη απαντητικού 

SMS). Το απαντητικό µήνυµα αποστέλλεται από το υποσύστηµα ATL mm platform στο ATL mm 

gateway, το οποίο ελέγχει τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη και δροµολογεί το 

µήνυµα στο αντίστοιχο κέντρο λήψης µηνυµάτων των παροχέων ∆ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας.  

 

Παράλληλα (βλ. επόµενη Εικόνα): 

 

Η πληροφορία που συλλέγεται στο υποσύστηµα ATL mm platform µεταφέρεται στο υποσύστηµα ATL 

mm permission database (το τελευταίο ενηµερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα). Η πληροφορία 

που µεταφέρεται (αντικείµενα πληροφορίας / information objects) περιλαµβάνει το Project αναφοράς 

(Euro pre Quix 22/06) καθώς και το σύνολο των µηνυµάτων που  συνδέονται µε αυτό. Η πληροφορία 
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αυτή είναι δοµηµένη µε ένα συγκεκριµένο τρόπο XML Schema – XML Data. Από τη στιγµή που αυτά 

τα «αντικείµενα πληροφορίας» φτάνουν στην ATL mm permission database, και δηµιουργείται το 

προφίλ του συγκεκριµένου συµµετέχοντος (data subject) – αν δεν υπάρχει. Αν έχει σχηµατιστεί 

προηγουµένως, προστίθεται η αντίστοιχη πληροφορία σε αυτό. Τέλος, ο ∆ιαχειριστής σύµφωνα µε 

τους κανόνες άδειας (policy rules) παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του ATL studio (data users / 

εν προκειµένω την ΕΡΤ) να δουν ολόκληρη ή µέρος της πληροφορίας που περιέχει το σύστηµα. 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη (data user) να εµπλουτίσει το Project µε συµπληρωµατικά 

περιγραφικά στοιχεία που βοηθούν στην οµαδοποίηση και στην εξόρυξη χρήσιµης πληροφορίας για 

περαιτέρω χρήση και επεξεργασία.  

 

…

Quiz

Multicast

Chat

Vote

Alerts

Opinion

ATL 
mm platform

PROFILESDATA COLLECTION

PRIVACY 
POLICIES

PRIVACY 
POLICIES 

RULES

EVERY
24 HOURS

Παρουσίαση
αναφορών &
στατιστικών
στοιχείων

Σχεδιασµός
& Ανάπτυξη
υπηρεσίας

∆ιαχείριση
υπηρεσίας

ATL studio

U
P
D
A
T
E

USERS

OCCASIONNALLY

PROFILE SUBSET

 

Εικόνα  6: ATL mm permission database και ATL studio. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛΣ  

3.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται ο σχεδιασµός των λειτουργικών µερών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Προφίλς που περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME. Η κατεύθυνση σχεδιασµού 

προβλέπει: α) ένα µέρος που αντιστοιχεί στην (εσωτερική) υποδοµή οργάνωσης και επεξεργασίας της 

πληροφορίας (back-end) και, β) µια «βιτρίνα» (front-end) που οργανώνει την παρουσίαση της 

πληροφορίας µε βάση τους κανόνες (rules) που εµπεριέχονται στην οργάνωση της υποδοµής. Η 

λειτουργικότητα του µέρους «εσωτερική υποδοµή οργάνωσης και επεξεργασίας της πληροφορίας 

(back-end)» υλοποιείται από το σύστηµα «ATL permission database» και τη λειτουργικότητα του 

µέρους «βιτρίνα (front-end)» από το σύστηµα «ATL studio». 

3.2. Τι είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς (Customers 
Profiles Portfolio Management) 

Είναι πλέον γενικά παραδεκτό ότι η ένταση του βιοµηχανικού ανταγωνισµού επιβάλλει την υιοθέτηση 

καινούργιων επιχειρηµατικών πρακτικών, µε σηµείο αναφοράς τον καταναλωτή και την καινοτοµία που 

εισάγεται σε «συνεργασία» µε τον καταναλωτή [8]. Αυτό εξηγεί άλλωστε τις επενδύσεις που έχουν 

γίνει τελευταία, παρά το γενικό δισταγµό να επενδύσει κανείς στην τεχνολογία, σε τεχνολογίες όπως 

το CRM (Customer Relationship Management) και το E-marketing. Η «στροφή» προς τον καταναλωτή 

συνεπάγεται προφανώς αυξηµένη προσπάθεια για την κατανόηση των διαθέσεων του και, κυρίως, της 

συµπεριφοράς του στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, το µάρκετινγκ, µια σχεδόν αναλφάβητη 

τεχνολογικά δραστηριότητα της επιχείρησης µέχρι σήµερα, βρίσκεται κάτω από αυξηµένη πίεση να 

υιοθετήσει τεχνικές και τεχνολογίες µέτρησης της συµπεριφοράς των καταναλωτών και της 

αντίδρασης τους σε καµπάνιες µάρκετινγκ (marketing automation techniques & metrics). Η διεθνής 

συµβουλευτική εταιρεία Gartner έχει δώσει σε αυτή τη καινούργια δραστηριότητα που υποστηρίζεται 

από πολύπλοκες τεχνολογίες, την ονοµασία «Marketing Resources Management» [8]. Περιλαµβάνει 

πολλά στάδια, ξεκινώντας από τη συστηµατική συλλογή της αντίδρασης του καταναλωτή (customer 

feedback) και φτάνοντας στη µέτρηση και την αναφορά (measurement and reporting). 

 

Το να συλλέγει κάποιος την αντίδραση του καταναλωτή για να εµπλουτίσει µε αυτή τις στρατηγικές 

µάρκετινγκ, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Εδώ και πολλά χρόνια συµβαίνει, µε µεθόδους που όλοι 

γνωρίζουµε, εκ των οποίων η απλούστερη είναι η έρευνα αγοράς. Όµως, οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλάζουν δραµατικά την κατάσταση, στο βαθµό που 

επιτρέπουν σε αυτή την πληροφορία να αποθηκεύεται και να γίνεται αντικείµενο πολύπλοκης 

επεξεργασίας. Όπως γράφουµε σε ένα πρόσφατο άρθρο [10]: 
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«Getting customer feedback and integrating it to product design process, or using it to build an 

effective marketing strategy, is not a marketing innovation per se. It has always been a common 

practice, exercised through multiple qualitative searches that marketers conduct to understand how 

customers value product characteristics and also, via observation of the behavior of carefully designed 

focus groups. The process mostly bases on collecting stories that customers spell when they are 

interviewed and asked to reveal their ex-ante preferences, before a new product is designed, or 

explain their ex-post attitudes vis-à-vis a product they have bought and tasted, or simply learned 

about from a friend. 

 

New Information and Communication Technologies:  

 

Transform these stories into «information objects» that can be stored and processed by powerful 

enterprise data warehouse infrastructures. 

 

Add new interaction channels with customers (Web, Mobile, Instant Messaging) that provide to the 

enterprise opportunities for initiating interactive dialogs and real time/right time bi-directional 

communication with the customer, thus generating for a potential customer a whole information-

based experience with a product, prior to touching it. 

 

Create opportunities for effective (and profitable) management of the data collected from 

continuously tracking customer behaviors (measurement and reporting or even more complex 

analytics, such as financial and volume forecasting, return on investment, marketing mix allocations, 

scenario planning and simulation) ». 

 

Για την επιχείρηση, πρόκειται για ένα καινούργιο πρόβληµα που συνίσταται στην κατανόηση των 

µεθόδων, της στρατηγικής που θα οδηγήσει στην αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας για την 

απόκτηση «πλεονεκτήµατος στον ανταγωνισµό» (competitive advantage). Στην καρδιά αυτού του 

προβλήµατος βρίσκεται το θέµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της πληροφορίας που συλλέγεται 

από την παρατήρηση της συµπεριφοράς του καταναλωτή. Έχουµε γράψει για αυτό [10]11: 

 

«Managers might face the individualization of their markets in the sense that they should learn how to 

create installed customer bases, sustain, expand and make them more and more lucrative. In this 

context, the most crucial issues are to manage these installed bases as a portfolio of user profile and 

                                                

11 Βλ. επίσης [11] 
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organize (and leverage) direct customer feedback by developing complex, self-evolving user profiles 

repositories. A user profile provides a historical description of the behavior of a prospect or 

customer interacting with a particular company or product(s), where the essential 

entities of the description are pairs of objects (or events) and attitudes. To give an example, 

the profile of an Internet user looks like a table consisting of sites he has accessed and navigated (the 

object) and characteristic behavioural variables, such as duration of visit to each of those sites, 

number of page views during each visit, properties of items viewed, visiting rate (attitudes) etc. – 

information that is provided through Internet clickstream data. While in a mobile marketing channel, 

the user profile certainly includes all the campaigns where a mobile subscriber participated (the 

event), and also information about his attitude while participating in those campaigns, as, for 

example, response date and time, conducted actions (such as participation in a SMS poll or expression 

of an opinion through a SMS message), content of response message, participation rate etc. 

(attitudes). In other words, a user profile builds, from marketing data, a historical summary 

of each prospect/customer’s behavior, which is updating not only through the 

accumulation of new marketing information but also with transaction data». 

 

Η συλλογή στοιχείων από τη συµπεριφορά του καταναλωτή στο χρόνο, και η διαχείριση portfolios µε 

προφίλ καταναλωτών (Customers Profiles Portfolio Management), προϋποθέτει την ανάπτυξη των 

αντίστοιχων τεχνολογικών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Προφίλς. Όµως το θέµα, λογικά, γεννά αµέσως 

την ανάγκη εξεύρεση λύσεων αποτελεσµατικής διαφύλαξης του απορρήτου αυτών των στοιχείων 

αυτών που αναµφισβήτητα περιέχουν προσωπικά δεδοµένα. Επιβάλλει δηλαδή την διατύπωση των 

σχετικών πολιτικών που να ρυθµίζουν τη λειτουργία των συστηµάτων ∆ιαχείρισης Προφίλς (privacy 

policies) αλλά και την εφαρµογή µεθόδων αυτο-ρύθµισης (self-regulation / technology embedded). Η 

Εικόνα που ακολουθεί συνοψίζει αυτή την παράγραφο. 

• T
• E
• C
• H
• N
• O
• L
• O
• G
• Y

• Needs for :
– Effective management of 

marketing resources 
• Systematic collection of customer 

feedback
• Provision of measurement and 

reporting
– Effective privacy protection

• Privacy policies
• Self Regulation (technology 

embedded)

 

Εικόνα  7: Οι ΤΠΕ δηµιουργούν νέες δυνατότητες και εγείρουν θέµατα privacy. 
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3.3. ∆ιαχείριση προφίλς στο Web και στο Κινητό 

Από τότε που εµφανίστηκε το Ίντερνετ, ως µέσο για πληροφόρηση και εµπορικές συναλλαγές, η 

µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την αποθήκευση της πληροφορίας που συλλέγεται από το χρήστη 

(Internet user) ήταν το προφίλ. Η επισκεψιµότητα των web sites (web audience), µια σηµαντική 

παράµετρος για την προσέλκυση διαφήµισης, µετράται µέσα από την παρακολούθηση προφίλς 

συµπεριφοράς τυπικών χρηστών που ανήκουν σε ένα προεπιλεγµένο δείγµα. Κυρίως όµως, πολλές από 

τις υπηρεσίες στο Ίντερνετ στηρίζονται σε προφίλς χρηστών, διότι αυτά διευκολύνουν τη παροχή  

προσωποποιηµένου περιεχοµένου στους χρήστες [12, 13]. Τα προφίλ προέρχονται από µία αρχική 

περιγραφή που δίνει ο χρήστης (η οποία περιλαµβάνει τα «βασικά χαρακτηριστικά» του χρήστη αλλά 

και «δευτερεύοντα χαρακτηριστικά», ζευγάρια από «προτιµήσεις» και τις αντίστοιχες τιµές τους), και 

συµπληρώνεται από άλλα στοιχεία που προκύπτουν από τη αλληλεπίδρασης του χρήστη µε την 

υπηρεσία. Η αλληλεπίδραση αυτή περιγράφεται από τα «clickstreams». Με την χρήση των απλών και 

πλούσιων σε πληροφορία δεδοµένων που παρέχουν τα clickstreams, κυρίως σε θέµατα όπως, α) πόσες 

φορές επισκέφτηκαν το δικτυακό τόπο, β) πόσο χρόνο δαπάνησαν στο δικτυακό τόπο, γ) το είδος των 

ιστοσελίδων που επισκέφτηκαν, δηµιουργείται το προφίλ ενός χρήστη στηριζόµενο στη συµπεριφορά 

που αυτός παρουσιάζει κατά την πλοήγηση του µέσα σε ένα δικτυακό τόπο. Οι αλλαγές που 

παρουσιάζουν οι παράµετροι αυτοί µέσα στο χρόνο παρέχουν επιπρόσθετη χρήσιµη πληροφορία, 

χρήσιµη για την κατανόηση της συµπεριφοράς των χρηστών. 

 

Στην κινητή τηλεφωνία, δεν έχουµε δει ανάλογη δραστηριότητα στον τοµέα της παρατήρησης της 

συµπεριφοράς των χρηστών των υπηρεσιών δεδοµένων. Μια κάπως σχετική προσπάθεια οργάνωσης 

προφίλ έχει γίνει µε σκοπό την αποστολή προσωποποιηµένου περιεχοµένου, που να ανταποκρίνεται 

στις προτιµήσεις ενός συνδροµητή, αλλά και προσαρµοσµένου και στις δυνατότητες του κινητού 

τηλεφώνου του χρήστη [14]. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι πηγές πληροφορίας για την δηµιουργία 

του προφίλ είναι: α) ο ίδιος ο συνδροµητής ο οποίος παρέχει προσωπικά του στοιχεία και, β) ο 

Παροχέας  ∆ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας που δίνει την πληροφορία για την ακριβή θέση του χρήστη. 

 

Σε αυτή τη µεταπτυχιακή εργασία σχεδιάσαµε και δηµιουργήσαµε ένα σύνολο µηχανισµών που 

υποστηρίζουν τη διαχείριση προφίλς καταναλωτών (customers / data subjects) που συµµετέχουν σε 

Projects (ή operations) διαλογικών υπηρεσιών SMS επικοινωνίας (επεκτάσιµη ώστε να ενσωµατώνει 

και την τεχνολογία MMS) – mobile customers profiles. Τα δεδοµένα που συµπληρώνουν τα προφίλς 

συλλέγονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών των Projects και προέρχονται από την ίδια τη 

διαδικασία συµµετοχής των καταναλωτών (data subjects) – χωρίς να µεσολαβεί κανένας µηχανισµός 

του τύπου «cookies» (βλ. εικόνα που ακολουθεί). 



                                                                                                                                            Σελίδα 41 από 144 

1. Data collected through SMS 
Operations (Mobile Marketing, 
Interactive TV/Radio)

2. Data  are provided directly from the 
participant. (SMSStreams)

1. The equivalent of the WEB clickstream
2. ClickStreams: capture cross-sectional

variation in site-visit behavior as well as
changes over time as visitors gain

 

Εικόνα  8: Mobile Customer Profiles / Η φύση της συλλογής δεδοµένων. 

 

3.4. ∆ιαχείριση προφίλς στο Κινητό: Αρχές σχεδιασµού των 
συστηµάτων ATL permission database & ATL studio 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς που αναπτύξαµε στο πλαίσιο αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας, για 

τις ανάγκες παρατήρησης και αξιοποίησης της συµπεριφοράς των συµµετεχόντων σε mobile Projects 

σε ένα πλαίσιο που υλοποιεί κανόνες διαφύλαξης του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων 

(effective management of marketing resources / effective privacy protection), στηρίζεται στη λογική 

του σχεδιασµού ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (content management system), 

περιλαµβάνει δηλαδή:  

• ένα µέρος που αντιστοιχεί στην (εσωτερική) υποδοµή οργάνωσης και επεξεργασίας της 

πληροφορίας (back-end) και, 

•  µια βιτρίνα (front-end) που οργανώνει την παρουσίαση της πληροφορίας µε βάση τους 

κανόνες (rules) που εµπεριέχονται στην οργάνωση της υποδοµής.  

Η λειτουργικότητα του µέρους «εσωτερική υποδοµή οργάνωσης και επεξεργασίας της 

πληροφορίας (back-end)» υλοποιείται από το σύστηµα «ATL permission database» και τη 

λειτουργικότητα του µέρους «βιτρίνα (front-end)» από το σύστηµα «ATL studio» (βλ. και 

Κεφάλαιο 2 του παρόντος). 
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Εικόνα  9: Τα δύο συστήµατα, ATL mm permission database και το ATL studio. 

 

Το βασικά στοιχεία σε αυτή την υποδοµή είναι:  

• τα αντικείµενα πληροφορίας (information objects) και 

• τα (διαφορετικά) είδη χρηστών, οι οποίοι αλληλεπιδρούν µε το σύστηµα ο καθένας µε τον δικό 

του τρόπο.  

 

Ως αντικείµενα πληροφορίας θεωρούµε τα Project και τα προφίλς (customer profile). Ένα Project 

είναι η εκτέλεση (execution) µιας διαλογικής υπηρεσία SMS επικοινωνίας που πραγµατοποιείται µέσα 

σε ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα, υποστηριζόµενη από τη λειτουργικότητα του υποσυστήµατος 

ATL mm platform. Κάθε Project περιέχει βασικά περιγραφικά στοιχεία (όνοµα, ηµεροµηνία έναρξης – 

λήξης, απαντητικό µήνυµα κλπ.) και συνοδεύεται από τα µηνύµατα που έστειλαν όσοι έλαβαν µέρος 

σε αυτό (customers / data subjects). Με βάση τα SMS µηνύµατα των συµµετεχόντων (SMS streams) 

σε ένα ή περισσότερα Projects, σχηµατίζονται, και εξελίσσονται στο χρόνο, τα προφίλς (customer 

profiles) των συµµετεχόντων, τα οποία αποτυπώνουν στοιχεία της συµπεριφοράς τους (behaviors). 

Όπως επισηµαίνουµε αλλού [10]: 

 

«A mobile customer profile provides a historical description of the behavior of a prospect or customer 

interacting with a particular company or product(s), where the essential entities of the description are 

pairs of objects (or events) and attitudes. It includes all the Projects where a mobile subscriber 

participated (the event), and also information about his attitude while participating in those Projects, 

as, for example, response date and time, conducted actions (such as participation in a SMS poll or 

expression of an opinion through a SMS message), content of response message, participation rate 

etc. (attitudes)». 

 

Ορίζουµε δύο κατηγορίες χρηστών. Τον συµµετέχοντα (data subject / customer), ο οποίος 

παρέχει τη πληροφορία µε βάση την οποία δηµιουργούνται τα προφίλς. Αλληλεπιδρά µε το σύστηµα, 
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αποστέλλοντας µηνύµατα συµµετοχής του σε Projects, και ενεργοποιώντας – απενεργοποιώντας το 

προφίλ του µε µεθόδους opt-in & opt-out. Τον χρήστη (data user) της πληροφορίας που περιέχει το 

σύστηµα, ο οποίος µπορεί να διαχειρίζεται τη λειτουργικότητα του συστήµατος και να διαβάζει 

(viewing) την πληροφορίας που συγκεντρώνεται, δηλαδή τα στοιχεία που περιέχονται στα Projects και 

στα εξελισσόµενα στο χρόνο προφίλς.  

 

Υπενθυµίζουµε ότι η πληροφορία που συγκεντρώνεται εδώ, και γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας για 

τους σκοπούς που έχουν ήδη αναφερθεί, παρέχεται από το υποσύστηµα «ATL mm platform» το οποίο 

εκτελεί τις απαραίτητες λειτουργίες για την διεξαγωγή (execution) των διαλογικών υπηρεσιών SMS 

επικοινωνίας.  

3.4.1. Η σχεδιαστική φιλοσοφία του συστήµατος ATL permission 

database 

Όπως παρουσιάζεται στην προηγούµενη εικόνα, το σύστηµα ATL permission database αποτελεί την 

εσωτερική υποδοµή που διαχειρίζεται την πληροφορία από τη συµµετοχή των καταναλωτών σε mobile 

Projects σε ένα πλαίσιο που υλοποιεί κανόνες διαφύλαξης του απορρήτου των προσωπικών 

δεδοµένων. Η πληροφορία αυτή φτάνει αδόµητη, και οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρµοστούν για 

την οργάνωση της είναι η κατηγοριοποίηση της, η τροποποίηση της (αν χρειάζεται, µε τη µορφή 

πρόσθεσης συµπληρωµατικών στοιχείων) και η παρουσίαση της µε διαφορετικούς τρόπους στους 

χρήστες του συστήµατος (data users).  

 

Η πληροφορία που «συλλαµβάνεται» από την εξωτερική πηγή, είναι τα Projects και τα µηνύµατα που 

τα συνοδεύουν. Όµως, τόσο η πληροφορία που περιγράφει ένα Project, όσο και αυτή που συνδέεται  

µε τα µηνύµατα των συµµετεχόντων σε αυτό, έχουν «ιδιοκτήτη». Ο ιδιοκτήτης του Project έχει την 

κυριότητα όλης της πληροφορίας που συνδέεται µε αυτό (και κανένα δικαίωµα στην πληροφορία που 

περιέχεται σε ένα Project άλλου ιδιοκτήτη) ενώ ο συµµετέχων (data subject) δίνει την άδεια – 

συγκατάθεση (και µπορεί βέβαια να την αναιρεί) για την χρήση της πληροφορίας που συνοδεύει το 

µήνυµα του. Με βάση αυτά, το σύστηµα ATL permission database πρέπει να υλοποιεί µία πολιτική 

διαχείρισης της πληροφορίας που συγκεντρώνεται, που να εγγυάται την παροχή πρόσβασης σε 

επιλεγµένες και φιλτραρισµένες πληροφορίες σε αυτούς που έχουν τη σχετική εξουσιοδότηση αλλά και 

το δικαίωµα στους καταναλωτές (data subjects) να διακόπτουν ανά πάσα στιγµή τη συµµετοχή τους 

σε ένα Project και να σταµατούν τη διαδικασία σχηµατισµού προφίλ.  

 

Έτσι, θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχουµε να διαχειριστούµε «άδειες» δύο κατευθύνσεων. Από τη 

στιγµή που ένας συµµετέχων (data subject) στέλνει το µήνυµα του σε ένα Project, θεωρούµε ότι 

αυτοµάτως παρέχει στον «ιδιοκτήτη» του Project (µαζί µε τη συγκατάθεση του να λαµβάνει άλλα 

µηνύµατα στο πλαίσιο «διαλόγων» / permission based operations) την άδειας χρήσης της 
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πληροφορίας που περιέχει το µήνυµα του. H άδεια όµως αυτή πρέπει ανά πάσα στιγµή να µπορεί να 

αναιρείται αυτόµατα µε την πρόβλεψη πολιτικών opt-out. Ταυτόχρονα όµως, ένα άλλο καθεστώς 

άδειας πρέπει να εφαρµόζεται πάνω στα δεδοµένα, µε το να παρέχονται ρόλοι (role based access)12 

στους ιδιοκτήτες των Projects (χρήστες του συστήµατος / data users).  

 

Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι για τη διαχείριση της πληροφορίας που περιέχει αυτό το σύστηµα, 

χρειάζεται η διατύπωση και υλοποίηση µιας πολιτική προστασίας του απορρήτου των προσωπικών 

δεδοµένων (effective privacy policy). Η πολιτική αυτή αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος. 

Υιοθετεί αντίστοιχους κανόνες που εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας προσωπικών 

δεδοµένων και υποστηρίζονται από την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ΟΟΣΑ 

και άλλους οργανισµούς που ενεργοποιούνται στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών [6, 

5,21,22]. 

 

Στην Εικόνα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η σειρά µε την οποία εφαρµόζονται οι άδειες και οι 

κανόνες, που παρουσιάζονται περιληπτικά παραπάνω, και αναλύονται στο επόµενο κεφάλαιο. Από τη 

στιγµή που εισέρχονται τα δεδοµένα στο σύστηµα ATL permission database ελέγχεται η φύση της 

άδειας που έχει δώσει ο συµµετέχων (data subject)13, ενώ ταυτόχρονα εφαρµόζονται οι απαραίτητοι 

κανόνες διαφύλαξης του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων κατά την επεξεργασίας αυτών µε 

σκοπό τη χρήση τους από τους «ιδιοκτήτες» των Projects (data users). Αφού πλέον η πληροφορία 

είναι φιλτραρισµένη και ακολουθεί τους κανόνες που έχουν υλοποιηθεί, ο χρήστης του συστήµατος 

µπορεί να «διαβάσει» τη πληροφορία στο υποσύστηµα ATL studio, το οποίο αποτελεί και την βιτρίνα 

της όλης υποδοµής. 

                                                

12 Σε ένα σύστηµα ελέγχου στηριζόµενο σε ρόλους (role-based access control ), οι άδειες χρήσης συσχετίζονται µε ρόλους που 
ανατίθενται στους χρήστες. Κάθε ρόλος αντιστοιχεί σε µία λειτουργία του συστήµατος (πχ. ανάγνωση πληροφορίας, ανανέωση 
πληροφορίας) και ανατίθεται σε χρήστες ή σε οµάδες χρηστών. Τα δικαιώµατα χρήσης  λοιπόν του κάθε χρήστη ορίζονται από 
την ταυτότητα του χρήστη, αλλά και από τις οµάδες χρήσης που είναι µέλος. Με αυτόν τον τρόπο πραγµατοποιείται διαχείριση 
των αδειών χρήσης, συσχετίζοντας χρήστες - οµάδες χρηστών µε δικαιώµατα [17]. 
13 Το σύστηµα δέχεται από το στοιχείο ATL mm platform δεδοµένα µε διαφορετικές µορφές opt-in (soft opt-in, full opt-in), βλ. 
επόµενο κεφάλαιο. Επίσης, µπορεί να δέχεται δεδοµένα από εξωτερικές πηγές (π.χ., opt-in lists), µε άλλες διαβαθµίσεις (βλ. 
επόµενο κεφάλαιο). 
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Εικόνα  10: Οργάνωση του συστήµατος. 

 

3.4.2. Η σχεδιαστική φιλοσοφία του συστήµατος ATL studio 

Αποτελεί στην ουσία, όπως εξηγήσαµε προηγουµένως, τη βιτρίνα του συστήµατος. Η βασική 

λειτουργία του ATL studio είναι να  δέχεται την φιλτραρισµένη πληροφορία από την ATL mm 

permission database και να την παρουσιάζει στον εξουσιοδοτηµένο χρήστη, ενώ παράλληλα να του 

επιτρέπει να εφαρµόσει λειτουργίες διαχείρισης και αξιοποίησης της πληροφορίας αυτής για σκοπούς 

που έχουν εξηγηθεί παραπάνω. Στο πλαίσιο αυτό το ATL studio υλοποιεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

 

• ∆ιαχείριση και ∆ιαµόρφωση της πληροφορίας (view & update) 

• Εύρεση (search) 

• Στατιστικά χρήσης (mobile Project statistics) 

 

Επιπλέον, το ATL studio συµπληρώνεται και από άλλες λειτουργικότητες µε στόχο από τη µία πλευρά 

να αποτελέσει τον ενδιάµεσο (broker agent) που θα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας µε τρίτα 

συστήµατα (ή απλώς να µεταβιβάζει την πληροφορία σε τρίτους), και από την άλλη να δηµιουργήσει 

τον χώρο για το σχεδιασµό νέων διαλογικών υπηρεσιών SMS επικοινωνίας που να στηρίζονται σε 

συµπεράσµατα από υπάρχοντα δεδοµένα.  
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Ένας από τους ρόλους του ATL studio είναι να επικοινωνεί µε τρίτα συστήµατα, του είδους του ATL 

mm platform (broker agent). Ένας τέτοιος ρόλος όµως είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και µάλλον 

υπερβαίνει το πλαίσιο αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας. Ο σχεδιασµός του ATL studio περιορίζεται 

λοιπόν σε λειτουργίες που θα το καταστήσουν ενδιάµεσο σε µεταβίβαση της πληροφορίας που 

περιέχεται στο σύστηµα σε κάποιον τρίτο. Ουσιαστικά πρόκειται για συναλλαγές (transactions), που 

πραγµατοποιούνται κάτω από συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές, αφορούν κυρίως την ποιότητα της 

πληροφορίας και τη µορφή που πρέπει να έχει, ανάλογα µε την εξωτερική πηγή στην οποία η 

πληροφορία µεταβιβάζεται. Παραδείγµατα εξωτερικών πηγών: ένας τρίτος χρήστης που ζητά τα 

δεδοµένα σε κάποιο γνωστό πρότυπο όπως XML, καθώς και η ίδια η ATL mm platform, στην οποία 

δηµιουργείται ένα απευθείας κανάλι για την εισαγωγή πληροφορίας. Όλες αυτές οι λειτουργίες 

περιγράφονται παρακάτω, σε αυτό το Κεφάλαιο. 

 

Ένας άλλος ρόλος του ATL studio είναι να αποτελέσει τον χώρο για το σχεδιασµό νέων διαλογικών 

υπηρεσιών SMS επικοινωνίας. Καταλαβαίνοντας αυτή την απαίτηση, στην ουσία εµβαθύνει κανείς στη 

λειτουργικότητα του ATL studio. Στην ουσία, το ATL studio παρεµβαίνει τόσο στο αρχικό (Design)  

όσο και στο τελικό στάδιο (Tracking & reporting) του κύκλου ζωής µιας διαλογικής υπηρεσίας SMS 

επικοινωνίας. 

 

O κύκλος ζωής µιας διαλογικής υπηρεσίας SMS επικοινωνίας αποτελείται από τα εξής 

επαναλαµβανόµενα στάδια: 

DEVELOPMENT

2

DESIGN

1

TRACKIN
G

& R
EPORTIN

G
4

E
X
E
C
U

T
IO

N

3

•Set business objectives
•Define success rates
•Decide service modules
(text-to-win, quiz, poll, 
coupons etc.)

Build or acquire opt-in 
lists

•Implement the 
services modules
•Send messages & 
verify delivery
•Collect responses

•Track real time data
•Provide response rates

 

 

Εικόνα  11: O κύκλος ζωής διαλογικής υπηρεσίας SMS επικοινωνίας. 

 

Στα στάδια 1 και 4, το ATL studio πρέπει να µπορεί να συνεισφέρει µε την διάθεση στατιστικής 

πληροφορίας, σε συνδυασµό ίσως µε την χρήση µίας βιβλιοθήκης µε επιτυχηµένα mobile Project 
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cases, µπορούν να βοηθήσουν έναν χρήστη να αποκτήσει όλη την πληροφορία που χρειάζεται για να 

σχεδιάσει µία νέα επιτυχηµένη διαλογική υπηρεσία SMS επικοινωνίας (συµπληρωµατικώς, µε τη 

δηµιουργία ερωτήσεων - φιλτραρισµένων κανόνων). Η λειτουργικότητα αυτή, πρέπει να 

συµπληρώνεται µε τη δυνατότητα «καθοδήγησης» του στοιχείου ATL mm platform (ταυτόχρονη 

δηµιουργία και ενεργοποίησης Project στα δύο στοιχεία, ATL studio & ATL mm platform). Άλλες 

συµπληρωµατικές λειτουργίες του ATL studio: 

3.5. Η επικοινωνία µε τα άλλα υποσυστήµατα του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME 

Μετά το σχεδιασµό της λειτουργικότητας των συστηµάτων ATL permission database & ATL studio 

προκύπτει το θέµα της φυσιολογικής ένταξης τους στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME 

(ATL Messaging Management Engine). Το πρόβληµα αυτό συνίσταται ουσιαστικά στην προτυποποίηση 

της µεταφοράς δεδοµένων από το υποσύστηµα ATL mm platform στο υποσύστηµα ATL permission 

database. 
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Εικόνα  12: Το σύστηµα ATL ΜΜΕ. 
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Εικόνα  13: ATL Permission Database & ATL Studio. 

 

Οι βασικοί τρόποι αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι: 

1) Λύση 1: Χρήση ενιαίας βάσης ανάµεσα στα υποσυστήµατα  

2) Λύση 2: Ταυτόχρονη αντιγραφή της πληροφορίας µε την εισαγωγή στη βάση σε µία 

δεύτερη εξωτερική βάση 

3) Λύση 3: Εξαγωγή της πληροφορίας από την ATL mm platform σε κάποια γνωστή µορφή 

και εισαγωγή της στην ATL permission database 

Κάθε ένας από τους τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος έχει τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατά του τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Λύση 1: Χρήση 

ενιαίας βάσης 

ανάµεσα στα 

υποσυστήµατα 

Λύση 2: Ταυτόχρονη 

αντιγραφή της 

πληροφορίας µε την 

εισαγωγή στη βάση σε 

µία δεύτερη εξωτερική 

βάση 

Λύση 3: Εξαγωγή της πληροφορίας από την ATL mm 

platform σε κάποια γνωστή µορφή και εισαγωγή της 

στην ATL permission database 

Πλεονεκτήµατα 

Χρήση των 

δεδοµένων σε 

πραγµατικό χρόνο 

Μειονεκτήµατα 

Πλεονεκτήµατα 

Χρήση των δεδοµένων 

σε πραγµατικό χρόνο 

Μειονεκτήµατα 

Επιβάρυνση της 

Πλεονεκτήµατα 

(α)Αν και περιγράφει την δοµή της ATL mm platform 

δίνει τη δυνατότητα για την εισαγωγή δεδοµένων και 

από τρίτες πηγές που ακολουθούν παρόµοια 

περιγραφή των δεδοµένων της. 
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Επιβάρυνση της 

λειτουργίας της 

πλατφόρµας µε 

αποτέλεσµα µείωση 

της επεξεργασίας 

µεγάλου αριθµού 

µηνυµάτων στον ίδιο 

χρόνο.  

 

λειτουργίας της 

πλατφόρµας µε 

αποτέλεσµα µείωση 

της επεξεργασίας 

µεγάλου αριθµού 

µηνυµάτων στον ίδιο 

χρόνο  

(b)Μη επιβάρυνση της λειτουργίας της πλατφόρµας 

αφού δεν επηρεάζει την επεξεργασία πολλαπλών 

µηνυµάτων. Η εξαγωγή των στοιχείων 

πραγµατοποιείται σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 

υπάρχει αυξηµένη ζήτηση. 

Μειονεκτήµατα 

Χρήση των δεδοµένων µετά από ένα χρονικό 

διάστηµα χωρίς να µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει 

τα δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο. 

Πίνακας 3: Οι λύσεις, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα. 

 

Η λύση που επιλέξαµε για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, η οποία περιγράφεται και παρακάτω,  

είναι η εξαγωγή της πληροφορίας από το υποσύστηµα ATL mm platform σε XML και η εισαγωγή της 

στο υποσύστηµα ATL permission database14. 

 

Από τη στιγµή που εισάγονται τα δεδοµένα στο υποσύστηµα µας, ξεκινάει η διαδικασία διαχείρισης 

των Projects, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, καθώς  και η δηµιουργία των προφίλς των 

συµµετεχόντων.    

3.6. Λειτουργικά µέρη των συστηµάτων ATL permission 
database & ATL studio 

Στις επόµενες παραγράφους αυτού του Κεφαλαίου περιγράφονται τα λειτουργικά µέρη των 

συστηµάτων ATL permission database & ATL studio: 

• XML Data Entry 

• Μηχανισµός «Project» 

• Μηχανισµός «Προφίλ (Profile)» 

• ∆ιαδικασίες ανάκτησης και παρουσίασης της πληροφορίας 

 

3.6.1. XML Data Entry 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ένα βασικό πρόβληµα του συστήµατος µας ήταν η µεταφορά των 

δεδοµένων από την ATL mm Platform στην ATL mm Permission Database. Η λύση που επιλέξαµε είναι 

να µεταφέρουµε τα δεδοµένα µε τη χρήση XML.  Για το λόγο αυτό, δηµιουργήθηκε ένας µηχανισµός 

                                                

14 Εννοείται ότι κάθε άλλη εξωτερική πηγή που διαθέτει το ίδιο σύστηµα προτυποποίησης της πληροφορίας, µπορεί να συνδεθεί 
«transparently» µε το υποσύστηµα ATL permission database. 
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που αρχικά δηµιουργεί την περιγραφή της βάσης[30,36] σε XML Schema [28,33]  και δεύτερον 

µεταφέρει τα δεδοµένα της βάσης σε XML Data [29,32].  

 

ATL mm Platform
Database 

ATL mm permission database

XSD
XML

 

Εικόνα  14: XML Data Entry. 

 

Το πρώτο βασικό θέµα που έπρεπε να αντιµετωπίσουµε, είναι το πλήθος της πληροφορίας που 

χρειάζεται να µεταφέρουµε από την µία βάση στην άλλη. Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκε ένας 

µηχανισµός που µπορεί κανείς να επιλέξει την πληροφορία που χρειάζεται ανά πάσα στιγµή από το 

στοιχεία της ATL mm platform και αυτόµατα δηµιουργεί το XSD Schema[35] και το αντίστοιχο XML µε 

τα data [34]. 

 

Αφού πλέον έχουµε επιλέξει το είδος της πληροφορίας που πρέπει να µεταφέρουµε από τη µία πηγή 

πληροφορίας στην άλλη πρέπει να δηµιουργήσουµε το σχήµα που περιγράφει την πληροφορία αυτή. 

Τα βήµατα που ακολουθήσαµε για να τη διαδικασία αυτή [28] είναι τα ακόλουθα: 

1) ∆ηµιουργία των καινούργιων datatypes 

2) Μοντελοποίηση των relational entities 

3) Μοντελοποίηση των relational attributes 

4) Μοντελοποίηση των σχέσεων µεταξύ των πινάκων της βάσης. 

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω τεσσάρων βηµάτων χρησιµοποιήθηκαν «system catalogs» τα οποία 

είναι ο χώρος που η το σύστηµα διαχείρισης της σχεσιακής βάσης αποθηκεύει µεταδεδοµένα για τη 

βάση. Τα µεταδεδοµένα αυτά περιέχουν πληροφορία για τους πίνακες και τις στήλες των πινάκων 

καθώς και εσωτερική πληροφορία συσχέτισης τους.  Στην PostgreSQL  system catalogs είναι απλοί 

πίνακες οι οποίοι είναι εύκολα διαχειρίσιµοι. 
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∆ηµιουργία των καινούργιων datatypes 

Όπως γνωρίζουµε υπάρχει στο XML Schema ένα σύνολο από 19 αρχικά datatypes (primitive 

datatypes) που υποστηρίζει. Παράλληλα, η ATL mm platform, όπως έχουµε αναφέρει χρησιµοποιεί την 

PostgreSQL ως βάση δεδοµένων,η οποία µε τη σειρά της υποστηρίζει ένα σύνολο από datatypes. Για 

να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε το XML Schema έπρεπε να µπορούµε να υποστηρίξουµε όλα τα 

datatypes της PostgreSQL . Με βάση τα στοιχεία που είχαµε δηµιουργήσαµε µία αντιστοίχιση των 

datatypes της PostgreSQL µε τα datatypes που υποστηρίζει το XML Schema, ενώ για τα υπόλοιπα 

δηµιουργήσαµε καινούργια. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουµε όλα τα datatypes της Postgresql. 

 

Μοντελοποίηση των relational entities  

Το επόµενο βήµα είναι η µοντελοποίηση των  οντοτήτων της βάσης µας. Κάθε οντότητα αποτελεί ένα 

ξεχωριστό στοιχείο «element». Στο σηµείο αυτό απλώς παραθέτουµε τις διαφορετικές οντότητες 

χωρίς την έννοια της συσχέτισης µεταξύ τους.  Οι σχέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 

συσχέτιση µεταξύ των οντοτήτων περιγράφονται παρακάτω.  

 

<xsd:element name="newmobileno" type="mobileno" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" /> 

<xsd:complexType name="mobileno"> 

</xsd:complexType> 

 

Μοντελοποίηση των relational attributes 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση χρειάζεται να µοντελοποιήσουµε τα attributes που επιλέξαµε να είναι 

µέρος του XML Schema. Σε αυτό το σηµείο περιγράφουµε κυρίως τις στήλες των πινάκων και κάθε 

στήλη αποτελεί για το σχήµα µας ένα element. Τα σηµεία που µας ενδιαφέρουν και περιγράφουµε για 

κάθε element είναι ο τύπος του, και αν περιέχει default τιµή. Ένα παράδειγµα είναι το ακόλουθο: 

<xsd:complexType name="vas_register"> 

  <xsd:sequence> 

  <xsd:element name="id" type="xsd:integer" />  

        <xsd:element name="response_msg" type="xsd:string" />  

             <xsd:element name="sender" type="xsd:string" />  

             <xsd:element name="advertisement" type="xsd:string" />  

             <xsd:element name="stat_participants" type="xsd:boolean" default="true" />  
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             <xsd:element name="stat_performance" type="xsd:boolean" default="true" />  

        <xsd:element name="com" type="xsd:string" />  

             <xsd:element name="send_response" type="xsd:boolean" default="false" />  

   </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

 

 

Μοντελοποίηση των σχέσεων µεταξύ των πινάκων της βάσης. 

Το βασικό και τελευταίο βήµα είναι να µοντελοποιήσουµε τις σχέσεις που υπάρχουν στη σχεσιακή µας 

βάση. Τα σηµεία που κοιτάµε είναι τα unique keys και τα primary keys. Ένα αντίστοιχο παράδειγµα 

είναι: 

 

<xsd:unique name="vas_quiz_dyn_qa_idUn"> 

  <xsd:selector xpath=".//newvas_quiz_dyn_qa" />  

  <xsd:field xpath="id" />  

</xsd:unique> 

<xsd:key name="vas_quiz_dyn_qa_idKey"> 

  <xsd:selector xpath=".//newvas_quiz_dyn_qa" />  

  <xsd:field xpath="id" />  

</xsd:key> 

<xsd:keyref name="vas_quiz_dyn_qa_id2FK" refer="vas_quiz_idKey"> 

  <xsd:selector xpath=".//newvas_quiz_dyn_qa" />  

  <xsd:field xpath="fid" />  

</xsd:keyref> 

 

Αφού έχουµε δηµιουργήσει το XSD Schema, το επόµενο βήµα µας είναι να δηµιουργήσουµε και το 

XML αρχείο µε τα data. Με την βοήθεια της XML η σήµανση που δίνεται στην πληροφορία δηλώνει και 

την σηµασιολογία που αυτή έχει κάθε φορά. Μια σήµανση σε ένα XML έγγραφο µπορεί να «µαρκάρει» 

πληροφορία που ενδεχοµένως περιέχει άλλες σηµάνσεις για το «µαρκάρισµα» υποσυνόλων της 

πληροφορίας αυτής. Έτσι, οι σηµάνσεις σε ένα XML έγγραφο αποτελούν ένα σύνολο από σύνθετα και 

ατοµικά αντικείµενα και µπορούν να αναπαρασταθούν σε µια δενδρική µορφή, όπου κάθε κόµβος 

αποτελεί µια σήµανση του XML εγγράφου και τα παιδιά του είναι οι σηµάνσεις που χρησιµοποιούνται 

από υποσύνολα της πληροφορίας. Ένα XML αρχείο δεν χρησιµοποιεί στοιχεία (elements) αν και 

στηρίζεται σε κάποιο πρότυπο. Παρόλαυτα έχει κάποιο αυστηρά καθορισµένο συντακτικό.  Η 
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αυστηρότητα στηρίζεται κυρίως στη δενδρική δοµή του αρχείου και στην σωστή τοποθέτηση των 

δεδοµένων σε ετικέτες (start-tag , end tag). Με αυτόν τον τρόπο βέβαια, είναι προκαθορισµένη η 

µορφή του αρχείου και είναι πιο εύκολο πλέον για κάποιον να το διαβάσει. Για να δηµιουργήσουµε το 

XML αρχείο, ακολουθήσαµε τους ίδιους κανόνες που χρησιµοποιήσαµε και για τη δηµιουργία του XSD 

Schema. Οι σηµάνσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί στηρίζονται στα ονόµατα των πινάκων και των 

πεδίων που εµπεριέχονται σε αυτούς.  

 

Η εγκυρότητα ενός XML εγγράφου ελέγχεται µε βάση κατάλληλων XML σχηµάτων (XML Schema) και 

συγκεκριµένων κριτήρια εγκυρότητας. Στην περίπτωση αυτή στηριχθήκαµε στο XML Schema που 

δηµιουργήσαµε προηγουµένως για να ελέγξουµε αν είναι έγκυρο. Από τη στιγµή που ελέγχεται η 

εγκυρότητα του εγγράφου µας τότε µπορούµε να µεταφέρουµε τα δεδοµένα αυτά στο επόµενο 

υποσύστηµα µας που είναι η ATL mm Permission Database.  

3.6.2. Μηχανισµός Project  

Τα βασικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν ένα Project είναι η κατάσταση του και ο τύπος του. Στην 

περίπτωση της κατάστασης του αναφερόµαστε στο αν το Project «τρέχει» ή αν έχει ολοκληρωθεί, ενώ 

στην περίπτωση του τύπου του αναφερόµαστε στις κατηγορίες (τύπους) που έχουµε αναφέρει και στο 

Κεφάλαιο 2 του (πχ SMS Voice, SMS Vote). Η βασική πληροφορία που έρχεται από το υποσύστηµα 

ATL mm platform και περιγράφει το Project, εξαρτάται από τον τύπο του Project, και παρουσιάζεται 

στον πίνακα που ακολουθεί. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς αυτή η πληροφορία συνθέτει, µέσα στο 

υποσύστηµα ATL permission database, το Project sheet. 
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Στοιχεία /Project SMS Voice SMS Vote SMS Quiz 

Βασικά Στοιχεία 

• Όνοµα Project 

• Ηµεροµηνία έναρξης 

• Ηµεροµηνία λήξης 

• Keyword(s) 

• Αριθµός 

• Απαντητικό µήνυµα 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ερώτηση ΟΧΙ ΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 

Απάντηση  
ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Keywords απαντήσεων  
ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Broadcast αποτελεσµάτων  ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Απαντητικά µηνύµατα ανάλογα µε το 

βάθος της ερώτησης για σωστή ή 

λάθος απάντηση  

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Τελευταία ενηµέρωση  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πίνακας 4: Πίνακας µε τα βασικά στοιχεία των Projects που ανήκουν στοSMS Voice, SMS 

Vote , SMS Quiz. 

 

Το κάθε Project συνοδεύεται από µία σειρά από µηνύµατα συµµετεχόντων (data subjects). Τα 

µηνύµατα αυτά, ανάλογα µε τον τύπο του Project, έχουν διαφορετική δοµή. Σε ένα Project του τύπου 

SMS Voice ο συµµετέχων (data subject) στέλνει απλώς ένα µήνυµα µε την άποψη του µε µόνο 

χαρακτηριστικό το keyword του Project στην αρχή του µηνύµατος. Αντίθετα, σε ένα Project του 

τύπου SMS Vote ο συµµετέχων (data subject) πρέπει να στείλει ένα µήνυµα µε περισσότερα στοιχεία, 

όπως είναι το keyword και η απάντηση στην ερώτηση που τίθεται. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι 

απαιτήσεις ενός Project επιβάλουν την προσθήκη επιπρόσθετων στοιχείων στο µήνυµα συµµετοχής. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το Project «Οµιλείτε Ελληνικά». Το «Οµιλείτε Ελληνικά» είναι ένα 

τηλεπαιχνίδι που πραγµατοποιείται κάθε Σάββατο στην ΝΕΤ. Οι τηλεθεατές κατά τη διάρκεια της 

εκποµπής, καλούνται να απαντήσουν σε µία ή περισσότερες ερωτήσεις στέλνοντας ένα µήνυµα που 

περιέχει εκτός από τα βασικά στοιχεία όπως το keyword του Project και την απάντηση στην ερώτηση, 

και επιπρόσθετα προσωπικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, έχουµε ένα default τύπο Project µε 

επιπρόσθετη πληροφορία. Για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε την περίπτωση αυτή, 

δηµιουργήσαµε ένα µηχανισµό, ο οποίος περιγράφει την επιπρόσθετη αυτή πληροφορία. Σκοπός είναι 

να εµπλουτίσει και να περιγράψει την πληροφορία που περιέχεται στο µήνυµα συµµετοχής. Στην 
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ουσία δηµιουργούµε έναν καινούργιο τύπο Project που στηρίζεται σε κάποιο default και περιέχει και 

την επιπρόσθετη πληροφορία περιγράφοντας τα στοιχεία της. Η επιπρόσθετη αυτή πληροφορία 

περιέχει κυρίως χαρακτηριστικά από το προφίλ του συµµετέχοντος όπως αυτό θα περιγραφεί στο 

επόµενο κεφάλαιο. 

 

 

Εικόνα  15: Περιγραφή του τύπου του Project «Οµιλείτε». 

 

Για την ενιαία παρουσίαση της πληροφορίας αυτής, χρησιµοποιήσαµε την ιδέα του template. Κάθε 

(Project) template περιέχει τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν το Project (δυνατότητα 

επιλογής) Αυτό το template θα συνοδεύει από εδώ και πέρα όλους όσων ενεργοποιείται προφίλ στο 

σύστηµα ATL permission database, δηλαδή όλους όσους συµµετείχαν σε ένα Project. Για  τη 

δηµιουργία templates, έχει δηµιουργηθεί ένας ειδικός µηχανισµός: υπάρχουν τα default templates που 

περιγράφουν τα default Projects, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας νέων 

στηριζόµενα πάνω στα default.  
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Εικόνα  16: Μηχανισµός για τη δηµιουργία template καθώς και το template του Project 

Opinion.  

 

Σηµειώνεται ότι εκτός από τα βασικά στοιχεία που περιγράφουν ένα Project, υπάρχει πάντοτε η 

δυνατότητα να προσθέσει κανείς επιπλέον πληροφορία που αφορά κυρίως το αντικείµενο του Project. 

Το αντικείµενο του Project µπορεί να ανήκει σε ένα επιχειρηµατικό µοντέλο, ενώ παράλληλα µπορεί να 

συµπληρώνεται και από ένα θέµα.  

 Πίνακας 5: Το αντικείµενο και η θεµατική κατηγορία ενός Project. 

 

Συνοπτικά, οι λειτουργίες που επιτρέπει ο µηχανισµός Project είναι οι ακόλουθες: 

1) Ανανέωση των στοιχείων 

2) Προσθήκη του template 

3) Προσθήκη επιπρόσθετης πληροφορίας. 

Αντικείµενο  Θεµατική κατηγορία 

1. mobile marketing 

2. m-Interactive TV / Radio 

a. SMS / MMS TV 

b. SMS / MMS Radio 

3. business mobile messaging 

a. mobile CRM 

b. enterprise m-channel 

4. m-coupons 

5. m-government 

6. Αθλητικά 

7. Μουσική 

8. Ψυχαγωγία 

9. Ενηµέρωση 

10. Τηλεπαιχνίδι 
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3.6.3. Μηχανισµός Προφίλ 

Η πληροφορία που περιέχεται σε ένα προφίλ, γενικά µιλώντας, είναι δυνατόν να διαχωριστεί σε δύο 

κατηγορίες: στατική πληροφορία και δυναµική πληροφορία. Η στατική πληροφορία αναφέρεται κυρίως 

στα προσωπικά στοιχεία αυτού στον οποίο αναφέρεται το προφίλ, και µερικές φορές στις προτιµήσεις 

του, ενώ η δυναµική εξάγεται από την συµµετοχή του σε δραστηριότητες (στην περίπτωση µας σε 

Projects διαλογικών υπηρεσιών SMS). Τις περισσότερες φορές, η στατική πληροφορία προέρχεται από 

τον ίδιο τον συµµετέχοντα, µε την συµπλήρωση µιας φόρµας, ενώ παράλληλα µπορεί να του 

επιτρέπεται να µπορεί να ανανεώσει την πληροφορία αυτή, όποτε το θεωρεί απαραίτητο. Αντίθετα, η 

δυναµική πληροφορία καθορίζεται καταγράφοντας τη συµπεριφορά του συµµετέχοντος µέσα σε 

χρονικά διαστήµατα µε την χρήση µεθόδων εξαγωγής συµπερασµάτων [13] και µερικές φορές 

βασιζόµενη στις προτιµήσεις που µπορεί να έχει δηλώσει στο προφίλ του.  

 

Στην περίπτωση των mobile Projects ωστόσο, η µόνη πηγή πληροφορίας για την δηµιουργία των 

προφίλς είναι τα µηνύµατα συµµετοχής και τα Projects. Πρόκειται για προφίλ που περιέχουν κυρίως 

δυναµική πληροφορία η οποία ανανεώνεται συχνά, ή µάλλον συµπληρώνονται συνεχώς από τα 

δεδοµένα που µεταφέρουν καινούργια Projects. Ανανεώνονται δηλαδή αυτόµατα, χωρίς ο ίδιος ο 

συµµετέχων (data object) να επεµβαίνει. Η δηµιουργία του προφίλ ενός συµµετέχοντος (data subject) 

ενεργοποιείται µόνο µε τη συµµετοχή του σε ένα Project. Με την ενεργοποίηση του προφίλ του, ο 

συµµετέχων (data subject) αποκτά έναν µοναδικό αριθµό (ID), στον οποίο αναφερόµαστε κάθε φορά 

που χρησιµοποιούµε ένα προφίλ. Η εικόνα που ακολουθεί, περιγράφει το προφίλ ενός συµµετέχοντος 

(data subject)  και τον τρόπο δηµιουργίας του. 

 

Τοπικό προφίλ Project 1

Project 3

12

12

12

12

Προφίλ συµµετέχοντος

Τοπικό προφίλ Project 2

Project 1

Project 2

Τοπικό προφίλ Project 3

∆υναµικό προφίλ

 

Εικόνα  17: Το προφίλ των συµµετεχόντων (data subjects). 

 

Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορούµε να έχουµε περισσότερα στοιχεία για το 

προφίλ των συµµετεχόντων. Μερικά Project έχουν ως σηµείο έναρξης δεδοµένα που έρχονται από µια 
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τρίτη εξωτερική πηγή, όπως ένα δικτυακό τόπο ή ένα call center, που µπορούν να ζητήσουν 

περισσότερες βασικές πληροφορίες για το προφίλ του συµµετέχοντος.  

 

Για να µπορέσουµε να δοµήσουµε το προφίλ το διαχωρίσαµε σε δύο µέρη, το τοπικό προφίλ και το 

δυναµικό προφίλ. Το τοπικό προφίλ περιγράφει τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων (data subject) 

σε ένα συγκεκριµένο Project, ενώ το δυναµικό προφίλ περιγράφει γενικά τη συµπεριφορά των 

προσώπων (καταναλωτών) που «κατοικούν» στο σύστηµα ATL permission database σε ένα σύνολο 

από Projects. Και οι δύο κατηγορίες προφίλς περιγράφονται παρακάτω. 

3.6.3.1. Τοπικό προφίλ  

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως το προφίλ του συµµετέχοντος περιγράφεται αρχικά από ένα 

τοπικό προφίλ που περιέχει στοιχεία από τη συµµετοχή σε ένα Project. Ένα τοπικό προφίλ 

περιγράφεται από την σχέση που παρουσιάζεται παρακάτω.  

[ ]anPaPaPTP 1...21,11:  

Όπου  

P1: Το Project στο οποίο έλαβε µέρος ο συµµετέχων (data subject) 

Α1,..αn: Τα στοιχεία που περιγράφουν τόσο τα χαρακτηριστικά του Project στο οποίο συµµετείχε όσο 

και τη συµπεριφορά στο συγκεκριµένο Project.  

 

Τα χαρακτηριστικά του Project που περιγράφουν το τοπικό προφίλ του χρήστη είναι τα ακόλουθα: 

1) Ο τύπος του Project 

2) Το αντικείµενο του  

3) Το όνοµα του Project συνοδευόµενο από το template που περιγράφει το Project.  

 

Τα βασικά στοιχεία που περιγράφουν την συµπεριφορά του συµµετέχοντος είναι ο συνολικός αριθµός 

των µηνυµάτων που έστειλε κατά τη διάρκεια του Project, η πρώτη και η τελευταία συµµετοχή 

συνοδευόµενα πάντα από τα ίδια τα µηνύµατα.  

 

Στην εικόνα που ακολουθεί περιγράφεται το τοπικό προφίλ ενός συµµετέχοντος στο Project 

«BPROGRAMMA -SMS Voice» (Project που ανήκει στον χρήστη / data user ΕΡΤ). Η Εικόνα που 

ακολουθεί δείχνει το τοπικό προφίλ.  
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Εικόνα  18: Το τοπικό προφίλ ενός χρήστη κατά τη διάρκεια συµµετοχής του στο Project  

«BPROGRAMMA -SMS Voice». 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά τη συµµετοχή του σε ένα Project, ο συµµετέχων,  µέσω 

του µηνύµατος του, παρέχει επιπλέον πληροφορία, για παράδειγµα κάποια από τα προσωπικά του 

στοιχεία. Στο Project «Οµιλείτε Ελληνικά» (Project που ανήκει στον χρήστη / data user ΕΡΤ), ο 

συµµετέχων δήλωνε στο µήνυµα του το όνοµα του και την ηλικία του. Στην περίπτωση αυτή το 

τοπικό προφίλ συµπληρώνεται από τα προσωπικά στοιχεία.  

 

Για την αναπαράσταση των προφίλ αυτών δεν µπορέσαµε να χρησιµοποιήσουµε κάποια από τα ήδη 

υπάρχοντα πρότυπα όπως το P3P [4] και CC/PP [16], όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω , αλλά 

δηµιουργήσαµε ένα τρόπο απεικόνισης, χρησιµοποιώντας όµως την κατηγοριοποίηση της πληροφορίας 

των προσωπικών στοιχείων που χρησιµοποιεί το P3P.  

3.6.3.2. ∆υναµικό προφίλ 

Το δυναµικό προφίλ περιλαµβάνει το σύνολο της πληροφορίας που το σύστηµα συγκεντρώνει για 

κάθε ένα από τα πρόσωπα (καταναλωτές / data subjects) για τα οποία ενεργοποιείται εγγραφή στο 

σύστηµα. 

{ } },..1{,...2,1 bnbTPnTPTPDP ∪=  

Όπου  

TP1,...ΤPn:τα τοπικά προφίλ της συµµετοχής στα Projecst 1,..n 

b1,..bn:  Τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς του. 

 

Τα τοπικά προφίλ στην περίπτωση µας αποτελούν την στατική πληροφορία που χρησιµοποιούµε για 

να συνθέσουµε ένα δυναµικό προφίλ. Τα τοπικά προφίλς περιέχουν πληροφορία που 

αλληλοσυµπληρώνεται µε αποτέλεσµα τη προοδευτική ανάπτυξη µιας συνεκτικής εικόνας της 

συµπεριφοράς του καταναλωτή (data object). Για παράδειγµα, ένα τοπικό προφίλ «φέρνει» 

πληροφορία για την ηλικία κάποιου, ένα άλλο για την πόλη του, ένα τρίτο το όνοµά του, στο χρόνο η 

πρόσθεση τέτοιων πληροφοριών «αποκαλύπτει» την ταυτότητα του καταναλωτή. 
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Η πρόσθεση τοπικών προφίλ συµπληρώνεται από χαρακτηριστικά συµπεριφοράς. Τα χαρακτηριστικά 

συµπεριφοράς είναι και αυτά δυναµικά στοιχεία και ανανεώνονται συνεχώς, αφού καθορίζονται από τη 

συµπεριφορά του στο χρόνο και τη συµµετοχή  του καταναλωτή σε διαφορετικούς τύπους Projects. 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα δυναµικό προφίλ.  

 

Εικόνα  19: Το δυναµικό προφίλ ενός συµµετέχοντος. 

 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1) Χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος:  

(1) Το Project ανήκει σε κάποιον τύπο (SMS Voice, SMS Vote): Με την πολλαπλή 

συµµετοχή του σε Projects συµπεραίνουµε τις προτιµήσεις του σε τύπο Project. 

(2) Το Project αντιστοιχίζεται µε αντικείµενο και θεµατική κατηγορία (π.χ., m-interactive 

TV, αθλητικά) – βλ. προηγουµένως στο ίδιο Κεφάλαιο. Όσο ο συµµετέχων λαµβάνει 

µέρος σε περισσότερα Projects, τόσο µε µεγαλύτερη ασφάλεια µπορούµε να 

εξαγάγουµε συµπεράσµατα για τα βασικά του ενδιαφέροντα. 

2) Τη σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ του συµµετέχοντος (data subject) και 

ιδιοκτητών Projects: Όταν ο συµµετέχων έχει στείλει παραπάνω από ένα συγκεκριµένο 

αριθµό από µηνύµατα σε Projects που ανήκουν στον ίδιο «ιδιοκτήτη» (χρήστης / data 

user), µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο αυτός είναι «πιστός» (loyal) σε αυτό τον χρήστη 

(data user). 
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3.6.3.3. Αναπαράσταση προφίλ 

Μία βασική τεχνολογία για την αναπαράσταση του προφίλ για τις χρήστες κινητής τηλεφωνίας είναι  

το Composite Capabilities /Preferences Profiles (CC/PP) [16], ένα πρότυπο το οποίο στηρίζεται σε 

RDF/XML για την αναπαράσταση των δυνατοτήτων της συσκευής και των προτιµήσεων των χρηστών 

και έχει προταθεί από την w3c Οµάδα Εργασίας. Τα προφίλ που περιγράφονται από το CC/PP είναι ένα 

σύνολο από συνιστώσες (components), κάθε µία από τις οποίες περιέχουν χαρακτηριστικά µε τις 

αντίστοιχες τιµές τους. Οι συνιστώσες αυτές καθώς και τα χαρακτηριστικά που αυτά περιέχουν πρέπει 

να αναφέρονται στο  CC/PP λεξιλόγιο όπως αυτό έχει οριοθετηθεί.  

 

Επίσης, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, υπάρχει και το πρότυπο P3P[4] το οποίο µε τη σειρά του παρέχει 

µία κατηγοριοποιηµένη δοµή για τα χαρακτηριστικά του συµµετέχοντος όπως contact information (full 

name, mailing address, email address), financial information (credit/debit card data), medical 

information (medications, allergy), demographic information (gender, age, race, income level, 

city/county/state, political party), Internet Protocol (IP) information (IP address, browser type, 

personal identifiers,passwords).  

 

Το προφίλ του συµµετέχοντος (data subject) στο συγκεκριµένο σύστηµα αποτελείται από τα βασικά 

χαρακτηριστικά του, από στοιχεία που προκύπτουν από τη συµπεριφορά του µέσα από τη συµµετοχή 

του σε συγκεκριµένα Projects, καθώς και από χαρακτηριστικά συµπεριφοράς. Ένας µέρος από την 

πληροφορία που θέλουµε να περιγράψουµε στο προφίλ των συµµετεχόντων µας µπορεί να 

µοντελοποιηθεί καθορίζοντας µία σειρά από χαρακτηριστικά χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο 

πρότυπο. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις και κυρίως είδη πληροφορίας για τον συµµετέχοντα 

που είναι δύσκολα να περιγραφούν χρησιµοποιώντας µία συγκεκριµένη γραµµατική και ένα πρότυπο. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση που πρέπει να βρεθούν κάποια χαρακτηριστικά, τα 

οποία να περιγράφουν την συµπεριφορά του χρήστη σε µία συγκεκριµένη κατάσταση. Ακόµα και στην 

περίπτωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο οροθετηµένες,  δεν 

υπάρχει κάποιο πρότυπο που να ικανοποιεί όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Η τιµή αυτών των 

χαρακτηριστικών, είναι δυναµική και ένα σύνολο από τέτοια χαρακτηριστικά είναι µεταβλητό από 

σύστηµα σε σύστηµα. Πιο συγκεκριµένα, αυτό το σύνολο από χαρακτηριστικά στηρίζεται στο είδος 

της συµπεριφοράς του χρήστη,  στο σύστηµα στο οποίο εκτελεί τη συµπεριφορά αυτή και κυρίως στις 

λειτουργίες που παρέχονται από το σύστηµα. Ωστόσο, θα µπορούσε να αναφέρει κανείς ότι όσο δεν 

παρέχεται η δυνατότητα να αναπαρασταθούν οι δυναµικές αυτές κατηγορίες δεδοµένων µε ένα ενιαίο 

τρόπο, να  καθοριστούν στηριζόµενα στην φύση του συστήµατος από το οποίο προέρχονται. 

Στηριζόµενοι στην ιδέα αυτή καθορίσαµε µία δική µας γραµµατική, σε  RDF / XML, η οποία στηρίζεται 

στο πρότυπο P3P για την κατηγοριοποίηση των προσωπικών στοιχείων του συµµετέχοντος.  
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3.6.4. ∆ιαδικασίες ανάκτησης και παρουσίασης της πληροφορίας 

3.6.4.1. ∆ιαχείριση και ∆ιαµόρφωση της πληροφορίας 

Ο χρήστης του συστήµατος µπορεί να δει και να ανανεώσει όλη την πληροφορία που του ανήκει 

(Projects και τα προφίλ των συµµετεχόντων) σύµφωνα µε τους κανόνες πολιτικής προστασίας 

δεδοµένων (Privacy Policy) που ακολουθείται . Μπορεί να εκτελέσει µερικές λειτουργίες όπως αυτές θα 

περιγραφούν στο επόµενο κεφάλαιο, ενώ παράλληλα µπορεί να εξάγει στατιστικά στοιχεία 

στηριζόµενα σε συγκεκριµένες ερωτήσεις. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται οι λειτουργίες που 

µπορεί να εκτελέσει ο χρήστης.  

 

Εικόνα  20: Οι λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει ο χρήστης. 

 

Οι λειτουργίες αυτές µε τη σειρά που παρουσιάζονται και στο σχήµα είναι οι ακόλουθες: 

1) Να δει την καρτέλα του Project 

2) Να ανανεώσει τα στοιχεία της καρτέλας 

3) Να εµπλουτίσει µε επιπρόσθετα στοιχεία το Project 

4) Να δει τα στατιστικά στοιχεία του Project  

5) Να εκτελέσει κάποιες λειτουργίες πάνω στο Project σύµφωνα µε τους κανόνες πολιτικής 

προστασίας δεδοµένων (Privacy Policy) που ακολουθείται 

6) Να δει τα προφίλ των συµµετεχόντων στο Project αυτό 

Όλες αυτές οι λειτουργίες περιγράφονται στο επόµενο κεφάλαιο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το 

Privacy Policy του συστήµατος. 

 

3.6.4.2. Εύρεση στοιχείων  

Τα βασικά στοιχεία του συστήµατος µας είναι το Project και τα προφίλ των συµµετεχόντων του. Κάθε 

Project, όπως θα αναφέρουµε και παρακάτω, µέσω ειδικού µηχανισµού εκτός από τις αρχικές 

πληροφορίες που το περιγράφουν / σηµατοδοτούν  µπορεί να περιγραφεί και από επιπλέον 

πληροφορία όπως το µέσο στο οποίο ανήκει καθώς και το αντικείµενο του. Ένα παράδειγµα, είναι το 

«BPROGRAMMA» που ανήκει στο µέσο «m-Interactive TV/Radio» µε όνοµα «SMS/MMS Radio» και 

αντικείµενο τη «Μουσική».  

 

Το προφίλ ενός χρήστη, περιγράφεται από δύο βασικά µέρη το τοπικό που προέρχεται από τη 

συµµετοχή του σε ένα Project και το δυναµικό του το οποίο περιγράφει τη γενική συµπεριφορά του. 

Παράλληλα, το προφίλ ενός χρήστη περιγράφεται από µερικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγµα 

το όνοµα του και η ηλικία του.  
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Με βάση τα στοιχεία αυτά και µε την χρήση της µεθόδου  «Προκαθορισµένα πεδία αναζήτησης» (pre-

defined search fields) παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να διατυπώσει την ερώτηση του µε τη 

χρήση µιας ειδικής οθόνης αναζήτησης. Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες µπορούν να συνδυάσουν 

κριτήρια και να ανακτήσουν πολύ συγκεκριµένες πληροφορίες.  

 

Η πρώτη µέθοδος αναζήτησης 

αναφέρεται κυρίως στα στοιχεία 

που σηµατοδοτούν το Project.  

 

 

Εικόνα  21: Εύρεση µε βάση τα στοιχεία που σηµατοδοτούν το Project. 

 

Η δεύτερη µέθοδος αναφέρεται σε 

συνδυασµό των Project και στοιχείων 

που περιγράφουν το προφίλ ενός 

συµµετέχοντος.  

 

 

 

Εικόνα  22: Εύρεση µε συνδυασµό Project και στοιχείων του προφίλ. 

 

Το αποτέλεσµα της αναζήτησης και στις δύο περιπτώσεις αναφέρεται στα Projects που έχουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά ή /και στον αριθµό των συµµετοχών που περιγράφονται από τα αντίστοιχα στοιχεία.  

 

3.6.4.3. ∆ηµιουργία ερωτήσεων - φιλτραρισµένων κανόνων 

Μία επιπλέον λειτουργία που εκτελεί το ATL Studio είναι να παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας 

ερωτήσεων – φιλτραρισµένων κανόνων (filtering rules). Κύριος στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι η 

απόρροια συµπερασµάτων µε σκοπό τη συνδυασµένη χρήση τους κατά το σχεδιασµό ενός 

καινούργιου Project.    
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Εικόνα  23: Παράδειγµα οθόνης για τη δηµιουργία ερωτήσεων. 

 

Τα φίλτρα αυτά, είναι προκαθορισµένα και αναφέρονται στα Χαρακτηριστικά των Project , στη 

συµπεριφορά των συµµετεχόντων κατά τη συµµετοχή τους, στα χαρακτηριστικά που τους 

περιγράφουν καθώς και σε λειτουργίες που µπορούν να εκτελέσουν οι χρήστες. Παραδείγµατα τέτοιον 

ερωτήσεων – κανόνων εµφανίζονται στο σχήµα που ακολουθεί.  

 

Εικόνα 24: Παραδείγµατα κανόνων. 

3.6.4.4. ∆ηµιουργία Project στηριζόµενου σε βιβλιοθήκη µε επιτυχηµένα γεγονότα  

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του ATL Studio είναι η δηµιουργία µίας βιβλιοθήκης µε επιτυχηµένα 

γεγονότα. Όπως έχουµε αναφέρει ανάµεσα στα στάδια για τη δηµιουργία ενός Project είναι ο 

σχεδιασµός του και ο καθορισµός των χαρακτηριστικών του. 

 

Η δόµηση ενός επιτυχηµένου γεγονότος ακολουθεί την παρακάτω µορφή: 
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Εικόνα  25: ∆οµή µίας καρτέλας επιτυχηµένου γεγονότος. 

 

Η καρτέλα αυτή, περιγράφει τον κύκλο καθώς και την ολοκλήρωση του γεγονότος. Ξεκινάει από την 

αρχική ιδέα και τους σκοπούς που ήθελαν να εξυπηρετήσουν ενώ παράλληλα, παρατίθεται η λύση που 

ακολουθήθηκε καθώς και τα αποτελέσµατα που αυτή επέφερε. Με τη βοήθεια των γεγονότων αυτών 

σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα που µπορεί να χρησιµοποιήσει από τα ήδη υπάρχοντα Project ο 

χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει το δικό του Project.  

 

Για να µπορεί η πληροφορία αυτή να είναι χρήσιµη, ακολουθείται µια οµαδοποίηση του περιεχόµενου 

µε κριτήριο την εννοιολογική ή θεµατική εγγύτητα τους µε σκοπό την κατηγοριοποίηση της. Η 

ταξινόµηση της πληροφορίας γίνεται µε πολλαπλά κριτήρια µε σκοπό να µπορεί να βρίσκει ο χρήστης 

τα πιο κοντινά σε αυτών γεγονότα. Στην κατηγοριοποίηση αυτή, βοηθάει η χρήση µεταδεδοµένων, 

περιγράφοντας το περιεχόµενο της πληροφορίας, παρέχοντας ένα επιπρόσθετο πλαίσιο (context) που 

δεν µπορεί να βρεθεί εύκολα µέσα στο ίδιο το περιεχόµενο.  Γενικά, η επισήµανση της πληροφορίας 

µε µεταδεδοµένα διευκολύνει και απλοποιεί τη διαδικασία αναζήτησης και ανάκτησης, δεδοµένου ότι 

το σύστηµα αντιστοιχεί τις πληροφορίες που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχει εισαγάγει ο 

χρήστης. 

 

3.6.4.5.  Αυτόµατη δηµιουργία και ενεργοποίηση του Project στην ATL Platform. 

Όπως έχουµε αναφέρει µέχρι στιγµής ο µόνος τρόπος για να δηµιουργήσει ο χρήστης του συστήµατος 

µας ένα Project είναι µέσω της δικτυακής επαφής που του παρέχεται από την ATL mm Platform. Με 
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αυτόν τον τρόπο η πληροφορία µεταφέρεται µόνο από την ATL mm Platform στο ATL mm Studio 

χωρίς να επιτρέπει την επιστροφή πληροφορίας.  
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Εικόνα 26: ATL mm Platform & ATL Studio. 

 

Με τη βοήθεια των µηχανισµών που παρέχονται στον χρήστη από το ATL Studio του παρέχεται η 

δυνατότητα να προσοµοιώσει και να σχεδιάσει ένα Project χωρίς όµως να µπορεί αυτόµατα να το 

δηµιουργήσει. Σκοπός του ATL Studio είναι να δηµιουργήσει αυτή την επικοινωνία και να επιτρέψει 

στον χρήστη να µεταφέρει τα αποτελέσµατα µε τα χαρακτηριστικά του Project από το ATL Studio 

στην ATL Platform, ενώ παράλληλα να παρακολουθεί την εξέλιξη του. 

 

3.6.4.6. Εξαγωγή απαραίτητων στοιχείων για τρίτες πηγές. 

Μία από τις βασικές λειτουργίες του συστήµατος είναι ότι µπορεί να παρέχει σε τρίτους πληροφορίες 

από το σύστηµα . 

 



                                                                                                                                            Σελίδα 67 από 144 

ATL Studio

XML Data

Quiz

Multicast

Chat

Vote

Alerts

Opinion

ATL mm Platform

Companies

Other Systems

 

Εικόνα  27 Εξωτερικές πηγές. 

 

Στην προηγούµενη εικόνα παρουσιάζονται µερικές τρίτες πηγές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν την 

πληροφορία του ATL Studio. Στην ουσία το ATL Studio µπορεί να αποτελέσει τον ενδιάµεσο για την 

µεταφορά πληροφορίας σε τρίτες πηγές. Η πληροφορία αυτή περιγράφεται από ένα XML Schema και 

µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς που επιτρέπονται. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΕ EΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛΣ 

4.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο 4, βρίσκεται η καρδιά της µεταπτυχιακής εργασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο συντίθεται 

βήµα-βήµα η πολιτική για την προστασία του απορρήτου (privacy policy) των δεδοµένων που 

συλλέγονται κατά την εκτέλεση Projects διαλογικών υπηρεσιών SMS επικοινωνίας (mobile projects) και 

εφαρµόζεται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς που περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων 

ATL MME. 

4.2. Προσδιορισµός του προβλήµατος και το πλαίσιο 
υλοποίησης πολιτικών προστασίας του απορρήτου των 
προσωπικών δεδοµένων 

Η ανάπτυξη ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Προφίλς των συµµετεχόντων σε mobile Projects εξυπηρετεί 

τη λογική της αποτελεσµατικής διαχείρισης των πόρων που µια επιχείρηση διαθέτει για την υλοποίηση 

της στρατηγικής µάρκετινγκ (effective management of marketing resources). Εξυπηρετεί, επίσης, την 

υλοποίηση πολιτικών που προσαρµόζουν στο προφίλ του κάθε καταναλωτή, την πληροφορία που 

συνδέεται µε την προώθηση / µάρκετινγκ ενός προϊόντος (customization to the individual user) – µε 

δεδοµένα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Όµως, όπως επισηµαίνει και ο ΟΟΣΑ [6], η αύξηση των 

δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία στη συλλογή προσωπικής πληροφορίας (που προφανώς 

περιλαµβάνει προσωπικά δεδοµένα) δηµιουργεί ανησυχίες για την προστασία του απορρήτου αυτών 

των δεδοµένων (protection of privacy and personal data).  

 

Όπως επισηµαίνει η ίδια αναφορά [ibid.]: 

 

«In the digital economy, individuals may leave behind electronic «footprints» or records of where they 

have been, what they spent time looking at, the thoughts they aired, the messages they sent, and the 

goods and services they purchased. The related privacy issues arise from the fact that all this 

computer-processable personal information, whether automatically generated or not, can potentially 

be collected, stored, detailed, individualised, linked and put to a variety of uses in places 

geographically dispersed all around the world, possibly without user knowledge or consent». 

 

Ένα κείµενο της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, προσδιορίζει τους τρόπους 

συλλογής προσωπικής πληροφορίας ως εξής [18]: 
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1) Όταν µε τη συγκατάθεσή του ο χρήστης δίνει τα προσωπικά του στοιχεία, όποτε για 

παράδειγµα επιθυµεί να αγοράσει κάποιο προϊόν /υπηρεσία ή να κατεβάσει (download) κάποιο 

πρόγραµµα στον προσωπικό του υπολογιστή ή και να εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία. 

Προσωπικά δεδοµένα, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαγγελµατικά, στοιχεία 

εκπαίδευσης ή και ακόµα οικονοµικά στοιχεία όπως είναι  ο αριθµός της πιστωτικής κάρτας. 

2) Όταν χωρίς την συγκατάθεσή του χρήστη, συλλέγονται προσωπικά στοιχεία, τα οποία 

καταγράφουν και επεξεργάζονται την συµπεριφορά του χρήστη κατά την εκτέλεση διαφόρων 

λειτουργιών. 

3) Όταν στα πλαίσια του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης τηρείται αρχείο µε τα προσωπικά 

στοιχεία του χρήστη και κατ΄ επέκταση στοιχεία που περιγράφουν τη συµπεριφορά του κατά 

την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών. 

 

Είναι γεγονός, ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων µπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής του χρήστη, όταν 

αυτή δεν ακολουθεί ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων.  

 

Προκύπτει λοιπόν το θέµα της υλοποίησης online πολιτικών προστασίας του απορρήτου των 

προσωπικών δεδοµένων, για να ενισχυθεί περαιτέρω η εµπιστοσύνη στη χρήση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Βιοµηχανία (παραγωγή) και το Εµπόριο 

(ανταλλαγές) [6]. Ο τρόπος όµως που υλοποιούνται τέτοιες πολιτικές προστασίας του απορρήτου των 

προσωπικών δεδοµένων, αλλάζει δραστικά: οι σχετικές νοµοθετικές λύσεις και ρυθµιστικές 

πρωτοβουλίες συµπληρώνονται µε τεχνικούς, οργανωτικούς και αυτο-ρυθµιστικούς µηχανισµούς (self-

regulatory mechanisms / use of privacy-enhancing technologies) για να επιτύχουν µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα.  

 

Η παρακάτω Εικόνα δείχνει το «policy mix» που εφαρµόζεται σε πολλές περιπτώσεις για την επίτευξη 

του στόχου της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων: 
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1. adoption of privacy policies.
2. notification of privacy policies to

users.
3. Availability of enforcement and

redress mechanisms
4. Promoting user education and

awareness
5. use of privacy-enhancing

technologies.
6. use and development of

contractual solutions for online
transborder data flows.

Regulation Self-Regulation

Legislation 

Industry Standards or 
Third Party Verification

Privacy Policies

Enforcement 
Mechanisms

Codes

Actions

2002/58/ΕΚ

MMA
TRUSTe

OECD

use of privacy-enhancing
technologies.

P3P
IBM eP3P

 

Εικόνα  28: Νέο πλαίσιο πολιτικών προστασίας του απορρήτου των προσωπικών 

δεδοµένων. 

 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς για χρήσεις ανάπτυξης διαλογικών υπηρεσιών SMS επικοινωνίας, που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας, στηρίζεται σε µια προσέγγιση «self-

regulation» και συνιστά µια τεχνολογική λύση του τύπου «privacy-enhancing»:  

 

• Οι αρχές που διέπουν αυτό το Σύστηµα στηρίζονται στις προτάσεις πολιτικής του ΟΟΣΑ [6,24], 

του Ευρωπαϊκού και του Συµβουλίου της ΕΕ [21], του Οργανισµού MMA (Mobile Marketing 

Association) [22]. 

 

• Η υλοποίηση του έγινε µε βάση τις τεχνολογικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη συστηµάτων 

διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων που προτείνει η IBM (Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης του 

Απορρήτου των Προσωπικών ∆εδοµένων [5], το οποίο εξειδικεύει στο πλαίσιο της συλλογής 

και επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων από µια εµπορική επιχείρηση, την τεχνολογία που 

έχει διαµορφώσει για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων στον 

ψηφιακό χώρο ο Οργανισµός W3C [4]. 
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4.3. Προτάσεις πολιτικής για την προστασία του απορρήτου 
των προσωπικών δεδοµένων που ελήφθησαν υπόψη 

4.3.1. OECD Privacy Online 

Τα περισσότερα συστήµατα για την διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων, 

χρησιµοποιούν υβριδικές προσεγγίσεις συνδυάζοντας δικούς τους κανονισµούς και κανονισµούς που 

ορίζονται από την νοµοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο, η προστασία των δεδοµένων προσεγγίζεται µε δύο 

τρόπους: κυβερνητικούς ρυθµιστικούς κανόνες σε συνδυασµό µε νοµοθετικές εφαρµογές και 

ρυθµιστικές προσπάθειες που καθορίζονται από την αγορά. Τα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ συµφώνησαν ότι 

κάθε µία από τις δύο προσεγγίσεις έχει πλεονεκτήµατα και χρειάζεται συνδυασµένη δράση. Οι 

κυβερνητικές προσπάθειες έχουν ως αποτέλεσµα να προσφέρουν γενικούς κανόνες και προβλέψιµες 

νοµικές καλύψεις και µηχανισµούς αποζηµίωσης. Από την πλευρά της αγοράς , οι προσπάθειες που 

έγιναν καταφέρνουν να ενδυναµώσουν τη δηµιουργία αναλυτικών κατευθυντήριων οδηγιών και να 

σκιαγραφήσουν τεχνολογικές λύσεις για τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων.  

 

Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε προσπάθεια δηµιουργίας πλαισίου προστασία 

του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων (Privacy Protection Online) είναι οι ακόλουθες [6]: 

 

1) Collection Limitation: πρέπει να υπάρχει ένας περιορισµός στη συλλογή των 

προσωπικών δεδοµένων και για κάθε στοιχείο που συλλέγεται πρέπει να επικρατούν 

νόµιµες και δίκαιες συνθήκες και όπου αυτό είναι δυνατό µε την συγκατάθεση ή την 

γνώση του εκάστοτε συµµετέχοντος (data subject). 

2) Data Quality: Τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να είναι σχετικά µε το σκοπό, για τον οποίο 

χρησιµοποιούνται και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και να ανανεώνονται 

συνεχώς. 

3) Purpose Specification: Οι σκοποί χρήσης της συσσώρευσης των δεδοµένων αυτών 

πρέπει να καθορίζονται όχι αργότερα από την στιγµή κατά την οποία παρέχει τα στοιχεία 

του ο συµµετέχων. Η επεξεργασία και χρήση των στοιχείων αυτών πρέπει να ικανοποιεί 

τους σκοπούς αυτούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση έρχεται σε αντίθεση.  

4) Use Limitation: Τα προσωπικά στοιχεία δεν µπορούν να αποκαλυφθούν ή να γίνουν 

διαθέσιµα σε τρίτους ή να χρησιµοποιηθούν για κάποιο άλλο λόγο από αυτούς που 

αναφέρονται στη παράγραφο «purpose specification»  εκτός και αν  : (a) υπάρχει η 

συγκατάθεση του συµµετέχοντος (data subject); ή (b)το επιτρέπει ο νόµος; 

5) Security Safeguards: τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να προφυλάσσονται από 

περιπτώσεις απώλειας ή µη εξουσιοδοτηµένης άδειας, καταστροφής, χρήσης, 

τροποποίησης η ακόµα και από αποκάλυψης σε τρίτους. 

6) Openness: Πρέπει να υπάρχει µία πολιτική για openness στην ανάπτυξη, εφαρµογή και για 

τις πολιτικές πάνω σε προσωπικά δεδοµένα. «Means should be readily available of 
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establishing the existence and nature of personal data, the main purposes of their use, as 

well as the identity and usual residence of the data controller;» 

7) Individual Participation: κάθε άτοµο πρέπει να έχει το δικαίωµα:  

(a) να µπορεί να λάβει από τον data controller, ή από οποιονδήποτε άλλο, 

επιβεβαίωση ότι υπάρχουν ή όχι δεδοµένα συσχετισµένα µε αυτόν;  

(b)  να µπορεί να δει τα στοιχεία του µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα, µε ένα λογικό 

τρόπο και µέσω µίας φόρµας που να µπορεί να κατανοήσει  

(c) να µπορεί να λάβει εξηγήσεις για κάποια ενέργεια που πραγµατοποιήθηκε και 

κάτω από συνθήκες έγινε (a) και (b) του αρνήθηκε, και να µπορεί να απαιτήσει 

τους λόγους τέτοιου είδους άρνηση και,  

(d) να απαιτήσει δεδοµένα που σχετίζονται µε τον ίδιο, και να µπορεί να ζητήσει να 

διαγραφούν τα στοιχεία αυτά, να τα διορθώσει ή να τα τροποποιήσει. 

(e) Accountability: ένας υπεύθυνος για τα δεδοµένα πρέπει να µπορεί να 

συµµορφώνει το σύστηµα µε βάση τους οδηγίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

8) Accountability: ένας υπεύθυνος για τα δεδοµένα πρέπει να µπορεί να συµµορφώνει το 

σύστηµα µε βάση τους οδηγίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Οι βασικοί ορισµοί που χρησιµοποιούνται στις οδηγίες παρουσιάζονται : 

 

Ορισµός Έννοια 

«Ελεγκτής 

δεδοµένων» (data 

controller) 

είναι ο υπεύθυνος που σύµφωνα µε τον νόµο µπορεί να αποφασίσει για το 

περιεχόµενο και την χρήση των προσωπικών δεδοµένων ανεξάρτητα από 

το αν τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται από 

τον ίδιο ή από κάποιον άλλο. 

«Προσωπικά 

στοιχεία» 

είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται µε οποιονδήποτε γνωστό ή 

αναγνωρίσιµο άτοµο (data subject) 

«Transborder flows 

of personal data» 

αναφέρεται στην µεταφορά προσωπικών στοιχείων ανάµεσα σε χώρες 

Πίνακας 6: Βασικοί ορισµοί. 

 

Ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι την αποτελεσµατική υλοποίηση (implementation) των παραπάνω αρχών πρέπει να 

στηρίζεται σε ένα πλαίσιο δράσης (Action Plan) που λαµβάνει υπόψη του πολλούς παράγοντες, 

ρυθµιστικές προσεγγίσεις, ενηµέρωση των χρηστών, έξυπνες τεχνικές λύσεις (είναι ένα µείγµα 

προτροπών για νοµοθετική δράση και αυτο-ρυθµιστικές ενέργειες), και συνοψίζεται στα παρακάτω 6 

σηµεία [ibid.]: 

1) Ενθάρρυνση της υιοθέτησης πολιτικών προστασίας των προσωπικών δεδοµένων  
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2) Ενθάρρυνση της ενηµέρωσης των χρηστών για τις πολιτικές προστασία των προσωπικών 

τους δεδοµένων 

3) ∆ηµιουργία µηχανισµών επιβολής σε περιπτώσεις που δεν ακολουθεί τις πολιτικές προστασίας 

των προσωπικών δεδοµένων. 

4) Προώθηση της εκπαίδευσης των χρηστών και της συνειδητοποίησης τους για τα θέµατα της 

προστασίας των προσωπικών τους δεδοµένων και ενηµέρωσης τους για τα µέσα που έχουν 

στη διάθεσή τους για τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων. 

5) Ενθάρρυνση της χρήσης τεχνολογιών που χρησιµοποιούν αυτορυθµιζόµενα συστήµατα. 

6) Ενθάρρυνση της χρήσης και ανάπτυξης συµβατικών λύσεων για την περίπτωση της 

ανταλλαγής προσωπικών δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών χωρών.  

 

Ειδικότερα όσον αφορά το σηµείο «Ενθάρρυνση της χρήσης τεχνολογιών που χρησιµοποιούν 

αυτορυθµιζόµενα συστήµατα», ο ΟΟΣΑ επισηµαίνει: 

«Privacy-enhancing technologies (PETs) are technological tools whose primary purpose is to help 

implement privacy principles, such as those contained in the OECD Privacy Guidelines, within the 

framework of industry-led self-regulation, legal regulation or a combination of these approaches. PETs 

can empower individuals to choose for themselves and to control their own personal data but they 

vary in their ability to respond to the different privacy concerns. There are continuous significant 

advances in the development and use of such technologies. 

 

 Work on PETs included an inventory of these technologies, and a special Forum session. 

 

The Inventory of Privacy-Enhancing Technologies15 was produced to analyse the availability and 

variety of PETs, consider the factors affecting their adoption, analyse the relationship between 

technology and privacy, and form a basis for policy makers to discuss the use and deployment of such 

technologies. The paper16 discussed methods of online personal data collection, analysed different 

types of PETs and made recommendations to the private sector for encouraging their increased 

development and use. Technological tools that can assist in safeguarding online privacy, PETs were 

shown to present a range of characteristics. Some filter «cookies» and other tracking technologies; 

some allow for «anonymous» Web-browsing and e-mail; some provide protection by encrypting data; 

some focus on allowing privacy and security in e-commerce purchases; and some allow for the 

advanced, automated management of users’ individual data on their behalf. In essence, PETs 

reinforce transparency and choice, which can lead to greater individual control of data protection. 

However, many technologies can be used in many different ways. Different products, technologies 

and various functions can serve different purposes depending on the preferences of the user and the 

implementation of the particular technology. 
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A Forum Session on Privacy-Enhancing Technologies17 was held at the OECD in October 2001 in 

order to facilitate discussion (1) on the policy implications of PETs; (2) the future of such tools in the 

wider context of online privacy protection; and (3) the challenges of, and methods for, educating 

business about the importance of privacy by design and the use of PETs, and for educating individuals 

about the benefits and limitations of PETs. The session made it clear, in particular, that technically 

speaking, PETs did not offer a full range of functionalities that would provide total privacy protection 

in line with the OECD Privacy Guidelines (e.g. among the PETs surveyed (see paragraph below), only 

one tool addressed five of the eight privacy principles and 58 applied to only one principle). 

 

A study and a research paper18 included a synthesis of a survey of PETs available on the Web, and a 

table of the surveyed technologies, as well as a discussion of the question of when, for whom, and 

under what circumstances, «communication» about PETs might work, in the sense of encouraging 

businesses to supply such tools and individuals to use them PETs were considered to be helpful 

technological tools to assist in protecting online privacy as part of a wider package of online privacy 

initiatives. They can empower individual users seeking to control the disclosure, use and distribution 

of personal information online. PETs can also aid organisations in enforcing their own privacy policies 

and practices, and more generally, in an era of individual user concerns about online privacy, PETs 

are crucial tools in managing the flow of personal information on global networks. 

 

The need to encourage both individual and corporate users to deploy and use PETs was stressed. To 

see greater use and deployment, it was however highlighted that PETs may require a higher degree 

of usability, clearer technical information and further development to cover a wider range of privacy 

protection areas in the future. The early stage of any technological development being its most 

critical, the concept of designing privacy features and functions into technical solutions was also 

welcomed. This concept implies for developers to take into account, and integrate privacy protection 

into systems design and development, and for organisations to consider at an early stage the privacy 

implications of their technologies and services. 

 

Finally education and awareness-raising about PETs were deemed absolutely critical to the further 

deployment and use of such tools in homes and the global marketplace. In that respect, it was noted 

that, for businesses and other organisations, the challenge was to persuade them that they should 

internalise certain costs (to invest in PETs) in a market where they fear their rivals may externalise 

such costs. For individual users, it was noted that the challenge of persuasion was shaped first, by the 

extent to which different types of individuals care about privacy risks and which risks they care about 

most; second, how preferences for protection against various kinds of risks are traded off against 
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price increments; and third, how individuals will trade off their privacy preference against the cost of 

searching out and moving to another supplier ». 

 

Σηµειώνεται ότι oι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες αφορούν προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται τόσο 

από οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα όσο και του ιδιωτικού. Πρέπει να θεωρηθούν ως το ελάχιστο 

των ενεργειών που µπορούν να γίνουν και πρέπει βεβαίως να συµπληρώνονται από επιπρόσθετους 

κανόνες για την προστασία των προσωπικών ελευθεριών και του απορρήτου των προσωπικών 

δεδοµένων. 

 

Επίσης, ορίζεται ότι πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για: 

a) Την εφαρµογή των οδηγιών και στην ανάκτηση και στην επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων. 

b) Την αποφυγή εφαρµογής, σε διαφορετικές κατηγορίες από προσωπικά στοιχεία διαφορετικών 

προστατευτικών κανόνων, ώστε οι κανόνες να είναι αρκετά γενικοί και να µην εξαρτώνται από 

την φύση των δεδοµένων ή από τον τρόπο µε τον οποίο έχουν γίνει αντικείµενο συλλογής, 

αποθήκευσης, επεξεργασίας. 

c) Την εξαίρεση, από την εφαρµογή των οδηγιών, των προσωπικών δεδοµένων των οποίων η 

χρήση «προφανώς» δεν εµπεριέχει κανένα κίνδυνο σχετικό µε την προστασία της προσωπικής 

ελευθερίας του ατόµου και του απορρήτου των συναλλαγών του. 

 

Εξαιρέσεις µπορούν να γίνουν: 

a) Όσο το δυνατό λιγότερες 

b) Και να γίνονται αµέσως γνωστές στο κοινό. 

 

 

4.3.2. Συµπληρωµατικές Πηγές 

4.3.2.1. Γενικά 

Στην Ελλάδα, το βασικό νοµικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων παραµένει 

γενικό, τουλάχιστον όπως αυτό καθορίζεται από τους νόµους 2472/97 [18, 19] (Προστασία του 

ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα) και 2774/99 [20] (Προστασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα), µε τον οποίους η Αρχή Προστασίας 

∆εδοµένων και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων έχουν αρµοδιότητες 

διατύπωσης κανόνων και ελέγχου. Όπως οι νόµος αυτοί ορίζουν, κάθε συλλογή και επεξεργασία 

στοιχείων των χρηστών του ∆ιαδικτύου (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση 

διαδικτύου κ.λ.π) εµπίπτει στις διατάξεις τους και κατ’ επέκταση στον έλεγχο των ανωτέρω 

Ανεξάρτητων Αρχών.  
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Η Ελληνική νοµοθεσία πάντως, στο θέµα που µας αφορά, δεν είναι ιδιαίτερα λεπτοµερής. Για τις 

ανάγκες σχεδιασµού του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Προφίλς, που είναι αντικείµενο αυτής της 

µεταπτυχιακής εργασίας, χρειάστηκε να ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη κοινοτική οδηγία και βεβαίως, οι 

αρχές που έχει διατυπώσει σχετικώς η Επαγγελµατική Ένωση των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στη βιοµηχανία δεδοµένων της κινητής τηλεφωνίας, η Mobile Marketing 

Association (MMA)[22].  

4.3.2.2. Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

Η οδηγία 2202/58/ΕΚ [21], αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία 

ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Στηρίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 

 

Η Οδηγία θεωρεί ότι οι νέες προηγµένες ψηφιακές τεχνολογίες στα δίκτυα επικοινωνίας δηµιουργούν 

ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής του χρήστη. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες οδήγησαν στην ανάπτυξη και καθιέρωση 

νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οποίων η λειτουργία ζητά ρυθµιστικούς κανόνες που 

να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των καταναλωτών. Ειδικώς όσον αφορά ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

SMS, η Οδηγία ζητά κατηγορηµατικά την ανάληψη πρόνοιας από τον παροχέα διαλογικών υπηρεσιών 

ώστε κάθε «διάλογος» µε το καταναλωτή να ενεργοποιείται αφού πρώτα έχει εξασφαλισθεί η 

συγκατάθεση (consent) του: 

 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 39 αναφέρεται: 

«Η υποχρέωση ενηµέρωσης των συνδροµητών σχετικά µε τον ή τους σκοπούς των δηµόσιων 

καταλόγων, στους οποίους πρόκειται να περιληφθούν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, πρέπει να 

επιβάλλεται στο µέρος που συλλέγει τα δεδοµένα για το σκοπό αυτό. Όταν τα δεδοµένα µπορούν να 

διαβιβασθούν σε έναν ή περισσότερους τρίτους, ο συνδροµητής θα πρέπει να ενηµερώνεται για αυτή 

τη δυνατότητα και για τον παραλήπτη ή για τις κατηγορίες των πιθανών παραληπτών. Η τυχόν 

διαβίβαση θα πρέπει να τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδοµένα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για λόγους άλλους από εκείνους, για τους οποίους συλλέχθηκαν. Εάν το µέρος που συλλέγει τα 

δεδοµένα από τον συνδροµητή ή κάποιος τρίτος, στον οποίο έχουν διαβιβαστεί τα δεδοµένα, επιθυµεί 

να τα χρησιµοποιήσει για κάποιον επιπλέον σκοπό, τότε είτε το µέρος αυτό είτε ο τρίτος πρέπει να 

ζητούν εκ νέου τη συγκατάθεση του συνδροµητή.» 
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Στο άρθρο 1 παράγραφος 40 αναφέρεται: 

«Θα πρέπει να παρέχονται στους συνδροµητές εγγυήσεις κατά της διείσδυσης στην ιδιωτική τους ζωή 

από αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την άµεση εµπορική προώθηση, και δη µέσω αυτοµατοποιηµένων 

συστηµάτων κλήσης, τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και µέσω 

συντόµων µηνυµάτων (SMS). Η αποστολή αυτού του είδους αυτόκλητων εµπορικών κλήσεων 

ενδέχεται αφενός να είναι σχετικά εύκολη και φθηνή, αφετέρου δε να επιβάλλει στον αποδέκτη κάποια 

επιβάρυνση ή/και δαπάνη. ... Λόγω αυτού του είδους αυτόκλητων κλήσεων για άµεση εµπορική 

προώθηση, είναι δικαιολογηµένη η απαίτηση να επιτυγχάνεται η εκ των προτέρων και ρητή 

συγκατάθεση των αποδεκτών προτού τους σταλούν τέτοιες κλήσεις. Η ενιαία αγορά απαιτεί 

εναρµονισµένη προσέγγιση ώστε να εξασφαλίζονται απλοί κανόνες για επιχειρηµατίες και χρήστες σε 

όλη την Κοινότητα.» 

4.3.2.3. MMA Code for responsible Mobile Marketing 

Ο Οργανισµός Mobile Marketing Association («MMA») [22], είναι µία ανεξάρτητη αρχή που έχει σαν 

σκοπό να εισαγάγει standards και πρακτικές οδηγίες για την δηµιουργία και εκτέλεση προωθητικών 

ενεργειών του τύπου µάρκετινγκ στο κινητό (mobile marketing). Η ιδιαιτερότητα της προσέγγισης της 

MMA είναι ότι ασχολείται µε όλο τον κύκλο ζωής µίας διαλογικής υπηρεσίας. Προσπαθεί να θέσει 

κανόνες κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας, κατά τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας καθώς και για 

την χρήση των δεδοµένων µετά το πέρας της – κανόνες που ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασµό του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Προφίλς που είναι αντικείµενο αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας.  

Η ΜΜΑ έχει καθορίσει µια σειρά κανόνων µε αντικείµενο: 

• Περιορισµούς στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών πληροφοριών µε βάση την 

ηλικία των συµµετεχόντων: 

Ηλικία  Επιτρεπτές λειτουργίες  

<12 ∆εν επιτρέπεται η συλλογή κανενός είδους προσωπικών στοιχείων για παιδιά κάτω των 

12 εκτός και αν υπάρχει επιβεβαιωµένη η άδεια από τους γονείς.  

∆εν µπορούν να δοθούν τα στοιχεία σε τρίτους 

12-13, 

14-16 

Επιτρέπεται η συλλογή προσωπικών στοιχείων και αποστολή διαφηµιστικού υλικού. 

Βέβαια η ενέργεια αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί, µόνο αν έχουν γίνει ξεκάθαροι οι 

λόγοι χρήσης των δεδοµένων του. 

Τα στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διαφήµιση, αν το είδος της διαφήµισης 

είναι σχετικό µε την ηλικία του παιδιού , και αν έχει σχέση µε τους λόγους που έχουν 

ξεκαθαριστεί στο παιδί. 

Τα στοιχεία δεν µπορούν να δοθούν σε τρίτους παρά µόνο αν έχει γίνει δοθεί άδεια 

από τους γονείς. 
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17 Επιτρέπεται η συλλογή προσωπικών στοιχείων και αποστολή διαφηµιστικού υλικού. 

Βέβαια η ενέργεια αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί, µόνο αν έχουν γίνει ξεκάθαροι οι 

λόγοι χρήσης των δεδοµένων του. 

Τα στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διαφήµιση, αν το είδος της διαφήµισης 

είναι σχετικό µε την ηλικία του παιδιού , και αν έχει σχέση µε τους λόγους που έχουν 

ξεκαθαριστεί στο παιδί. 

Τα στοιχεία µπορούν να δοθούν σε τρίτους, αν έχουν ξεκαθαριστεί στο παιδί οι λόγοι 

χρήσης.  

Πίνακας 7: Πίνακας συσχέτισης ηλικίας µε λειτουργίες mobile marketing. 

 

• Περιορισµούς «targeting» µε βάση το αντικείµενο της υπηρεσίας 

Τύπος Κανόνες 

Adult Ο συµµετέχων να είναι >18 χρονών και να υπάρχει η συγκατάθεση του 

χρήστη για την παραλαβή τέτοιων διαφηµιστικών µηνυµάτων 

Ποτά Τα µηνύµατα δεν στοχεύουν σε κοινό ηλικίας <18 και ο τρόπος που 

γίνεται η προώθηση να µην οδηγεί σε υπερβολική χρήση 

Παιχνίδια και 

στοιχήµατα 

Να µην ενθαρρύνει τον εθισµό στα τυχερά παιχνίδια και να είναι ξεκάθαρο 

το κόστος συµµετοχής 

∆υνατότητες 

εύρεσης εργασίας 

Να µην είναι προσβλητικά και να είναι ξεκάθαρη η θέση που προτείνεται 

Ιατρικά προϊόντα Να µην είναι προσβλητικά και να είναι ξεκάθαρο το προϊόν που 

προτείνεται και ο τόπος που µπορεί κανείς να βρει επιπρόσθετες 

πληροφορίες. 

Πίνακας 8: Περιορισµοί targeting µε βάση το θέµα της υπηρεσίας.  

 

• Υποχρέωση συνεχούς ενηµέρωσης των δεδοµένων. 

1) Αν κάποιος συµµετέχων δεν έχει επικοινωνήσει µε την επιχείρηση για παραπάνω από 12 

µήνες, τότε τα δεδοµένα του πρέπει να σβηστούν, γιατί δεν µπορούν να θεωρηθούν 

έγκυρα. 

2) Προτείνεται σαν καλή πρακτική, η επικοινωνία µε τους συµµετέχοντες µία φορά κάθε 3-6 

µήνες εκτός και αν: 

(1) Έχουν ζητήσει τη διαγραφή τους 

(2) ∆εν το επιτρέπουν οι λόγοι της υπηρεσίας στην οποία συµµετείχε 

3) Όταν κάποιος έχει γραφτεί σε µία ειδική υπηρεσία π.χ. εποχιακή υπηρεσία θεωρείται καλή 

πρακτική: 
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(1) Να σταλεί υπενθύµιση διαγραφής στον συµµετέχοντα 

(2) Μόλις ξεκινήσει η ίδια υπηρεσία την επόµενη φορά, να ενηµερωθούν οι 

συµµετέχοντες ότι έχει ξεκινήσει πάλι η υπηρεσία και τους δίνεται η δυνατότητα να 

διαγραφούν 

4) Θεωρείτε καλή πρακτική να αποστέλλονται ενηµερωτικά µηνύµατα δυνατότητας διαγραφής 

 

4.4. Η Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης του Απορρήτου των 
Προσωπικών ∆εδοµένων της IBM (ΙΒΜ Enterprise-Platform for 
Privacy Practices, e-P3P) 

Οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν «δηλώσεις» όταν συναλλάσσονται µε τους καταναλωτές, για να 

µπορέσουν να υποσχεθούν το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων των πελατών τους. 

Αντιστοίχως, χρησιµοποιούν εσωτερικούς περιοριστικούς κανόνες για την προστασία του ίδιου 

απορρήτου, τους οποίους οι υπάλληλοι τους οφείλουν να ακολουθούν κατά την εκτέλεση λειτουργιών 

που ζητούν επεξεργασία και χρήση προσωπικών στοιχείων των πελατών τους. Οι «απλές δηλώσεις» 

όµως είναι «δηλώσεις», δεν υπάρχει καµία δυνατότητα ελέγχου στο αν εκτελούνται και πώς. 

 

4.4.1. Τι είναι η αρχιτεκτονική e-P3P; 

Σκοπός της IBM, προτείνοντας την προσέγγιση της για το σεβασµό του απορρήτου των προσωπικών 

δεδοµένων των πελατών µιας επιχείρησης (Enterprise Privacy Policy), είναι να δηµιουργήσει µία 

περιεκτική µεθοδολογία που µπορεί να διαχειριστεί (manage) και να εγγυηθεί την υλοποίηση αυτών 

των «δηλώσεων» (enforce), ενσωµατώνοντας µάλιστα τη µεθοδολογία αυτή στη τεχνολογία, 

δηµιουργώντας δηλαδή ένα αυτο-ρυθµιζόµενο σύστηµα. Πρόκειται για ένα σύνολο σαφώς 

διευκρινισµένων κανόνων προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων των πελατών µιας 

επιχείρησης (formalized rules), των οποίων η τήρηση µάλιστα µπορεί να ελεγχθεί από µια τρίτη αρχή 

(audit).  

 

Τι σηµαίνει ακριβώς για µια επιχείρηση να είναι ικανή να αποδείξει ότι διαχειρίζεται τα προσωπικά 

δεδοµένα των πελατών της µε έναν αξιόπιστο τρόπο; Όπως παρατηρούν οι P. Ashley et al. [25]: 

 

«This includes having a well dened privacy policy, allowing users to make choices regarding the use of 

theirPII, and enforcing the policy and user preferences across the whole organization». 

 

Η βασική συνιστώσα του προβλήµατος, διαπιστώνουν οι ίδιοι συγγραφείς [ibid.], είναι η ανάπτυξη µιας 

τεχνολογίας privacy management: 
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«The missing piece is enterprise privacy management technology.This technology must be the focal 

point for defining and enforcing an enterprise wide privacy policy. It must enable monitoring, 

enforcement and auditing of the policy across the whole IT infrastructure of the organization. It must 

also allow for management and enforcement of individual privacy preferences». 

 

Αυτό ακριβώς το πρόβληµα, «privacy management», απευθύνει η αρχιτεκτονική της IBM για τη 

∆ιαχείριση του Απορρήτου των Προσωπικών ∆εδοµένων στο επίπεδο της επιχείρησης (e-P3P / 

Enterprise-Platform for Privacy Practices). Η αρχιτεκτονική αυτή εµπλουτίζει τους γενικούς κανόνες 

της πλατφόρµας του P3P (Platform for Privacy Preferences) του οργανισµού W3C για την προστασία 

του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων– P3P) στην κατεύθυνση ανάπτυξης µιας τεχνολογικής 

λύσης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από µια επιχείρηση κατά µήκος όλης της αλυσίδας επεξεργασίας 

των δεδοµένων που συλλέγονται από τους πελάτες της (PII)15, η οποία περιλαµβάνει τα παρακάτω 

στάδια: συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, εµφάνιση, στρατηγική χρήση για τη ανάπτυξη περαιτέρω 

σχέσεων (interactive relationships) µε αυτούς. Η τεχνολογία «Platform for Privacy Preferences – P3P» 

επιτρέπει, κυρίως, σε δικτυακούς τόπους να περιγράφουν τους κανόνες προστασίας του απορρήτου 

των προσωπικών δεδοµένων των πελατών, κατά τη διάρκεια της συλλογής πληροφορίας του τύπου 

PII, µε µία προκαθορισµένη γλώσσα. Οι κανόνες αυτοί µπορούν να ανακτηθούν και να ερµηνευτούν 

εύκολα από agents. Οι P3P agents επιτρέπουν στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου να 

ενηµερωθούν για τις πολιτικές που υποστηρίζονται από αυτό, µε τρόπο που είναι ευανάγνωστος τόσο 

από έναν άνθρωπο όσο και από µία µηχανή. Μία πολιτική P3P είναι ένα XML αρχείο που περιγράφει τις 

πολιτικές συλλογής των δεδοµένων16. Παρέχει Το P3P παρέχει µηχανισµούς για την διασφάλιση του 

γεγονότος ότι η πληροφορία ανακοινώθηκε κάτω από συγκεκριµένους κανόνες. Παρ’ όλα αυτά, δεν 

παρέχει µηχανισµούς που να επιβεβαιώνουν ότι όλες οι  λειτουργίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε 

τους κανόνες. Και βεβαίως, η τεχνολογία P3P περιορίζεται τη δράση της µόνο στο στάδιο συλλογή 

δεδοµένων. 

 

                                                

15 Η βιβλιογραφία χρησιµοποιεί τον όρο «PII – Personally Identifiable Information» για την πληροφορία που συλλέγεται από 
έναν καταναλωτή και φυσικά αναφέρεται σε προσωπικά του στοιχεία. 
16 Όπως επισηµαίνεται στο [5] «A P3P policy is an XML document that describes the data collection 
practices for a site. It provides a base schema for the data collected and a vocabulary to express 
purposes, the recipients, and the retention policy.» 
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PII

P3P: Is a standard, 
computer readable format 
for privacy policies 

Applies To: Data 
collection

Supports: Predefined 
Privacy Policy processes 
and transparency in data 
collection

P3P
eP3P: defines the enterprise 
privacy enforcement system 
for an effective enterprise 
privacy management. 

Applies To : Data collection 
+ storage + processing + 
strategic use 

Supports: Well defined 
privacy architecture and 
semantics. Plus: Enforces E-
P3P privacy policies. Allows
for a transparent auditing, 
while promising a “provable”
P3P statement to customers. 

eP3P

 

Εικόνα  29: Σύγκριση P3P και eP3P. 

 

4.4.2. Τεχνική Περιγραφή 

Στο σηµείο αυτό θα περιγράψουµε, µε τεχνικούς όρους, την αρχιτεκτονική και τα βασικά στοιχειά της 

τεχνολογίας IBM «Enterprise-Platform for Privacy Practices». Το µοντέλο αυτό δηµιουργεί κατηγορίες 

χρηστών καθώς και κανόνες στα διάφορα επίπεδα διαχείρισης και πρόσβασης των δεδοµένων. Στο 

κέντρο της δοµής αυτής βρίσκεται ο Privacy officer (PΟ) που καθορίζει το «privacy policy»: περιγράφει 

ποιες λειτουργίες (operations) και για ποιο σκοπό (purpose) και από ποιον χρήστη (data user) 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε κάθε χαρακτηριστικό πεδίο των δεδοµένων του καταναλωτή (data 

subject). Όπως επισηµαίνουν οι P. Ashley et al. [25]: 

 

«The first step in implementing a privacy management solution is to allow for the Chief Privacy Officer 

(CPO) or her staff to create an enterprise privacy policy. An enterprise privacy policy states the rules 

about the collection and use of PII. Privacy policies are dened by people who understand the business 

and legal environment of the organization and typically express conceptual requirements from the 

applicable law and business strategy. Privacy policies do not refer to specific applications or systems 

in the IT infrastructure, nor do they refer to specific technologies». 

 

Άλλοι τύποι χρηστών είναι: 

• Security administrator (SO): Είναι αυτός που παρέχει πολιτικές πρόσβασης στο σύστηµα 

(access control policies) – ρόλος υποβοηθητικός του PO. 
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• Data subject (καταναλωτής): είναι ο χρήστης αυτός που παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία. Ο 

χρήστης αυτός παρέχει τα στοιχεία και ταυτόχρονα το είδος της συγκατάθεση τους για την 

χρήση τους µε διάφορες επιλογές opt-in/opt-out.  

 

• Data user (χρήστης): είναι ο χρήστης-υπάλληλος της εταιρείας που έχει πρόσβαση στα στοιχεία 

των data subjectsµε βάση κάποιους κανόνες οι οποίοι θα περιγραφούν παρακάτω.  

 

Τα διαφορετικά στοιχεία (elements) της αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται παρακάτω [5,25,26,27]. 

4.4.2.1. Βασικοί κανόνες (Principals) 

Στο σύστηµα η πληροφορία ανήκει, ανανεώνεται και ανακοινώνεται σε χρήστες. Όλοι οι χρήστες είναι 

εγγεγραµµένοι στο σύστηµα και η ταυτότητα τους µπορεί να πιστοποιηθεί από αυτό. Οι χρήστες 

διαχωρίζονται σε συµµετέχοντες- καταναλωτές data subjects και χρήστες του συστήµατος. Ο 

συµµετέχων–καταναλωτής (data subject) είναι ο χρήστης που παρέχει τα προσωπικά του 

στοιχεία στο σύστηµα και αποτελεί και τον ιδιοκτήτη της πληροφορίας. Ο χρήστης του συστήµατος 

(data user), είναι αυτός που έχει πρόσβαση στην πληροφορία και χρησιµοποιεί την πληροφορία που 

περιέχεται για εµπορικούς σκοπούς (π.χ. επικοινωνία µε τους καταναλωτές).  

 

Σε µία πολιτική προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων, υπάρχουν περιπτώσεις κατά 

τις οποίες οι χρήστες δεν ονοµατίζονται ρητά. Χρησιµοποιούνται όροι όπως «εµείς» ή «συνεργάτες της 

εταιρείας» και αντικατοπτρίζουν ένα σύνολο από χρήστες. Για το λόγο αυτό, στο µοντέλο 

χρησιµοποιήθηκε η έννοια του γκρουπ που έχει σαν σκοπό να απεικονίσει λειτουργίες χρηστών. Ένα 

παράδειγµα, είναι ο διαχωρισµός σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες της εταιρείας. Εσωτερικοί 

χρήστες είναι οι υπάλληλοι της επιχείρησης, ενώ εξωτερικοί χρήστες, µπορεί να είναι οργανισµοί 

συνεργαζόµενοι µε αυτήν, στους οποίους έχει ανατεθεί µία συγκεκριµένη λειτουργία και για να την 

εκτελέσουν πρέπει να προσπελάσουν τα δεδοµένα. Στην Εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 

γκρουπ και η ιεραρχία που αυτά ακολουθούν σε ένα case µιας επιχείρησης-βιβλιοπωλείου.  

 

Εικόνα  30: Ιεραρχία των χρηστών στο µοντέλο eP3P της IBM. 
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Τα γκρουπ Borderless, BusinessPartners, Customers, και  GovermentAgencies αντιπροσωπεύουν 

χρήστες από διαφορετικούς τοµείς και µε αυτόν το τρόπο έχουν διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης 

στα δεδοµένα. Το Borderless Bookstore είναι µία αλυσίδα εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένου και του 

Borderless College Store. Αυτές οι εταιρείες δεν είναι απαραίτητο ότι µοιράζονται την πληροφορία των 

πελατών τους.  Μέσα στην ιεραρχία των γκρουπ, ένα γκρουπ κληρονοµεί τα δικαιώµατα που έχουν οι 

πρόγονοι του. Για παράδειγµα τα δικαιώµατα του γκρουπ Affiliates καθορίζεται από τα δικαιώµατα των 

γκρουπ Users,BusinessPartners,  και των δικαιωµάτων του ίδιου του γκρουπ. Σαν παράδειγµα από εδώ 

και πέρα θα χρησιµοποιούµε τον Joe, ο οποίος είναι µέλος του γκρουπ Customers. 

4.4.2.2. ∆εδοµένα (Data) 

Στο σύστηµα, υπάρχουν τρεις κατηγορίες προσωπικών στοιχείων που µπορούν να διαχωριστούν µε 

βάση το πώς συνδέονται τους µε τον συµµετέχοντα-καταναλωτή (data subject). Τα προσωπικά 

αναγνωρίσιµα στοιχεία PII, τα οποία µπορούν να συσχετιστούν µε έναν καταναλωτή (data 

subject). Τα αποπροσωποποιηµένα στοιχεία δευτέρου επιπέδου, τα οποία µπορούν να 

συσχετιστούν µε κάποιον καταναλωτή (data subject) µόνο αν γνωρίζουµε κάποια επιπρόσθετα 

στοιχεία, όπως το ψευδώνυµο που αυτός χρησιµοποιεί. Τέλος, υπάρχουν και τα ανώνυµα στοιχεία, 

τα οποία δεν µπορούν να συσχετιστούν µε κανένα χρήστη. Στην περίπτωση του Joe, οποιαδήποτε 

καρτέλα που κρατά στοιχεία όπως το όνοµα, διεύθυνση ή κάποιον χαρακτηριστικό αριθµό θεωρούνται 

δεδοµένα τύπου PII. Τις περισσότερες φορές όταν αναφερόµαστε σε κάποιον καταναλωτή, 

αναφερόµαστε στον χαρακτηριστικό αριθµό που τον αντιπροσωπεύει.  

 

Μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης, υπάρχουν διαφορετικές πηγές, από τις οποίες είναι δυνατό να 

συλλέξουµε αυτή την πληροφορία. Η πληροφορία αυτή, όµως αποθηκεύεται και σε διαφορετικά 

σηµεία χρησιµοποιώντας πολλές φορές και διαφορετικούς τρόπους. Στο παράδειγµα του Joe, τα 

δεδοµένα του είναι αποθηκευµένα στα τµήµατα εγγραφών (subscription), πληρωµών (billing) και 

µάρκετινγκ. Συµπληρωµατικά στα στοιχεία αυτά, υπάρχουν και δεδοµένα που δηµιουργούνται µέσα 

στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρείας και στις λειτουργίες που µπορεί να κάνει ο καταναλωτής. Ο Joe 

εκτός από τα προσωπικά στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει τα διάφορα τµήµατα, έχουν διατηρήσει 

µέσω του Borderless ένα ιστορικό µε τις αγορές που έχει κάνει.  

 

Με αυτόν τον τρόπο, δηµιουργήθηκε η ανάγκη συσχέτισης των δεδοµένων µε την πηγή από την οποία 

προέρχονται. Για να µπορέσει να ικανοποιηθεί η συσχέτιση αυτή, χρησιµοποιήθηκε η έννοια της 

φόρµας (παραδείγµατα είναι η φόρµα πληρωµής, αγοράς ). Στην ουσία, κάθε φόρµα είναι µία λίστα 

από πεδία, τα οποία αντιστοιχούν µε τον χαρακτηριστικό αριθµό που αντιστοιχεί στον συµµετέχοντα - 

καταναλωτή. Σκοπός της φόρµας είναι να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο τα στοιχεία αυτά 
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έφτασαν στην επιχείρηση. Οι φόρµες µπορούν να θεωρηθούν σαν ένα είδος από µεταδεδοµένα που 

χρησιµοποιούνται κυρίως για την κατηγοριοποίηση και την ανάκτηση στοιχείων των πελατών.  

 

Εκτός όµως από την φόρµα χρησιµοποιείται και µία κατηγοριοποίηση των δεδοµένων που 

εκπροσωπούν τον συµµετέχοντα - καταναλωτή. Για την κατηγοριοποίηση των δεδοµένων αυτών 

χρησιµοποιήθηκε το P3P [4] πρότυπο, το οποίο παρέχει µία ιεραρχική δόµηση των δεδοµένων αυτών. 

Στο σχήµα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ιεραρχική δοµή των στοιχείων επικοινωνίας του 

συµµετέχοντος - καταναλωτή. 

 

 

Εικόνα  31: Η ιεραρχική δοµή των στοιχείων επικοινωνίας του καταναλωτή. 

 

4.4.2.3. Σκοποί (Purposes) 

Κάθε πολιτική προστασίας του απορρήτου των δεδοµένων των πελατών µιας επιχείρησης οφείλει να 

λαµβάνει µέριµνα να ανακοινώνει σε κάθε καταναλωτή τον τρόπο µε τον οποίο θα χρησιµοποιήσει τα 

δεδοµένα που θα συλλέξει. Κινούµενη σε αυτή την κατεύθυνση, η αρχιτεκτονική της IBM περιλαµβάνει 

ένα πλαίσιο σκοπών. Οι σκοποί είναι µία κατηγοριοποιηµένη µορφή των επιτρεπτών τρόπων χρήσης 

των συλλεγοµένων δεδοµένων. Ένα παράδειγµα, είναι «η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας για την 

αποστολή ενηµερωτικού υλικού για την επιχείρηση και/η  αποστολή ενηµερωτικού υλικού για νέα 

προϊόντα ή υπηρεσίες». Στο παράδειγµα που ακολουθεί, αναφέρονται δύο σκοποί για την χρήση των 

προσωπικών στοιχείων: 

1) για την αποστολή γενικού ενηµερωτικού υλικού της επιχείρησης 

2) αποστολή ενηµερωτικού υλικού για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες 

 

Το πρότυπο P3P καθορίζει ένα σύνολο από σκοπούς όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

1) διαχείριση / admin (δικτυακός τόπος και διαχείριση συστήµατος), 

2) ανάπτυξη / develop (έρευνα και ανάπτυξη),  
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3) επικοινωνία / contact για (επικοινωνίας µε τους πελάτες για µάρκετινγκ λόγους, ή για 

ενηµέρωση προϊόντων).  

 

Tο P3P, όµως δεν επιτρέπει την δηµιουργία µιας ιεραρχικής δοµή από σκοπούς. Ωστόσο συχνά 

διαπιστώνει κανείς µια φυσική ιεραρχία σκοπών, η οποία καθορίζεται κυρίως από την φύση των 

λειτουργιών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά στους εξειδικευµένους τοµείς της επιχείρησης. Μία 

µορφή κατηγοριοποίησης σκοπών παρουσιάζεται στην Εικόνα που ακολουθεί. Χρειάζεται λοιπόν 

συµπλήρωση, πράγµα που αναλαµβάνει η αρχιτεκτονική e-P3P, στο πλαίσιο που προκύπτει το 

παρακάτω παράδειγµα [25]: 

 

«The purposes of direct marketing and third-party marketing are specializations of the marketing 

purpose. A principal assigned to purpose direct marketing (or third-party marketing) will inherit 

privileges assigned to the more general purpose of marketing».  

 

 

Εικόνα  32: Κατηγοριοποιηµένη µορφή από σκοπούς (purposes). 

 

4.4.2.4. Λειτουργίες και διαµερισµός πληροφορίας (Actions and 
Information Sharing) 

Συµπληρωµατικά µε τους σκοπούς χρήσης των δεδοµένων, εµφανίζονται και οι τρόποι χρήσης των 

δεδοµένων (data users – role based access). Οι ενέργειες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν «πάνω» 

στην αρχιτεκτονική που παρουσιάζεται εδώ, δεν διαφέρουν από αυτές που πραγµατοποιούνται σε 

άλλα συστήµατα, και είναι: να µπορεί κανείς να διαβάσει (read), ή να γράψει – ανανεώσει (write) τα 

δεδοµένα αυτά. Μία επιπρόσθετη λειτουργία, που υφίσταται, είναι να µπορεί κανείς να αποκαλύψει τα 

στοιχεία αυτά σε τρίτους (disclose). Υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτής της λειτουργίας: να αποκαλύψει 

κανείς τα στοιχεία σε κάποιον εσωτερικό χρήστη του συστήµατος ή να τα αποκαλύψει τα σε κάποιον 

εξωτερικό χρήστη, πιθανότατα χρήστη άλλου συστήµατος. Η λειτουργία αυτή, δεν διαφέρει από το να 

µπορεί να δει κανείς προσωπικά δεδοµένα, απλώς για να ολοκληρωθεί σαν λειτουργία, ακολουθεί µία 

σειρά από κανόνες και απαραίτητες λειτουργίες, µε αποτέλεσµα να χρειάζεται συνεχή έλεγχο για την 
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αποφυγή προβληµάτων. Βέβαια, στην συγκεκριµένη περίπτωση, αυτό που µας ενδιαφέρει είναι ότι ο 

χρήστης του συστήµατος, έχει και το δικαίωµα να εκτελέσει αυτή τη λειτουργία.  

4.4.2.5. Καταστάσεις (Conditions) 

Υπάρχει πολλές φορές ανάγκη κανόνων που δεν περιγράφουν µόνο το είδος πληροφορίας που µπορεί 

να προσπελαστεί και για ποιο λόγο, αλλά που αναπαριστούν και τις καταστάσεις που πρέπει να 

ικανοποιούνται για να πάρει κανείς την άδεια πρόσβασης σε µια σειρά προσωπικών δεδοµένων. Το να 

αποκτήσει κανείς την άδεια να εκτελέσει µία λειτουργία, στηρίζεται σε µια σειρά από γεγονότα που 

πραγµατοποιήθηκαν προηγουµένως. Στηριγµένοι στο παράδειγµα που αναφέραµε και προηγουµένως, 

για να µπορέσει να δει το Borderless Bookstore τα δεδοµένα του Joe πρέπει να πάρει την άδεια του 

Joe.  

 

Μία άλλη περίπτωση, είναι ότι το να αποκτήσει κανείς την άδεια να πραγµατοποιήσει µία λειτουργία 

µπορεί να προκαθορίζεται από την ταυτότητα του χρήστη. Αν ο χρήστης είναι ο «αρχικός ιδιοκτήτης» 

των δεδοµένων, τότε µπορεί αυτόµατα να δει τα στοιχεία του καταναλωτή, ενώ κάποιος στον οποίο ο 

«αρχικός ιδιοκτήτης» έχει κάνει «disclosed» τη σχετική πληροφορία, δεν µπορεί να τα δει.  

4.4.2.6. Υποχρεώσεις  (Obligations) 

Μέχρι στιγµής, έχουµε αναφερθεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας χρήστης προσπαθεί να πάρει 

άδεια να εκτελέσει κάποια λειτουργία στηριζόµενος σε προηγούµενες καταστάσεις που πρέπει να 

ικανοποιούνται. Συµπληρωµατικά  µε τις ενέργειες αυτές, η αρχιτεκτονική της ΙΒΜ  διατυπώνει 

υποχρεώσεις, οι οποίες είναι δηλώσεις για πράξεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, αµέσως µόλις 

παρουσιασθεί µία κατάσταση. Ένα παράδειγµα είναι το ακόλουθο: «Οι γονείς θα ενηµερωθούν για την 

συµµετοχή των παιδιών τους σε κάποια υπηρεσία προώθησης προϊόντων». Από τη στιγµή που 

επιβληθεί αυτή η υποχρέωση, όταν ένα παιδί συµµετέχει σε µια διαφηµιστική καµπάνια, µία σειρά από 

προβλεπόµενες λειτουργίες ενηµέρωσης των γονέων θα εκτελεστούν αυτόµατα. 

4.4.2.7. ∆ιαχωρισµός ρόλων και υλοποίηση 

Μέχρι στιγµής, η συζήτηση µας έχει αναφερθεί στους χρήστες (data user) του συστήµατος (που 

χρησιµοποιούν το σύστηµα για αν διαχειρισθούν πληροφορία του τύπου PII), στα δεδοµένα PII του 

συµµετέχοντος - καταναλωτή (data subject), τα οποία συγκεντρώνονται µέσω φορµών, καθώς και 

στις λειτουργίες επί αυτών των δεδοµένων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν από συγκεκριµένους  

χρήστες (data users), για συγκεκριµένους σκοπούς (purposes), ίσως µε δεδοµένες καταστάσεις 

(conditions) που πρέπει να ικανοποιούνται προηγουµένως, ενώ παράλληλα εκτελούνται υποχρεώσεις 

(obligations), οι οποίες είναι δηλώσεις για πράξεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, υποχρεωτικώς: 
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ALLOW [Data User]  

to perform [Operation] on [Data Type] 

for [Purpose] provided [Condition] 

Carry Out [Obligation] 

Εικόνα  33: Τα βήµατα της διαδικασίας.  

 

Στη συνέχεια, στην παρακάτω Εικόνα, παρουσιάζονται τα βήµατα που ακολουθούνται για την 

υλοποίηση των παραπάνω σε ένα πλαίσιο για την εφαρµογή των παραπάνω σε ένα πλαίσιο 

διαχωρισµού αρµοδιοτήτων (separation of duties for privacy authorization). Επιπρόσθετοι χρήστες στο 

σηµείο αυτό, είναι ο Security Administrator (SO) και ο Privacy Administrator(PO). Σαν αρχικό βήµα 

θεωρούµε την συσσώρευση των δεδοµένων στην αρχή του συστήµατος. Από το σηµείο αυτό και µετά 

πραγµατοποιούνται τα παρακάτω βήµατα.  

 

Εικόνα 34: Χρήστες και λειτουργίες. 

 

1) Τα προσωπικά δεδοµένα συσσωρεύονται σε φόρµες. 

2) Ο PO καθορίζει ένα privacy policy: Με αυτόν τον τρόπο περιγράφει ποιες λειτουργίες 

(operations) και για ποιο σκοπό (purpose) και από ποιον χρήστη (data user), µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν σε κάθε PII type. Επιπρόσθετα στο σηµείο αυτό, η πολιτική 

προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων, επιβάλλει τον καθορισµό Opt-in 

και opt-out επιλογών καθώς και την δηµιουργία υποχρεώσεων (obligations) πχ. «Σβήστε 

τα δεδοµένα µετά από 30 ηµέρες του καταναλωτή ηλικίας µικρότερης από 12 ετών εκτός 

και αν έχει γονική συναίνεση». 

3) Ο PO και ο SO καθορίζουν µια πολιτική υλοποίησης (deployment policy) που αντιστοιχίζει 

εφαρµογές µε λειτουργίες. Για παράδειγµα, µια εφαρµογή CRM που εκτελεί projects του 

τύπου «product notification» αντιστοιχίζεται µε µια λειτουργία «read» για «purpose 

marketing». Αυτή η αντιστοίχιση είναι ιδιαίτερη για κάθε επιχείρηση.  
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4) Ο PO καθορίζει έναν κατάλογο που αναγνωρίζει τις διαφορετικές πηγές από τις οποίες 

προέρχονται τα δεδοµένα. Οπότε για κάθε πηγή καθορίζει τα δεδοµένα που συλλέγονται, 

το PII τύπο τους (προσωποποιηµένα, µη προσωποποιηµένα, ανώνυµα) , και µία πολιτική 

«by default». 

5) Ο PO καθορίζει έναν χάρτη από υποχρεώσεις (obligations), ο οποίος µεταφράζει γενικές 

υποχρεώσεις της πολιτικής προστασίας του απορρήτου προσωπικών δεδοµένων (π.χ. 

«delete») σε συγκεκριµένες υλοποιήσεις. 

6) Ο SO καθορίζει τους ρόλους των χρηστών (access control policy). ∆ηλαδή αντιστοιχίζει, σε 

φυσικό επίπεδο, χρήστες και λειτουργίες µέσα στην επιχείρηση και στο σύστηµα. 

 

Από τη στιγµή που ο συµµετέχων – καταναλωτής (data subject) έρχεται σε επαφή µε το σύστηµα 

πραγµατοποιούνται οι ακόλουθες διαδικασίες (βλ. και Εικόνα που ακολουθεί): 

 

1) Αλληλεπίδραση συµµετέχοντος µε το σύστηµα - Συλλογή προσωπικών δεδοµένων 

a. Ανάλογα µε τη λειτουργία την οποία πραγµατοποιεί χρησιµοποιεί και την κατάλληλη 

φόρµα. Ο συµµετέχων εισάγει τα στοιχεία του. Η φόρµα αυτή περιέχει µία 

προκαθορισµένη πολιτική προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων. 

b. Με βάση την προκαθορισµένη πολιτική προστασίας του απορρήτου των προσωπικών 

δεδοµένων, ο συµµετέχων – καταναλωτής (data subject) µπορεί να επιλέξει κάποια 

από τις opt-in / opt-out επιλογές. 

c. Από τη στιγµή που εισάγεται η φόρµα στο σύστηµα, αυτόµατα ο συµµετέχων παρέχει 

τη συγκατάθεση του για την χρήση ή όχι των προσωπικών του στοιχείων. Η επιλογή 

οpt-in /opt-out καθώς και η συγκατάθεση του χρήστη αποθηκεύονται στο σύστηµα.  

 

2) Παραχώρηση ή άρνηση άδειας: Η φόρµα που συµπλήρωσε ο συµµετέχων – καταναλωτής 

(data subject), η πολιτική προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδοµένων που την περιγράφει 

και η επιλογή  opt-in / opt-out, καθορίζουν τις άδειες που µπορούν να παραχωρηθούν στους 

χρήστες (data users) του συστήµατος. Πραγµατοποιούνται δύο επίπεδα αδειών: 

a. Access Control: 

i. Ο χρήστης (data user) έχει τους δικούς του ρόλους στο σύστηµα για να 

µπορέσει να εκτελέσει τις λειτουργίες που χρειάζεται. Στο επίπεδο αυτό, 

ελέγχεται από το σύστηµα αν µπορεί να εκτελέσει τη συγκεκριµένη 

λειτουργία. Αν µπορεί να εκτελέσει τη συγκεκριµένη λειτουργία, τότε η 

λειτουργία εκτελείται.  

b. Privacy Control: 
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i. Από τη στιγµή που ο χρήστης (data user) µπορεί να εκτελέσει τη 

συγκεκριµένη λειτουργία, τότε έρχεται σε επαφή µε τα προσωπικά δεδοµένα 

και αυτοµάτως ενεργοποιείται ο έλεγχος προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων µε τα ακόλουθα βήµατα: 

1. Αναγνωρίζεται η ενέργεια που πρέπει να πραγµατοποιηθεί και τα πεδία 

που πρέπει να προσπελαστούν 

2. Η ενέργεια αντιστοιχίζεται µε µία λειτουργία (operation) και ένα σκοπό 

(purpose) του συστήµατος 

3. Η φόρµα (form) αναγνωρίζει τους PII τύπους των προσωπικών 

δεδοµένων των ζητούµενων πεδίων 

4. Η πολιτική προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων 

και η επιλογή Opt-in/opt-out του συµµετέχοντος – καταναλωτή (data 

subject) χρησιµοποιούνται για να αποφασιστεί από το σύστηµα αν ο 

συγκεκριµένος σκοπός (purpose) µπορεί να πραγµατοποιηθεί πάνω 

στα δεδοµένα PII τύπου.  

5. Αν η λειτουργία δεν γίνει αποδεκτή, απορρίπτεται η λειτουργία.  

6. Αν επιτραπεί και η πολιτική  προστασίας του απορρήτου των 

προσωπικών δεδοµένων του συστήµατος καθορίζει κάποιες 

υποχρεώσεις (obligations), τότε ελέγχονται αυτές οι υποχρεώσεις.  

7. Αν η λειτουργία γίνει αποδεκτή τότε η ενέργεια πραγµατοποιείται και 

ολοκληρώνεται η διαδικασία.  

 

Συνοπτικά, η προσέγγιση που ακολουθεί η αρχιτεκτονική Enterprise-Platform for Privacy Practices, e-

P3P της IBM, συνοψίζεται στην παρακάτω Εικόνα: 
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Εικόνα  35: Η αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων και των χρηστών µε το σύστηµα. 
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Εικόνα  36: Η προσέγγιση της IBM eP3P. 
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4.5. Η αρχιτεκτονική του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Προφίλς που 
περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME 

Υπενθυµίζουµε ότι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς που αναπτύξαµε στο πλαίσιο αυτής της 

µεταπτυχιακής εργασίας, για τις ανάγκες παρατήρησης και αξιοποίησης της συµπεριφοράς των 

συµµετεχόντων σε mobile Projects σε ένα πλαίσιο που υλοποιεί κανόνες διαφύλαξης του απορρήτου 

των προσωπικών δεδοµένων (effective management of marketing resources / effective privacy 

protection), στηρίζεται στη λογική του σχεδιασµού ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

(content management system), περιλαµβάνει δηλαδή:  

• ένα µέρος που αντιστοιχεί στην (εσωτερική) υποδοµή οργάνωσης και επεξεργασίας της 

πληροφορίας (back-end) και, 

•  µια βιτρίνα (front-end) που οργανώνει την παρουσίαση της πληροφορίας µε βάση τους 

κανόνες (rules) που εµπεριέχονται στην οργάνωση της υποδοµής.  

 

Η λειτουργικότητα του µέρους «εσωτερική υποδοµή οργάνωσης και επεξεργασίας της πληροφορίας 

(back-end)» υλοποιείται από το σύστηµα «ATL permission database» και τη λειτουργικότητα του 

µέρους «βιτρίνα (front-end)» από το σύστηµα «ATL studio» (υποσυστήµατα του Συστήµατος 

«Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME»).  

 

Υιοθετώντας τη λογική της αρχιτεκτονικής e-P3P της IBM, η αρχιτεκτονική του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Προφίλς που περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME υλοποιεί πολιτικές 

προστασίας του απορρήτου των δεδοµένων που προέρχονται από την «επιχειρησιακή» λειτουργία των 

διαλογικών υπηρεσιών SMS επικοινωνίας που δηµιουργεί και διαχειρίζεται το υποσύστηµα «ATL mm 

platform» -- στο πλαίσιο της υλοποίησης mobile Projects (βλ. και Κεφάλαια 2 & 3 του παρόντος). Σε 

αντιστοιχία µε την αρχιτεκτονική της ΙΒΜ, και η αρχιτεκτονική που παρουσιάζουµε εδώ, διαχωρίζει την 

πολιτική πρόσβασης στις υπηρεσίες (data access) από την πολιτική που εφαρµόζεται στα δεδοµένα 

(αυτά που συλλέγονται από τους συµµετέχοντες σε mobile Projects), καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής αυτών (privacy policy) – βλ. Εικόνα που ακολουθεί.  
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Εικόνα 37: Privacy Control vs. Access Control. 

 

Στη συνέχεια αυτού του Κεφαλαίου, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία (elements) της privacy policy 

που εφαρµόζεται στη διαχείριση των δεδοµένων που συλλέγονται στη Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς 

που περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME.  

4.5.1. ∆ιαχωρισµός Ρόλων (Separation of duties) 

Στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς που περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME, ο 

κατάλογος των χρηστών, έχει ως εξής:  

 

• Data subject (συµµετέχων): είναι ο αυτός που παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία (PII) 

συµµετέχοντας σε mobile Projects. Παρέχει στοιχεία και ταυτόχρονα ορίζει ένα πρώτο πλαίσιο 

επιτρεπτών χρήσεων (σκοπών) του είδους (0, 1), δηλαδή συγκατάθεση / opt-in, άρνηση 

περαιτέρω χρήσης της συγκατάθεσης (άρνηση άδειας) / opt-out.  

• Data user (χρήστης): είναι ο χρήστης του συστήµατος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία των 

data subjects, πρόσβαση που υπόκειται στους κανόνες µιας πολιτικής προστασίας του 

απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων των συµµετεχόντων, και της οποίας πολιτικής τα 

βασικά στοιχεία θα περιγραφούν παρακάτω.  

• Administrator: Είναι ο χρήστης που παρέχει πολιτικές πρόσβασης στο σύστηµα (access 

control policies). Παράλληλα, καθορίζει το είδος privacy policy: Περιγράφει ποιες λειτουργίες 

(operations) και για ποιο σκοπό (purpose) και από ποιον χρήστη (data user) µπορούν να 
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πραγµατοποιηθούν σε κάθε χαρακτηριστικό πεδίο των δεδοµένων του συµµετέχοντος (data 

subject). 

 

4.5.2. Βασικοί Κανόνες (Principals) 

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να διευκρινίσουµε, παρουσιάζοντας τα στοιχεία (elements) της privacy 

policy που εφαρµόζεται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME, είναι ο τρόπος που οι 

εµπλεκόµενοι ρόλοι (data subject / data user) επικοινωνούν µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς που 

περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME. Επαναλαµβάνουµε ότι ο συµµετέχων – 

καταναλωτής (data subject), είναι ο αυτός που αποστέλλει τα µηνύµατα συµµετοχής στο Project, στο 

οποίο λαµβάνει µέρος. Και, ο χρήστης του συστήµατος (data user) είναι αυτός που αποκτά 

(ελεγχόµενη από την πολιτική privacy policy) πρόσβαση στην πληροφορία PII που παρέχουν οι 

συµµετέχοντες στα Projects.  

 

Εδώ βρίσκεται µια διαφορά: στα περισσότερα συστήµατα, όπως και στην περίπτωση της 

αρχιτεκτονικής της IBM, η παροχή των στοιχείων από τον συµµετέχοντα (data subject) γίνεται µέσω 

µίας φόρµας, την οποία έχει συµπληρώσει ο ίδιος µε τα προσωπικά του στοιχεία, χρησιµοποιώντας µια 

εφαρµογή – λειτουργία (η οποία βεβαίως ανανεώνεται όποτε αυτός το επιθυµεί). Αντιθέτως, στο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς που περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME, η 

παροχή στοιχείων από τους συµµετέχοντες συνίσταται, τις περισσότερες φορές, σε ένα µήνυµα 

συµµετοχής  σε ένα Project. Το µήνυµα αυτό, δηλώνει την εγγραφή του στο σύστηµα, ενώ 

ταυτόχρονα ενεργοποιεί αυτοµάτως και τη δηµιουργία ενός προφίλ που αντιστοιχίζεται µε έναν 

µοναδικό αριθµό. Ο συµµετέχων-καταναλωτής (data subject) δεν µπορεί o ίδιος να ανανεώσει τα 

στοιχεία του, αυτά ανανεώνονται βεβαίως, αλλά µε βάση τη συµµετοχή των data subjects σε άλλα 

Projects, στη συνέχεια της πρώτης συµµετοχής. Θεωρούµε ότι µια συµµετοχή συνοδεύεται και από τη 

συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών στοιχείων του συµµετέχοντος σε ένα πλαίσιο που του 

έχει ανακοινωθεί µε άλλα µέσα (στον Τύπο, σε ένα web site) – τεκµαίρεται από το πνεύµα της 

σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας [21]. ∆ηλαδή, µε λίγα λόγια, η συµµετοχή σε ένα Project ενεργοποιεί από 

µόνη της τη συλλογή µιας σειράς δεδοµένων, τα οποία στη συνέχεια γίνονται αντικείµενο 

επεξεργασίας κλπ. σύµφωνα µε τους κανόνες της πολιτικής για την προστασία του απορρήτου των 

προσωπικών στοιχείων των συµµετεχόντων σε mobile Projects που υλοποιούνται µέσω της Μηχανής 

∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME, και εκτίθενται παρακάτω. 

 

Οι χρήστες του συστήµατος, αντιθέτως, όπως και στην περίπτωση πολλών άλλων συστηµάτων, είναι 

εγγεγραµµένοι στο σύστηµα και η ταυτότητα τους µπορεί να πιστοποιηθεί από αυτό. Είναι ιδιοκτήτες 

των Projects και µπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα (µε τη µορφή προφίλς) των 

συµµετεχόντων τους σε αυτά. Βέβαια υπάρχει η πρόβλεψη, όπως και στην αρχιτεκτονική της ΙΒΜ, 

ενός πολυ-επιπέδου σχήµατος οργάνωσης αφού µέσα σε µια επιχείρηση συνήθως ενεργοποιούνται 
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περισσότερες διευθύνσεις που η καθεµία από αυτές αναλαµβάνει τα δικά της Projects. Για το λόγο 

αυτό χρησιµοποιήθηκαν οι έννοιες του γκρουπ και της ιεραρχίας.  

 

 

Εικόνα  38: Το γκρουπ ERT και η ιεραρχία του. 

 

Στην εικόνα παρουσιάζεται το γκρουπ ERT και οι διαφορετικοί χρήστες που εκτελούν κάποια Project 

µέσα στην ΕΡΤ.  Το γκρουπ της ΕΡΤ περιέχει τους ακόλουθους χρήστες: 

• BP: Ο χρήστης του ραδιοφωνικού σταθµού «∆εύτερο Πρόγραµµα» 

• ΑΤΗ: Ο χρήστης της τηλεοπτικής εκποµπής  «Αθλητικής Κυριακής» 

• OMEL: Ο χρήστης της τηλεοπτικής εκποµπής  «Οµιλείτε Ελληνικά» 

• ΝΕΤ: Ο χρήστης του ραδιοφωνικού σταθµού «NET Radio» 

• ESPORT: Ο χρήστης του ραδιοφωνικού σταθµού «ERA Sport Radio» 

• EURO: O χρήστης της τηλεοπτικής εκποµπής «EURO2004 Όλα για το EURO» 

 

Ο κάθε χρήστης έχει διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης στα δεδοµένα που συλλέγονται από τους 

συµµετέχοντες σε mobile Projects. Ο καθένας όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί,  έχει 

πρόσβαση στα δεδοµένα των δικών του Projects. Τα δεδοµένα αυτά δεν διαµοιράζονται ανάµεσα 

στους χρήστες του ίδιου επιπέδου. Η ΕΡΤ, όµως που είναι ο ιδιοκτήτης όλων των δεδοµένων µπορεί 

να έχει πρόσβαση όλα τα δεδοµένα ανεξάρτητα από τον χρήστη στον οποίο ανήκουν.  

BP ATH OMEL NET ESPORT EURO

ERT

 

Εικόνα  39: Η πρόσβαση της ιεραρχίας ΕΡΤ στα δεδοµένα. 
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4.5.3. ∆εδοµένα (Data)  

Τα δεδοµένα που συλλέγονται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς που περιλαµβάνει η Μηχανή 

∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, 

η βασική πηγή µας είναι το υποσύστηµα ATL mm platform. Εκτός όµως από αυτό, µπορούν να 

υπάρχουν και άλλες εξωτερικές πηγές από τις οποίες µεταβιβάζονται στο Σύστηµα πληροφορία του 

τύπου PII  για data subjects. Οι διαφορετικές αυτές πηγές είναι τρίτα µέσα που χρησιµοποιούνται για 

την έναρξη ενός Project. Μπορεί η συµµετοχή σε ένα Project να οργανώνεται µέσω ενός call center, 

όπου ο συµµετέχων τηλεφωνεί και δίνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη συµµετοχή του. Ένας άλλος 

τρόπος οργάνωσης ενός Project µπορεί να προβλέπει τη συµπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από 

τον συµµετέχοντα µέσω ενός δικτυακού τόπου κοκ. 

 

Τελευταία περίπτωση: η εισαγωγή µίας λίστας opt-in, η οποία παρέχεται από κάποιον συνεργάτη. Οι 

συµµετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους σε µία εταιρεία µε σκοπό την χρήση τους και την µεταφορά 

σε τρίτους για διαφηµιστικούς σκοπούς. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαφορετικές 

πηγές δεδοµένων στο σύστηµα µας.  
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Εικόνα  40: Οι διαφορετικές πηγές δεδοµένων εισόδου του συστήµατος. 

 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω οι διαφορετικές πηγές δεδοµένων του συστήµατος είναι οι ακόλουθες: 

1) P1: soft opt-in: η συµµετοχή του σε ένα Project εκλαµβάνεται ως συγκατάθεση για τη 

χρήση των προσωπικών του στοιχείων (βλ. παραπάνω). 
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2) P2: opt-in: Ο συµµετέχων σε ένα Project εγγράφεται σε αυτή µέσω της υπηρεσίας του 

υποσυστήµατος ATL MME, «register» 

3) P3: structured opt-in list created through a verified process (call center, web site): Είναι η 

περίπτωση κατά την οποία η εγγραφή στο Project πραγµατοποιείται µέσω µίας τρίτης 

εξωτερικής πηγής, ενός άλλου µέσου, όπως µέσω ενός call center ή µέσω ενός δικτυακού 

τόπου. 

4) P4: non-verified opt-in list: Είναι η περίπτωση κατά την οποία τα δεδοµένα παρέχονται από 

ένα συνεργάτη (opt-in lists).  

 

Συµπληρωµατική βασική πληροφορία, που συνδέεται οργανικά µε τα προσωπικά δεδοµένα που 

αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, προέρχεται από την εκτέλεση ενός Project (όνοµα του 

Project, τα χαρακτηριστικά του, ηµεροµηνία έναρξης / λήξης κλπ..) και από το περιεχόµενο των 

µηνυµάτων και τον αριθµό τους.  

 

Από την οργανική ένωση αυτών των δεδοµένων δηµιουργούνται κατηγορίες από data containers, 

πάνω στις οποίες ασκείται η privacy policy. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες (Μηχανισµοί Project 

& Profiles, βλ. Κεφάλαιο 3): 

1) Projects 

2) Profiles. 

 

Τοπικό προφίλ Project 1

Project 3

12

12

12

12

Προφίλ συµµετέχοντος

Τοπικό προφίλ Project 2

Project 1

Project 2

Τοπικό προφίλ Project 3

∆υναµικό προφίλ

 

Εικόνα  41: Συσχέτιση Project και προφίλ.  

4.5.4. Σκοποί (Purposes) 

To Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προφίλς που περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME 

δηµιουργεί επίσης, στο πρότυπο της αρχιτεκτονικής της IBM, µια ιεραρχία σκοπών χρήσης. 
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1) Send SMS: Ο χρήστης (data user) να µπορεί να αποστείλει µηνύµατα στους συµµετέχοντες. 

2) ThirdParty: Να µπορεί ο χρήστης (data user) να παρέχει σε τρίτους στοιχεία των 

συµµετεχόντων. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται να παρέχονται µέσω XML µε τα 

χαρακτηριστικά του αριθµού του κινητού του και τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. 

sendSMS

instant
response message

marketing message

successive responses 
messages

Purposes

third-party

 

Εικόνα  42: ∆ενδρική αναπαράσταση των σκοπών χρήσης. 

  

4.5.4.1. Send SMS 

Περιλαµβάνει δύο περιπτώσεις: την περίπτωση κατά την οποία αποστέλλονται αυτόµατα απαντητικά 

µηνύµατα (instant response messages) σε µηνύµατα που έχουν στείλει αυτοί που συµµετέχουν σε ένα 

Project, ως είθισται στην πρακτική του mobile marketing, και την περίπτωση κατά την οποία ο 

χρήστης (data user) αποστέλλει διαφηµιστικά µηνύµατα σε opt-in lists) ή ως συνέχεια του διαλόγου 

που δηµιούργησε ένα Project µε έναν αριθµό καταναλωτών (συµµετέχοντες). Τα διαφηµιστικά αυτά 

µηνύµατα, είναι δηλαδή µηνύµατα που δέχεται ο συµµετέχων, κάποια στιγµή που ο χρήστης (data 

user) του Project θέλει να τον ενηµερώσει για κάτι σχετικό (προβλέπεται και από τη σχετική Κοινοτική 

Οδηγία, βλ. προηγουµένως). Ο αριθµός αυτός των διαφηµιστικών µηνυµάτων, όπως η ίδια η Οδηγία 

ορίζει [21], είναι περιορισµένος µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα και µπορούν να σταλούν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του Project ή λίγο µετά τη λήξη του. 

 

Τα αυτόµατα απαντητικά µηνύµατα χωρίζονται µε τη σειρά τους σε δύο κατηγορίες. Η 

κατηγοριοποίηση στηρίζεται κυρίως στον τύπο του Project, αν δηλαδή είναι βάθους 1 ή αν είναι 

Project που στηρίζεται στην ιδέα του συνεχιζόµενου διαλόγου. Σε κάθε Project παρέχεται η 

δυνατότητα δηµιουργίας απαντητικού µηνύµατος. Ανάλογα µε το είδος του Project ο αριθµός των 

απαντητικών µηνυµάτων αυξάνεται και το πρώτο µήνυµα ακολουθείται από ένα αριθµό µηνυµάτων 

ανάλογα µε το βάθος που ορίζεται.  

 

Στην περίπτωση του SMS Voice ο συµµετέχων στέλνει ένα µήνυµα και αυτοµάτως λαµβάνει το 

απαντητικό µήνυµα που έχει οριστεί. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εκεί. Αντίθετα στο SMS Vote 
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υπάρχει η δυνατότητα, εκτός από το απαντητικό µήνυµα της συµµετοχής, όλοι οι συµµετέχοντες µετά 

το πέρας του διαγωνισµού να λάβουν και τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού καθώς και τον/τους 

νικητή-(ες). Με αυτόν τον τρόπο, το πρώτο µήνυµα συµµετοχής ακολουθήθηκε από το µήνυµα 

γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων.  

 

Μία πιο πολύπλοκη περίπτωση είναι το SMS Quiz. Στο SMS Quiz παρέχεται η δυνατότητα της 

διοργάνωσης διαγωνισµών µε ερωτήσεις ενός ή περισσοτέρων κύκλων. Με αυτόν τον τρόπο, 

δηµιουργείται ένας συνεχιζόµενος διάλογο µε αποτέλεσµα να έχουµε συνεχής κύκλους  συµµετοχής, 

ανάλογα µε την απάντηση που έστειλε ο συµµετέχων την πρώτη φορά που έλαβε µέρος. Η πρώτη 

συµµετοχή σηµατοδοτεί και την συνέχεια ή όχι, στηριζόµενη στην απάντηση που έστειλε ο 

συµµετέχων. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων απαντήσει σωστά, λαµβάνει στο κινητό του την 

δεύτερη ερώτηση. Για να απαντήσει σε αυτή, ξαναστέλνει ένα SMS µήνυµα. Η διαδικασία αυτή, 

συνεχίζεται έως ότου αυτός απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις – τότε είναι και νικητής του SMS 

Quiz – ή τερµατίζεται αυτοµάτως για αυτόν η υπηρεσία όταν απαντήσει λανθασµένα σε κάποια από τις 

ερωτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθµός των διαδοχικών µηνυµάτων που λαµβάνει τελικά ο 

συµµετέχων καθορίζεται αποκλειστικά από τις απαντήσεις του.  

 

4.5.4.2. Third Party 

Η τελευταία περίπτωση είναι αυτή, κατά την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη (data 

subject) του Project να παραδώσει µία λίστα µε τους συµµετέχοντες σε κάποιον τρίτο. Οι λόγοι 

χρήσης είναι κυρίως διαφηµιστικοί και ο λόγος για τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι για να 

αποσταλούν µία σειρά από διαφηµιστικά µηνύµατα στους συµµετέχοντες πάντα σχετικά µε το 

αντικείµενο του Project.  

 

Η δενδρική αναπαράσταση των σκοπών χρήσης στο σύστηµα µας παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

σχήµα: 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί, παρουσιάζεται σαν παράδειγµα το Project «BPROGRAMMA – SMS Voice». 

Οι σκοποί χρήσης είναι οι ακόλουθοι: 

1) Το Project είναι τύπου SMS Voice, οπότε έχουν αποσταλεί 1391 απαντητικά µηνύµατα 

στους συµµετέχοντες αυτόµατα. 

2) ∆εν υπάρχουν διαδοχικά µηνύµατα γιατί το Project έχει βάθος 1. 

3) Παρέχεται στον ιδιοκτήτη µία λίστα µε τα κινητά τηλέφωνα των συµµετεχόντων για 

αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων. 
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4) Παρέχεται στον ιδιοκτήτη ένα XML αρχείο µε τα κινητά τηλέφωνα των συµµετεχόντων για 

να δοθεί σε οποιονδήποτε τρίτο.  

 

 

Εικόνα  43: Οι σκοποί χρήσης των δεδοµένων. 

4.5.5. Λειτουργίες και διαµερισµός πληροφορίας 

Συµπληρωµατικά στους σκοπούς χρήσης των δεδοµένων, εµφανίζονται και οι τρόποι χρήσης των 

δεδοµένων. Οι ενέργειες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν πάνω στα δεδοµένα στο σύστηµα µας 

ακολουθούν τις ενέργειες που εκτελούνται και στο σύστηµα της IBM, και είναι να µπορεί κανείς να 

διαβάσει, ή να γράψει – ανανεώσει τα δεδοµένα αυτά, ή να αποκαλύψει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους. 

Οι τρόποι χρήσης των δεδοµένων σχετίζονται  µε ρόλους και κάθε χρήστης του συστήµατος 

αναλαµβάνει κάποιους ρόλους σε αυτό. Οι ρόλοι που υποστηρίζει το σύστηµα µας σχετίζονται µε τις 

λειτουργίες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε σχέση µε τα διαφορετικά είδη από δεδοµένα (data 

containers), τα οποία παρουσιάστηκαν παραπάνω.  Οι ρόλοι αυτοί µπορούν να ανατεθούν τόσα σε 

γκρουπ των χρηστών όσο και σε κάθε χρήστη ξεχωριστά.  

 

Μερικές από τις λειτουργίες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: 

1) Τα Project και οι λειτουργίες σε αυτό  

2) Η δηµιουργία ενός νέου είδους Project 

3) Η δηµιουργία ενός template 

4) Το disclose 

5) Η δηµιουργία υποχρεώσεων 
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4.5.6. Υποχρεώσεις  -Obligations 

Συµπληρωµατικά στις ενέργειες αυτές, εµφανίζονται στο µοντέλο, οι υποχρεώσεις, οι οποίες είναι 

δηλώσεις για πράξεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, αµέσως µόλις παρουσιάζεται µία κατάσταση. 

Στο σύστηµα µας για την υλοποίηση των υποχρεώσεων στηριχθήκαµε στο OECD Privacy Online [6], 

στην «Ο∆ΗΓΙΑ 2002/58/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» [21] και 

στους κανόνες του «MMA CODE FOR RESPONSIBLE MOBILE MARKETING» [22]. 

 

Οι υποχρεώσεις (obligations) που υλοποιήσαµε µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

1) Στα δεδοµένα που παρέχει ο συµµετέχων 

2) Στην αίτηση του συµµετέχοντος για διαγραφή  

3) Στη συµπεριφορά του συµµετέχοντος 

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η λίστα µε τις υποχρεώσεις (obligations)  που εφαρµόζονται αυτόµατα από 

το σύστηµα είναι οι ακόλουθες: 

 

Μη ενεργή συµπεριφορά 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των δεδοµένων είναι η εγκυρότητα τους. Έγκυρα θεωρούνται τα 

δεδοµένα που ανανεώνονται συνεχώς. Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν δύο υποχρεώσεις. Η 

διαφορά τους έγκειται σε επίπεδο τοπικού και δυναµικού προφίλ, όπως έχουµε αναφέρει στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. Το τοπικό προφίλ αναφέρεται στη συµµετοχή του χρήστη σε ένα Project, ενώ 

αντίθετα το δυναµικό προφίλ αναφέρεται στη συµπεριφορά του χρήστη σε ένα σύνολο από Projects. 

Με αυτόν τον τρόπο, δηµιουργήθηκαν δύο υποχρεώσεις, σε συνδυασµό µε τους κανόνες του ΟΟΣΑ 

και τις προτάσεις της MMA.  Ο ΟΟΣΑ αναφέρεται σε «Data Quality» των δεδοµένων εννοώντας ότι 

τα δεδοµένα πρέπει να είναι ακριβή, ενώ η ΜΜΑ αναφέρεται σε «Χαρακτηριστικά δεδοµένων και 

δυνατότητες διαγραφής» εννοώντας ότι τα δεδοµένα πρέπει να είναι έγκυρα και ο συµµετέχων 

πρέπει να έρχεται σε επαφή µε την εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για την ανανέωση αυτών.  

 

Οι δύο υποχρεώσεις που εφαρµόζονται αυτόµατα από το σύστηµα µας είναι: 

1) Αν ο συµµετέχων δεν έχει αλληλεπιδράσει µε κάποιο Project από τα Project του 

συστήµατος για παραπάνω από 12 µήνες, τότε τα δεδοµένα του σβήνονται, γιατί δεν 

θεωρούνται έγκυρα. Στην συγκεκριµένη περίπτωση σβήνεται από το σύστηµα όλο το 

δυναµικό προφίλ του συγκεκριµένου συµµετέχοντος.  

2) Ένας συµµετέχων λαµβάνει µέρος σε ένα Project στέλνοντας ένα µήνυµα. Αν δεν 

αποστείλει άλλο µήνυµα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από έξι µήνες, τότε το τοπικό 

προφίλ που δηλώνει τη συµπεριφορά του στο συγκεκριµένο Project διαγράφεται.  

3) Με αυτόν τον τρόπο, σβήνονται όλα τα µηνύµατα των συµµετεχόντων από το Project.  
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∆υνατότητες διαγραφής 

Το σύστηµα πρέπει ανά πάσα στιγµή να παρέχει τη δυνατότητα ελευθερίας επιλογής στον χρήστη για 

την ενέργεια που θέλει να πραγµατοποιήσει. Μία από αυτές τις λειτουργίες είναι να µπορεί να ζητήσει 

τη διαγραφή των στοιχείων του τόσο από ένα Project που συµµετέχει όσο και όλων των δεδοµένων 

που έχει το σύστηµα µας. Αυτό στηρίζεται τόσο στον κανόνα του ΟΟΣΑ «Individual Participation»  

όσο και στις προτάσεις της ΜΜΑ «Χαρακτηριστικά δεδοµένων και δυνατότητες διαγραφής». 

Με αυτόν τον τρόπο, καταλήγουµε στις εξής δύο υποχρεώσεις που πρέπει να εκτελούνται αυτόµατα 

από το σύστηµα µας.  

1) Soft Opt-out: ∆ιαγραφή από το Project που εκτελείται. Μόλις ο χρήστης ζητήσει να 

διαγραφεί από ένα Project τότε το τοπικό προφίλ του που σχετίζεται µε το Project αυτό 

διαγράφεται. 

2) Full Opt-out: ∆ιαγραφή από το σύστηµα. Μόλις ο χρήστης ζητήσει να διαγραφεί το 

σύστηµα µας, τότε όλα του τα στοιχεία διαγράφονται. Τόσα τα τοπικά προφίλ όσο και το 

δυναµικό του.  

 

Χαρακτηριστικά συµµετεχόντων 

Όπως έχουµε αναφέρει στο προφίλ των συµµετεχόντων, εκτός από την συµπεριφορά τους υπάρχουν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες διατηρούνται και στοιχεία όπως το όνοµα τους και η ηλικία τους. Με 

αυτόν τον τρόπο, δηµιουργήθηκαν κάποιες υποχρεώσεις που στηρίζονται στην ηλικία του 

συµµετέχοντος, όπως αυτές που αναφέρονται παρακάτω: 

 

1) Αν η ηλικία του συµµετέχοντος είναι µικρότερη από 12 ετών τότε αυτοµάτως σβήνεται το 

προφίλ του .  

2) Αν η ηλικία του συµµετέχοντος είναι µικρότερη από 15 ετών, τότε το σύστηµα αποστέλλει 

ενηµερωτικό µήνυµα για την συµµετοχή του.  

 

Ένα επιπρόσθετο βασικό χαρακτηριστικό διαχωρισµού των υποχρεώσεων, είναι η χρονική στιγµή κατά 

την οποία υλοποιούνται µέσα στο σύστηµα. Το χαρακτηριστικό αυτό παρουσιάζεται παρακάτω στη 

Ροή της Πληροφορίας µέσα στο σύστηµα µας.  
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4.5.7. Ροή της πληροφορίας 

AdminDATA 
ENTRY

{data-user, Project}

Local ProfilesDynamic Profiles

Obligations
Obligations

Project 
Sheet

Purposes
Operations

ATL studio

 

Εικόνα 44: Ροή της πληροφορίας 

 

 



                                                                                                                                            Σελίδα 103 από 144 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

5.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται η υλοποίηση, σε ένα περιβάλλον content management ανοικτού 

κώδικα, του Συστήµατος  ∆ιαχείρισης Προφίλς που περιλαµβάνει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων 

ATL MME (που σχεδιάστηκε στο Κεφάλαιο 3) και της πολιτικής για την προστασία του απορρήτου των 

δεδοµένων (privacy policy) που συλλέγει και επεξεργάζεται το ίδιο (που αναπτύχθηκε στα Κεφάλαιο 4 

του παρόντος). 

5.2. Αλληλουχία διαδικασιών 

Η λειτουργία του συστήµατος ∆ιαχείρισης Προφίλς που περιγράφεται προηγουµένως, λαµβάνει χώρα 

σε τρία στάδια: 

 

 Το κάθε  στάδιο αποτελεί τη βάση για την λειτουργία και την εκτέλεση των λειτουργιών που 

εκτελούνται στο στάδιο που ακολουθεί. Το πρώτο και βασικό στάδιο είναι η συσσώρευση των 

δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά, προέρχονται από την πλατφόρµα ATL mm platform και προέρχονται 

από την εκτέλεση Project και κυρίως στα µηνύµατα που στέλνουν οι συµµετέχοντες στο εκάστοτε 

Project.  Από τη στιγµή που συγκεντρώνεται αυτή η πληροφορία στην ATL mm platform, ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα µεταφέρεται και στο δικό µας σύστηµα. Η συσσώρευση αυτής της πληροφορίας 

στην είσοδο του συστήµατος µας σηµατοδοτεί και την έναρξη των λειτουργιών του administrator. Ο 

administrator, όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, την 

ενηµέρωση, τον έλεγχο και την κοινοποίηση της πληροφορίας στους ιδιοκτήτες της, µε τελικό σκοπό 

την χρήση της από τους χρήστες του συστήµατος. Η κοινοποίηση της πληροφορίας στους ιδιοκτήτες, 

ενεργοποιεί και τις λειτουργίες των χρηστών του συστήµατος µας. Ο χρήστης µπορεί να δει τα 

Projects και τα προφίλ που του ανήκουν, να τα ενηµερώσει µε επιπρόσθετη πληροφορία, να τα 

ανανεώσει, να εξαγάγει στατιστικά στοιχεία, να αναζητήσει συγκεκριµένη πληροφορία καθώς και να 

επιτρέψει σε κάποιον τρίτο να τα δει.   
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Εικόνα  45: Τα στάδια του συστήµατος µας. 

 

Η χρήση του συστήµατος µας µπορεί να παρουσιαστεί χρησιµοποιώντας την παρακάτω αλληλουχία 

διαδικασιών: 

Βήµα  Περιγραφή 

ATL mm platform + Data Entry 

Β0 ATL mm platform: Η έναρξη ενός Project ενεργοποιεί τη συµµετοχή των 

συµµετεχόντων. Η πληροφορία που συσχετίζεται µε το Project µεταφέρεται από την 

ATL mm platform στο σύστηµα µας µε µία συγκεκριµένη δοµή που περιγράφεται από 

ένα XML Schema και παρουσιάζεται σαν XML Data. 

Β1 ATL mm mpd: Data Entry: Αποτελεί τον χώρο συσσώρευσης των δεδοµένων µας, τα 

οποία προέρχονται από την ATL mm platform. 

Administrator  

B2 Data setup: Από τη στιγµή που έρχονται στο σύστηµα µας τα στοιχεία αυτά είναι στη 

διάθεση του administrator για να τα διαχειριστεί. Τα βήµατα που χρειάζεται να κάνει 

είναι τα ακόλουθα: 

1) Το βασικό βήµα είναι να εισαγάγει τα Projects στο σύστηµα µας ATL mm 

mpd. 

2) Να περιγράψει το είδος του κάθε Project (π.χ SMS Voice). 

3) Να προσθέσει ένα template σε κάθε Project. 

4) Να προσθέσει τον ιδιοκτήτη – χρήστη του συστήµατος µας στο Project. 

5) Από τη στιγµή που τα Project έχουν περιγραφεί από τον τύπο τους, το 

template τους και τον ιδιοκτήτη τους ο administrator ενεργοποιεί το 
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Project για χρήση. 

 

B3 Σχηµατισµός προφίλ: Άλλη µία λειτουργία που εκτελείται από τον administrator του 

συστήµατος. Με βάση τα Project που έχουν ενεργοποιηθεί στο προηγούµενο βήµα ο 

administrator ενεργοποιεί τη διαδικασία δηµιουργίας των προφίλ 

1) ∆ηµιουργία τοπικού προφίλ 

2) ∆ηµιουργία δυναµικών προφίλ 

3) Προσθήκη attributes στα προφίλ  

 

B4 Monitoring: Ανά πάσα στιγµή µέσα στο σύστηµα ο administrator µπορεί να εκτελέσει 

λειτουργίες που περιγράφουν τα δεδοµένα µας. Οι λειτουργίες αυτές είναι  

1) ∆ηµιουργία καινούργιου τύπου Project 

2) ∆ηµιουργία καινούργιου τύπου template 

3) ∆ηµιουργία καινούργιων στοιχείων που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του 

προφίλ των χρηστών  

4) ∆ηµιουργία νέου τύπου obligations. Τα obligations αυτά εκτελούνται µε την 

δηµιουργία τους.  

Χρήστης 

Β5 Visualization: Από τη στιγµή που ενεργοποιούνται τα Project και τα προφίλ των 

συµµετεχόντων, τότε ο χρήστης του συστήµατος µπορεί να κάνει τις ακόλουθες 

λειτουργίες 

1) Να δει τα Project που του ανήκουν 

2) Για κάθε Project µπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες λειτουργίες  

a) Να δει την καρτέλα του Project 

b) Να ανανεώσει τα στοιχεία της καρτέλας 

c) Να προσθέσει επιπρόσθετα στοιχεία που περιγράφουν το Project 

d) Να δει τα στατιστικά του Project 

e) Τους σκοπούς του Project 

f) Να δει στατιστικά συµµετοχής των συµµετεχόντων 

g) Να δει τα προφίλ των συµµετεχόντων σε σχέση µε τα Project που του 

ανήκουν 

B6 Search: Παράλληλα, µέσω φορµών αναζήτησης ο χρήστης µπορεί να εξάγει συνολικά 

στατιστικά στοιχεία πάνω σε µία σειρά από Project που του ανήκουν.  

B7 Disclose: Παράλληλα, µπορεί να αποκαλύψει τα δεδοµένα ενός Project σε κάποιον 

τρίτο. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται υπό την εποπτεία του administrator. 

Πίνακας 9: Αλληλουχία διαδικασιών. 
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5.3. Περιβάλλον υλοποίησης  

Για την υλοποίηση των λειτουργιών που περιγράψαµε παραπάνω, δηµιουργήσαµε µία σειρά από 

προσαρτήµατα λογισµικού. Αυτά υλοποιήθηκαν ως modules σε ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

µε αρχιτεκτονική του τύπου «3-tier» database, core engine, modules. Το σύστηµα αυτό έχει 

αναπτυχθεί για άλλους σκοπούς17. Στην εργασία αυτή ανεπτύχθησαν τα modules που παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα και περιγράφονται µε λεπτοµέρεια στις επόµενες παραγράφους.   

 

Προσάρτηµα λογισµικού Βήµατα Χρήστης 

Users & Hierarchy Υποστήριξη χρηστών Administrator 

TypeofProjects B2 Χρήστης (data user) 

Projects  B2,B4 Administrator 

Profile B3,B4 Administrator 

ProjectViews B5 Χρήστης (data user) 

ProjectSearch B6 Χρήστης (data user) 

Disclose B7 Χρήστης (data user) 

Πίνακας 10: Συσχέτιση προσαρτηµάτων λογισµικού και βηµάτων.  

 

Η δοµή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου [37,38,39,40] που χρησιµοποιήθηκε περιγράφεται 

παρακάτω. Στην καρδιά της Μηχανής ∆ιαχείρισης, βρίσκεται εγκατεστηµένο το Υποσύστηµα 

«Μηχανισµός Πυρήνα» (core engine system), που παρέχει υπηρεσία, δηλαδή διευκολύνσεις 

(προγραµµατιστικό περιβάλλον και επίπεδα αφαίρεσης) στα Προσαρτήµατα λογισµικού (modules) και 

στα Τµήµατα πληροφορίας (blocks) – που µπορούν να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται ανά 

πάσα στιγµή. To προγραµµατιστικό περιβάλλον του πυρήνα, προσοµοιάζει αυτό των portlets, ένα υπό 

κατασκευή πρότυπο για τη δηµιουργία υπηρεσιών σε δικτυακές πύλες. Τα στοιχεία του πυρήνα 

αλληλοσυµπληρώνονται και ορίζουν ελέγχους ροής πληροφορίας για την ασφαλή λειτουργία της 

δικτυακής πύλης (security as access control) και την παροχή ολοκληρωµένης και δοµηµένης υπηρεσίας 

(integration). 

 

Access control: Στον πυρήνα (στοιχείο: Security and Authorization tool) εκτελείται βεβαίως ο 

έλεγχος πρόσβασης των χρηστών που χρησιµοποιούν τη δικτυακή πύλη µε βάση την πολιτική του 

webmaster (access control policy) και η ανάθεση δικαιωµάτων σε αυτούς (role-based access control ) 

– επί της πληροφορίας που περιέχει η πύλη (information-based access control model). Με αυτό τον 

                                                

17 Είναι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ATL CME (ATL Content Management Engine) που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης (Οµάδα Ατλαντίδα – Atlantis Group) 
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τρόπο, η πληροφορία που περιέχει ο κόµβος συνίσταται σε ένα σύνολο από «αντικείµενα 

πληροφορίας» (information objects) µε καταχωρηµένα δικαιώµατα πρόσβασης (ανάγνωσης / 

τροποποίησης: view, insert, delete, update) για χρήστες και οµάδες χρηστών. Πράγµατι, η Μηχανή 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου χρησιµοποιεί το µοντέλο ελέγχου πρόσβασης που κάνει ταυτόχρονα χρήση 

της έννοιας «user» και «group». Κάθε χρήστης «ελέγχεται» µε βάση την ταυτότητα που του 

αποδίδεται, αλλά και βάση την οµάδα χρηστών (π.χ. οµάδα εργασίας, κοινότητα) στην οποία ανήκει, 

πράγµα που µπορεί να του αποδίδει συµπληρωµατικά δικαιώµατα πρόσβασης.  

 

Εικόνα  46: Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου.  

 

Η πληροφορία που συνδέεται µε τους κανόνες πρόσβασης και τα σχετικά δικαιώµατα αποθηκεύεται σε 

ειδικούς πίνακες, ανεξάρτητους από τα «αντικείµενα πληροφορίας» στα οποία αναφέρεται 

(διαχωρισµός των µηχανισµών πρόσβασης και ασφάλειας από την κανονική λειτουργία της δικτυακής 

πύλης). Με αναφορά στον πίνακα χρηστών, κάθε module ορίζει, για τα «αντικείµενα πληροφορίας» 

που αυτό διαχειρίζεται (π.χ. ένα module του τύπου «∆ιαχείριση αρχείων», συνήθως διαχειρίζεται 

αρχεία που έχουν γεννηθεί από desktop εφαρµογές, doc, ppt, pdf, xls, jpeg κλπ.), τα αντίστοιχα 

δικαιώµατα πρόσβασης και ενηµερώνει σχετικώς το στοιχείο «Security and Authorization tool». Τέλος, 

η λογική των δικαιωµάτων πρόσβασης υποστηρίζει «κληρονοµικότητα», µε αποτέλεσµα δικαιώµατα 

που ορίζονται σε ένα  «information container» (ένα σύνολο από «αντικείµενα πληροφορίας», ένας 

«φάκελος αρχείων») να εφαρµόζονται και στους «φακέλους αρχείων» που έχουν ως «πρόγονο» (στο 

δένδρο της πληροφορίας) τον εν λόγω φάκελο. Την κληρονοµικότητα έρχεται να συµπληρώσει η 

δυνατότητα «αρνητικών δικαιωµάτων» (negative rights), ώστε επιλεκτικά να απαγορεύεται η 

πρόσβαση κάποιων χρηστών σε «φακέλους απογόνους» ενός «φακέλου αρχείων». 

 

Information storage: Η αποθήκευση της πληροφορίας που περιέχει η δικτυακή πύλη βρίσκεται 

συγκεντρωµένη στο Υποσύστηµα «Information Springs». Για την αποθήκευση της πληροφορίας, έχει 

χρησιµοποιηθεί η βάση δεδοµένων ανοικτού κώδικα (open source) PostgreSQL. 

 

Presentation: Η οργάνωση και η παρουσίαση της αποθηκευµένης πληροφορίας στους επισκέπτες της 

δικτυακής πύλης, σε format αναγνωρίσιµο από ένα web browser, είναι αρµοδιότητα του 
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Υποσυστήµατος «∆ιαχείριση Περιεχοµένου» (content management system). Αυτό περιλαµβάνει τα 

Προσαρτήµατα λογισµικού (ή λειτουργικοί µηχανισµοί, modules) και τα Τµήµατα πληροφορίας 

(blocks). Τα modules καθορίζουν τον ακριβή τρόπο εµφάνισης των «αντικειµένων πληροφορίας» και 

τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτά των χρηστών της δικτυακής πύλης (όπως απορρέουν από τα 

δικαιώµατα που τους έχουν αναγνωρισθεί). Τα blocks εµφανίζονται ως σταθερά τµήµατα, σε όλες τις 

σελίδες. Η επιλογή του σχεδιαστικού προτύπου της κάθε σελίδας ορίζεται όµως από το στοιχείο του 

Πυρήνα «Template handler».  

 

5.4. Τα βασικά προσαρτήµατα λογισµικού του συστήµατος 

Τα βασικά προσαρτήµατα λογισµικού (modules) του συστήµατος µας είναι τα ακόλουθα: 

1) Users & Hierarchy 

2) TypeofProjects 

3) Projects 

4) Profile 

5) Projectviews 

6) Projectsearch 

7) Disclose 

5.4.1. Users & Hierarchy 

Αποτελεί ένα από τα βασικά προσαρτήµατα λογισµικού του συστήµατος ATL mm mpd. Στο σηµείο 

αυτό, o administrator διαχειρίζεται τους χρήστες της πλατφόρµας και τις οµάδες χρηστών. Η 

δηµιουργία ενός χρήστη, ακολουθείται από µία σειρά από λειτουργίες που είναι υποχρεωτικές για την 

ενεργοποίηση του. Οι λειτουργίες αυτές που παρέχονται στον administrator είναι οι ακόλουθες: 

1) ∆ηµιουργία χρηστών – γκρουπ 

2) ∆ηµιουργία ιεραρχίας  

3) Ανάθεση ρόλων µέσα στο σύστηµα 

5.4.1.1. ∆ηµιουργία χρηστών – γκρουπ 

Ο administrator είναι υπεύθυνος για την δηµιουργία των χρηστών καθώς και των γκρουπ του 

συστήµατος. Τα µόνα στοιχεία που κρατάµε για τον κάθε χρήστη είναι ένα ψευδώνυµο και το κωδικό 

πρόσβασης του στο σύστηµα. Από τη στιγµή που δηµιουργείται ο χρήστης αµέσως προστίθεται σε ένα 

γκρουπ. Κάθε χρήστης ανήκει υποχρεωτικά σε ένα τουλάχιστον γκρουπ.  

5.4.1.2. ∆ηµιουργία ιεραρχίας  

Αφού ένας χρήστης προστεθεί σε κάποιο γκρουπ, το επόµενο βήµα που πρέπει να εκτελέσει ο 

administrator είναι να προσθέσει τον χρήστη αυτόν µέσα στο δένδρο της ιεραρχίας. Η τοποθέτηση 

του χρήστη στο δένδρο της ιεραρχίας προσθέτει αυτοµάτως µερικές λειτουργίες λόγω της 
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κληρονοµικότητας λόγω και της θέσης του µέσα στην ιεραρχία. Ο κάθε χρήστης µέσα στην ιεραρχία 

κληρονοµεί τα δικαιώµατα και τις πληροφορίες που ανήκουν στον πρόγονο του.  

5.4.1.3. Ανάθεση ρόλων µέσα στο σύστηµα 

Κάθε προσάρτηµα λογισµικού παρέχει µία λίστα από λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει µέσα στο 

σύστηµα ATL mm mpd. Ο administrator, είναι υπεύθυνος για την ανάθεση ρόλων στους χρήστες 

καθώς και στα γκρουπ που υπάρχουν µέσα στο σύστηµα. Οι ρόλοι αυτοί, είναι κυρίως ρόλοι 

ανάγνωσης και ανανέωσης δεδοµένων.  

 

Παράδειγµα 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που περιγράφει τους χρήστες, τα γκρουπ και την ιεραρχία είναι το 

γκρουπ ΕΡΤ και οι χρήστες της. Μέσα στην ΕΡΤ τρέχουν Project στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, 

για το καθένα από τα οποία υπεύθυνος κάθε φορά είναι ο διαχειριστής της εκποµπής.  Με αυτόν τον 

τρόπο στο σύστηµα ATL mm mpd, δηµιουργήσαµε το γκρουπ ΕΡΤ που περιέχει όλους τους χρήστες 

των οµάδων από Projects. Ο κάθε χρήστης του γκρουπ είναι ιδιοκτήτης ενός συνόλου από Projects, 

και µπορεί να δει και να ανανεώσει τα στοιχεία που περιγράφουν το κάθε Project, ενώ παράλληλα 

µπορεί να δει τα τοπικά και δυναµικά προφίλ των συµµετεχόντων που έλαβαν µέρος στα Project που 

του ανήκουν. Ο χρήστης ΕΡΤ, ο οποίος είναι ο χρήστης που αντιπροσωπεύει το γκρουπ αυτοµάτως 

γίνεται ιδιοκτήτης όλων των Project που ανήκουν στους χρήστες του γκρουπ, ενώ παράλληλα αποκτά 

όλα τα δικαιώµατα πάνω σε αυτά.  

 

Εικόνα  47: Το γκρουπ ΕΡΤ και οι χρήστες της.  

5.4.2. TypeofProjects 

Η λειτουργικότητα του προσαρτήµατος λογισµικού TypeofProjects, έχει σαν στόχο τη δηµιουργία νέων 

τύπων Project, στηριζόµενα στους ήδη υπάρχοντες τύπους, οι οποίοι σηµατοδοτούν και περιγράφουν 

επιπρόσθετα στοιχεία που περιέχονται στα µηνύµατα συµµετοχής, τα οποία συνοδεύουν ένα Project.  
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Όπως έχουµε αναφέρει, ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός Project είναι ο τύπος του. Στο κεφάλαιο 2 

έχουµε αναφέρει ότι οι βασικές υπηρεσίες (generic services) που προσφέρει η Μηχανή ∆ιαχείρισης 

Μηνυµάτων ATL MME και υποστηρίζεται από  το ATL mm platform, είναι οι ακόλουθες:  

 

• SMS Voice  

• SMS Vote 

• SMS Quiz 

• SMS Sweepstake 

• SMS Alerts (with multicast functionality) 

• SMS Register & Opt-out 

Πίνακας 11: Πίνακας µε τις βασικές υπηρεσίες (generic services) που προσφέρει η Μηχανή 

∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME.  

 

Η αντιστοιχία που υπάρχει ανάµεσα στους τύπους των υπηρεσιών που περιγράφονται στον 

προηγούµενο πίνακα και στο τρόπο που αναφέρονται στο σύστηµα ATL mm mpd, παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 

Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME ATL mm mpd 

SMS Voice  Opinion 

SMS Vote Poll 

SMS Quiz Quiz 

SMS Register & Opt-out register 

SMS Sweepstake sweepstake 

SMS Alerts (with multicast functionality) Multicast 

 Πίνακας 12: Πίνακας µε την αντιστοιχία της ονοµασίας του τύπου των βασικών υπηρεσιών 

που προσφέρει η Μηχανή ∆ιαχείρισης Μηνυµάτων ATL MME και της ονοµασίας στο 

σύστηµα ATL mm mpd.  

 

Κάθε ένας από τους τύπους αυτούς, περιγράφεται από µερικά βασικά στοιχεία. Η πληροφορία αυτή, 

δεν αλλάζει και κάθε φορά που εκτελείται ένα Project τέτοιου τύπου περιγράφεται από τα 

συγκεκριµένα στοιχεία. Υπάρχουν περιπτώσεις όµως κατά τις οποίες στη διάρκεια εκτέλεσης του 

Project, ζητείται από τους συµµετέχοντες να προσθέσουν στο µήνυµα, µε το οποίο λαµβάνουν µέρος 

στο συγκεκριµένο Project, κάποια επιπρόσθετα στοιχεία, όπως το όνοµα τους και η ηλικία τους. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι κυρίως προσωπικά στοιχεία τα οποία περιγράφουν το συµµετέχοντα. Με το 

τρόπο που κρατείται η πληροφορία στο Project των τύπων που αναφέραµε, δεν υπάρχει τρόπος να 

σηµατοδοτήσουµε και να περιγράψουµε τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν στο µήνυµα του 

συµµετέχοντα. Η πληροφορία αυτή χάνεται. Για το λόγο αυτό, δηµιουργήθηκε το προσάρτηµα 
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λογισµικού TypeofProjects. Βέβαια, οι καινούργιοι αυτοί τύποι από Projects, στηρίζονται σε κάποιον 

από τους υπάρχοντες τύπους για να µην χάνουν τη βασική πληροφορία που περιγράφει το Project.  

 

Μέσω της φόρµας που παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί, δίνεται η δυνατότητα στον 

administrator του συστήµατος ATL mm mpd να δηµιουργήσει έναν καινούργιο τύπο Project. Ο 

καινούργιος τύπος στηρίζεται σε έναν υπάρχοντα τύπο Project.  

 

Εικόνα  48: ∆ηµιουργία 

καινούργιου τύπου Project. 

Εικόνα  49: Προσθήκη πεδίων που περιγράφουν τη 

δοµή του µηνύµατος που συνοδεύει το Project. 

 

Στην Εικόνα  49 παρουσιάζεται η φόρµα που χρησιµοποιεί ο administrator για να δοµήσει το µήνυµα 

που συνοδεύει το Project. Τα πεδία που περιγράφουν το µήνυµα του συµµετέχοντος προέρχονται από 

την κατηγοριοποιηµένη δοµή χαρακτηριστικών που έχουµε δηµιουργήσει για την περιγραφή των 

βασικών χαρακτηριστικών ενός προφίλ, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 5.4.4 Profile. Ένα 

επιπρόσθετο στοιχείο που προσθέτει ο administrator στο πεδίο αυτό είναι η σειρά µε την οποία 

εµφανίζονται τα χαρακτηριστικά που µας ενδιαφέρουν στο µήνυµα συµµετοχής.  

5.4.3. Projects 

Το προσάρτηµα λογισµικού Projects, έχει σαν κύριο στόχο την διαχείριση της πληροφορίας που 

σχετίζεται µε το Project. Οι λειτουργικότητες που παρέχει ανταποκρίνονται κυρίως στον administrator 

του συστήµατος ATL mm mpd και είναι οι ακόλουθες: 

1) «Εισαγωγή» των Project  

2) ∆ηµιουργία template 

3) Ανάθεση απαραίτητων περιγραφικών στοιχείων 

4) ∆ηµιουργία κατηγοριών που περιγράφουν το Project 
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5.4.3.1. «Εισαγωγή» των Project  

Όλη η απαραίτητη πληροφορία προέρχεται κυρίως από την ATL mm platform. Η πληροφορία αυτή 

ανανεώνεται συνεχώς, αλλά στο σύστηµα ATL mm mpd φτάνει κάθε 24 ώρες. Η πληροφορία δεν 

εισάγεται αυτόµατα στο σύστηµα, αλλά για τον έλεγχο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος ο administrator.  

 

Όπως γνωρίζουµε, τα Project χωρίζονται σε Projects που εκτελούνται και σε Projects που έχουν λήξει. 

Μέσω της λειτουργίας αυτής, παρέχεται η δυνατότητα στον administrator να εισάγει όλη την 

απαραίτητη πληροφορία που προέρχεται από την ATL mm platform στο ATL mm mpd.  

5.4.3.2. ∆ηµιουργία template 

Όπως έχουµε αναφέρει και στο προηγούµενο κεφάλαιο, κάθε Project περιγράφεται από ένα template. 

Σκοπός του template, είναι να συνοδεύει τον συµµετέχοντα σε κάθε Project που λαµβάνει µέρος, για 

να γνωρίζουµε ανά πάσα στιγµή την πηγή από την οποία προέρχεται η κάθε πληροφορία που 

περιγράφει τόσο το τοπικό όσο και το δυναµικό προφίλ του. Ο µόνος που µπορεί να δηµιουργήσει 

template στο σύστηµα είναι ο administrator.  

 

Ένα template µπορεί να περιγράφεται από τα ακόλουθα στοιχεία : 

1) Το όνοµα του  

2) Μία µικρή περιγραφή 

3) Μία σειρά από στοιχεία που περιγράφουν το Project (πχ Το όνοµα του, ηµεροµηνία έναρξης 

και λήξης , τα Keywords που το περιγράφουν, το απαντητικό µήνυµα) 

4) Συµπεριφορά του χρήστη: Πόσες συµµετοχές του χρήστη, τα µηνύµατα του 

5) Χαρακτηριστικά του χρήστη: Μερικά Project ζητούν από τον συµµετέχοντα να 

συµπεριλάβει µέσα στο µήνυµα που αποστέλλει και κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά 

του, όπως το όνοµα και η ηλικία του. Η επιπρόσθετη αυτή πληροφορία ανήκει στα 

µηνύµατα που συνοδεύουν το Project και περιγράφει το στόχο του Project. Για το λόγο 

αυτό, παρέχεται η δυνατότητα αντιστοίχισης του template µε τα βασικά χαρακτηριστικά 

που περιγράφουν το προφίλ ενός συµµετέχοντος. 

 

Η βασική ιδέα, στην οποία στηριχθήκαµε για τη δηµιουργία ενός template είναι η ύπαρξη µίας 

βιβλιοθήκης από βασικά templates. Το σύστηµα µας, όπως αναφέραµε και στην παράγραφο [5.4.1] 

περιέχει κάποιους σταθερούς τύπους από Project. Για το λόγο αυτό, δηµιουργήσαµε µία σειρά από 

βασικά template τα οποία περιγράφουν τους συγκεκριµένους τύπους από Project. Ο administrator, για 

την δηµιουργία ενός template οποιουδήποτε προσαρµοσµένου τύπου Project, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει κάποιο από τα βασικά template και απλώς να προσθέσει τα επιπρόσθετα στοιχεία που 

το περιγράφουν. 
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Η εικόνα που ακολουθεί περιγράφει το πρώτο βήµα για την δηµιουργία ενός template.  

 

Εικόνα  50: Η φόρµα που παρέχεται στον administrator για την δηµιουργία ενός template.  

 

5.4.3.3. Ανάθεση απαραίτητων περιγραφικών στοιχείων 

Από την στιγµή που εισάγεται η πληροφορία των Project στο σύστηµα ATL mm mpd, ο µόνος που 

µπορεί να την προσπελάσει είναι ο administrator. Η πληροφορία είναι αδόµητη και δεν περιέχει 

κάποιον ιδιοκτήτη. Ο administrator είναι υπεύθυνος για την κατηγοριοποίηση του Project, για την 

συσχέτιση του µε κάποιο template καθώς και για την ανάθεση κάποιου ιδιοκτήτη.  

 

Εικόνα  51: Φόρµα για την ενεργοποίηση ενός Project. 

Ο administrator, µέσω της φόρµας που παρουσιάζεται στην προηγούµενη εικόνα, µπορεί να εκτελέσει 

κάθε µία από τις λειτουργίες που αναφέραµε προηγουµένως. 

 

5.4.3.4. ∆ηµιουργία κατηγοριών που περιγράφουν το Project 

Όπως έχουµε αναφέρει και στο δεύτερο κεφάλαιο, εκτός από τα βασικά στοιχεία που περιγράφουν ένα 

Project, υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσει κανείς και επιπρόσθετη πληροφορία που αφορά κυρίως 

το αντικείµενο του Project καθώς και το θέµα του, όπως αυτό παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Αντικείµενο Θέµα 

1) mobile marketing 

2) m-Interactive TV / Radio 

a) SMS / MMS TV 

b) SMS / MMS Radio 

3) business mobile messaging 

4) mobile CRM 

5) enterprise m-channel 

a) m-coupons 

b) m-government 

1) Αθλητικά 

2) Μουσική 

3) Ψυχαγωγία 

4) Ενηµέρωση 

5) Τηλεπαιχνίδι 

 

 Πίνακας 13: Πίνακας που περιγράφει το αντικείµενο και το θέµα ενός Project.  

 

Με την χρήση µίας φόρµας, δίνεται η δυνατότητα στον administrator να προσθέσει καινούργια 

κατηγορία, ή να προσθέσει νέα στοιχεία στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες.  

5.4.4. Profile 

Το προσάρτηµα λογισµικού (module) Profile, είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των προφίλ. Μία από 

τις βασικές πληροφορίες του συστήµατος ATL mm mpd, είναι και τα προφίλ των συµµετεχόντων. Ο 

υπεύθυνος για την διαχείριση των προφίλ είναι ο administrator του συστήµατος.  Οι βασικές 

λειτουργίες που παρέχονται στον administrator για την διαχείριση των προφίλ των συµµετεχόντων 

είναι οι ακόλουθες: 

1) Ενεργοποίηση – ανανέωση των προφίλ των συµµετεχόντων  

2) ∆ηµιουργία κατηγοριοποιηµένης δοµής των χαρακτηριστικών του προφίλ 

3) Ρυθµίσεις για τις προτιµήσεις των συµµετεχόντων 

4) ∆ηµιουργία υποχρεώσεων (obligations) 

 

5.4.4.1. Ενεργοποίηση – ανανέωση των προφίλ των συµµετεχόντων  

Όπως στην περίπτωση της πληροφορίας που περιγράφει τα Project, και στην περίπτωση των προφίλ, 

ο administrator είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση νέων προφίλ και την δηµιουργία νέων. Οι 

λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει είναι να προσθέσει τα καινούργια Project στα τοπικά προφίλ των 

συµµετεχόντων καθώς και τα µηνύµατα συµµετοχής του. Τέλος, είναι υπεύθυνος για την διαχείριση 

των χαρακτηριστικών που περιγράφουν το δυναµικό προφίλ του συµµετέχοντος.  

5.4.4.2. ∆ηµιουργία κατηγοριοποιηµένης δοµής των χαρακτηριστικών του προφίλ 

Υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις οποίες κατά τη συµµετοχή του σε ένα Project ο συµµετέχων µέσω 

του µηνύµατος του παρέχει επιπρόσθετη πληροφορία, όπως κάποια από τα προσωπικά του στοιχεία. 

Μία επιπρόσθετη λειτουργία, για την οποία είναι υπεύθυνος ο administrator, είναι η διαχείριση των 
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χαρακτηριστικών αυτών που περιγράφουν το προφίλ του συµµετέχοντα. Για το λόγο αυτό, παρέχεται 

στον administrator µία φόρµα µέσω της οποίας µπορεί να δηµιουργήσει κατηγοριοποιηµένη µορφή 

χαρακτηριστικών που περιγράφουν το προφίλ του. Η αρχική κατηγοριοποίηση που χρησιµοποιήθηκε 

στηρίζεται στο πρότυπο P3P  και παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί.  

 

Εικόνα  52: Κατηγοριοποιηµένη µορφή χαρακτηριστικών που περιγράφουν το προφίλ του 

συµµετέχοντος. 

5.4.4.3. Ρυθµίσεις για τις προτιµήσεις των συµµετεχόντων 

Το δυναµικό προφίλ ενός συµµετέχοντος, εκτός από τα τοπικά προφίλ, συµπληρώνεται και από τα 

χαρακτηριστικά ενός συµµετέχοντος καθώς και από τις προτιµήσεις που αυτός έχει. Οι προτιµήσεις 

προέρχονται από τα Project, στα οποία έχει λάβει µέρος ο συµµετέχων. Μέσω της λειτουργίας αυτής, 

παρέχεται στον administrator η δυνατότητα να καθορίσει τις απαραίτητες τιµές για την εξαγωγή των 

προτιµήσεων των συµµετεχόντων.  

 

 

Εικόνα  53: Φόρµα για τον καθορισµό των απαραίτητων τιµών για τον καθορισµό των 

προτιµήσεων. 
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5.4.4.4. ∆ηµιουργία υποχρεώσεων (obligations) 

Μία επιπρόσθετη λειτουργία, για την οποία είναι υπεύθυνος ο administrator είναι η δηµιουργία 

υποχρεώσεων (obligations). Οι υποχρεώσεις είναι δηλώσεις για πράξεις που πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν, αµέσως µόλις παρουσιάζεται µία κατάσταση. Τα obligations που περιγράφονται 

και στο προηγούµενο κεφάλαιο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

1) Στα δεδοµένα που παρέχει ο συµµετέχων 

2) Στην αίτηση του συµµετέχοντος για διαγραφή  

3) Στη συµπεριφορά του συµµετέχοντος 

 

 Για την υποστήριξη των υποχρεώσεων, δηµιουργήθηκε ένας µηχανισµός ο οποίος χρησιµοποιείται από 

τον administrator. Οι υποχρεώσεις µπορούν, να εφαρµοστούν είτε στην κατηγοριοποιηµένη δοµή των 

χαρακτηριστικών του προφίλ, είτε σε συµπεριφορές του συµµετέχοντος. 

 

 

Εικόνα  54: Φόρµα που παρέχεται στον administrator για την δηµιουργία των 

υποχρεώσεων. 

 

Η δηµιουργία µίας υποχρέωσης, ενεργοποιεί και την εκτέλεση της. Το βασικό σηµείο στο οποίο 

εφαρµόζονται οι υποχρεώσεις είναι µετά τη δηµιουργία των προφίλ, γιατί στο σηµείο αυτό έχει γίνει η 

επεξεργασία των δεδοµένων και µπορούν να πραγµατοποιηθούν οι κατάλληλες συσχετίσεις που θα 

βοηθήσουν στην εκτέλεση των υποχρεώσεων.  
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5.4.5. Projectviews 

Το προσάρτηµα λογισµικού (modules) Projectviews, είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση της 

πληροφορίας που ανήκει στον κάθε χρήστη. Ο χρήστης µπορεί να δει τα Project που του ανήκουν 

καθώς και τα προφίλ των συµµετεχόντων που έχουν λάβει µέρος σε κάποιο από τα Project. Οι 

λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει κανείς είναι οι ακόλουθες: 

 

1) Να δει όλα τα Project που του ανήκουν  

2) Να δει την καρτέλα του Project 

3) Να ανανεώσει τα στοιχεία της καρτέλας 

4) Να προσθέσει επιπρόσθετα στοιχεία που περιγράφουν το Project 

5) Να δει τα στατιστικά του Project 

6) Τους σκοπούς του Project 

7) Να δει στατιστικά συµµετοχής των συµµετεχόντων 

8) Να δει τα προφίλ των συµµετεχόντων σε σχέση µε τα Project που του ανήκουν 

 

5.4.5.1. Εµφάνιση των Project 

Κάθε χρήστης του συστήµατος αντιστοιχίζεται µε κάποια Project που του ανήκουν. Για την 

παρουσίαση των Project χρησιµοποιείται µία κατηγοριοποίηση µε βάση την κατάσταση του και το 

είδος του Project. Σε πρώτο επίπεδο, γίνεται διαχωρισµός µε βάση την κατάσταση του Project, σε 

Project που εκτελούνται και σε Project που έχουν ολοκληρωθεί. Ανάλογα µε την κατάσταση τους 

γίνεται κατηγοριοποίηση µε βάση το είδος του Project. Τα είδη του Project που υποστηρίζονται αυτή 

τη στιγµή από το σύστηµα µας είναι τα ακόλουθα: 

 

1) Opinion 

2) Vote 

3) Οµιλείτε Ελληνικά  

 

Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει το διαχωρισµό αυτό: 
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Εικόνα  55: Η κατηγοριοποίηση των Projects. 

 

5.4.5.2. Η καρτέλα του Project 

Η καρτέλα του Project περιέχει όλη την πληροφορία που σχετίζεται µε αυτό. Οι βασικές που 

περιγράφουν ένα Project είναι:  

1) Τα στοιχεία που περιγράφουν το Project  

a) Τίτλος, 

b) Ηµεροµηνία έναρξης  

c) Ηµεροµηνία λήξης 

d) Το(α) keyword(s) που χρησιµοποιούνται 

e) Το απαντητικό µήνυµα  

2) Οι ιδιοκτήτες του Project: Ένα Project µπορεί να έχει περισσότερους από ένα χρήστες. Οι 

χρήστες µπορεί να προέρχονται κυρίως από το disclose 

3) Το template που περιγράφει το συγκεκριµένο Project 

4) Το είδος της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των συµµετεχόντων που 

περιγράφει το συγκεκριµένο Project 



                                                                                                                                            Σελίδα 119 από 144 

 

Εικόνα  56: Η καρτέλα που περιγράφει το Project. 

5.4.5.3. Ανανέωση των στοιχείων της καρτέλας 

Μία επιπλέον δυνατότητα είναι να µπορεί ο χρήστης του συστήµατος να ανανεώσει την καρτέλα του 

Project.  

 

5.4.5.4. Προσθήκη επιπρόσθετων στοιχείων στο Project 

Όπως έχουµε αναφέρει και στο δεύτερο κεφάλαιο, εκτός από τα βασικά στοιχεία που περιγράφουν ένα 

Project, παρέχεται η δυνατότητα να προσθέσει κανείς και επιπρόσθετη πληροφορία που αφορά κυρίως 

το αντικείµενο του Project. Η πληροφορία αυτή είναι το αντικείµενο και το µέσο του Project, όπως 

περιγράφηκε στην παράγραφο [∆ηµιουργία κατηγοριών που περιγράφουν το Project]. 
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Εικόνα  57: Η ανάθεση των βασικών στοιχείων του Project και η εµφάνιση των βασικών 

αυτών στοιχείων µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

5.4.5.5. Στατιστικά του Project 

Μια βασική λειτουργία που παρέχεται στους χρήστες του συστήµατος για κάθε Project είναι η 

δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών σε σχέση µε τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων. Τα στατιστικά 

που παρέχονται είναι τα ακόλουθα: 

1) Συνολικός αριθµός συµµετεχόντων (GSMS): Ο συνολικός αριθµός των 

συµµετεχόντων στο συγκεκριµένο Project. Στην ουσία ταυτίζεται µε τον αριθµό των 

µηνυµάτων που έχουν σταλεί. 

2) Μοναδικοί συµµετέχοντες (USMS): Ο αριθµός των µοναδικών συµµετεχόντων που 

έχουν λάβει µέρος σε αυτό το Project. 

3) Γκρουπ συµµετοχών: Ο αριθµός των συµµετεχόντων που έχουν στείλει ένα 

συγκεκριµένο αριθµό από µηνύµατα. Ο αριθµός αυτός µπορεί να οριστεί από τον χρήστη 

µέσω µίας φόρµας που παρέχεται. Σαν αρχική τιµή έχουµε θέσει τα 20 µηνύµατα. 

Λαµβάνουµε δηλαδή τον αριθµό των συµµετεχόντων που έχουν αποστείλει 20 µηνύµατα 

και παραπάνω στο συγκεκριµένο Project. 

4) Συµµετοχή σε προκαθορισµένο διάστηµα (TSSMS): Όπως έχουµε αναφέρει και 

προηγουµένως κάθε Project περιγράφεται από µία ηµεροµηνία έναρξης και µία ηµεροµηνία 

λήξης. Παρέχεται µε αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα, µέσω µίας φόρµας, στον χρήστη να 

ορίσει το χρονικό διάστηµα που τον ενδιαφέρει και να παρακολουθήσει τον αριθµό των 

συµµετοχών. Σαν αρχικές τιµές στην φόρµα αυτή ορίζονται η ηµεροµηνία έναρξης και 

λήξης του Project.  

5) Ηµερήσια στοιχεία:  

a) Οποιαδήποτε ηµέρα: Μέσω µίας φόρµας ο χρήστης του συστήµατος µπορεί να 

παρακολουθήσει τις συµµετοχές σε µία καθορισµένη µέρα που τον ενδιαφέρει.  
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b) Μέρες της εβδοµάδας (ASMSD1): Παρουσιάζονται οι αριθµοί των µηνυµάτων τις 

καθηµερινές ηµέρες της εβδοµάδας. Πόσα µηνύµατα έχουν σταλεί µέσα σε µία ηµέρα 

της εβδοµάδας ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα που εκτελείται το Project.  

c) Σαββατοκύριακα (ASMSD2): Παρουσιάζονται οι αριθµοί των µηνυµάτων τα 

Σαββατοκύριακα.  

 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι φόρµες που υλοποιούν τα παραπάνω στατιστικά.  

 

Εικόνα  58: Σελίδα µε τα στατιστικά στοιχεία του Project. 

5.4.5.6. Σκοποί χρήσης του Project 

Όπως έχουµε αναφέρει και στην περιγραφή της πολιτικής του συστήµατος µας στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, πρέπει να αναφέρει σε κάθε καταναλωτή τον τρόπο µε τον οποίο θα χρησιµοποιήσει τα 

δεδοµένα που θα συλλέξει. Στη συγκεκριµένη περίπτωση παρουσιάζονται οι σκοποί µε τους οποίους ο 

χρήστης του συστήµατός µας µπορεί να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία αυτά που του ανήκουν. 

 

Οι σκοποί αυτοί κατηγοριοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

3) Send SMS  

a) Αυτοµατοποιηµένα µηνύµατα 

b) Μάρκετινγκ µηνύµατα 

4) ThirdParty 

 

Για την υλοποίηση και λειτουργία των προηγούµενων σκοπών, παρέχονται οι εξής λειτουργίες 

1) Send SMS 
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a) Αυτοµατοποιηµένα µηνύµατα: Αναφέρεται στον χρήστη του συστήµατος τα 

αυτοµατοποιηµένα µηνύµατα που έλαβαν οι συµµετέχοντες, καθώς και το είδος του 

µηνύµατος που έλαβαν 

b) Μάρκετινγκ µηνύµατα: Παρέχεται στον χρήστη µία έτοιµη λίστα µε τους αριθµούς των 

κινητών τηλεφώνων όλων των συµµετεχόντων για να µπορέσει να την χρησιµοποιήσει 

για την µαζική αποστολή διαφηµιστικών – ενηµερωτικών µηνυµάτων για το Project. 

2) ThirdParty: Η τελευταία περίπτωση είναι αυτή κατά την οποία παρέχεται η δυνατότητα 

στον ιδιοκτήτη του Project να παραδώσει µία λίστα µε τους συµµετέχοντες σε κάποιον 

τρίτο. Οι λόγοι χρήσης είναι κυρίως διαφηµιστικοί και ο λόγος για τον οποίο µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν είναι για να αποσταλούν µία σειρά από διαφηµιστικά µηνύµατα στους 

συµµετέχοντες πάντα σχετικά µε το αντικείµενο του Project. Για το λόγο αυτό παρέχεται 

στον χρήστη του συστήµατος ένα XML αρχείο µε τα στοιχεία των συµµετεχόντων. Τα 

στοιχεία αυτά είναι το κινητό τηλέφωνο του κάθε συµµετέχοντος και η τελευταία του 

συµµετοχή στο σύστηµα µας. Όπως έχουµε αναφέρει και στο προηγούµενο κεφάλαιο 

κάθε προφίλ έχει και µία ηµεροµηνία λήξης ή οποία στηρίζεται στην συµπεριφορά του 

συµµετέχοντος, για το λόγο αυτό παρέχεται στο αρχείο αυτό και η τελευταία συµµετοχή 

του συµµετέχοντος. 

 

Στα σχήµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται το προφίλ ενός συµµετέχοντος όπως αυτό εγγράφεται 

µέσα στο XML αρχείο καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των σκοπών χρήσης των δεδοµένων µέσα στο 

σύστηµά µας.  

 

 <profile id="3076"> 

  <mobilenum>+306932973778</mobilenum>  

  <LastSMS>2004-03-24 07:37:47.606151+02</LastSMS>  

  </profile> 

Εικόνα  59: Το προφίλ ενός συµµετέχοντος µέσα στο XML αρχείο. 
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Εικόνα  60: Οι σκοποί χρήσης των δεδοµένων. 

5.4.5.7. Στατιστικά συµµετοχής των συµµετεχόντων 

Μία επιπρόσθετη πληροφορία που παρέχεται στον χρήστη του συστήµατος είναι τα στατιστικά 

συµµετοχής των συµµετεχόντων στο συγκεκριµένο Project. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι 

συµµετοχές του κάθε συµµετέχοντος, καθώς και το ποσοστό των µηνυµάτων που έστειλε στο 

συγκεκριµένο Project συνοδευόµενα πάντα από το περιεχόµενο των µηνυµάτων που δηλώνουν τη 

συµµετοχή.  

5.4.5.8. Προφίλ συµµετεχόντων 

Ο χρήστης µπορεί να δει τα προφίλ των συµµετεχόντων που έλαβαν µέρος στα Project για τα οποία 

είναι υπεύθυνος. Στο προφίλ αυτό εµφανίζονται τα Project που έλαβε µέρος ο συµµετέχων καθώς και 

τα χαρακτηριστικά του αν υπάρχουν. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα δυναµικό προφίλ.  

 

Εικόνα  61: ∆υναµικό προφίλ ενός συµµετέχοντος. 
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Σε περίπτωση που ο συµµετέχων έχει δώσει σε περισσότερα από ένα Project κάποιο χαρακτηριστικό 

που περιγράφει προσωπικά στοιχεία, τότε στο προφίλ του εµφανίζονται τα στοιχεία που προέρχονται 

από την τελευταία του συµµετοχή. 

5.4.6. ProjectSearch 

Το προσάρτηµα λογισµικού (module) ProjectSearch, υλοποιεί αναζητήσεις στα Project και στα 

προφίλ που ανήκουν στον χρήστη του συστήµατος. Με βάση τα στοιχεία αυτά και µε την χρήση 

της µεθόδου,  «Προκαθορισµένα πεδία αναζήτησης» (pre-defined search fields), παρέχεται η 

δυνατότητα στον χρήστη να διατυπώσει την ερώτηση του µε τη χρήση µιας ειδικής οθόνης 

αναζήτησης. Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες µπορούν να συνδυάσουν κριτήρια και να ανακτήσουν 

πολύ συγκεκριµένες πληροφορίες.  

Η πρώτη µέθοδος αναζήτησης 

αναφέρεται κυρίως στα στοιχεία 

που σηµατοδοτούν το Project.  

 

 

Εικόνα  62: Εύρεση µε βάση τα στοιχεία που σηµατοδοτούν το Project. 

 

Η δεύτερη µέθοδος, αναφέρεται σε 

συνδυασµό των Project και στοιχείων 

που περιγράφουν το προφίλ ενός 

συµµετέχοντος.  

 

 

 

Εικόνα  63: Εύρεση µε συνδυασµό Project και στοιχείων του προφίλ. 

 

Το αποτέλεσµα της αναζήτησης, και στις δύο περιπτώσεις, αναφέρεται στα Projects που έχουν αυτά 

τα χαρακτηριστικά ή /και στον αριθµό των συµµετοχών που περιγράφονται από τα αντίστοιχα 

στοιχεία.  

 

5.4.7. Disclose 

Το προσάρτηµα λογισµικού (module) Disclose, είναι υλοποιεί τη δυνατότητα αποκάλυψης των 

στοιχείων ενός Project σε κάποιον άλλο χρήστη του συστήµατος. Όπως έχουµε αναφέρει, στο 
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σύστηµα µας υπάρχει η δυνατότητα ο ιδιοκτήτης ενός Project να αποκαλύψει τα στοιχεία σε κάποιον 

τρίτο. Για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί αυτό πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες συνθήκες, οι οποίες 

επιβλέπονται από τον administrator του συστήµατος. Με αυτόν τον τρόπο, δηµιουργήθηκε ένα 

module που υποστηρίζει την διαδικασία αυτή.  

 

Συνθήκες  

Για την υλοποίηση του module θεωρήσαµε ότι την άδεια για να εκτελέσουν την λειτουργία αυτή έχουν 

µόνο ο βασικός χρήστης του γκρουπ. Στο παράδειγµα της ΕΡΤ, ο µόνος που έχει την άδεια να 

εκτελέσει την λειτουργία αυτή είναι ο χρήστης ΕΡΤ.  

 

Περιγραφή 

Η διαδικασία πραγµατοποιείται µεταξύ δύο χρηστών του συστήµατος µας πάντα υπό την επίβλεψη του 

administrator. Οι λειτουργίες που µπορούν να εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες: 

1) Ο χρήστης A να επιτρέψει στον χρήστη Β να δει τα στοιχεία του Project που ανήκει στον Α. 

2) Ο χρήστης Α να ζητήσει από τον χρήστη Β να του επιτρέψει να δει τα στοιχεία ενός Project 

που ανήκει στο Β. 

 

Τα βήµατα που ακολουθούνται και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί.  

Request for disclose1

6

7

2 Check Data 
α ΟΚ match User | Project
β

3 Correct Data

4

Not OK

Accept Disclose 
Submit Data

Check Data 
α ΟΚ
β Not OK

5

Correct Data

Data Disclosed 7 Data Disclosed 7 Data Disclosed

User A User BAdministrator 

 

 

Η ενηµέρωση των χρηστών που λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία αυτή γίνεται µέσω ενός πίνακα που 

εµφανίζει τα απαραίτητα µηνύµατα και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία ανά πάσα στιγµή. 
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Project ανήκει πλέον και στους δύο χρήστες που συµµετείχαν 

σε αυτή. 
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : CASE STUDY EURO 2004  

6.1. Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα συµµετοχής των τηλεθεατών στους 

διαγωνισµούς των εκποµπών του EURO 2004 «’Όλα για το EURO» (. Η εκποµπή ξεκίνησε στις 

12/06/2004 και ολοκληρώθηκε στις 04/07/2004. Η διάρκεια της κάθε εκποµπής ήταν 2 ώρες, 

ξεκινούσε αµέσως µετά τη λήξη των αγώνων, και περιελάµβανε την εκτέλεση µιας διαλογικής 

υπηρεσίας του τύπου «SMS Vote». Το παράδειγµα αυτό παρουσιάζει στην πράξη τη λειτουργικότητα 

του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Προφίλς, που τα προηγούµενα κεφάλαια περιγράφουν σε λεπτοµέρεια. 

6.2. Το σενάριο συµµετοχής 

Το σενάριο στο οποίο στηρίχθηκαν οι εκποµπές ήταν, ότι σε κάθε εκποµπή εκτελούταν ένας 

διαγωνισµό µε έναν νικητή. Στην αρχή της κάθε εκποµπής οι παρουσιαστές έθεταν µία ερώτηση στο 

κοινό µέσω µίας κάρτας, όπως αυτή παρουσιάζεται και στην εικόνα που ακολουθεί, που τους 

περιέγραφε τη διαδικασία συµµετοχής.  

ΠΟΙΟΣΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙΟΤΙ ΗΤΑΝΗΤΑΝ ΟΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣΠΑΙΚΤΗΣ ΤΗΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣΕΘΝΙΚΗΣ;;

ΣτείλτεΣτείλτε:: EUROEURO (κενόκενό)) ΑΑ ήή ΒΒ ήή ΓΓ
στοστο 41604160

Α. ∆ΕΛΛΑΣ∆ΕΛΛΑΣ
Β. ΖΑΓΟΡΑΚΗΣΖΑΓΟΡΑΚΗΣ
Γ. ΣΕΪΤΑΡΙ∆ΗΣΣΕΪΤΑΡΙ∆ΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΛΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

∆ΩΡΟ∆ΩΡΟ:: ψηφιακήψηφιακή φωτογραφικήφωτογραφική µηχανήµηχανή CANON A300CANON A300

 

Εικόνα  64: Κάρτα που περιγράφει τη διαδικασία συµµετοχής. 

 

Η κάρτα αυτή επαναλαµβανόταν κατά τη διάρκεια της εκποµπής αρκετές φορές µε σκοπό να 

υπενθυµίζει το τρόπο συµµετοχής στους τηλεθεατές που ήθελαν να λάβουν µέρος. Ο διαγωνισµός 

έληγε λίγο πριν το τέλος της εκποµπής. Για την επιλογή του νικητή οι παρουσιαστές ή κάποιος 

επισκέπτης της εκποµπής διάλεγε τυχαία έναν αριθµό ανάµεσα στον συνολικό αριθµό των 

συµµετεχόντων.  
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6.3. Ο χρήστης euro και τα Projects EURO 2004 

Στο ATL Studio κάθε εκποµπή αποτελεί ένα καινούργιο Project, το οποίο ανήκει στον χρήστη euro. Ο 

χρήστης euro είναι οι διαχειριστές της εκποµπής που είναι υπεύθυνοι για την διεξαγωγή των 

διαγωνισµών. Οι δυνατότητες που παρέχονται στον χρήστη (data user) euro παρουσιάζονται στο 

παράδειγµα που ακολουθεί.  

6.4. «Όλα για το EURO» 12/06/2004: Στατιστικά  

Σαν παράδειγµα θα χρησιµοποιήσουµε την εκποµπή EURO 2004 «Όλα για το EURO» 12/06/2004. Ο 

χρήστης (data user) euro µπορεί να εξάγει στατιστικά για τις συµµετοχές τόσο για το συγκεκριµένο 

Project  όσο και σε συνάρτηση µε τα υπόλοιπα Project  που του ανήκουν.  

6.4.1. Γενικά στατιστικά του Project  

Ο χρήστης (data user) euro µπορεί να εξάγει στατιστικά του Project . Αρχικά µπορεί κανείς να δει τη 

συσχέτιση της  ακροαµατικότητα µε τα µηνύµατα συµµετοχής που εστάλησαν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του Project. Η ακροαµατικότητα της εκποµπής προέρχεται από την ΕΡΤ, και παρέχεται στον 

χρήστη η δυνατότητα να την προσθέσει. Παράλληλα, µπορεί να εξάγει στατιστικά σε σχέση µε τις 

συµµετοχές σε προκαθορισµένο διάστηµα ή µε προκαθορισµένο αριθµό.  

 

 

Εικόνα  65: Τα στατιστικά του Project . 
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6.4.2. Οι συµµετοχές στο Project    

Ο χρήστης (data user) euro µπορεί να παρακολουθήσει τον αριθµό των µηνυµάτων που έστειλαν οι 

συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια του Project . Στο συγκεκριµένο Project  ο αριθµός των µηνυµάτων 

που εστάλησαν είναι 15499. Για το λόγο αυτό εµφανίζονται τα id καθώς και τα µηνύµατα των 

συµµετεχόντων που έστειλαν παραπάνω από 10 µηνύµατα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Project . 

Παράλληλα, παρουσιάζεται και ο αριθµός των συµµετεχόντων που έστειλαν λιγότερα από 10 

µηνύµατα.  

 

Εικόνα  66: Οι συµµετοχές στο Project . 

6.4.3. Προφίλ και συµµετοχές 

Ο χρήστης µπορεί να παρακολουθήσει τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων του. Μπορεί να επιλέξει 

τα προφίλ των συµµετεχόντων του ανάλογα µε τις συµµετοχές τους σε Project , καθώς και να 

παρακολουθήσει τη συµπεριφορά τους.  
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Εικόνα  67: Συµµετοχές και προφίλς. 

 

Ο χρήστης µπορεί να δει τα προφίλ των συµµετεχόντων που έλαβαν µέρος σε 1 έως και σε 23 Project  

που του ανήκουν. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προφίλ ενός συµµετέχοντος που 

έλαβε µέρος σε 15 από τα 23 Project . Μέσω του προφίλ του, ο χρήστης µπορεί να δει τα Project  που 

έλαβε µέρος και τον αριθµό των συµµετοχών του σε καθένα από αυτά καθώς και συνολικά στα 15 

Project . Η πληροφορία αυτή, συµπληρώνεται από χαρακτηριστικά που περιγράφουν το προφίλ του. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτά εκτός από τα βασικά, όπως  το όνοµα του και η ηλικία του είναι 

το αν είναι πιστός ή όχι στον χρήστη (data user). Αυτό καθορίζεται κυρίως, από το ποσοστό 

συµµετοχής του στα Project που ανήκουν στον κάθε χρήστη. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ο 

συµµετέχων έχει λάβει µέρος σε 15 από τα 23 Project του χρήστη euro, οπότε θεωρείται πιστός στον 

χρήστη euro. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά είναι τα ενδιαφέροντα του. Τα ενδιαφέροντα του 

εξάγονται σε συνάρτηση µε τη συµπεριφορά του σε όλα τα Project  που έχει λάβει µέρος, όχι µόνο 

στα Project  που ανήκουν στον χρήστη euro.Τα ενδιαφέροντα αυτά, είναι οι προτιµήσεις του από τις 

συµµετοχές του. Λόγω της µεγάλης συµµετοχής του στην συγκεκριµένη εκποµπή τα χαρακτηριστικά 

του είναι τα ακόλουθα: 

1) Οι προτιµήσεις του σε θέµα 

a) m-Interactive TV/Radio 

2) Οι προτιµήσεις του σε αντικείµενο 

a) Αθλητικά 
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Εικόνα  68: Το προφίλ ενός συµµετέχοντος που έλαβε µέρος σε 15 από τα 23 Project . 

6.4.4. Στατιστικά σε σχέση µε τα υπόλοιπα Projects   

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη (data user) euro να εξάγει στατιστικά σε σχέση µε 

άλλα Project  που του ανήκουν. Ο χρήστης µπορεί να βρει τον αριθµό των κοινών συµµετεχόντων στα 

Project που θα επιλέξει, καθώς και τον αριθµό των πιστών του συµµετεχόντων.  

 

Εικόνα  69: Φόρµα για την εξαγωγή στατιστικών σε συνάρτηση µε τα υπόλοιπα Project. 

 

Επιλέγοντας ο χρήστης (data user) euro έναν αριθµό από Project, που παρέχονται µέσω της λίστας, 

µπορεί να εξάγει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις συµµετοχές των συµµετεχόντων στο σύνολο αυτό 

από Projects. Αν επιλέξει ο χρήστης (data user) euro, τα 3 Project  1) Euro - post Quiz 12/06 2) Euro - 
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post Quiz 13/06 3) Euro - post Quiz 14/06, τότε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης του, 

παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. Στο µπλοκ (1) παρουσιάζονται ο αριθµός των µοναδικών 

συµµετεχόντων που έχει το σύστηµα µας καθώς και ο αριθµός των µηνυµάτων που αυτοί έχουν 

αποστείλει. Στο µπλοκ (2) παρουσιάζονται οι επιλογές που έχει κάνει ο χρήστης (data user) euro. 

Tέλος, στο µπλοκ (3) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αναζήτησης του τα οποία είναι τα 

ακόλουθα: 

a) Οι µοναδικοί συµµετέχοντες στον αριθµό των Projects καθώς και ο συνολικός αριθµός 

µηνυµάτων που έχουν αποστείλει. Στο παράδειγµα που αναφέρουµε έχουν βρεθεί 29349 

µοναδικοί συµµετέχοντες, οι οποίοι έχουν αποστείλει 42935 µηνύµατα συµµετοχής. 

b) Οι κοινοί µοναδικοί συµµετέχοντες στον αριθµό των Projects καθώς και τα µηνύµατα που 

αυτοί έχουν αποστείλει. Στο παράδειγµα που αναφέρουµε  έχουν βρεθεί 627 µοναδικοί 

συµµετέχοντες, οι οποίοι έχουν αποστείλει 5445 µηνύµατα συµµετοχής. 

c) Οι κοινοί µοναδικοί συµµετέχοντες του τελευταίου χρονολογικά Project σε σχέση µε τα 

προηγούµενα Project. Στο παράδειγµα που αναφέρουµε, έχουν βρεθεί 2696 κοινοί 

µοναδικοί συµµετέχοντες.  

 

Εικόνα  70: Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µε βάση τα Project που έχει επιλέξει ο 

χρήστης (data user) euro. 

6.5. Στατιστικά από το σύνολο των εκποµπών 

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζουµε τα συνολικά στατιστικά συµµετοχής των τηλεθεατών που 

συµµετείχαν στους διαγωνισµούς των εκποµπών του EURO 2004 «’Όλα για το EURO». Η εκποµπή 

ξεκίνησε στις 12/06/2004 και ολοκληρώθηκε στις 04/07/2004.  
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6.5.1. Συνολικά µηνύµατα - Μοναδικοί συµµετέχοντες 

Κατά τη διάρκεια όλων των εκποµπών στάλθηκαν συνολικά  340226 µηνύµατα συµµετοχής και  

δηµιουργήθηκαν 131276 προφίλ. Τα συνολικά µηνύµατα συµµετοχής και οι µοναδικοί συµµετέχοντες 

σε κάθε εκποµπή παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Εκποµπή Συνολικά µηνύµατα Μοναδικοί Συµµετέχοντες 

Euro Quiz 12/06 15499 11764 

Euro Quiz 13/06 16519 13188 

Euro Quiz 14/06 10917 9010 

Euro Quiz 15/06 9919 7210 

Euro Quiz 16/06 17417 12405 

Euro Quiz 17/06 15926 12176 

Euro Quiz 18/06 10987 8628 

Euro Quiz 19/06 11663 8495 

Euro Quiz 20/06 20041 15038 

Euro Quiz 21/06 12939 9572 

Euro Quiz 22/06 17819 14521 

Euro Quiz 23/06 14840 11850 

Euro Quiz 24/06 22266 15866 

Euro Quiz 25/06 15243 12160 

Euro Quiz 26/06 9999 7607 

Euro Quiz 27/06 14947 12224 

Euro Quiz 28/06 5754 4899 

Euro Quiz 29/06 3916 3232 

Euro Quiz 30/06 23973 17647 

Euro Quiz 01/07 14527 11572 

Euro Quiz 02/07 15955 11601 

Euro Quiz 03/07 10028 7359 
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Euro Quiz 04/07 29132 21056 

Πίνακας 14: Πίνακας µε τους µοναδικούς συµµετέχοντες και το σύνολο των µηνυµάτων 

συµµετοχής ανά εκποµπή.  

 

Μοναδικοί συµµετέχοντες και µηνύµατα συµµετοχής ανά εκποµπή 
Euro Quiz
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35000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Εκποµπή

Συνολικά µηνύµατα Μοναδικοί Συµµετέχοντες

 

Εικόνα  71: Γραφική παράσταση µε βάση τους µοναδικούς συµµετέχοντες και τον αριθµό 

των µηνυµάτων συµµετοχής. 

6.5.2. Συσχέτιση τηλεθέασης – αποστολής µηνυµάτων συµµετοχής  

Η τηλεθέαση της εκποµπής παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Εκποµπή Γενικά 15-34 35-54 

Euro Quiz 12/06 282.086 118.421 90.686 

Euro Quiz 13/06 331.692 159.472 105.128 

Euro Quiz 14/06 246.509 99.596 79.113 

Euro Quiz 15/06 267.450 111.382 87.915 

Euro Quiz 16/06 420.281 175.092 154.170 

Euro Quiz 17/06 304.233 121.763 99.342 

Euro Quiz 18/06 277.580 115.207 90.208 

Euro Quiz 19/06 249.761 89.434 97.817 

Euro Quiz 20/06 560.865 232.284 198.038 
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Euro Quiz 21/06 274.435 119.770 74.930 

Euro Quiz 22/06 452.889 174.966 138.329 

Euro Quiz 23/06 371.004 165.827 124.284 

Euro Quiz 24/06 372.387 183.575 120.186 

Euro Quiz 25/06 490.025 176.742 179.745 

Euro Quiz 26/06 252.050 100.498 73.111 

Euro Quiz 27/06 332.139 148.853 112.391 

Euro Quiz 28/06 168458 60034 64756 

Euro Quiz 29/06 230217 72724 82354 

Euro Quiz 30/06 358224 131625 110966 

Euro Quiz 01/07 665049 230440 245587 

Euro Quiz 02/07 318172 117336 113666 

Euro Quiz 03/07 235598 93635 84044 

Euro Quiz 04/07 518670 185564 169859 

Πίνακας 15: Πίνακας µε την ακροαµατικότητα γενικά και ανά ηλικιακές κατηγορίες (15-34) 

και (35-54). 

 

Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, κυρίως από άλλες εκποµπές της ΕΡΤ κατά τις οποίες οι 

συµµετέχοντες δήλωναν και την ηλικία του για να λάβουν µέρος, γνωρίζουµε ότι το 70% των 

συµµετοχών στο διαγωνισµό προέρχονται από τηλεθεατές ηλικίας 15-34 χρονών, ενώ το 30% των 

συµµετοχών από τηλεθεατές ηλικίας 35-54 χρονών. Υποθέτοντας ότι τα στοιχεία αυτά ισχύουν και στη 

συγκεκριµένη εκποµπή ο ρυθµός απόκρισης µε βάση τα SMS µηνύµατα ανά ηλικιακή κατηγορία είναι: 

 

Ρυθµός Απόκρισης (Συνολικό): 

SMS µηνύµατα / αριθµός τηλεθεατών = 2.935 / 115.737= 2,5% 

Ρυθµός Απόκρισης (15-34): 

SMS µηνύµατα / αριθµός τηλεθεατών = (2.935 *70%) / 47.815= 4,3% 

Ρυθµός Απόκρισης (35-54): 

SMS µηνύµατα / αριθµός τηλεθεατών = (2.935 *30%) / 26.576 = 3,3% 
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Εκποµπή 

Ρυθµός Απόκρισης 

(Συνολικό) 

Ρυθµός Απόκρισης 

(15-34) 

Ρυθµός Απόκρισης 

(35-54) 

Euro Quiz 12/06 5.49% 9.16 % 5.13 % 

Euro Quiz 13/06 4.98 % 7.25 % 4.71 % 

Euro Quiz 14/06 4.43 % 7.67 % 4.14 % 

Euro Quiz 15/06 3.71 % 6.23 % 3.38 % 

Euro Quiz 16/06 4.14 % 6.96 % 3.39 % 

Euro Quiz 17/06 5.23 % 9.16 % 4.81 % 

Euro Quiz 18/06 3.96 % 6.68 % 3.65 % 

Euro Quiz 19/06 4.67 % 9.13 % 3.58 % 

Euro Quiz 20/06 3.57 % 6.04 % 3.04 % 

Euro Quiz 21/06 4.71 % 7.56 % 5.18 % 

Euro Quiz 22/06 3.93 % 7.13 % 3.86 % 

Euro Quiz 23/06 4 % 6.26 % 3.58 % 

Euro Quiz 24/06 5.98 % 8.49 % 5.56 % 

Euro Quiz 25/06 3.11 % 6.04 % 2.54 % 

Euro Quiz 26/06 3.97 % 6.96 % 4.1 % 

Euro Quiz 27/06 4.5 % 7.03 % 3.99 % 

Euro Quiz 28/06 3.42 % 6.71 % 2.67 % 

Euro Quiz 29/06 1.7 % 3.77 % 1.43 % 

Euro Quiz 30/06 6.69 % 12.75 % 6.48 % 

Euro Quiz 01/07 2.18 % 4.41 % 1.77 % 

Euro Quiz 02/07 5.01 % 9.52 % 4.21 % 

Euro Quiz 03/07 4.26 % 7.5 % 3.58 % 

Euro Quiz 04/07 5.62 % 10.99 % 5.15 % 

Πίνακας 16: Πίνακας µε τους γενικούς ρυθµούς απόκρισης κάθε εκποµπής , και τους 

ρυθµούς απόκρισης στις ηλικιακές κατηγορίες (15-34) και (35-54).  
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6.5.3. Σύγκριση µε τους τηλεθεατές από εκποµπή σε εκποµπή 

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζουµε τις συµµετοχές των συµµετεχόντων µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

1) Ρυθµός σταθερότητας συµµετεχόντων: Αυτούς που συµµετείχαν από τη µία εκποµπή  

στην άλλη 

2) Αριθµός συµµετεχόντων ανά σύνολο εκποµπών: Αυτούς που συµµετείχαν σε έναν 

αριθµό από τις εκποµπές  

3) Ρυθµός πιστότητας συµµετεχόντων: Αυτούς που συµµετείχαν στον διαγωνισµό της ν-

οστό εκποµπής και είχαν συµµετάσχει σε κάποιον από τους προηγούµενους διαγωνισµούς 

µία άλλης εκποµπής. 

 

6.5.3.1. Ρυθµός σταθερότητας συµµετεχόντων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συµµετέχοντες που έλαβαν µέρος σε συνεχιζόµενες 

εκποµπές. Παρατηρήσαµε τελικά ότι 3 συµµετέχοντες έλαβαν µέρος από την πρώτη εκποµπή µέχρι 

την τελευταία.  

Σειρά εκποµπών  Συµµετέχοντε
ς 

1..2 1917 

1..3 627 

1..4 337 

1..5 250 

1..6 171 

1..7 115 

1..8 74 

1..9 59 

1..10 41 

1..11 37 

1..12 30 

1..13 23 

1..14 14 

1..15 12 

1..16 12 
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1..17 9 

1..18 5 

1..19 5 

1..20 3 

1..21 3 

1..22 3 

1..23 3 

Πίνακας 17: Πίνακας µε τους σταθερούς συµµετέχοντες από εκποµπή σε εκποµπή. 
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Εικόνα  72: Γραφική παράσταση µε το ρυθµό σταθερότητας συµµετεχόντων. 

 

6.5.3.2. Αριθµός συµµετεχόντων ανά σύνολο εκποµπών 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συµµετέχοντες που είχαν λάβει µέρος, σε έναν αριθµό 

από Projects,  χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη την σειρά των εκποµπών. Μας ενδιέφερε να συµµετέχουν 

σε έναν συγκεκριµένο αριθµό από αυτές.  

 

Αριθµός 

συµµετοχών   

Συµµετέχοντες 

1 83719 
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2 22051 

3 9568 

4 5294 

5 3071 

6 2080 

7 1435 

8 1026 

9 782 

10 559 

11 445 

12 353 

13 228 

14 201 

15 142 

16 113 

17 89 

18 55 

19 25 

20 17 

21 11 

22 9 

23 3 

Πίνακας 18: Αριθµός συµµετεχόντων ανά σύνολο εκποµπών. 
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Αριθµός συµµετεχόντων ανά σύνολο εκποµπών
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Εικόνα  73: Αριθµός συµµετεχόντων ανά σύνολο εκποµπών. 

6.5.3.3. Ρυθµός πιστότητας συµµετεχόντων  

Σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί παρατηρούµε ότι περίπου το 50% των συµµετεχόντων της 

κάθε εκποµπής (Project) είχαν συµµετάσχει και σε κάποια άλλη προηγούµενη εκποµπή (Project).  

Αριθµός 

εκποµπής 

Συµµετέχοντε
ς 
Αριθµός 

µηνυµάτων 

Ποσοστό 

2 1917 16519 14,54% 

3 2696 10917 29,92% 

4 3374 9919 46,80% 

5 5495 17417 44,30% 

6 5333 15926 43,80% 

7 4432 10987 51,37% 

8 4728 11663 55,66% 

9 7393 20041 49,16% 

10 5648 12939 59,01% 

11 8073 17819 55,60% 

12 7025 14840 59,28% 
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13 10047 22266 63,32% 

14 7347 15243 60,42% 

15 5054 9999 66,44% 

16 7548 14947 61,75% 

17 3328 5754 67,93% 

18 2307 3916 71,38% 

19 9498 23973 53,82% 

20 6459 14527 55,82% 

21 6272 15955 54,06% 

22 4189 10028 56,92% 

23 9641 29132 45,79% 

Average 53,05% 

  Πίνακας 19: Πίνακας µε τους συµµετέχοντες, τον αριθµό µηνυµάτων συµµετοχής και το 

«Ρυθµό πιστότητας συµµετεχόντων». 

 

Ρυθµός πιστότητας συµµετεχόντων
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Εικόνα  74: Γραφική παράσταση µε τους πιστούς των εκποµπών και το σύνολο των 

µηνυµάτων συµµετοχής. 
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