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Η ΕΕ θέλει να κάνει τα καταναλωτικά προϊόντα πιο
ανθεκτικά και πιο εύκολα στην επισκευή!
Κινούμενη με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να λάβει μέτρα με στόχο
να καταστεί ευκολότερη η επισκευή ηλεκτρονικών
συσκευών, όπως είναι τα smartphones.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και οι κατασκευαστές
πρέπει να λάβουν μέτρα, ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι
καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν ανθεκτικά,
υψηλής ποιότητας προϊόντα, που να μπορούν να
επισκευαστούν και να αναβαθμιστούν με ευκολία.
Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να προωθήσει τη μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής των καταναλωτικών προϊόντων, με τις
επισκευές και τα ανταλλακτικά τους να είναι πιο εύκολα
προσβάσιμα.
Οι σχετικές συστάσεις περιλαμβάνουν:
- Την κατασκευή ανθεκτικών, εύκολα επισκευάσιμων και
καλής ποιότητας προϊόντων: έτσι, πρέπει να καθοριστούν
«κριτήρια ελάχιστης αντοχής» για κάθε κατηγορία προϊόντων
από το στάδιο του σχεδιασμού τους ακόμη,
- Εάν μια επισκευή διαρκεί περισσότερο από ένα μήνα, η
εγγύηση θα πρέπει να επεκτείνεται ώστε να ανταποκρίνεται
στο χρόνο επισκευής,
- Τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν κίνητρα για την
παραγωγή ανθεκτικών και εύκολων στην επισκευή
προϊόντων, ενισχύοντας τις επισκευές και τις πωλήσεις
μεταχειρισμένων,
- Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
επισκέπτονται και ανεξάρτητους επισκευαστές: θα πρέπει
να αποθαρρύνονται τεχνικές λύσεις, λύσεις ασφάλειας ή
λύσεις λογισμικού που εμποδίζουν την πραγματοποίηση
επισκευών, εξαιρώντας εγκεκριμένες επιχειρήσεις ή
οργανισμούς,
- Τα βασικά εξαρτήματα, όπως οι μπαταρίες και τα LED, δεν
πρέπει να στερεώνονται σε προϊόντα, εκτός εάν προκύπτουν
λόγοι ασφαλείας,
- Τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την ορθή και
ασφαλή λειτουργία των εμπορευμάτων πρέπει να διατίθενται
«σε τιμή ανάλογη με τη φύση και τη διάρκεια ζωής κάθε
προϊόντος»,
- Τέλος, θα πρέπει να εισαχθεί ένας πανευρωπαϊκός ορισμός
«προγραμματισμένης απαξίωσης» και ένα σύστημα που θα
μπορούσε να ελέγξει και να ανιχνεύσει την «απαξίωση»,
καθώς και «κατάλληλα αποτρεπτικά μέτρα για τους
κατασκευαστές».
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«Δηλώσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς που τυχόν δημοσιεύονται
στο παρόν τεύχος, μπορούν να γίνονται μέχρι τη λήξη του ίδιου
ημερολογιακού μήνα για τον οποίο εκδόθηκε το τεύχος, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά στην καταχώρηση.»
το περιοδικό Digital Life κυκλοφορεί 11 φορές το χρόνο. Οι
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H απόλυτη AndroidOne εμπειρία!

Η General Mobile είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την κατασκευή
smartphones που ακολουθούν το
πρότυπο του AndroidOne, έτσι ώστε να
μπορεί ένας χρήστης να απολαύσει το
λειτουργικό της Google στην καθαρή
«ανόθευτη» µορφή του.
Τα AndroidOne ανήκουν σε µία ειδική
κατηγορία από smartphones, που
διαφέρει από τα συνηθισµένα, καθώς
προσφέρουν µοναδικά πλεονεκτήµατα
στο χρήστη. Πρώτο και καλύτερο, µία
AndroidOne συσκευή δε φέρει τα

bloatwares και µία σειρά από «αχρείαστα»
homemade apps που µπορεί να βαραίνουν
το λειτουργικό και µοιραία ρίχνουν την
απόδοσή της. Παράλληλα, τα smartphones
που βρίσκονται στο πρόγραµµα AndroidOne
έχουν τη δυνατότητα να δέχονται όλες τις
αναβαθµίσεις και τα security updates από
την πρώτη κιόλας ηµέρα του release τους. Σε
αυτή την ξεχωριστή κατηγορία εντάσσεται
το GM 6 της General Mobile, µία συσκευή
που αµέσως µπορεί να σας τραβήξει
την προσοχή. Ελαφρύ (150 γραµµάρια)
και εξαιρετικά compact σε διαστάσεις
(144x71,3x8,6 mm) προσφέρει µία εµπειρία
χρήσης που διακρίνεται για την εκπληκτική
άνεση της. Η οθόνη των 5 ιντσών µε ανάλυση
στα 720p διαθέτει IPS panel και έρχεται µε
επικάλυψη από Gorilla Glass 4, πράγµα που
σηµαίνει ότι µπορεί να αντέξει τόσο στις
κακουχίες όσο και στις… ατυχίες. Η «ισχύς»
του General Mobile GM 6 οφείλεται στο
τετραπύρηνο MediaTek ΜΤ6735 chipset
και τα 3GB RAM που το συνοδεύουν, ένας
συνδυασµός που αποδεικνύεται αρκετός για
τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών χρηστών.
Επίσης, ο αποθηκευτικός χώρος είναι
επαρκής, στα 32GB, ενώ επεκτείνεται µέσω
microSD κατά 128GB επιπλέον για τους
χρήστες που αναζητούν ακόµη περισσότερο
αποθηκευτικό χώρο. Φυσικά, η δυναµική
“value for money” πρόταση της General
Mobile δε θα µπορούσε παρά να ικανοποιεί
και µε το παραπάνω τις ανάγκες των users
στον τοµέα του mobile photography. Η
κύρια κάµερα της συσκευής έχει αισθητήρα
13MP και HDR, ενώ συνοδεύεται από το
dual-tone, dual-LED flash. Μπορεί να κάνει
λήψη 1080p video µε HDR και ταυτόχρονη
λήψη φωτογραφιών, αν θέλετε, ενώ η selfie
κάµερα έχει αισθητήρα 8MP και δικό της
flash. Όσον αφορά την συνδεσιµότητα της
συσκευής, το GM 6 υποστηρίζει: 4G LTE,
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS,
ενώ δεν λείπει και το FM ραδιόφωνο. Χωρίς
αµφιβολία, το General Mobile GM 6 θα
εκτοξεύσει την mobile εµπειρία σας στα ύψη,
αποτελώντας µία value for money πρόταση
που θα σας χαρίσει επιδόσεις και θα κάνει
καλό και στην (ταλαιπωρηµένη) τσέπη σας!

Front Camera µε flash
για απίθανες selfie
photos!
Σύγχρονο smartphone χωρίς
δυνατή selfie cam δε νοείται και το GM6
δεν θα σας απογοητεύσει! Η εµπρόσθια
κάµερα των 8MP που βρίσκεται στη
συσκευή της General Mobile συνοδεύεται
από ένα εκπληκτικής φωτεινότητας flash και
είναι βέβαιο ότι θα καλύψει ακόµη και τους
πιο απαιτητικούς!

Πάντοτε ενηµερωµένο
από την Google
Η συσκευή, προφανώς,
τρέχει Android 7.1 και θα λάβει
update σε 8.0 αµέσως µόλις είναι
διαθέσιµο από την Google, πράγµα που
σηµαίνει ότι θα έχετε την πιο ενηµερωµένη
έκδοση του γνωστού λειτουργικού σε
χρόνο… dt!

AAA ηχητική απόδοση!
Το GM 6 υποστηρίζει Dolby
Audio αναπαραγωγή και ο ήχος
είναι αρκετά ισχυρός, οπότε δε
θα έχετε πρόβληµα µε την απόδοση
και την καθαρότητά του.

Σούπερ στην αυτονοµία
και µε Fast Charge!
Η κατανάλωση της συσκευής
είναι µικρή και έτσι τα 3.000mAh
αρκούν για µια µέρα χρήσης χωρίς
το παραµικρό πρόβληµα. Αν χρειαστεί,
ωστόσο, η γρήγορη φόρτιση θα σας δώσει
αρκετές extra ώρες χρήσης µέσα σε λίγα
λεπτά.

Maximum ασφάλεια!
O αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωµάτων που βρίσκεται
στο Home Button της συσκευής
διακρίνεται για τη γρήγορη
απόκριση του, προσφέροντας maximum
ασφάλεια.
Τιμή: €189, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Conceptum A.E. b2b.conceptum.net
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iOS 11
Μόλις ανακοινώθηκε και εδώ θα βρεις
όλα τα νέα χαρακτηριστικά!
Από το συνέδριο προγραμματιστών της Apple
WWDC 2017 δε θα μπορούσε φυσικά να λείψει η ανακοίνωση του iOS 11, της νέας έκδοσης του γνωστού λειτουργικού συστήματος
της εταιρείας.
Αρχικά, θα μιλήσουμε για την εφαρμογή
Messages, το δημοφιλέστερο native iOS

app, κάτι που εξηγεί και την επιμονή της εταιρείας να το κάνει ακόμη καλύτερο. Οι βελτιώσεις έρχονται υπό τη μορφή του καλύτερου
application tray. Επιπλέον, ο συγχρονισμός
των μηνυμάτων μεταξύ των συσκευών σας
αναμένεται να αποτελέσει ακόμη έναν παράγοντα που υπόσχεται να βελτιώσει την εμπειρία

σας. Όταν θα μεταβείτε σε μια νέα iOS συσκευή,
όλο το ιστορικό συνομιλιών θα μεταφερθεί σε
αυτή. Πλέον, οι χρήστες μπορούν μέσω της εφαρμογής να στείλουν γρήγορα χρήματα ο ένας στον
άλλο, αρκεί να είναι χρήστες του Apple Pay, όπου
φυσικά αυτό είναι διαθέσιμο. Το σύστημα πληρωμών της εταιρείας επιτρέπει τις συναλλαγές
χρήστη με χρήστη και αυτές, απευθείας μέσω
του Messages app. Η Siri αναβαθμίζεται σημαντικά και αυτή, ιδίως στον τρόπο με τον οποίο αυτή
μιλά. Η φωνή της θα είναι πιο φυσική στο iOS 11.
Όπως και πριν, η ψηφιακή βοηθός διαθέτει και μια
γυναικεία έκδοση της φωνής, η οποία και αυτή με
τη σειρά της έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Βέβαια,
το χαρακτηριστικό βρίσκεται σε demo φάση, αλλά
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης η Siri μετέφρασε μια φράση από τα Αγγλικά στην Κινεζική

γλώσσα απροβλημάτιστα.
Το Voice control ήδη εντυπωσιάζει, αλλά κάτι
που θα χρησιμοποιείτε αρκετά πιο συχνά είναι το
νέο και ολικώς ανασχεδιασμένο Control Center.
Όπως και προηγουμένως, μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτό με κύλιση από το κάτω μέρος της
οθόνης προς τα πάνω και αμέσως θα δείτε το νέο
design. Φυσικά, υποστηρίζεται το χαρακτηριστικό
Force Touch, για παράδειγμα αν χρησιμοποιήσετε το Force Touch σε ένα slider αυτό γίνεται
μεγαλύτερο.
Τα Camera και Photos apps θα λάβουν και αυτά
μερικά νέα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα μπορείτε να προσθέσετε πολλά effects σε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με την επιλογή Live Photo
ενεργοποιημένη. Παράλληλα, υπάρχουν φορές
που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το iPhone
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σας τόσο πολύ, όπως για παράδειγμα όταν
οδηγείτε. Η Apple προνόησε και τοποθέτησε το Do Not Disturb feature στο iOS 11, το
οποίο ξέρει πότε πρέπει να ενεργοποιηθεί από
μόνο του. Με αυτό, υπόσχεται να εξαλείψει
την πιθανότητα να αποσπάσει την προσοχή σας
το iPhone όταν βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι
και όλα αυτά, κατά το μέγιστο δυνατόν με τη
χρήση αισθητήρων. Και αν κάποιος στείλει
μήνυμα, τότε η εφαρμογή Messages θα δώσει
από μόνη της την κατάλληλη απάντηση στον
αποστολέα του μηνύματος, ότι θα επικοινωνήσετε μαζί του αργότερα.
Επίσης, θα γνωρίσουμε μια πολύ όμορφη αναβάθμιση στην εφαρμογή των Maps, η οποία θα
προσθέσει χάρτες από το εσωτερικό πολλών
εμπορικών καταστημάτων. Στην αρχή για
συγκεκριμένες πόλεις, όπως Βοστόνη, Σικάγο, Χόνκ Κονγκ, Λονδίνο, Λος Άντζελες και
Νέα Υόρκη, αν και πρόκειται να καταφθάσουν
εκατοντάδες στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Για τους χρήστες Apple Home έχουμε επίσης
ευχάριστα νέα. Τα ηχεία, είναι η τελευταία και
πιο πρόσφατη κατηγορία της «συνδεδεμένης
τεχνολογίας» που πλέον υποστηρίζεται. Επιπλέον, υποστηρίζεται ένα νέο πρωτόκολλο
AirPlay 2 που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα πολλαπλό σύστημα ηχείων στο σπίτι
σας. Και θα το ελέγχετε από το iPhone σας
βεβαίως.
Ωστόσο η σημαντικότερη αλλαγή, είναι το
Apple Store το οποίο λαμβάνει ένα εξολοκλήρου νέο design, καθιστώντας πιο εύκολη την
αναζήτηση εφαρμογών και παιχνιδιών. Όλα

τα τελευταία και πιο hot apps παρουσιάζονται
σε ένα νέο Today tab. Η νέα έκδοση του iOS
καταφθάνει και αυτή -όπως και το watchOS
4- το φθινόπωρο, με την beta 1 έκδοση να
είναι διαθέσιμη από σήμερα.

iPad και iOS 11
Ιδιαίτερα τυχεροί θα είναι εκείνοι οι οποίοι
θα δοκιμάσουν το iOS 11 στα iPads, καθώς
έρχεται με πολλά και εκπληκτικά χαρακτηριστικά. Στόχος της Apple είναι να επεκτείνει
ακόμη περισσότερο την παραγωγικότητα.
Αναφερόμαστε στο αρκετά βελτιωμένο drag
and drop καθώς και σε έναν νέο τρόπο να
κάνετε εναλλαγή μεταξύ των apps. Τα πάντα
ξεκινούν από ένα ολικώς ανανεωμένο app
dock, που είναι διαθέσιμο από κάθε οθόνη
και το οποίο φέρει πολλές εφαρμογές, ενώ
μεταφέρει έξυπνα αυτές που χρησιμοποιείτε
πιο συχνά προς τα δεξιά.
Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι τα ζευγάρια εφαρμογών που έχετε
ανοίξει μένουν μαζί στο iOS 11, όπως φαίνεται
στην εικόνα. Οι χρήστες Apple Pencil μπορούν
να επωφεληθούν και από τα νέα features σύνταξης σημειώσεων, όπως για παράδειγμα
το instant notes. Αυτό μπορεί να γίνει απλώς
αγγίζοντας τη γραφίδα στην οθόνη όταν δείχνει
την οθόνη κλειδώματος. Όλες αποθηκεύονται
στο Notes app. Τέλος, να αναφέρουμε ότι η
εφαρμογή Note αποκτά και δυνατότητες σάρωσης εγγράφου.

ΜΟΝΟ ΣΤΟ EASYTECHNOLOGY ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ
ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ, ΕΞΥΠΝΑ, ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ GADGETS
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ GADGETS | ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | GADGETS ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ GADGETS | ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

www.easytechnology.gr

Μαρίνου Αντύπα 2, Αγία Βαρβάρα 12351

Τηλ.: 210 5695232 / Fax: 211 7901719 / e-mail: info@ezt.gr
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LGQ6
Ανακοινώθηκε
σε τρεις εκδόσεις
(LG Q6, Q6+
και Q6a) με
FullVision Display

Μετά από αρκετές διαρροές, έρχεται
η ώρα της επίσημης ανακοίνωσης για
το LG Q6, με την κορεατική εταιρεία να
εγκαινιάζει τη νέα Q-Series mid-range
μοντέλων με premium χαρακτηριστικά σε
προσιτή τιμή.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η FullVision
οθόνη ανάλυσης 18:9 που περιβάλλεται
από μικρά bezels, αλλά και «σκελετό» από

αλουμίνιο (7000-series), ενώ η κεντρική
κάμερα προεξέχει ελαφρώς από την
οπίσθια επιφάνεια.
Το LG Q6 θα κυκλοφορήσει σε τρεις
διαφορετικές εκδόσεις. Όλες διαθέτουν
οθόνη 5,5 ιντσών FHD+ ανάλυσης (1080
x 2160 pixels), τροφοδοτούνται από τον
Snapdragon 435 με οκταπύρηνη CPU
και Adreno 505 GPU, όμως η RAM και ο
αποθηκευτικός χώρος διαφοροποιούνται.
Έτσι, το LG Q6+ προσφέρει 4GB RAM
και 64GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ
θα είναι διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις:
Astro Black, Ice Platinum & Marine Blue.
Το LG Q6 έρχεται με 3GB RAM και 32GB
αποθηκευτικό χώρο σε Astro Black, Ice

Platinum, Mystic White και Terra Gold
αποχρώσεις. Τέλος, το LG Q6a διαθέτει
2GB RAM, 16GB αποθηκευτικού χώρου
και θα είναι διαθέσιμο σε Astro Black, Ice
Platinum και Terra Gold.
Και οι τρεις εκδόσεις του LG Q6
έρχονται με κεντρική κάμερα 13MP
και εμπρόσθια 5MP. Διαθέτουν
προεγκατεστημένο το Android 7.1.1 με το
LG UX 6.0 interface, ενώ η μπαταρία τους
έχει χωρητικότητα 3000mAh.
Η συσκευή θα κυκλοφορήσει αρχικά στην
Ασία τον Αύγουστο πριν φτάσει σε άλλες
αγορές (και στην Ευρώπη) αργότερα, ενώ
δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες για την
τιμολόγησή της.
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Ανακοίνωση-έκπληξη Android smartphone
με ολογραφική οθόνη 5,7 ιντσών

Η RED, γνωστή κατασκευάστρια
εταιρεία επαγγελματικών ψηφιακών
κινηματογραφικών μηχανών, ανακοίνωσε
την ανάπτυξη ενός καινοτόμου Android
smartphone με ολογραφική οθόνη 5,7
ιντσών το οποίο θα κυκλοφορήσει κάποια
στιγμή μέσα στο 2018.

ήχου, η RED θα ενσωματώσει έναν δικό
της αλγόριθμο H3O στο Android OS του
Hydrogen One, ο οποίος θα μετατρέπει τον
στερεοφωνικό σε multi-dimensional ήχο.

Πρόκειται για μία πανίσχυρη συσκευή που
τροφοδοτείται από το λειτουργικό σύστημα
Android, με αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό
της την «επαγγελματική» ολογραφική
οθόνη 5,7 ιντσών.

Η RED σχεδιάζει να αναπτύξει το
Hydrogen One ως το πρώτο προϊόν
μιας σειράς που η εταιρεία αποκαλεί
Hydrogen System. Το Hydrogen One
φέρεται να είναι το κέντρο ελέγχου αυτού
του επερχόμενου modular συστήματος
που σύμφωνα με την εταιρεία θα
κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2018.

Υποστηρίζεται περιεχόμενο H4V
(Hydrogen 4-View), στερεοφωνικό 3D
περιεχόμενο, καθώς και 2D και 3D, VR,
MR και AR. Όσον αφορά την ποιότητα

Το Hydrogen One θα κοστίζει 1.195
δολάρια στην έκδοση αλουμινίου και
1.595 δολάρια για τη συσκευή από
τιτάνιο, όταν βέβαια κυκλοφορήσουν.
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Νέο iPad Pro
Τώρα και στις 10,5 ίντσες

Επιπλέον, ανανεώθηκε
και το iPad Pro των
12,9 ιντσών το οποίο
περιλαμβάνει πλέον
το A10X Fusion chip
αλλά και οθόνη με
υποστήριξη ProMotion.
Ένα νέο iPad Pro με διάσταση οθόνης 10,5
ίντσες ανακοίνωσε η Apple στο WWDC
2017, σε μία υλοποίηση που φαίνεται να
αντικαθιστά το iPad Pro των 9,7 ιντσών.
Τροφοδοτείται από A10X six-core CPU
και διαθέτει 12πύρηνη GPU, καθώς
και χωρητικότητα 64, 256 ή 512GB,
ενώ υποστηρίζει HDR video με ρυθμό
ανανέωσης 120Hz. Η κάμερα της συσκευής
είναι ανάλυσης 12MP, διαθέτει οπτική
σταθεροποίηση και αισθητήρα υψηλής
ταχύτητας με διάφραγμα f/1.8.
Το «παρών» δίνει φυσικά και δεύτερη
κάμερα FaceTime HD ανάλυσης 7MP.
Όπως σημειώνει η Apple, το νέο iPad Pro

των 10,5 ιντσών είναι ιδανικό για χρήση
με το Apple Pencil, καθώς το καθιστά
πιο ευαίσθητο στην αφή μειώνοντας το
latency rate στα 20 milliseconds. Ο ρυθμός
ανανέωσης προσαρμόζεται μάλιστα
δυναμικά ανάλογα με το τι βλέπετε για πιο
έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας.
Διαθέτει πιο στενά bezels, ενώ,
επιπλέον, η True Tone οθόνη του είναι
50% περισσότερο φωτεινή απ’ ό,τι στα
προηγούμενα μοντέλα, ενώ συνεργάζεται
με full-size on-screen πληκτρολόγιο, αλλά
και full-size smart keyboard. Η συσκευή
θα τρέχει φυσικά το νέο iOS 11που μόλις
παρουσιάστηκε.
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iMac Pro

O πιο ισχυρός Mac που είδατε ποτέ
από την Apple
Ένας πανίσχυρος νέος iMac Pro
παρουσιάστηκε από την Apple στο
πλαίσιο του φετινού ετησίου συνεδρίου
προγραμματιστών της, WWDC 2017.
Πρόκειται για «τον πιο ισχυρό Mac
που είδαμε ποτέ από την Apple», όπως
υποστηρίζει η εταιρεία, ένα επαγγελματικό
μηχάνημα που θα κυκλοφορήσει σε έκδοση
έως και με 18-core Xeon Processor, αλλά
και Radeon Pro Vega graphics.
Θα βρείτε επίσης SSD έως και 4TB, έως

16GB VRAM, καθώς και USB θύρες, μαζί με
4 Thunderbolt ports.
Κι όλα αυτά μέσα σε μία πρόταση με
Retina 5K display 27 ιντσών, all-flash
memory architecture, καθώς και νέο
“θερμικό” σχεδιασμό” που προσφέρει 80%
περισσότερη χωρητικότητα ψύξης σε όλη
αυτή την επεξεργαστική του ισχύ.
Ο νέος iMac Pro σε space gray απόχρωση
θα κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο με κόστος
από 4.999 δολάρια.

MacBook

Update σε όλη τη σειρά
Βελτιώσεις σε όλη τη σειρά των MacBook
μοντέλων είχαμε από την Apple στο πλαίσιο
του WWDC 2017, του μεγάλου event της
χρονιάς για την αμερικανική εταιρεία.
Έτσι, οι MacBook Pro της περασμένης
χρονιάς αποκτούν επεξεργαστές Intel Kaby
Lake, όπως και το 12ιντσο MacBook που
επιπλέον αποκτά πιο γρήγορους SSDs.
Επιπλέον, συναντάμε ένα νέο configuration
για τον MacBook Pro των 13 ιντσών χωρίς
TouchBar που διατίθεται σε οικονομικότερη
τιμή 1.299 δολαρίων.
Κατά τα άλλα, τα μοντέλα παραμένουν χωρίς
αλλαγές, με την ίδια οθόνη, σχεδίαση και
θύρες.
Τέλος, ο MacBook Air λαμβάνει και
αυτός ένα (μικρό) update σε specs,
περιλαμβάνοντας ταχύτερο επεξεργαστή.
Ο σχεδιασμός του παραμένει και σε αυτή
την περίπτωση αμετάβλητος και η οθόνη
σε ανάλυση 1440x900 pixels, ενώ δεν
υπάρχουν θύρες USB Type-C. Οι μικρές
αυτές αλλαγές δείχνουν ότι ίσως η Apple
ωθεί τους χρήστες στα λοιπά MacBook και
MacBook Pro μοντέλα, κρατώντας πάντως
τον Air «ζωντανό» για τους entry level
χρήστες.

21

HomePod

Αυτό είναι το έξυπνο
ηχείο της Apple!
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Το HomePod
έρχεται σε λευκή
και space gray
απόχρωση.

Μία ακόμη ανακοίνωση της Apple στο
φετινό WWDC 2017 που συζητείται αρκετά
αφορά το HomePod, το πολυαναμενόμενο
«έξυπνο» ηχείο της εταιρείας, στα
πρότυπα του Amazon Echo, που δίνει
έμφαση στη μουσική σας απόλαυση.
Μπορεί βέβαια να συνεργαστεί με τις
υπόλοιπες έξυπνες συσκευές στο σπίτι σας,
ενώ δέχεται φωνητικές εντολές μέσω Siri,
αποτελώντας ένα χρήσιμο ψηφιακό βοηθό
για το χώρο σας.
Το HomePod είναι ένα κυκλικό ηχείο
με επτά συστοιχίες από tweeter και
ένα custom-made woofer 4’’, ενώ
ενσωματώνει έξι μικρόφωνα που «ακούν»
το χώρο σας. Ενσωματώνει το A8 chip
της Apple και υποστηρίζει multi-channel
echo cancellation και real-time acoustic
modeling.
Μπορεί να σαρώσει το χώρο γύρω του για
να βελτιστοποιήσει ανάλογα τον ήχο, ενώ
συνεργάζεται άψογα φυσικά με τo Apple
Music. Μπορείτε να «μιλήσετε» στο ηχείο
για να παίξετε οτιδήποτε στη βιβλιοθήκη
της Apple Music, ενώ μπορείτε π.χ. να του
πείτε «να παίξει περισσότερα τραγούδια σαν
αυτό» ή «μου αρέσει αυτό το τραγούδι».
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε και
άλλα ερωτήματα μέσω του Siri, ζητώντας
πληροφορίες για τίτλους ειδήσεων, καιρικές
συνθήκες, βαθμολογίες αθλημάτων κ.ά.
Και αν διαθέτετε συσκευές με δυνατότητα
HomeKit, μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα,
την πόρτα του γκαράζ, τον κλιματισμό και
πολλά άλλα χρησιμοποιώντας αυτό το
ηχείο.

Samsung
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Galaxy J

Νέα σειρά smartphones με υψηλή απόδοση,
μεταλλικό σχεδιασμό και ενισχυμένη
τεχνολογία κάμερας

Η σειρά J διατίθεται στο επίσημο δίκτυο
συνεργατών της Samsung σε Ελλάδα και
Κύπρο και κυκλοφορεί σε τρία χρώματα,
Black, Gold και Blue Silver.

Η Samsung Electronics Hellas ανακοινώνει
τη διάθεση της νέας σειράς smartphones
Galaxy J στην ελληνική αγορά.
Τα νέα Galaxy J7, J5 και J3 προσφέρουν
υψηλή απόδοση, εκπληκτικό μεταλλικό
σχεδιασμό και ενισχυμένη τεχνολογία
κάμερας, σε πολύ προσιτή τιμή.
Το Galaxy J7 διαθέτει premium μεταλλικό
σώμα, full HD super AMOLED οθόνη,
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
και 3GB RAM. Όπως το J5 και το J3, το
J7 προσφέρει μία απλοποιημένη εμπειρία
χρήσης της κάμερας. Επιπλέον, τόσο το J7
όσο και το J5 έχουν εξοπλιστεί με προηγμένη,
υψηλής ανάλυσης, 13-megapixel εμπρόσθια
κάμερα και με 13-megapixel κύρια κάμερα
με LED flash, η οποία βοηθάει τους χρήστες
να τραβήξουν καθαρές και ευκρινείς
φωτογραφίες, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού. Μία περαιτέρω βελτίωση σε
σύγκριση με την προηγούμενη σειρά, αποτελεί
ο σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων που
πλέον διαθέτουν τα Galaxy J7 and J5.

καλύτερων φωτογραφιών από ποτέ, χάρη στη
βελτιωμένη 13-megapixel κύρια κάμερα με
ακριβές autofocus. Το J3 περιλαμβάνει ακόμα
την προσθήκη της πλατφόρμας ασφαλείας,
Samsung Knox, διασφαλίζοντας ότι το
περιεχόμενο του κινητού σας είναι όσο τον
δυνατόν πιο ασφαλές.
Το Galaxy J5 είναι διαθέσιμο από τις 7 Ιουλίου
ενώ ακολουθούν το J7 στο τέλος Ιουλίου και
το J3 τον Αύγουστο.

Το Galaxy J5 με συμπαγή σχεδιασμό
διαθέτει πολύ μοντέρνο πλήρως μεταλλικό
σώμα, καθώς και full HD super AMOLED
οθόνη για εκπληκτική εμπειρία θέασης. Με
τη βελτιωμένη εμπρόσθια και κύρια κάμερα
13-megapixel και με δυνατότητα επέκτασης
της μνήμης μέσω microSD έως και 256GB, οι
χρήστες μπορούν εύκολα να καταγράψουν και
να αποθηκεύσουν το περιεχόμενο που είναι
σημαντικό γι’ αυτούς. Επιπλέον, ο ακόμα πιο
γρήγορος 8πύρηνος 1.6GHz επεξεργαστής
κάνει το Galaxy J5 πιο ισχυρό από ποτέ.
Tο Galaxy J3 πλέον διαθέτει μεταλλικό σώμα
για να συνάδει με τον κομψό σχεδιασμό
της σειράς J. Το smartphone έχει τις ίδιες
δυνατότητες αποθήκευσης με το J7 και το
J5, χάρη στη μεγαλύτερη χωρητικότητα
μνήμης (16GB) και τη βελτιωμένη 2GB RAM.
Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα αποτύπωσης
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SimpleFi
On the go

Ασύρματο Internet παντού με 3 φορές
μεγαλύτερο 4G δίκτυο από τη WIND
H νέα σειρά προϊόντων SimpleFi On the
go από τη WIND έφτασε, για να προσφέρει
ασύρματη πρόσβαση στο Internet από
οπουδήποτε, με 3 φορές πιο γρήγορες 4G
ταχύτητες.
Με τη νέα προϊοντική σειρά WIND
SimpleFi On the go, για κάθε ανάγκη
χρήσης Internet οι ενδιαφερόμενοι
απολαμβάνουν αδιάκοπα, όπου και αν
βρίσκονται, τις νέες απίστευτες ταχύτητες
του 4G δικτύου.
Η WIND καινοτομεί διαρκώς,
συνδυάζοντας ολοκληρωμένα προϊόντα
και πρωτοποριακές υπηρεσίες, που
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις
της αγοράς και των καταναλωτών. Έχοντας
επενδύσει πάνω από 500€ εκ. τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, η εμπειρία χρήσης
από το Δίκτυο 4ης γενιάς της WIND δεν
περιορίζεται μόνο στην υψηλή ονομαστική
ταχύτητα στις υπηρεσίες δεδομένων
αλλά δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης
ροής σε video υψηλής ευκρίνειας (HD)

στο smartphone/ tablet, επιτρέπει την
αποστολή και λήψη μεγάλων αρχείων,
απελευθερώνει την επικοινωνία του
χρήστη με τα κοινωνικά δίκτυα και το
«Cloud» ενώ ακόμα και μια απλή πλοήγηση
στο Internet γίνεται πρωτόγνωρη σε σχέση
με τις προηγούμενες τεχνολογίες.
Με το νέο 3 φορές μεγαλύτερο 4G
δίκτυο της WIND οι χρήστες χρειάζονται
μόνο 3 δευτερόλεπτα για να μπουν
στο Facebook ή να πλοηγηθούν στο
Internet από κινητό ή tablet και μόλις 2.5
δευτερόλεπτα για να κατεβάσουν μια
φωτογραφία 5Μbytes. Η παρακολούθηση
video από το YouTube γίνεται επίσης άνετα,
χωρίς διακοπές, ενώ e-mail με μεγαλύτερα
αρχεία αποστέλλονται πολύ εύκολα.
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε ένα από ειδικευμένα
καταστήματα WIND σε όλη την Ελλάδα, την
ιστοσελίδα www.wind.com.gr ή καλέστε
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών από
κινητό στο 1260 (χρέωση €0,2481/κλήση).

“Κολλήστε οτιδήποτε και οπουδήποτε με τις
αυτοκόλλητες μεμβράνες FIXATE GEL PADS”
Το FIXATE Gel Pad είναι ένα καινοτόμο προϊόν
από ειδικό μείγμα Πολυουρεθάνης.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο από την Frosted Concepts,
Αυστραλίας και με κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα.

www.fixategelpads.gr

fixategelpadshellas

Εισάγεται κατ΄αποκλειστικότητα και διανέμεται στην Ελλάδα και την Κύπρο από την:
Zellas Trading Company - Fixate Gel Pads Hellas

Αχιλλέως 47 & Ναϊάδων T.K. 175 62 Π.Φάληρο (Αττική), Ελλάδα
Τηλ. κέντρο : 210 701 4881 - E-mail : info@fixategelpads.gr

Τα Nokia
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smartphones
διαθέτουν φακούς

ZEISS
Η ZEISS, με
αποκλειστική
συνεργασία,
καινοτομεί στην
εμπειρία εικόνας στα
Nokia smartphones

Η HMD Global, κατασκευάστρια
εταιρεία των Nokia κινητών, και η ZEISS
ανακοίνωσαν την από κοινού υπογραφή
αποκλειστικής συνεργασίας, η οποία
στοχεύει στη θέσπιση νέων προτύπων
εικόνας στη βιομηχανία των smartphones.
Αυτή η μακροπρόθεσμη συμφωνία βασίζεται
στην τεχνογνωσία και στην κοινή πορεία που
διαθέτουν τόσο η Nokia όσο και η ZEISS.

Με κοινή φιλοδοξία να αναβαθμίσουν
την ποιότητα της συνολικής εμπειρίας της
εικόνας στα smartphones, καλύπτουν
ολόκληρο το φάσμα υλοποίησης, από το
λογισμικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
μέχρι την ποιότητα της οθόνης και τον
οπτικό σχεδιασμό. Από τη συνεργασία
διαφαίνεται ότι η ZEISS και η HMD Global
θα αναπτύξουν κοινά πρότυπα δυνατοτήτων
στην εικόνα και θα επαναφέρουν τη
μάρκα ZEISS στα Nokia smartphones.
Η δέσμευση του συνεχώς να βελτιώνει
την εμπειρία εικόνας του καταναλωτή,
αντικατοπτρίζει τις κοινές αξίες μεταξύ των
δύο εταιρειών - μια ενιαία δέσμευση στην
ποιότητα, την αληθινή δεξιοτεχνία και την
επιθυμία να βελτιωθεί η real-life εμπειρία.
Οι επαφές μεταξύ της ZEISS και της
Nokia ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία
και βασίζεται πάντα σε ένα κοινό πάθος
για καινοτομία και την προσφορά της
καλύτερης δυνατής εμπειρίας για τον

καταναλωτή. Η προηγούμενη συνεργασία
συνέβαλλε στη διαμόρφωση τεχνολογικών
καινοτομιών από τη ZEISS και τη Nokia,
όπως το πρώτο κινητό τηλέφωνο με
πολλαπλά megapixels παγκοσμίως και
πολλές άλλες πρωτοποριακές συσκευές,
από τα Nokia Nseries έως εκείνες που
διαθέτουν τεχνολογίες Nokia PureView.
Αυτή η ανανεωμένη σχέση αποτελεί
μακροπρόθεσμη δέσμευση για την
αξιοποίηση αυτής της τεχνολογικής
καινοτομίας για τα επόμενα χρόνια.
Αυτή η αποκλειστική συνεργασία με τη
ZEISS αποτελεί επιπρόσθετη απόδειξη
ότι η HMD Global συνεργάζεται με τους
καλύτερους και αξιοσέβαστους στη
βιομηχανία, για να επιτύχει την τελειότητα
σε κάθε πτυχή σχεδίασης και κατασκευής
των τηλεφώνων και αποτελεί δέσμευση
προς τους καταναλωτές να προσφέρει
την απόλυτη εμπειρία εικόνας σε ένα
smartphone.
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Dell

Latitude 7285
Το πρώτο 2 σε 1 laptop με ασύρματη
φόρτιση

Ξεκίνησε να πωλείται στην παγκόσμια
αγορά το νέο 2 σε 1 tablet/laptop της
Dell, η πρώτη αντίστοιχη πρόταση
της αγοράς με υποστήριξη ασύρματης
φόρτισης, μία δυνατότητα που προς το
παρόν είχαμε συνηθίσει σε smartphones
κυρίως.
Η ασύρματη φόρτιση της συσκευής
δεν είναι τόσο απλή υπόθεση όμως
(ή αν προτιμάτε τόσο ...οικονομική
υπόθεση) καθώς επιτυγχάνεται, αν
προμηθευτείτε το Wireless Charging
Keyboard accessory καθώς και το
Wireless Charging Mat που το συνοδεύει
(συνολικής αξίας 549,99 δολαρίων).
Να σημειώσουμε πάντως ότι η λύση δεν
είναι σχεδιασμένη ώστε να λειτουργεί
σε μεταλλικές επιφάνειες. Για χρήση
σε μεταλλική επιφάνεια ή επιφάνεια
εργασίας, πρέπει να τοποθετήσετε το
Charging Mat σε μη μεταλλική βάση
τουλάχιστον 50mm πάνω από την
επιφάνεια εργασίας.
Το Dell Latitude 7285 κοστίζει -χωρίς
αυτά ως... tablet-1.199,99 δολάρια,
διαθέτοντας επεξεργαστή Core-i57Y54, 8GB RAM, 128GB αποθηκευτικού
χώρου και οθόνη 12 ιντσών ανάλυσης
2880x1920 pixels.
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Με τη
βοήθεια
drone!
Κρατούμενος απέδρασε από
φυλακή υψίστης ασφαλείας
Ένας κρατούμενος που κατάφερε να
αποδράσει από μία φυλακή υψίστης
ασφαλείας στη Νότια Καρολίνα πιθανώς
χρησιμοποίησε κάποια εργαλεία τα οποία
έφτασαν στην κατοχή του μέσω ...drone.
Αυτό τουλάχιστον φαίνεται να προκύπτει
από τις έρευνες, καθώς στα χέρια του
άνδρα έφτασαν εργαλεία με τα οποία
κατάφερε να κόψει τα συρματοπλέγματα
και να δραπετεύσει. Φαίνεται μάλιστα πως
επικοινωνούσε με τους συνεργούς του απ’
έξω μέσω κινητού που μάλλον έφτασε με
αντίστοιχο τρόπο στα χέρια του.
O Jimmy Causey πέτυχε το απίστευτο
σε μία υπόθεση που θα μπορούσε να
εμπνεύσει μία κινηματογραφική ταινία.

Οι φρουροί μάλιστα αντιλήφθηκαν την
απουσία του μετά από 18 ώρες, καθώς είχε
βάλει ένα ομοίωμα στο κρεβάτι του για να
μην αντιληφθούν ότι έχει φύγει.
Ο 46χρονος, που εντοπίστηκε ωστόσο δύο
μέρες αργότερα σε ένα motel στο Texas,
έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη,
ενώ είναι η 2η φορά μέσα σε 12 έτη που
επιχειρεί να δραπετεύσει.
Τα drones φαίνεται πως χρησιμοποιούνται
ολοένα και περισσότερο ως ένας τρόπος
για να παραδοθούν λαθραία, όπως
ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα, σε
φυλακές στις ΗΠΑ, κάτι που φαίνεται να
έχει προβληματίσει τις αρχές...
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Καθυστέρηση

πτήσης;

Δες πώς θα κάνεις «παιχνιδάκι»
τις διαδικασίες αποζημίωσης!
Έχω περάσει πολλές ώρες από τη ζωή
μου, γράφοντας email σε αεροπορικές
και κάνοντας τηλεφωνήματα σε διάφορες
...γλώσσες, διεκδικώντας αποζημιώσεις.
Και όχι πάντα με επιτυχές αποτέλεσμα...
Όχι, δεν είναι θέμα γκαντεμιάς, σε όλους
κάποια στιγμή θα τύχει να ακυρωθεί
μία πτήση ή να καθυστερήσει ή να τύχει
περίπτωση overbooking. Στατιστικά,
όσο περισσότερο ταξιδεύεις, όλο και θα
συμβεί μία τέτοια «ατυχία». Κάπως έτσι
έχει γίνει και με μένα, όμως στην πιο
πρόσφατη σχετική εμπειρία μου
-και πιο ανώδυνη από ποτέ- αντιλήφθηκα
πως, αν είχα γνωρίσει την AirHelp
νωρίτερα, θα είχα γλιτώσει πολύ χρόνο,

νεύρα αλλά και χρήματα!
Ήταν ένα ταξίδι στην Ιταλία που με
ταλαιπώρησε λίγο παραπάνω. Ωραία
πέρασα δε λέω, και τις πίτσες μου
έφαγα και τα aperitivo μου απόλαυσα,
αλλά προς το τέλος ήρθαν τα περίεργα.
Καθυστέρηση στην πτήση επιστροφής,
απουσία από τη δουλειά την επόμενη
μέρα, γκρίνια από το αφεντικό (ξέρεις
πώς είναι αυτά), τηλεφωνήματα από
πελάτες που τους χρωστούσα πράγματα
αλλά και χρέωση roaming (ναι, τότε
υπήρχε ακόμη). Δεν άντεχα άλλο... Ήθελα
τουλάχιστον να μην ταλαιπωρηθώ στην
αποζημίωση. Και κάπως έτσι, μέσω του
μαγικού και αγαπημένου Google search,

γνώρισα την AirHelp.
Τα πράγματα μετά έγιναν πάναπλα. Και αν
το «έχεις με την τεχνολογία» λίγο όπως εγώ,
τα apps της AirHelp μου έλυσαν τα χέρια και
ξεμπέρδεψα, κερδίζοντας ό,τι άλλες φορές
είχα χάσει: Το χρόνο, την ηρεμία μου και
πολύτιμα χρήματα, σε εποχές που δε μου
περισσεύουν κιόλας - σε ποιον δε συμβαίνει
άλλωστε;
Μετά την επιστροφή μου, το έψαξα λίγο
παραπάνω. Και έμαθα ότι, κάθε χρόνο,
οκτώ εκατομμύρια επιβάτες δικαιούνται
αποζημίωση για καθυστέρηση, ακύρωση
ή overbooking πτήσεων, όμως, μόνο ένα
2% προχωρά σε αναζήτηση αποζημίωσης;
Γιατί κι εσύ να το αφήσεις να περάσεις
έτσι; Η AirHelp είναι εδώ, για να τα κάνει
όλα ευκολότερα, ώστε να μη χάσεις
ξανά χρήματα για έναν τέτοιο λόγο και να
διεκδικήσεις τα νόμιμα δικαιώματά σου.

Herman: ο πρώτος δικηγόρος
τεχνητής νοημοσύνης
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά που
διανύουμε, η AirHelp παρουσίασε το
Herman, τον πρώτο δικηγόρο τεχνητής
νοημοσύνης, ο οποίος σχεδιάστηκε
ειδικά για να βοηθήσει στη διαδικασία
διεκδίκησης αξιώσεων με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα και ακρίβεια.
https://www.airhelp.com/en/

AirHelp: τέσσερα χρόνια ιστορίας, τρία
εκατομμύρια επιβάτες στις υπηρεσίες της
Όλα ξεκίνησαν το 2013 όταν το startup
της AirHelp ξεκίνησε τη λειτουργία του. Τα
τελευταία τέσσερα χρόνια έχει βοηθήσει
περισσότερους από τρία εκατομμύρια
επιβάτες, έχει παρουσία σε 30 χώρες,
εξυπηρετεί 15 γλώσσες και έχει ανθρώπινο
δυναμικό πάνω από 500 υπαλλήλους. Τo
2014, η AirHelp δημιούργησε τη δωρεάν
εφαρμογή της η οποία είναι διαθέσιμη
για iOS και Android, ενώ πριν λίγο καιρό
εγκαινίασε την πρώτη, σε διεθνές επίπεδο,
εφαρμογή Boarding Pass Scanner, η
οποία αυτοματοποιεί και αναλαμβάνει την
ταλαιπωρία της διαδικασίας αποζημίωσης
για τους επιβάτες που έχουν υποστεί
καθυστέρηση ή ακύρωση της πτήσης τους.

Boarding Pass Scanner
Η εφαρμογή Boarding Pass Scanner
δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να
ελέγχουν την αποζημίωση που θα έχουν
λόγω καθυστέρησης της πτήσης τους
απευθείας από την πύλη επιβίβασης και τους
επιτρέπει άμεσα να προβαίνουν σε αξίωση
της αποζημίωσης που τους αναλογεί. Για να
χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα λειτουργία,

το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να
σκανάρουν το barcode που βρίσκεται πάνω
στην κάρτα επιβίβασης με την ενσωματωμένη
κάμερα του κινητού τους τηλεφώνου.
Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη έρχεται ως
μια νέα προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα
δωρεάν εφαρμογή AirHelp, η οποία
αποτελεί την περισσότερο κατεβασμένη
και διαδεδομένη παγκοσμίως εφαρμογή
για αποζημιώσεις λόγω καθυστέρησης
πτήσεων. Όχι μόνο παρέχει στους επιβάτες
ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά
με το αίτημα τους για αποζημίωση, αλλά η
εφαρμογή Boarding Pass Scanner επιτρέπει
επίσης στους επιβάτες να προσθέτουν
περισσότερες από μία κάρτες επιβίβασης
ταυτόχρονα, διατηρώντας τις οργανωμένες
και αρχειοθετημένες – η εφαρμογή είναι
ιδανική για οικογένειες και για όσους
ταξιδεύουν σε ομάδες. Λειτουργεί άψογα με
το υπόλοιπο κομμάτι της εφαρμογής AirHelp,
η οποία προσφέρει, επίσης, στους επιβάτες
δωρεάν συμβουλές για τα δικαιώματα των
καταναλωτών, σε περίπτωση που η πτήση
τους καθυστερήσει, ακυρωθεί ή υπάρξει
overbooking.
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Και όμως η Google
36

θα σταματήσει

να διαβάζει τα email σας!

Μπορεί το Gmail να είναι μια εντελώς
δωρεάν προς χρήση υπηρεσία η οποία
μετρά εκατομμύρια χρήστες σε παγκόσμιο
επίπεδο, διαθέτει όμως ένα μειονέκτημα.
Η Google σκανάρει τα emails σας ανώνυμα,
προκειμένου να σας προβάλλει σχετικές
διαφημίσεις. Αυτό συνέβαινε μέχρι
τώρα, καθώς σύμφωνα με μια πρόσφατη
συνέντευξη στελέχους της Google στην

ιστοσελίδα Financial Times, η εταιρεία θέλει
να βάλει ένα τέλος. Σύμφωνα με την Diane
Greene, την επικεφαλής του τμήματος
Google Cloud, η εταιρεία αντιμετωπίζει
δυσκολίες στο να πείσει εταιρικούς πελάτες
να χρησιμοποιήσει τη σουίτα υπηρεσιών,
την G, την έκδοση του Gmail και του Google
Drive για επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις
συχνά εκφράζουν τις ανησυχίες τους

για την πρόσβαση τρίτων μερών σε ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα, ακόμη και αν η συλλογή
των δεδομένων γίνεται ανώνυμα.
Ελπίδα της Greene, είναι ότι η νέα πολιτική θα
καταστήσει περισσότερες επιχειρήσεις ως
πελάτες, πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν τις
υπηρεσίες της Google. Και δικαιολογημένα
άλλωστε, καθώς η χρήση των υπηρεσιών
G γίνεται ενός αντιτίμου μηνιαίως, το

οποίο ανεβαίνει σημαντικά για μεγάλους
οργανισμούς, επιχειρήσεις ή όταν γίνεται χρήση
πρόσθετων χαρακτηριστικών. Πρόκειται για μια
εξέλιξη, άκρως ενθαρρυντική για εμάς τους
απλούς χρήστες, που η χρήση των υπηρεσιών
Google είναι εντελώς δωρεάν. Φυσικά, η
συλλογή πληροφοριών από την αναζήτηση,
το Youtube και τα άλλα προϊόντα της Google
συνεχίζεται κανονικά.
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Modular homes
Η λύση της Google για τα πανάκριβα
ενοίκια του San Francisco και τη στέγαση
των υπαλλήλων της

Το να βρεις ένα οικονομικό σπίτι κοντά στη
Silicon Valley, αν εργάζεσαι εκεί, δεν είναι
και κάτι το πολύ εύκολο, έτσι η Google
προσπαθεί να αναζητήσει τρόπους για να
διευκολύνει τους υπαλλήλους της. Τώρα,
φαίνεται πως ενδιαφέρεται να επενδύσει
στο κομμάτι των …modular hοmes που
θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για
βραχυπρόθεσμη στέγαση.
Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η
Google έχει παραγγείλει 300 τέτοια σπίτια
από ένα startup που ονομάζεται Factory OS
και ειδικεύεται στα modular homes, σε μία
συμφωνία που αναμένεται να κοστίσει 25
έως 30 εκατομμύρια δολάρια.
Τα “αρθρωτά” σπίτια κατασκευάζονται
εξολοκλήρου σε ένα εργοστάσιο και
μπορούν κατόπιν να συναρμολογηθούν.
Πρόκειται για μία μέθοδο που μειώνει το
κόστος κατασκευής κατά 20 έως και 50%,
ενώ επιτρέπει την ταχύτερη τοποθέτηση.
Αναφορές κάθε χρόνο δείχνουν ότι το
San Francisco έχει τις υψηλότερες τιμές
ενοικίασης στον κόσμο και ακόμη και
εταιρείες σαν την Google δυσκολεύονται
να πείσουν υπαλλήλους να δουλέψουν στα
κεντρικά της γραφεία, λόγω του υψηλού
κόστους ενοικίων.
Με τα modular homes προσπαθεί να
λύσει ένα τέτοιο πρόβλημα με το δικό της
τρόπο, μία πραγματικά ευρηματική λύση
που θα διευκολύνει τους υπαλλήλους της
εταιρείας...
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BikeSphere
concept by

Michelin
Υπόσχεται την ασφάλεια του ποδηλάτη
έναντι των απρόσεκτων οδηγών
Η ποδηλασία για πολλούς από
εμάς αποτελεί ένα ευχάριστο σπορ,
καθώς μας βγάζει από την ρουτίνα
της καθημερινότητας, ενώ έχει και
σημαντική οφέλη για την σωματική
υγεία. Φυσικά, πάντοτε υπάρχει ο
κίνδυνος ενός απρόσεκτου οδηγού,
που για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να μη
μας αντιληφθεί και να μας τραυματίσει.
Η Michelin, η οποία είναι περισσότερο
γνωστή για τα ελαστικά αυτοκινήτου
που διαθέτει στην αγορά, παρουσίασε
πρόσφατα μια νέα λύση υψηλής
τεχνολογίας. Αποκαλείται BikeSphere
και έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει τους
ποδηλάτες εύκολα αντιληπτούς από τους
οδηγούς και φυσικά να αποφευχθούν τα
ατυχήματα.
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που
διεξήγαγε η ίδια η Michelin, το 1/5
των οδηγών αποτυγχάνουν να
παραχωρήσουν επαρκή χώρο στους
ποδηλάτες στο δρόμο. Το BikeSphere
έρχεται να λύσει ακριβώς αυτό το ζήτημα,

υποσχόμενο να βοηθήσει τους οδηγούς
να δουν την ασφαλή ζώνη και απόσταση
γύρω από ένα ποδήλατο. Το BikeSphere
παρουσιάζει ένα φωτεινό laser στο δρόμο
γύρω από τον ποδηλάτη. Είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο τη νύχτα, όταν η ορατότητα είναι
χαμηλή και το φως περιορισμένο. Με τη
χρήση, μάλιστα, αισθητήρων εγγύτητας
και φωτός, το σύστημα είναι σε θέση να
ανιχνεύσει ένα αυτοκίνητο που πλησιάζει.
Τότε το laser γίνει ακόμη πιο έντονο.
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Χαλκίδα

Aπέκτησε
εφαρμογές
Smart City!

Το δρόμο προς την «έξυπνη πόλη» δείχνει
πλέον η Χαλκίδα, όπου εγκαταστάθηκαν
και λειτουργούν πιλοτικά «έξυπνα»
συστήματα στάθμευσης (Smart Parking),
φωτισμού (Smart Lighting) και μέτρησης
περιβαλλοντικών παραμέτρων (Air Quality
Monitoring), καθώς και μια ενιαία πλατφόρμα
διαχείρισής τους. Το έργο, που υλοποίησαν
από κοινού ο Όμιλος ΟΤΕ, η Cisco, η
ΚΑΥΚΑΣ και η OTS, αποδεικνύει στην πράξη
πώς η υιοθέτηση «έξυπνων» τεχνολογιών
συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
και της καθημερινότητας των κατοίκων μιας
πόλης.
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Χρήστος Παγώνης,
δήλωσε σχετικά: «Με την πολύτιμη συμβολή
σημαντικών εταίρων, η Χαλκίδα κάνει ένα
μεγάλο βήμα ώστε να αποτελέσει πρότυπο
«πράσινης» & «έξυπνης» πόλης, για όλη τη
χώρα. Το έργο αυτό αποδεικνύει ότι οι νέες
τεχνολογίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό
ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων μας, τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και της ενεργειακής ζήτησης.
Είμαστε υπερήφανοι που η πόλη μας δείχνει
το δρόμο προς το μέλλον.»
«Η νέα ψηφιακή εποχή μας δίνει τα εργαλεία
για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας
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με την τεχνολογία. Με την εφαρμογή
«έξυπνων» λύσεων στη Χαλκίδα, ο Όμιλος
ΟΤΕ, η Cisco, η OTS και ο ΚΑΥΚΑΣ,
δείχνουμε στην πράξη πώς μπορούμε να
κάνουμε τις πόλεις μας πιο λειτουργικές,
να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να
μειώσουμε λειτουργικά κόστη και να
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προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα ζωής.
Αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής
& επικοινωνιών, μπορούμε να κάνουμε
τον κόσμο μας καλύτερο», δήλωσε ο Chief
Commercial Officer Business Segment
Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος.

«Έξυπνες» λύσεις για
στάθμευση και φωτισμό
με ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης
Η λύση «έξυπνης» στάθμευσης, σε
συνδυασμό με το mobile application
που αναπτύχθηκε από την OTS και είναι
διαθέσιμο για συσκευές Android και
iOS, δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς
να ενημερώνονται για τα σημεία όπου
υπάρχουν ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
και πώς θα φτάσουν σε αυτές, αλλά
και να καθοδηγηθούν σε άλλη θέση σε
περίπτωση που η αρχική καταληφθεί.
Η εφαρμογή αναμένεται να συμβάλει
σημαντικά στη μείωση του χρόνου
εύρεσης θέσης στάθμευσης και κατ’
επέκταση στην αποσυμφόρηση της
κυκλοφορίας και την εκπομπή ρύπων.

Παράλληλα, επιτρέπει στη Δημοτική Αρχή να
διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις θέσεις
στάθμευσης, έχοντας εικόνα τόσο για το χρόνο
στάθμευσης κάθε οχήματος, όσο και για κάθε
στάθμευση που παραβιάζει τον Κ.Ο.Κ.
Τα συστήματα «έξυπνου» φωτισμού
τεχνολογίας SSL/LED της ΚΑΥΚΑΣ,
αντικατέστησαν τα φωτιστικά συστήματα
συμβατικής τεχνολογίας και έχουν ήδη
συμβάλλει σε εξοικονόμηση ενέργειας
πάνω από 60%. Μέσω της ασύρματης
διαχείρισής τους, παρέχουν τη δυνατότητα
παρακολούθησης και προγραμματισμού
της λειτουργίας και συντήρησής τους
από απόσταση, καθώς και της δυναμικής
προσαρμογής του φωτισμού, αποσκοπώντας
στην μέγιστη δυνατή ενεργειακή
εξοικονόμηση, την ασφάλεια αλλά και την
οπτική άνεση των πολιτών.
Τα δεδομένα των «έξυπνων» λύσεων
συγκεντρώνονται, μέσω δικτυακών
υποδομών, σε Cloud υποδομές του Ομίλου
ΟΤΕ και καταλήγουν στην πλατφόρμα Smart
& Connected Digital Platform της Cisco. Μέσω

της πλατφόρμας γίνεται η διαχείριση των
«έξυπνων» λύσεων, καθώς και η ενοποίηση,
αποθήκευση και απεικόνιση των δεδομένων
από τις εφαρμογές, μέσω ενός ενιαίου
περιβάλλοντος προβολής (dashboard). Η
Smart & Connected Digital Platform έχει
τη δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσης
περισσότερων έξυπνων λύσεων.

Σύστημα μέτρησης
περιβαλλοντικών παραμέτρων
για καλύτερη ποιότητα ζωής
Το σύστημα μέτρησης περιβαλλοντικών
παραμέτρων, που έχει εγκατασταθεί από τον
Όμιλο ΟΤΕ, χρησιμοποιεί αισθητήρες υψηλής
ποιότητας για την ανίχνευση επιβλαβών
αερίων στην ατμόσφαιρα και τριών τύπων
μικροσωματιδίων. Θα μετρά επίσης
θερμοκρασία, υγρασία και ατμοσφαιρική
πίεση. Έτσι, η Δημοτική Αρχή θα μπορεί
να σχεδιάσει καλύτερα και να υλοποιήσει
δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής
των κατοίκων.
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Η γειτονιά του

...Facebook
Επεκτείνει το νέο campus του
και θέλει να αποκτήσει γείτονες!

Η πρώτη φάση

του
project
αναμένεται να ολοκληρωθεί

έως το 2021.
Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τότε που το
Facebook έλαβε το ok για να κατασκευάσει
τα νέα του κεντρικά γραφεία, που
σχεδιάστηκαν από τον Frank Gehry, στο
Menlo Park της Καλιφόρνιας και δύο χρόνια
από τότε που μεταφέρθηκε σ’ αυτά. Τώρα,
θέλει και πάλι να... επεκταθεί, με σχέδια
εντελώς αντίθετα από …απομονωμένες
λύσεις όπως το campus-διαστημόπλοιο
της Apple. Αντίθετα, το Facebook θέλει
στο “Willow Campus” του να υπάρχει
μεγαλύτερη πρόσβαση στο κοινό.
Το νέο campus έχει σχεδιαστεί για να

μπορούν εκεί να ζουν στην περιοχή και άλλοι
πέραν των εργαζομένων στο Facebook,
παρέχοντας στέγαση, καταστήματα
λιανικού εμπορίου και δυνατότητες
μεταφορών, τόσο στην εταιρεία όσο και
στους γείτονες.
Η επίσημη κατάθεση του σχεδίου πρόκειται
να πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες,
ενώ όπως σημειώνουν από το Facebook
χαρακτηριστικά, μέρος του οράματός τους
είναι να δημιουργηθεί μία γειτονιά που να
παρέχει υπηρεσίες που να χρειάζεται η
κοινότητα. Σκοπεύουν να κατασκευάσουν
περίπου 1.500 νέες κατοικίες και πολλά
καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ,
φαρμακεία κ.ά., με στόχο να δημιουργηθούν
χώροι προσιτής στέγασης, μία πραγματική
γειτονιά κοντά στα headquarters της
εταιρείας.
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SEAT

H πρώτη κατασκευάστρια
στην Ευρώπη με το δικό της
Android Auto app

Η SEAT προχωρεί ακόμη περισσότερο στον
τομέα των διασυνδεδεμένων οχημάτων,
γενόμενη η πρώτη στην ευρωπαϊκή αγορά
με το δικό της app που είναι συμβατό με
την πλατφόρμα Android Auto της Google.
Το SEAT DriveApp, όπως ονομάζεται,
είναι πλέον διαθέσιμο στο Play Store και
επιτρέπει στους οδηγούς να βλέπουν και
να διαχειρίζονται περιεχόμενο από το
Android smartphone τους, στην οθόνη του
αυτοκινήτου.
Σε συνδυασμό με το SEAT DriveApp για
Apple CarPlay και το SEAT DriveApp για
MirrorLink που ήταν ήδη διαθέσιμα, οι οδηγοί
πλέον μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα
τα δεδομένα κατάστασης του οχήματος, τόσο
εντός αυτού όσο και από απόσταση, ώστε
να διευκολυνθεί η οδηγική τους εμπειρία.
Για παράδειγμα, θα μπορούν να βλέπουν
στο κινητό τους ενδείξεις όπως η πίεση των
ελαστικών ή η κατανάλωση καυσίμου. Το

app θα ενημερωθεί μέσα στις επόμενες
εβδομάδες με νέα χαρακτηριστικά.
Το SEAT DriveApp αναπτύχθηκε
εξ’ολοκλήρου από το SEAT Technical Centre,
τον κύρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης
συνδεσμότητας στη SEAT. Η εταιρεία
στοχεύει στο να ηγηθεί της δημιουργίας ενός
mobility οικοσυστήματος που θα παρέχει
υπηρεσίες διευκόλυνσης στους χρήστες.
Η SEAT ήδη προσφέρει την FullLink
τεχνολογία που είναι συμβατή με iOS και
Android συσκευές σε όλη τη νυν γκάμα
μοντέλων της. Η συνδεσιμότητα στα μοντέλα
της SEAT επωφελεί σημαντικά τους οδηγούς
καθώς τους επιτρέπει να γνωρίζουν την
κατάσταση του οχήματός τους όπου κι αν
είναι και να παραμένουν συνδεδεμένοι με τα
social media τους ενώ οδηγούν, με απολύτως
ασφαλή τρόπο.
Η SEAT ήταν η πρώτη εταιρεία που λάνσαρε
smartphone integration τεχνολογία συμβατή
με iOS, Android και MirrorLink και για τα
τελευταία 2 χρόνια συμμετέχει στο MWC
της Βαρκελώνης. Ταυτόχρονα η εταιρεία
έχει συνάψει συμφωνίες με συνεργάτες
όπως η Travipay και η SABA, οι οποίες της
επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη
δημιουργία mobility λύσεων, οι οποίες
συμβαδίζουν με την πρόοδο της αγοράς
ηλεκτρονικών συσκευών.
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Έφτασε

το
πρώτο
Viber Chatbot
στην Ελλάδα

Mε δυνατότητα
παραγγελίας
από την Pizza Fan!
Αυτοί που αγαπούν την τεχνολογία θα
ενθουσιαστούν με τις δυνατότητες και την
αμεσότητα που τους προσφέρει το νέο
απόκτημα της Pizza Fan, σε συνεργασία
με την ελληνική εταιρεία πληροφορικής
INFOLYSiS και την εξαιρετικά δημοφιλή
πλατφόρμα επικοινωνίας Viber.
Η Pizza Fan σχεδίασε ένα πλήρες
σύστημα παραγγελιοληψίας μέσω
της πλατφόρμας Viber με τη χρήση
της καινοτόμου τεχνολογίας των
ψηφιακών ρομπότ αυτόματης
επικοινωνίας(chatbots), των
διασυνδέσεων μέσω API, σε συνδυασμό
με τη νέα υπηρεσία του Viber «Public
Accounts».
Πρόκειται για το πρώτο Viber Chatbot
στην Ελλάδα με δυνατότητα παραγγελίας,
με δυναμική εμφάνιση των προϊόντων
και προσφορών και μάλιστα με όλες
τις δυνατότητες προσθαφαίρεσης
υλικών. Πλέον κάθε χρήστης Viber θα

Πόσο αλλάζουν οι καιροί
και πόσο ακόμα πιο απλό
γίνεται κάθε μέρα να φέρεις
την υπέροχη μυρωδιά του
λιωμένου τυριού στο σπίτι,
χωρίς να χάνεις λεπτό.
μπορεί, μέσω της ίδιας εφαρμογής, να
παραγγείλει από την Pizza Fan, αλλά και
να επικοινωνήσει με την εταιρεία με την
ευκολία που το νέο κανάλι παραγγελίας
μπορεί να προσφέρει. Διαθέτει επίσης
λειτουργία γρήγορης παραγγελίας, όπου
μέσω 2 επιλογών ο χρήστης μπορεί να
παραγγείλει άμεσα την προηγούμενη του
αγορά.
Κατέχοντας σήμερα την πρώτη θέση
στην αγορά pizza delivery στην Ελλάδα
η Pizza Fan πρωταγωνιστεί σε όλες τις
νέες τεχνολογίες και πρακτικές που
τη διαφοροποιούν, ενώ ταυτόχρονα
βελτιστοποιούν την εμπειρία για το χρήστη.
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Facebook
Find Wi-Fi
Ένα χρήσιμο feature διαθέσιμο για όλους!
Το νέο Facebook Find Wi-Fi feature
είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο για
Android και iOS.
Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που
το Facebook δοκίμαζε από πέρυσι και,
όπως αναφέρει και το όνομά του, σας
επιτρέπει να εντοπίσετε Wi-Fi hotspots
κοντά σας, τα οποία επιχειρήσεις έχουν
μοιραστεί μέσω της σελίδας τους στο
Facebook.
Για να μπορέσετε να εντοπίσετε Wi-Fi
hotspots, δεν έχετε παρά να ανοίξετε
την εφαρμογή του Facebook, να κάνετε
click στο More < Turn On Find Wi-Fi.
Μπορείτε στη συνέχεια να πλοηγηθείτε
στα πλησιέστερα διαθέσιμα hotspots σε
ένα χάρτη και να μάθετε περισσότερα για
τις επιχειρήσεις που τα “φιλοξενούν”.
Η λειτουργία εύρεσης Wi-Fi θα
“ικανοποιήσει” ιδιαίτερα ταξιδιώτες
που δεν μπορούν πάντα να βρουν μια
διαθέσιμη σύνδεση δεδομένων μακριά
από τα πάτρια εδάφη τους, ενώ να
σημειώσουμε ότι η εύρεση διαθέσιμου
Wi-Fi απαιτεί να ενεργοποιήσετε το
Ιστορικό τοποθεσίας.

54

Κάποιος υπολόγισε

πόσο καφέ ήπιαν

τα Φιλαράκια σε

10 σεζόν!
Το Central Perk, το σημείο όπου τα Φιλαράκια
έπιναν τον καφέ τους, έχει μείνει στην ιστορία.

Το Central Perk, το σημείο όπου τα
Φιλαράκια έπιναν τον καφέ τους, έχει μείνει
στην ιστορία.
Οι 6 φίλοι που “σημάδεψαν” την τηλεοπτική
μας νεότητα πέρασαν πολύ από το χρόνο τους
εκεί, μεταξύ άλλων πίνοντας και το αγαπημένο
ρόφημα πολλών. Όχι μόνο εκεί όμως αλλά και
στα σπίτια των γυρισμάτων ο καφές είχε την
τιμητική του. Πόσο καφέ ήπιαν όμως συνολικά
ο Ross, η Rachel, ο Joey, ο Chandler, η
Monica kαι η Phoebe;
Ο χρήστης του twitter @kitlovelace το
υπολόγισε και ιδού τα αποτελέσματα.

Όπως διαπιστώνετε και μόνοι σας,
η Φοίβη βρίσκεται στην κορυφή
αυτού του ιδιότυπου αγωνίσματος
κατανάλωσης καφέ στους 10 κύκλους
της αξέχαστης αμερικανικής σειράς.
Ούτε λίγο ούτε πολύ 227 φλιτζάνια! Κι
άντε μετά να είσαι ήρεμος…
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True Detective
Ο Mahershala Ali ίσως γίνει ο “σωτήρας”
της τρίτης σεζόν του show!
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Αυτή η φήμη “αναζωπυρώνει” το ενδιαφέρον
για το True Detective, καθώς βάζει στο
“παιχνίδι” τον Mahershala Ali.
Ο σταρ του Moonlight και κάτοχος
βραβείου Όσκαρ φαίνεται πως βρίσκεται
σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην
τρίτη σεζόν του show του HBO, χωρίς
πάντως ακόμη οι δύο πλευρές να έχουν
δώσει τα χέρια.
Ενώ η πρώτη σεζόν του True Detective, με
τους Matthew McConaughey και Woody

Harrelson εντυπωσίασε, ο δεύτερος κύκλος
με τους Rachel McAdams, Colin Farrell,
Taylor Kitsch και Vince Vaughn δεν πήρε
ανάλογα καλά σχόλια απο το κοινό, με
τον πρώην επικεφαλής του HBO, Michael
Lombardo να παίρνει την ευθύνη για την
“αποτυχία”.
To show δεν έχει λάβει ακόμη το “πράσινο
φως” για την 3η σεζόν, όμως μία συνεργασία
με τον Mahershala Ali θα ήταν ένα μεγάλο
“βήμα” προς τη σωστή κατεύθυνση!

digitallife.gr
Η τεχνολογία στη
ζωή μας

infocom.gr
Τεχνολογία - Πληροφορική
- Media με άποψη

myphone.gr
The unwired
revolution

socialmedialife.gr
Τα social media είναι
φίλοι μας!

thatslife.gr
Life as it is!

gameslife.gr
Ζήσε το παιχνίδι!

comingsoon.gr
Όλη η διασκέδαση
σε ένα site!

Thedots
D Dare, O Ocean,
T Travel, S Snow

agapimono.gr
Τα πάντα για την Αγάπη, τον
Έρωτα και τον Χωρισμό

coolhome.gr
Εκεί που νιώθεις
cool, είναι σπίτι

mwc.gr
It’s a mobile
world!

infocomsecurity.gr
Rethink IT security
strategy

e-businessworld.gr
Real e-life stories

doriforikanea.gr
Δορυφορική - Επίγεια
ψηφιακή - IPTV

satguide.gr
Οδηγός αγοράς για SAT DTV - IPTV

securityproject.gr
Κορυφαία συνάντηση
των ειδικών ασφάλειας

itsecuritypro.gr
Enterprise computing &
IT security

Όλος ο κόσμος στην οθόνη σας!

securitymanager.gr
Σημείο αναφοράς για την
ασφάλεια

Τα sites της Smart Press σε περιμένουν!

Όλος ο κόσμος
στην οθόνη σας!
SMART PRESS A.E.
Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τ. 210.5201500, 210.5231555
F. 210.5241900

www.smartpress.gr
smart@smartpress.gr

Τα sites της Smart Press
σε περιμένουν!

Πόσο μπορεί να στοιχίσει ένα
58

R2-D2 droid;
Κοντά στα 2,76 εκατομμύρια δολάρια!
Ο R2-D2 δε χωράει αμφιβολία ότι
πρόκειται για τον μεγαλύτερο (και πιο
υποτιμημένο) ήρωα του σύμπαντος του
Star Wars. Χωρίς τη βοήθεια του ίσως
κανένας από τους αγαπημένους μας
ήρωες να μην είχε παραμείνει ζωντανός...
απλώς δεν έχετε παρά να θυμηθείτε πόσες
φορέςέχει καταφέρει να ανοίξει πόρτες που
αποδείχθηκαν σωτήριες (μόνο σκεφτείτε

τον trash compactor στο A New Hope). Για
αυτό και ένα χρήσιμο droid σαν τον R2-D2
δεν μπορεί παρά να αξίζει μία «περιουσία»,
φτάνοντας ακόμη και τα 2.76 εκατομμύρια
(σε δολάρια και όχι σε Republic Credits).
Πριν από μερικές μέρες, ο οίκος
δημοπρασιών Profiles in History που
εδρεύει στην Καλιφόρνια πούλησε έναν
R2-D2, με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό
των 2.76 εκατομμυρίων δολαρίων. To
αγαπημένο droid πουλήθηκε στο πλαίσιο
μίας δημοπρασίας η οποία περιλάμβανε
εκτός από το αγαπημένο ρομποτάκι και
άλλου είδους memorabilia από τον
κινηματογραφικό κόσμο του Star Wars,
όπως ένα κράνος του Darth Vader αλλά
και το lightsaber του Luke (αυτό δόθηκε
σχεδόν τσάμπα... κοντά στα 390.000
δολάρια).
Το εν λόγω R2-D2 unit κατασκευάστηκε από
διαφορετικά parts που χρησιμοποιήθηκαν
για τη συναρμολόγηση του αγαπημένου
ήρωα στις τρεις ταινίες της αρχικής
τριλογίας, για αυτό όπως μπορείτε να
φανταστείτε η συλλεκτική του αξία είναι
τεράστια.
Η ταυτότητα του αγοραστή παραμένει
άγνωστη, ωστόσο καλό θα ήταν να
προφυλάξει το νέο του απόκτημα, καθώς οι
υποχθόνιοι... Jawas παραμονεύουν!

ARMS

Ασυναγώνιστη δράση!
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arms.nintendo.com

Το ARMS έχει την τιμή να είναι ο πρώτος
σημαντικός τίτλος που κυκλοφορεί
αποκλειστικά για το Switch - μάλιστα
σηματοδοτεί και την απαρχή ενός καινούργιου
IP. Όπως και ο προ-παππούς του, Punch Out,
το ARMS βασίζεται σε δύο βασικές και απλές
αρχές: στον έλεγχο μόνο των άνω άκρων
των χαρακτήρων και στην ανάγκη για διαρκή
κίνηση μέσα στον ρινγκ. Ξεχάστε τα combo
chains και τα super moves, στις αρένες του
ARMS είστε εσείς και τα ελατήρια-γροθιές
σας. Ναι καλά διαβάσατε, οι μαχητές που
θα συναντήσετε στο παιχνίδι διαθέτουν
ελαστικούς ώμους που επιμηκύνονται για
αρκετά μέτρα μακριά τους, ενώ τα γάντια του
μποξ που φορούν, μόνο για μποξ δεν είναι
κατάλληλα!

Ξεχωριστό gameplay!
Κάθε γάντι (σ.σ. θα τα ονομάζουμε ARMS από
δω και μέρα) επιφέρει και ένα συγκεκριμένο
είδος elemental ζημίας όταν το «φορτίσετε»,
ενώ αναμεταξύ τους διαφέρουν ριζικά ως
προς την συμπεριφορά τους π.χ. αυτά που
εκτοξεύουν συστοιχία ρουκετών καλύπτουν
μια αρκετά μεγάλη περιοχή, ώστε να μην

είναι εύκολο να τα αποφύγει ο αντίπαλός
σας και άλλα όπως το Boomerang, εκτελούν
ελλειπτική πορεία ώστε να μην είναι εφικτό
να ανακοπεί η πορεία τους. Υπάρχουν ακόμα
πιο «τρελά» ARMS, όπως τα Blorbs που
τυφλώνουν προσωρινά τον εχθρό και τα
Megawatts που παραλύουν τους ώμους του.
Οι επιλογές είναι πάρα πολλές και μάλιστα
μπορούν να συνδυαστούν με όποιο τρόπο
επιθυμείτε, αφού δεν είναι απαραίτητο να
φορέσετε το ίδιο ARΜ και στα δύο χέρια.
Κάποια ARMS είναι πιο αποτελεσματικά
ενάντια σε άλλα και όσο περισσότερο παίζετε,
θα μαθαίνετε να τα συνδυάζετε σωστότερα.
Τα ARMS που μπορείτε να επιλέξετε είναι
συνολικά 30 στον αριθμό αλλά αρχικά οι
μαχητές έχουν πρόσβαση μόνο σε τρία
από αυτά. Μέσω συμμετοχών σε online
αγώνες αλλά και με κάθε νικηφόρο ματς,
επιβραβεύστε με χρήματα το οποία μπορείτε
να εξαργυρώσετε για να έχετε την ευκαιρία να
ξεκλειδώσετε και τα υπόλοιπα ARMS για τον
αγαπημένο σας ήρωα.

Heroes in Battle!
Και οι μαχητές όμως διαφοροποιούνται
αισθητά και δεν περιορίζονται σε ρόλο
ξεχωριστών skins. Από τους all-around
Ribbon Girl (μπορεί να κάνει απεριόριστα
double-jumps) και Spring Man (πηδά
ψηλότερα από τους υπόλοιπους) μέχρι τους
πιο προχωρημένους Helix (συρρικνώνει και
διογκώνει τον όγκο του για να αποφεύγει
χτυπήματα) και Byte & Barq (που διαθέτει
σκύλο-βοηθό!), οι δέκα χαρακτήρες αλλάζουν
ριζικά τον τρόπο μάχης. Με κάποιες μικρόεξαιρέσεις, όπως το teleport του Ninjara
που είναι σκέτος μπελάς, είναι αρκετά

ισορροπημένοι μεταξύ τους και αγωνίζονται
μάλλον επι ίσοις όροις.
Το παν στην μάχη είναι η κίνηση, όχι μόνο του
μαχητή σας αλλά και των χεριών σας. Όσο
εκτείνονται τα ARMS σας, αποκτάτε τον άμεσο
έλεγχο τους ώστε να τους δώσετε το απαραίτητο
«φάλτσο» για να πιάσετε απροετοίμαστο τον
αντίπαλο σας. Σημειώστε ότι υπάρχει και η
τακτική να σημαδεύετε απευθείας τα ARMS του
εχθρού και να τα αχρηστεύσετε για σύντομο
χρονικό διάστημα. Παρά τη φαινομενική απλότητα
δηλαδή, υπάρχει πολύ ζουμί και βάθος στους
μηχανισμούς της μάχης.
Ευτυχώς ο χειρισμός δεν στέκεται εμπόδιο στις
προθέσεις σας - είναι απόλυτα λειτουργικός και
δεν θα σας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα,
ανεξάρτητα με το αν επιλέξετε την αμεσότητα των
motion controls ή την ακρίβεια των συμβατικών
πλήκτρων. Στα πολυδιαφημισμένα motion
controls, απλά τοποθετείτε τα Joy-Cons μέσα στα
χέρια σας: ανάλογα με την κλίση που τους δίνετε,
κινείται αντίστοιχα και ο ήρωας σας, ενώ αν
στρέψετε τους καρπούς σας ταυτόχρονα προς τα
μέσα στέκεστε σε άμυνα. Οι γροθιές εκτελούνται
απλά με το να ρίχνετε… γροθιές στον αέρα ενώ
με μεγάλη ακρίβεια ανιχνεύει το παιχνίδι και
τα κροσέ. Πραγματικά η Nintendo έχει στήσει
ένα πολύ ακριβές σύστημα χειρισμού, χωρίς
input lag, που εκμεταλλεύεται στο έπακρο τους
αισθητήρες των Joy-Cons.
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν είναι του
γούστου σας τα motion controls όμως, μην
ανησυχείτε: το ARMS είναι και για εσάς και
οι επιλογές που σας δίνει είναι απεριόριστες.
Μπορείτε να παίξετε με μόνο ένα Joy-Con

σε οριζόντιο προσανατολισμό (ακόμα και ένα
ζεύγος Joy-Cons αρκεί για 1vs1 δηλαδή), να τα
κουμπώσετε και τα δύο στο Grip ή να συνδέσετε
το Pro Controller. Το μόνο ψεγάδι εντοπίζεται στην
αδυναμία για remapping στα πλήκτρα.

Must-have!
Μας άρεσε πολύ και η καλλιτεχνική κατεύθυνση
που ακολουθεί ο τίτλος. Παρόλο που πρακτικά
είναι fighting, το ARMS είναι απόλυτα κατάλληλο
για μικρότερες ηλικίες αφού τα γραφικά είναι
πολύχρωμα, καρτουνίστικα και ότι χάνουν σε
λεπτομέρεια, το κερδίζουν σε ιδιοσυγκρασία.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τον σχεδιασμό
των ηρώων. Παρόλο που το roster είναι πολύ
περιορισμένο, όλοι τους διαθέτουν προσεγμένο
art design και έντονη προσωπικότητα. Κλείνοντας
να αναφέρουμε ότι προβλήματα τεχνικής
φύσεως δεν συναντήσαμε, ενώ η Nintendo
συνεχίζει να μας «κακομαθαίνει» με τα 60 καρέ
ανά δευτερόλεπτο, ασχέτως με το αν παίζετε
σε handheld η στην τηλεόραση. Ευελπιστούμε
η Nintendo να υποστηρίξει το ARMS με νέους
μαχητές, αρένες και πρωτότυπους τρόπους
παιχνιδιού στο άμεσο μέλλον. Σίγουρα αποτελεί
την έκπληξη του καλοκαιριού και η αγορά του
πρόκειται γιασ μονόδρομο και must-have για
τους φίλους των fighting games και του Nintendo
Switch.

7+ | CD Media

61

DiRT 4
Τσίτα τα γκάζια!
62

www.dirt4game.com

Το DiRT 4 σηματοδοτεί την επιστροφή του
βασιλιά των Rally Games, μόλις 2 χρόνια
μετά από το «ορόσημο» του DiRT Rally. Για
πρώτη φορά στην σειρά DiRT, η Codemasters
σας προσφέρει εναλλακτικά τη δυνατότητα
να διαλέξετε ένα ευκολότερο, πιο arcade
μοντέλο οδήγησης. Πέραν λοιπόν από το
γνωστό Simulation που προσφέρει τον
ρεαλιστικό χειρισμό του DiRT Rally, υπάρχει
και η επιλογή Gamer που σταθεροποιεί
κατά πολύ την οδηγική συμπεριφορά των
οχημάτων. Εννοείται ότι μπορείτε ανάμεσα
στους αγώνες να εναλλάσσετε τον τρόπο
οδήγησης κατά το δοκούν, ενώ και στο
Simulation υπάρχουν κάμποσες βοήθειες
τις οποίες μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε για να προσαρμόσετε την
οδήγηση στα δικά σας θέλω.

3+
| Enarxis Dynamic
Media

Και τα μεγαθήρια του DiRT 4 καλύπτουν
ένα μεγάλο κομμάτι αγωνιστικών θρύλων
χωρίς να υπάρχουν τρανταχτές ελλείψεις:
πέρα από τους συνήθεις «ύποπτους» Lancer
Evolution X, Peugeot 208, Polo S1600 και
Impreza WRX θα βρείτε και μια μεγάλη
γκάμα που περιλαμβάνει ιστορικά αμάξια
όπως τα Ford Cosworth, Audi Quattro,
Lancia Integrale και Stratos.
Οι διοργανώσεις Rally είναι όπως
ακριβώς τις θυμάστε και στο DiRT Rally.
Κάθε event βασίζεται σε συγκεκριμένο
αριθμό διαδρομών και λαμβάνει
μέρος σε χώρες που συμμετέχουν στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι. Κάθε δύο
αγώνες έχετε διαθέσιμη μια ώρα για τις
απαραίτητες διορθώσεις και επισκευές
του αυτοκινήτου σας. Οι χώρες του DiRT
4 είναι οι Αυστραλία, Ισπανία, Σουηδία,
ΗΠΑ και η Ουαλία. Ως συνήθως, κάθε
χώρα έχει την ιδιοσυγκρασία της και
προσφέρει άλλου είδους πρόκληση. Η
Αυστραλία και οι ΗΠΑ διαθέτουν ανοικτές,
χωμάτινες διαδρομές, η Ουαλία έχει
άστατο καιρό και στενούς δρόμους μέσα
σε δασώδεις αλλά και ελώδεις περιοχές, η
Ισπανία έχει μεσογειακό κλίμα και κυρίως
ασφαλτοστρωμένες πίστες, ενώ τα ράλι της
Σουηδίας είναι τα πιο δύσκολα τεχνικά λόγω
χιονοπτώσεων. Δυστυχώς φέτος απουσιάζει
η Ελλάδα από το roster των χωρών, αλλά
εικάζουμε ότι δεν είναι και εντελώς απίθανο
να προστεθεί αργότερα με την μορφή DLC.
Το Dirt 4 πραγματικά «ανέβασε» ταχύτητες
και μας πήρε τα μυαλά. Προσφέρει μια
ολοκληρωμένη racing εμπειρία ανεξάρτητα
με το αν είστε εξοικειωμένος ή όχι με την
σειρά. Σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα!

SAMUEL BJORK

Η Κουκουβάγια
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
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Είναι Οκτώβριος. Ο χειμώνας έχει ήδη απλωθεί σαν γκρίζο παγωμένο πέπλο πάνω από την πόλη, πάνω από την ειδυλλιακή εξοχή - και
πάνω από το γυμνό σώμα του δεκαεφτάχρονου κοριτσιού, που έχει
δολοφονηθεί και έχει τοποθετηθεί ευλαβικά σε ένα στρώμα από φτερά
κουκουβάγιας, με μια ξανθιά περούκα και ένα λουλούδι στο στόμα,
περιτριγυρισμένη από κεριά. Ο επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, Χόλγκερ Μουνκ, και η ατίθαση, μελαγχολική συνεργάτιδά
του, Μία Κρούγκερ, είναι εντελώς απροετοίμαστοι για τη φρίκη.

MO HAYDER

Η Τελετουργία
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Λίγο μετά το μεσημέρι μιας απριλιάτικης ημέρας, τρία μέτρα κάτω από
την επιφάνεια του νερού, μια δύτης της αστυνομίας, η αρχιφύλακας
Φλι Μάρλι, σφίγγει στη γαντοφορεμένη χούφτα της ένα ανθρώπινο
χέρι. Η διαπίστωση πως έχει αποκοπεί από το σώμα είναι από μόνη της
συνταρακτική. Το μακάβριο εύρημα παίρνει δραματικές διαστάσεις όταν
την επόμενη μέρα ανακαλύπτεται και δεύτερο κομμένο χέρι. Η ιατροδικαστική γνωμάτευση πιστοποιεί ότι και τα δύο έχουν κοπεί πρόσφατα
και το θύμα ήταν ζωντανό κατά τον ακρωτηριασμό του. Ο επιθεωρητής
Τζακ Κάφερι, ο οποίος έχει μόλις πάρει μετάθεση στην Αστυνομική
Διεύθυνση του Μπρίστολ, συνεργάζεται με τη Φλι, και οι δυο τους δεν
αργούν να ανακαλύψουν ότι τα κομμένα χέρια ανήκουν σε έναν νεαρό,
τα ίχνη του οποίου αγνοούνται τον τελευταίο καιρό.

JULIAN BARNES

Ένα Κάποιο Τέλος
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Τέσσερις φίλοι: ο Κόλιν, ο Άλεξ, ο Τόνι και ο Έιντριαν, στις αρχές της
δεκαετίας του ’60. Σεξουαλικά καταπιεσμένοι, παθιασμένοι με τα
βιβλία και τις ιδέες, περνούν την ερωτικά άνυδρη, άχαρη εφηβεία
τους ανταλλάσσοντας αστεία, κάνοντας πλάκες, παραβγαίνοντας
σε εξυπνακισμούς. Ο Έιντριαν ωστόσο διαφέρει: είναι ίσως λίγο πιο
σοβαρός, πιο ώριμος από τους άλλους. Όταν η ζωή του θα πάρει την
τραγική, τελική της στροφή, οι φίλοι θα σκορπίσουν, θα συνεχίσουν και
θα προσπαθήσουν να ξεχάσουν. Όμως το παρελθόν συχνά επιστρέφει,
ζητώντας εξηγήσεις από το παρόν.

DAPHNE DU MAURIER

Η Ταβέρνα της Τζαμάικας
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ένα γκρίζο, παγωµένο αποµεσήµερο, µια νεαρή κοπέλα, η Μαίρη Γέλαν, φτάνει
σ’ έναν έρηµο βαλτότοπο κοντά στις ακτές της Κορνουάλης, όπου, µέσα στην
ερηµιά, υψώνεται η Ταβέρνα της Τζαµάικας. Ορφανή από γονείς, η Μαίρη νιώθει
παγιδευµένη από την πρώτη στιγµή που πατάει το πόδι της σ’ αυτόν τον αφιλόξενο τόπο. Βίαιος, µέθυσος και κακός, ο θείος της, ο Τζος Μέρλιν, έχει µετατρέψει
την ταβέρνα του σε άντρο παρανοµίας. Μάταια η Μαίρη µηχανεύεται τρόπους να
δραπετεύσει. Αδυνατώντας να ξεφύγει, βρίσκεται µπλεγµένη, παρά τη θέλησή
της, στα εγκληµατικά σχέδια που εξυφαίνονται πίσω από τους ετοιµόρροπους
τοίχους της ταβέρνας και ερωτεύεται έναν άντρα τον οποίο δεν τολµάει να
εµπιστευτεί... Αριστουργηµατικό µυθιστόρηµα µυστηρίου και περιπέτειας, και
ταυτόχρονα εξαιρετικά γοητευτική σπουδή στο κακό.

ΕΛΕΝΗ ΔΑΦΝΙΔΗ

Μικρή Βαρκελώνη
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η Άλμα έχει μεγάλα σχέδια για το μέλλον. Σκοπεύει κάποια μέρα να γίνει μια
σπουδαία καλλιτέχνιδα, εφάμιλλη της Φρίντα Κάλο, να διασχίσει τις θάλασσες
σαν άλλος Χριστόφορος Κολόμβος, να εξιχνιάσει την υπόθεση της παράξενης
εξαφάνισης μιας πλούσιας ηλικιωμένης σαν άλλη Μις Μαρπλ, να ερωτευτεί σαν
ηρωίδα της Τζέιν Όστεν, να επιστρέψει στο σπίτι της στη Βαρκελώνη με θέα τη
Σαγράδα Φαμίλια, μα, πάνω από όλα, ονειρεύεται τη μέρα που θα ανοίξει την
πόρτα και θα ξαναβγεί στους δρόμους. Γιατί η Άλμα, λόγω ενός καλά κρυμμένου
μυστικού και μιας παράδοξης αιτίας, παραμένει από δική της επιλογή εφτά χρόνια
κλεισμένη στο σπίτι…

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ

Γλυκά Νερά
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
Μετά το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου και της Μικρασιατικής Καταστροφής, η Ευγενία θα βρεθεί ολομόναχη στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου
ένας νέος κόσμος γεννιέται από τις στάχτες του παλιού. Μετά από πολλές
περιπέτειες, με το ψυχικό σθένος και τη θέλησή της για ζωή θα κατορθώσει
όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να εισέλθει στους κύκλους της αγγλικής
αριστοκρατίας. Θα ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά, θα συναναστραφεί με
διεθνούς φήμης καλλιτέχνες και ανθρώπους του πνεύματος, θα δώσει πίσω
απλόχερα όσα της χαρίστηκαν, για να καταλήξει στη Θεσσαλονίκη του ’80,
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