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Χριστίνα Κιτσάτη [c.kitsati@smartpress.gr]

Ένας πανικός για τη θέση του ...τυριού στο burger
emoji της Google
Όλα ξεκίνησαν όταν ο media analyst Thomas Baekdal
έκανε ένα απλό tweet, σχετικά με κάτι ίσως απρόσμενο.
Αναρωτήθηκε γιατί η Google τοποθετεί το ...τυρί στο
emoticon του burger κάτω από το μπιφτέκι και η Apple
από πάνω. Δεν ξέρουμε αν φανταζόταν το χαμό που θα
ακολουθούσε, πάντως το tweet έκανε πάταγο.
Περισσότερα από 16.500 χιλιάδες retweets και γύρω
στα 35.000 likes αργότερα, αυτό ήταν μάλλον το
ερώτημα ενός φθινοπωρινού Σαββατοκύριακου. Το
θέμα εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό «burgergate», στο
οποίο πήρε θέση ακόμη και ο CEO της Google, Sundar
Pichai, με το δικό του tweet, λέγοντας ότι, αν η Google
έχει τοποθετήσει κάτι λάθος, θα το βρει τον τρόπο να το
διορθώσει.
Η συζήτηση ενέπλεξε τα emoticons των burgers, όπως
εμφανίζονται στις συσκευές πολλών εταιρειών (βλέπε
Emojipedia), με τον καθένα να κρίνει τη σωστή ή όχι
τοποθέτηση όχι μόνο του τυριού αλλά και άλλων βασικών
συστατικών κάθε πετυχημένου -ή όχι και τόσο- burger
όπως το μαρούλι και η ντομάτα.
Εν τέλει, η Google διόρθωσε το emoji στην αναβάθμιση
Android 8.1, βάζοντας το τυρί εκεί που πρέπει, δηλαδή
πάνω από το ...μπιφτέκι. Και κάπως έτσι λύνονται
σημαντικά ζητήματα στον κόσμο της τεχνολογίας, κυρίες
και κύριοι!
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ΜΕ ΦΟΡΜΆ DX ΚΑl SNAPBRlDGE

Μία ξεχωριστή πρόταση που παρουσίασε
πριν λίγο καιρό η Nikon είναι η D3400, μία
DSLR με φορμά DX, με την οποία είναι
εξαιρετικά εύκολο να τραβάτε ποιοτικές
φωτογραφίες και να τις κοινοποιείτε άμεσα.
Με την τεχνολογία SnapBridge
Πρόκειται για την πρώτη DSLR εισαγωγικής
κατηγορίας της Nikon που περιλαμβάνει την

τεχνολογία SnapBridge, χάρη στην οποία
αποτελεί ιδανική φωτογραφική μηχανή
για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στη
φωτογράφιση, πέρα από τις απλές λήψεις
στιγμιότυπων, ενώ, παράλληλα, τους
ενδιαφέρει η δυνατότητα να κοινοποιούν
τις φωτογραφίες τους, ενώ βρίσκονται
εν κινήσει. Η λειτουργία SnapBridge
της Nikon χρησιμοποιεί την τεχνολογία

Bluetooth low energy (BLE), με την οποία η
φωτογραφική μηχανή διατηρεί μια σταθερή
σύνδεση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
με ένα smartphone ή tablet. Οι χρήστες της
D3400 έχουν τη δυνατότητα να συγχρονίζουν
αυτόματα τις φωτογραφίες τους κατά τη λήψη,
όπου και να βρίσκονται.

Και ακόμη…
Οι φωτογραφίες σας με τη νέα κάμερα της
Nikon έχουν πλούσιες λεπτομέρειες χάρη
στο μεγάλο αισθητήρα 24,2MP με φορμά
DX, τον ισχυρό επεξεργαστή EXPEED 4 και το
φακό NIKKOR που διαθέτει η φωτογραφική
μηχανή. Οι χρήστες απολαμβάνουν
την ελευθερία να τραβούν εξαιρετικές
φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
και να δημιουργούν πορτραίτα με ομαλό
θαμπό φόντο. Πέρα από τις φωτογραφίες, η
φημισμένη τεχνολογία D-Movie της Nikon
διευκολύνει τη δημιουργία πλάνων video
κινηματογραφικής εμφάνισης. Ακόμη και όσοι
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη δημιουργία
video, έχουν τώρα τη δυνατότητα να τραβούν
με τον διαθέσιμο φωτισμό και τα θέματά τους
να ξεχωρίζουν από το όμορφο θαμπό φόντο με
τη χρήση ενός γρήγορου φακού NIKKOR.
Η Nikon D3400 προσφέρει εντυπωσιακή
ταχύτητα, ακρίβεια και χειρισμό, χάρη στο
σύστημα αυτόματης εστίασης (AF) εξαιρετικής
ευκρίνειας και το φωτεινό οπτικό σκόπευτρο.

Είναι μία μικρή DSLR που δε σταματά να
φωτογραφίζει: αποτυπώστε έως 1.200 λήψεις
με μία φόρτιση χάρη στη σχεδίαση χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας και την μπαταρία
μεγάλης χωρητικότητας της φωτογραφικής
μηχανής. Διαθέτει εξαιρετική απόδοση σε
χαμηλό φωτισμό: ISO 100-25600, αύξηση
κατά ένα βήμα σε σύγκριση με τις μέγιστες
δυνατότητες ISO της D3300.
Για τους χρήστες που κάνουν τα πρώτα
βήματά τους στις φωτογραφίσεις με DSLR,
η λειτουργία οδηγού παρουσιάζει τον
τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων της
φωτογραφικής μηχανής για να αποτυπώνετε
εξαιρετικές φωτογραφίες και video.

Επιλογές κιτ
Η Nikon D3400 συνοδεύεται από διάφορες
επιλογές κιτ που περιλαμβάνουν το σώμα της
φωτογραφικής μηχανής και έναν ή δύο φακούς
NIKKOR. Αποτυπώστε εύκολα τις καθημερινές
στιγμές σας με το ευέλικτο zoom του τυπικού
φακού ή επεκτείνετε τις δυνατότητές σας με
ένα κιτ που περιλαμβάνει το φακό AF-P DX
NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR. Τα κιτ
με φακούς AF-P NIKKOR αποτελούν εξαιρετική
επιλογή για τους χρήστες που ενδιαφέρονται
για τη λήψη video καθώς αυτοί οι φακοί
εστιάζουν γρήγορα και αθόρυβα, ώστε να
τραβάτε ομαλά πλάνα video ουσιαστικά χωρίς
κανένα μηχανικό θόρυβο.
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Τα gadgets της Rollei σας
ακολουθούν παντού για
ατελείωτη δράση!
Rollei AC425
Η νέα ναυαρχίδα της σειράς Rollei 400
προσφέρει εντυπωσιακή ανάλυση video 4K
με 25 καρέ το δευτερόλεπτο (fps). Φυσικά,
προσφέρει video Full HD έως και 60fps
για εγγραφή ευκρινών video ακόμη και σε
υψηλές ταχύτητες. Ο υπερ-ευρυγώνιος
φακός 170° διασφαλίζει ότι κανένα μέρος
της εικόνας δε βρίσκεται εκτός κάδρου.
Με τις ποικίλες βάσεις στήριξης, τους
προσαρμογείς και τα βίδες ασφαλείας,
μπορείτε να προσαρτήσετε την Rollei
Actioncam 425 σχεδόν σε κάθε επιφάνεια,
κράνος ή εξοπλισμό, ακόμα και σε
αυτούς που λίγο καιρό πριν κάτι τέτοιο
φαινόταν αδύνατο. Η Rollei 425 διαθέτει
ενσωματωμένο Wi-Fi εμβέλειας 20 μέτρων
και ένα τηλεχειριστήριο καρπού μέσω
ραδιοσυχνότητας που σας βοηθάει να έχετε
τα χέρια σας ελεύθερα ενώ ταυτόχρονα
χρησιμοποιείτε την action camera σας.
Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να τραβήξετε

φωτογραφίες του εαυτού σας καθώς
χειρίζεστε την action cam απλά πατώντας
τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου, ακόμα
και στην περίπτωση που φοράτε γάντια. Το
τηλεχειριστήριο είναι αδιάβροχο σε βάθος
έως και ένα μέτρο. Μπορείτε να κάνετε
λήψη μιας κατάλληλης εφαρμογής για το
iPhone σας ή το Android smartphone σας
από το αντίστοιχο κατάστημα εφαρμογών.
Η Rollei Actioncam μπορεί να σας
συνοδεύσει σε βάθος έως και 40 μέτρα και
χάρη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου, μπορεί να καταγράφει τις
αναμνήσεις σας για έως και 90 λεπτά.
Έξω από το νερό, απλά αντικαταστήστε
την υποβρύχια θύρα στην οπίσθια όψη
της μηχανής με την αντίστοιχη ανθεκτική
στις πιτσιλιές θύρα για να βελτιώσετε την
εγγραφή του ήχου.

Rollei AC415
Η Actioncam 415 συμπληρώνει ιδανικά τη
δημοφιλή σειρά 400 της Rollei. Η δυνατότητα
εγγραφής video Full HD απευθύνεται κυρίως
στους ενθουσιώδεις οπαδούς των extreme
αθλημάτων για τους οποίους τα θεαματικά

video είναι πολύ σημαντικά. Η 415 παρέχει
ανάλυση φωτογραφίας 5 megapixel, ενώ ο
υπερ-ευρυγώνιος φακός 140° εξασφαλίζει
ευκρινή αντίθεση και φυσικά χρώματα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone
ή το tablet σας για να χειριστείτε εύκολα την
Rollei Actioncam 415 από απόσταση, καθώς
επίσης και για εκείνες τις φορές που θέλετε
να εγγράψετε video τον εαυτό σας χωρίς τον
ενοχλητικό ήχο από το πάτημα του κουμπιού
εγγραφής. Η σχετική εφαρμογή είναι εύκολη
στη χρήση και διατίθεται δωρεάν για λήψη από
το Apple App Store και το Google Play Store.
Όταν θέλετε να κινηματογραφήσετε την
ποδηλασία στα βουνά ή μία βόλτα με τη
μοτοσυκλέτα, μπορείτε να χρησιμοποιήστε
την ανθεκτική στις πιτσιλιές οπίσθια θύρα,
προκειμένου να διασφαλίσετε καλύτερη
ποιότητα ήχου. Για υποβρύχιες διαδρομές
σε βάθος έως και 40m, μπορείτε εύκολα να
αντικαταστήσετε την οπίσθια θύρα με την
υποβρύχια και να καταγράψετε τη βόλτα σας
σε ναυάγια ή υποθαλάσσιες σπηλιές σε video
χάρη στην ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου που
σας επιτρέπει εγγραφή video διάρκειας έως
και 90 λεπτών.

Tρίποδο Rollei Mini Tripod
Επιτραπέζιο και μικρό τρίποδο με
αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση. Απλός
χειρισμός χάρη στην πλάκα γρήγορης
απελευθέρωσης.
Περιλαμβάνεται προσαρμογέας για
Smartphones.

Rolleri Selfie Stick 4 Traveler
Βραχίονας επέκτασης για action cameras και
smartphones. Με αδιάβροχη κατασκευή από
αλουμίνιο, εύκολη και γρήγορη μεταφορά,
σπείρωμα 1/4" και συμβατότητα με GoPro.
Προσφέρει αναμονή μέχρι 100 ώρες και
περιλαμβάνει προσαρμογέα για smartphone
και καλώδιο USB.

Outdoor set εξαρτημάτων
για action cameras
Θήκη με αξεσουάρ ΚΙΤ για ACTION CAMERA
Rollei & GoPro. Περιλαμβάνει 23 εξαρτήματα
ιδανικά για όσους ασχολούνται με μια
ευρεία γκάμα υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Τα αξεσουάρ είναι κατασκευασμένα από
υψηλής ποιότητας υλικά (πλαστικό, μέταλλο
και νάυλον).
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#MeetHuawei
Επισκεφθήκαμε τα R&D centers της στη
Φινλανδία και γνωρίσαμε καλύτερα την
εταιρεία
Καλεσμένοι της Huawei, βρεθήκαμε στο
regional press trip της στη Φινλανδία. Κύριος
σκοπός η επίσκεψη στα ερευνητικά κέντρα
που η εταιρεία διατηρεί στο Ελσίνκι και το Τάμπερε, αλλά και η καλύτερη γνωριμία μας με
τη Huawei.
Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε το motto/hashtag
του event #MeetHuawei που καλούσε τους
δημοσιογράφους που βρέθηκαν στη Φινλανδία από την κεντρική/ανατολική Ευρώπη, αλλά
και τις Σκανδιναβικές χώρες, να γνωρίσουν
καλύτερα την εταιρεία που πρωταγωνιστεί τα
τελευταία χρόνια στη “mobile” καθημερινότητά
μας, αλλά, φυσικά, και τις ομορφιές του φινλανδικού τοπίου..
Με την ανάπτυξη στο consumer business
group της να φτάνει το 2016 το 35% όσον
αφορά τα έσοδα και το 29% όσον αφορά στις
αποστολές smartphones, η Huawei είναι η

εταιρεία που μας έχει απασχολήσει ίσως περισσότερο στο χώρο του mobile με την άνοδό της
τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που αφορούν
τη χρονιά που διανύουμε, η Huawei παρουσιάζει 21% ανάπτυξη στο κομμάτι του μεριδίου
αγοράς της παγκοσμίως, εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι η ανάπτυξή της ειδικότερα
στο premium segment της αγοράς και στις
συσκευές άνω των 500 δολαρίων όπου η
άνοδός της φτάνει το 141%.
Παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι η εταιρεία παρουσιάζει αξιοσημείωτη άνοδο και ως brand
τους τελευταίους 18 μήνες, σε τομείς όπως το
design, η καινοτομία, η εμπιστοσύνη, αλλά και η
μόδα. Όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα του
brand, παρουσιάζει την ταχύτερη ανάπτυξη
στην κατηγορία του - και αυτό σίγουρα δεν είναι
καθόλου τυχαίο.

Έμφαση στο R&D
Με 45 δισ. δολάρια επενδύσεις τα τελευταία 10
χρόνια στο κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης
(R&D), η Huawei επενδύει περισσότερο από το
10% των εσόδων από τις πωλήσεις κάθε έτους στο
R&D. Στοιχεία του 2016, δείχνουν ότι η εταιρεία
ήταν 9η στο Global R&D, 45% του συνολικού
αριθμού των υπαλλήλων της Huawei εργάζονται
σε αυτό το κομμάτι, ενώ διατηρεί συνολικά 15
R&D centers σε όλο τον κόσμο. Πέρα από την
Κίνα, ερευνητικά κέντρα της Huawei βρίσκονται σε
περιοχές όπως η Ιαπωνία, η Μόσχα, το Λονδίνο, το
Παρίσι και το Σαν Φρανσίσκο.
Στη Φινλανδία, είχαμε την τύχη να επισκεφθούμε τα R&D centers της σε Ελσίνκι και Τάμπερε.
Στο Ελσίνκι, οι αρμοδιότητες του Huawei RCC
laboratory αφορούν τομείς όπως η τεχνολογία
web, το graphics software, η ασφάλεια, η επικοινωνία 5G, αλλά και οι αρχιτεκτονικές καινοτομίες.
Στο Τάμπερε, το Huawei Multimedia Laboratory
δραστηριοποιείται στο κομμάτι των καινοτομιών
στο κομμάτι των οπτικών και συνολικά της εικόνας
αλλά και του ήχου.

ξεπερνούν την εποχή του, και βρίσκεται ήδη ενσωματωμένο στα νέα Mate 10 και Mate 10 Pro
smartphones της εταιρείας.
Το Kirin 970 chipset, ένα πραγματικό Mobile AI
chipset για την αγορά, προσφέρει υπεροχή σε
τομείς όπως η υπολογιστική ισχύς, η γρήγορη συνδεσιμότητα, αλλά και οι multimedia εμπειρίες του
χρήστη, με τη Huawei να είναι πλέον μία εταιρεία
που συνδυάζει on-device & cloud AI προς όφελος
του χρήστη.
Τo Kirin 970 chipset διαθέτει ειδική νευρωνική
επεξεργαστική μονάδα (NPU) για τους υπολογισμούς που απαιτούνται σε νέας γενιάς διεργασίες,
όπως η αναγνώριση ενός προσώπου ή αντικειμένου με τη βοήθεια της κάμερας της συσκευής,
το Augmented Reality ή η μετάφραση κειμένου
σε πραγματικό χρόνο. Έρχεται ακόμη με dual ISP
(Image Signal Processor) για τη βελτίωση της απόδοσης της κάμερας, υποστήριξη δικτύων Cat.18
LTE, αλλά και υπεροχή στο κομμάτι του ήχου
(32bit@384K audio & ΑΙ noise reduction), όπως
και εξασφάλιση μεγάλης διάρκειας μπαταρίας.

10 χρόνια επεξεργαστές
Kirin / Kirin 970 με Mobile AI
Ένα από τα σημεία υπεροχής της Huawei στο
κομμάτι του mobile είναι η ανάπτυξη των δικών
της chipsets. Με μία δεκαετία ανάπτυξης πίσω
τους, τα Kirin chipsets είναι άκρως ανταγωνιστικά
στην αγορά, “χτυπώντας” ευθέως επεξεργαστές
κορυφαίων εταιρειών του χώρου, όπως οι προτάσεις της Qualcomm, της Samsung αλλά και της
Mediatek. Το πλέον πρόσφατο πανίσχυρο Kirin
970 chipset, που βασίζεται στο Mobile AI, παρουσιάστηκε πριν λίγους μήνες στο Mobile Word
Congress της Βαρκελώνης, με δυνατότητες που
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EMUI 8.0: ένα User Interface,
άπειρες δυνατότητες
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Και το EMUI (Emotion User Interface) ωστόσο,
που η Huawei ενσωματώνει στα mobile προϊόντα της αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες
του hardware αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη
(AI). Η τελευταία έκδοση του UI, το EMUI 8.0,
προσαρμόζει την ονομασία της για να συμβαδίζει με την τρέχουσα έκδοση Android 8.0 Oreo
(η προηγούμενη έκδοση ήταν η EMUI 5.x) και
για να τονίσει όμως τις άπειρες (∞) δυνατότητες
του λογισμικού.
Φυσικά, δίνεται έμφαση στον τομέα της κάμερας όπου υποστηρίζονται οι AI δυνατότητες,
ενώ υπάρχει υποστήριξη και 3parties AI. Νέες
προσθήκες στο EMUI 8.0 όπως το floating
navigation dock, το Smart Split Screen με ένα
μόνο πάτημα, υποστήριξη multi-columns σε
landscape mode, αλλά και dockless mobile-pc
δυνατότητες, βελτιώνουν συνολικά την εμπειρία του χρήστη.

Συνεργασίες και λοιπά σημεία
υπεροχής
Η Huawei όλα αυτά τα χρόνια έχει ξεχωρίσει
και με τις συνεργασίες της με σημαντικές κατασκευάστριες όπως οι Microsoft, Intel, Google,
Amazon, Porsche Design κ.ά.
Στο κομμάτι του mobile, μία από τις πλέον ξεχωριστές είναι αυτή με τη Leica, μία εμβληματική εταιρεία στο χώρο της φωτογραφίας.
Η Huawei έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με
τη Leica, τις κάμερες κάποιων από των πλέον
ισχυρών smartphones της τα τελευταία χρόνια,
με πρώτο το P9 με dual-lens camera. Πλέον, η
Huawei “υιοθετεί” το trend των dual cameras
σε πληθώρα από τις συσκευές της, ενώ στο
πρόσφατo Mate 10 Lite η εταιρεία τοποθέτησε
για πρώτη φορά dual front & rear cameras.
Σημαντικές είναι ωστόσο και οι υπηρεσίες της
ίδιας της εταιρείας, που προσφέρει στον καταναλωτές ολοκληρωμένες λύσεις στο κομμάτι
της διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων τους. Το Huawei ID χρησιμοποιείται από
300 εκατομμύρια χρήστες σε 200 χώρες, ενώ
με εφαρμογές όπως το Phone Clone η Huawei
φροντίζει για την απροβλημάτιστη μεταφορά

δεδομένων κατά την αλλαγή ενός χρήστη σε
ένα νέο Huawei smartphone.
Στο κομμάτι του Cloud, η εταιρεία ανακοίνωσε
πρόσφατα το Huawei Mobile Cloud service
της, ενώ η ενημέρωση που είχαμε θέλει τη διαθεσιμότητα και στην Ευρώπη μέσα στο 2018
του Huawei App Store, με την εταιρεία να
προσφέρει ιδιαίτερες ευκολίες και developers
tools στους προγραμματιστές για την ανάπτυξη
εφαρμογών.

Who is Huawei?
Από την ίδρυσή της το 1987 έως και σήμερα, η
Huawei έχει διανύσει μία πραγματικά αξιομνημόνευτη πορεία. Με 180.000 εργαζομένους
σε όλο τον κόσμο, ICT λύσεις, προϊόντα και
υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 170 χώρες “υπηρετώντας” το
1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, η Huawei
είναι ένας από τους συνεχώς ανερχόμενους
παγκόσμιους κολοσσούς.
Στην επίσκεψή μας στη Φινλανδία πήραμε μία
γεύση από αυτή την υπεροχή, που σίγουρα θα
φέρει στο μέλλον ενδιαφέροντα προϊόντα και
τεχνολογικές καινοτομίες στα χέρια μας. Έως
τότε, βέβαια, η υπάρχουσα γκάμα της Huawei
στο χώρο του mobile, που πρόσφατα εμπλουτίστηκε με τα Mate 10 Pro και Mate 10 Lite
smartphones, αλλά και οι προτάσεις του ξεχωριστού brand Honor, υπόσχονται απροβλημάτιστες εμπειρίες χρήσης, συνιστώντας κάποιες
από τις κορυφαίες στην προτίμηση των καταναλωτών λύσεις και στην ελληνική αγορά.
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OnePlus 5T

Πρεμιέρα με bezel-less design, οθόνη 6.01
ιντσών, Snapdragon 835 και νέο dual camera
system
Το OnePlus 5T είναι επιτέλους επίσημο
σε μία ανακοίνωση που συμφωνεί με
όλες τις φήμες που μας κατέκλυσαν το
προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη
συσκευή. Πρόκειται για μία πρόταση
με οθόνη 6.01 ιντσών, αρκετά μικρά
bezels και ένα dual camera system που
υπόσχεται βελτιωμένες φωτογραφίες,
ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Η συσκευή εμφανισιακά παραπέμπει
βέβαια και στο OnePlus 5. Διαθέτει την
κατασκευή από αλουμίνιο με αμμοβολή

στην πλάτη της και ένα μαύρο φινίρισμα
(midnight black) που αυτή τη φορά είναι η
μοναδική απόχρωσή της.
Απουσιάζει ωστόσο το home button το
οποίο έχει …μετακινηθεί στο πίσω μέρος,
είναι τώρα κυκλικό, αλλά παραμένει από
κεραμικό υλικό και φυσικά στεγάζει τον
fingerprint sensor που ξεκλειδώνει το
τηλέφωνο σε 0,2 δευτερόλεπτα.
Η Full Optic AMOLED οθόνη 6’’ της
συσκευής καταλαμβάνει το 80,5% της
εμπρόσθιας επιφάνειάς της. Η αναλογία της

είναι 18:9 και η ανάλυσή της 1080x2160 pixels,
ενώ προστατεύεται από επικάλυψη Gorila
Glass 5.
Η κάμερα της συσκευής διατηρεί το dual
camera του OnePlus 5, όμως, ενώ διαθέτει
τη ίδια wide-angle main camera, η secondary
camera διαθέτει το ίδιο 27mm field of view,
αλλά υψηλότερη ανάλυση και τη δυνατότητα
να συνδυάζει 4 pixels σε ένα για να μειώνει
το θόρυβο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Η συσκευή είναι επίσης η πρώτη της εταιρείας
που υποστηρίζει το Face Unlock. Η ανάλυση
της dual camera είναι 16+20MP ενώ της
εμπρόσθιας 16MP.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα τεχνικά
χαρακτηριστικά της συσκευής συναντάμε
επεξεργαστή Snapdragon 835 της Qualcomm,

6 ή 8GB RAM, 64 ή 128 GB μη επεκτάσιμης
εσωτερικής μνήμης και μη αφαιρούμενη
μπαταρία 3.300mAh με Dash Charge. Οι
διαστάσεις του είναι 156,1 x 75 x 7,25 χιλιοστά
και το βάρος του 162 γραμμάρια, ενώ διαθέτει
υποδοχή USB Type-C και 3.5mm audio jack.
Το OnePlus 5T θα έρθει με αλλαγές στο
OxygenOS που θα υποστηρίζει Parallel Apps
και το Face Unlock (και θα είναι διαθέσιμο από
τα τέλη Δεκέμβρη για τη συσκευή) . Η συσκευή
ανακοινώθηκε ότι θα κυκλοφορήσει ωστόσο
στις ΗΠΑ στις 21 Νοεμβρίου σε τιμή από 499
δολάρια για την έκδοση των 6GB RAM/ 64GB,
αλλά και σε άλλες περιοχές όπως και στην
Ευρώπη (η ευρωπαϊκή τιμή της ξεκινά από
τα 499 ευρώ). Η έκδοση 8GB RAM / 128GB
storage θα είναι 100 ευρώ ακριβότερη.
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5SMARTPHONES
ΝΈΑ

ΦΈΡΝΕΙ Η WIKO
ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ!

Έχοντας λανσάρει την παρουσία της στην
Ελλάδα τον Απρίλιο του 2017, η γαλλική
εταιρεία έξυπνων κινητών τηλεφώνων
Wiko ενισχύει το portfolio της στην τοπική
αγορά, παρουσιάζοντας πέντε νέα
smartphones, με απίστευτες δυνατότητες
και σε τιμές που κινούνται από τα 60€
μέχρι τα 130€. To Sunny 2, το Sunny 2
Plus, το Tommy2, το Lenny 4 Plus και
το Harry είναι οι πέντε νέες συσκευές
που παρουσιάζονται στο ελληνικό κοινό
και αναμένεται να κατακτήσουν τους
καταναλωτές που αναζητούν την καλύτερη
σχέση ποιότητας-επιδόσεων-τιμής.
Με τα νέα αυτά λανσαρίσματα, η Wiko
επιβεβαιώνει το ρόλο της ως Game
Changer καθιστώντας ουσιαστικά την
απαράμιλλη τεχνολογία προσβάσιμη στο
ευρύ κοινό, καθώς οι πέντε νέες συσκευές
χαρακτηρίζονται από μεγάλες ταχύτητες,
υψηλές επιδόσεις και πρωτοποριακό
design, σε τιμές αληθινά ανταγωνιστικές.

Sunny 2, το μικρό
Το Sunny 2 είναι το νέο μικρών διαστάσεων
smartphone (οθόνη 4’’), που συγκεντρώνει
όλες τις βασικές λειτουργίες. Διαθέτει

πίσω κάμερα 5 MP με φακούς 3P για
μείωση των παραμορφώσεων και
πίσω φλας LED για συνθήκες χαμηλού
φωτισμού και εμπρός κάμερα 2ΜΡ με
φλας οθόνης. Έχει μνήμη ROM 8 GB για
άφθονο χώρο αποθήκευσης, ο οποίος
μπορεί να επεκταθεί στα 64 GB με κάρτα
SD. Βγαίνει με μεταλλική σχεδίαση σε τρία
φανταστικά χρώματα: γκρι space, χρυσαφί
και πρασινογάλαζο.

Sunny 2 Plus,
ο ιδανικός σύντροφος πολυμέσων
Το Sunny 2 Plus είναι το ίδιο χαριτωμένο
με τον προκάτοχό του, αλλά έρχεται με
μεγαλύτερη οθόνη 5’’ για ολοζώντανα
γραφικά. Διαθέτει πίσω κάμερα 5ΜΡ,
επαγγελματική λήψη, λειτουργία HDR για
μέγιστη αντίθεση, πανοραμική λήψη, δίνει
τη δυνατότητα για λήψεις σε ριπή, ενώ η
εμπρός κάμερα του είναι 2ΜΡ. Η μνήμη
ROM 8GB μπορεί να επεκταθεί στα 64 GB
με κάρτα SD, λειτουργεί με τετραπύρηνο
επεξεργαστή 1,3 GΗz σε 3G+, τρέχει με
Android Nougat ενώ επίσης υποστηρίζει
Dual SIM. To Sunny 2 Plus έρχεται σε δύο
μεταλλικά χρώματα: μαύρο και χρυσαφί.

Tommy 2, η καθημερινή παρέα
Το Tommy 2 κάνει την καθημερινότητα του
χρήστη πιο εύκολη, έχοντας ενσωματώσει
τις τελευταίες τάσεις στην τεχνολογία,
όπως το ψηφιακό πορτοφόλι για ανέπαφες
πληρωμές και κάρτα μετακινήσεων, ενώ
επίσης χαρακτηρίζεται από τις πολύ υψηλές
ταχύτητες σε δίκτυα 4G. Είναι εξοπλισμένο
με το πιο πρόσφατο λειτουργικό Android
Nougat και διαθέτει τον υψηλών επιδόσεων
τετραπύρηνο επεξεργαστή Qualcomm® 1,3
GΗz. Άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά
είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα προβολής
πολλαπλών παραθύρων, ενώ διαθέτει πίσω
κάμερα 8 MP με φλας LED, μπροστινή κάμερα
5 MP με φλας οθόνης, και δυνατότητες
όπως φωτογράφιση με Παρέλευση χρόνου,
Επαγγελματική λήψη, HDR και Ζωντανά
φίλτρα. Οι ανάγκες σε χώρο αποθήκευσης
καλύπτονται με τη μνήμη ROM 8 GB και την
επεκτάσιμη μνήμη έως 128 GB. Το Tommy
2 κυκλοφορεί σε δύο χρώματα, μαύρο και
κόκκινο.

Lenny 4 Plus,
o «θρύλος» σε μεγαλύτερο μέγεθος
Το Lenny 4 Plus είναι φτιαγμένο για
ψυχαγωγία, διαθέτει οθόνη HD 5,5» για
να απολαμβάνει ο χρήστης ολοζώντανα
και εξαιρετικά ευκρινή πολυμέσα, να

παρακολουθεί ταινίες και να απολαμβάνει
σερφάρισμα στο Internet, έξω στη λιακάδα
και με ολοκάθαρη θέαση της οθόνης από
οποιαδήποτε οπτική γωνία, χάρη στην
τεχνολογία IPS. Το Lenny 4 Plus διαθέτει
πίσω κάμερα 8 MP, που είναι εξοπλισμένη με
φακούς 4P για μειωμένες παραμορφώσεις
και βελτιωμένη φωτεινότητα, ενώ με
την υποστήριξη Dual SIM, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν δύο αριθμοί τηλεφώνου
σε μία συσκευή. Η νέα συσκευή έρχεται με
τετραπύρηνο επεξεργαστή, λειτουργικό
σύστημα Android Nougat, μνήμη ROM
16 GB και επεκτάσιμη μνήμη έως 80 GB.
Κυκλοφορεί σε τρία χρώματα: μαύρο,
χρυσαφί και πρασινογάλαζο.

Harry, το γρήγορο
Το Harry είναι το νέο smartphone της Wiko
με τις υψηλότερες επιδόσεις. Διαθέτει
μεγάλη οθόνη HD 5"» με φωτεινότητα 420
nit, πίσω κάμερα 13 MP, εξοπλισμένη με
συναρπαστικές λειτουργίες και μπροστινή
κάμερα 5 MP για τέλειες selfie. Λειτουργεί
σε δίκτυα 4G με τετραπύρηνο επεξεργαστή
1,3 GΗz, διαθέτει 16 GB μνήμης, σύστημα
Android Nougat, και υποστηρίζει επίσης
δύο κάρτες SIM. Κυκλοφορεί με στιλάτο
μεταλλικό πίσω κάλυμμα, σε δύο χρώματα:
ανθρακί και χρυσό.

19

LG 75UJ675V
&70UJ675V
20

Πλούσια χρώματα από τις νέες, μεγάλων
διαστάσεων, τηλεοράσεις Ultra HD

Η LG Electronics παρουσιάζει στην
ελληνική αγορά τα νέα μοντέλα
τηλεοράσεων μεγάλων διαστάσεων
75UJ675V 75’’ και 70UJ675V 70’’ της
σειράς Ultra HD 4K Smart TV.
Τα νέα εξελιγμένα μοντέλα προσφέρουν
εμπειρία κινηματογραφικού επιπέδου
στο σαλόνι κάθε σπιτιού, χάρη στην
εντυπωσιακά μεγάλη διάστασή τους
και την πλούσια ζωντανή εικόνα που
αποδίδουν.
Η μεγάλη διάσταση των νέων
τηλεοράσεων και τα ζωντανά αληθοφανή
χρώματα προσφέρουν μία ιδανική

ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία
θέασης. Το πάνελ IPS 4K της τηλεόρασης
LG Ultra HD αποδίδει πλούσια χρώματα
και ισχυρή αντίθεση που παραμένουν
σταθερά σε πιο ευρείες γωνίες θέασης.
Έτσι, οι προβαλλόμενες εικόνες
διαθέτουν υψηλή χρωματική ακρίβεια
και σταθερότητα από οποιοδήποτε
σημείο, ανεξαρτήτως της γωνίας θέασης,
ενώ με την προηγμένη τεχνολογία
χαρτογράφησης χρωμάτων True Color
Accuracy για την αποτελεσματική
διόρθωση των χρωματικών αλλοιώσεων,
αποδίδεται η πιο ευκρινής και φυσική

εικόνα. Με το 4K Upscaler της LG επίσης,
ενισχύεται η ανάλυση σε ποιότητα που
πλησιάζει την ανάλυση 4K μέσω μιας
μοναδικής τεχνολογίας επεξεργασίας
εικόνας.
Τα μοντέλα 75UJ675V και 70UJ675V
μεγάλων διαστάσεων διαθέτουν το Active
HDR το οποίο αναλύει και βελτιστοποιεί
περιεχόμενο HDR10 και HLG για μια ακόμα
πιο εντυπωσιακή εμπειρία HDR που κόβει
την ανάσα. Με το μηχανισμό αποκλειστικής
επεξεργασίας που διαθέτει η τηλεόραση
της LG για περιεχόμενο HDR10 και HLG, ο
θεατής έχει πλέον περισσότερες επιλογές

περιεχομένου HDR. Η τεχνολογία HDR
συμβάλλει στη ρύθμιση της φωτεινότητας
και του βάθους στην οθόνη, ώστε ο θεατής
να βλέπει την εικόνα όπως θα την βίωνε με τα
ίδια του τα μάτια.
Το HDR Effect της LG χρησιμοποιεί
μοναδικούς μηχανισμούς επεξεργασίας
εικόνας που μετατρέπουν το τυπικό
περιεχόμενο δυναμικού εύρους σε ποιότητα
προσομοίωσης HDR, ενισχύοντας την
αντίθεση και επιτυγχάνοντας εμπειρία
θέασης τύπου HDR. Επιπλέον, η Απόλυτη
Φωτεινότητα και η Τοπική Μείωση Φωτισμού
βελτιώνουν τη φωτεινότητα και ενισχύουν
τις λεπτομέρειες, ρυθμίζοντας τον οπίσθιο
φωτισμό και διαιρώντας την εικόνα σε μπλοκ
ξεχωριστής αντίθεσης.
Τέλος, η webOS Smart TV πλατφόρμα
που είναι διαθέσιμη στα νέα μοντέλα, κάνει
την τηλεόραση απίστευτα φιλική προς τον
χρήστη. H LG webOS 3.5 είναι εξοπλισμένη
με βελτιώσεις για ευκολότερο έλεγχο
και ταχύτερη πρόσβαση όταν ο χρήστης
χρησιμοποιεί το αναβαθμισμένο Magic
Remote και τη λειτουργία Magic Link. Με το
Magic Remote και τη μοναδικής σχεδίασης
μπάρα εκκίνησης του webOS 3.5, ο χρήστης
έχει πρόσβαση σε έναν αστείρευτο κόσμο
κορυφαίου περιεχομένου από τους πιο
δημοφιλείς παρόχους στον τομέα της
ψυχαγωγίας, ενώ μπορεί να απολαύσει
περισσότερα από το premium 4K HDR
περιεχόμενο του Netflix.
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Creative

Omni

Κατακτά και την Ελληνική αγορά!
Η Creative Technology είχε ανακοινώσει
κατά τη διεξαγωγή της IFA 2017 την είσοδό
της στην αγορά των Wi-Fi φορητών ηχείων
με την παρουσίαση του Creative Omni.
Από αρχές Νοεμβρίου, η νέα πρόταση της
Creative είναι διαθέσιμη και στην ελληνική
αγορά σε όλα τα καταστήματα Public.

γίνει καλύτερα και μέσω της εφαρμογής
Sound Blaster InterConnect, επιτρέποντας
την παράλληλη διαχείριση της ροής
ήχου σε ένα ή περισσότερα ηχεία από το
smartphone ή το tablet.

Multi-Room Ηχεία

Stream Audio to One or Multiple Omni
Speakers around the Home via Wi-Fi
Το Creative Omni υποστηρίζει ένα ευρύ
φάσμα δημοφιλών πηγών, όπως το Spotify
Connect, το οποίο δίνει στους χρήστες
πρόσβαση σε εκατομμύρια τραγούδια,
καθώς και τον εύκολο έλεγχο της
μουσικής τους σε smartphone και tablet.
Οι χρήστες μπορούν επίσης να ακούν
χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς
σταθμούς χωρίς χρέωση, διαθέσιμους

Creative Omni Portable Wireless MultiRoom Speaker
Όπως προτείνει και το όνομά του, το
οποίο προέρχεται έρχεται από ένα
λατινικό πρόθεμα που σημαίνει «όλα»
ή «καθένα», οι χρήστες μπορούν να
τοποθετήσουν πολλαπλές μονάδες
Creative Omni σε όλο το σπίτι και να
απολαύσουν μουσική ασύρματα μέσω
Wi-Fi. Η διαχείριση του Omni μπορεί να

Πρόσβαση σε Εκατομμύρια
Τραγούδια

στην υπηρεσία iHeartRadio - η οποία
υποστηρίζεται επίσης από το Creative Omni.
Όσον αφορά στην ηχητική απόδοση, το
Creative Omni προσφέρει εντυπωσιακό
room-filling ήχο με δύο ενσωματωμένους
οδηγούς 1,5 ιντσών Neodymium και δύο
ενσωματωμένα passive radiators που
προσφέρουν εκπληκτικά βαθιά μπάσα.
Συνδεδεμένοι αυτοί οι τέσσερις drivers
αποδίδουν πλήρη ήχο, παρά το μικρό
μέγεθος. Το Omni έχει δύο επιλογές
τοποθέτησης: κάθετα για εστιασμένο ήχο ή
οριζόντια για ευρύτερο στερεοφωνικό.

Bluetooth και Splashproof
για On-The-Go Music Φορητότητα
Εάν οι χρήστες επιλέξουν να
χρησιμοποιήσουν το Creative Omni
εν κινήσει, τα ηχεία υποστηρίζουν
επίσης ασύρματη σύνδεση Bluetooth
4.2 για εξαιρετική φορητότητα και είναι
εξοπλισμένα επιπλέον με IPX4 για αντοχή
στο νερό. Επίσης διαθέτουν είσοδο για
microSD, μια ακόμα έξτρα επιλογή για
αναπαραγωγή μουσικής. Το Creative
Omni έρχεται σε δύο χρώματα μαύρο και
λευκό.
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Aegean App

Ο πιο εύκολος τρόπος να διαχειριστείς
τα πάντα για τα ταξίδια σου

Το μυαλό σου είναι απασχολημένο
διαρκώς. Ακόμη κι αν απέχεις λίγες μέρες
από το ταξίδι που περίμενες για μήνες, ή
προέκυψε επαγγελματικό ταξίδι για αύριο
το πρωί, οι υποχρεώσεις δε σταματούν έως
το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα ήθελες να
έχεις κάποιον να στα έχει όλα «στα χέρι»:
να κάνεις την κράτηση, να κάνεις το checkin, να σου «φυλάξει» την κάρτα επιβίβασης
-την οποία συνήθως ψάχνεις σε τσέπες και
τσάντες- να σε ενημερώσει για το ποια είναι
η πύλη σου, αλλά και για το πόσα μίλια έχεις
στο λογαριασμό σου για να εξαργυρώσεις.
Θα ήθελες να μπορείς να βρεις εύκολα τον
πιο οικονομικό ναύλο για το επόμενο ταξίδι
σου και να κλείνεις τα εισιτήρια άμεσα και
γρήγορα; Υπάρχει αυτός ο κάποιος και δεν
είναι ο προσωπικός σου βοηθός, αλλά το
ανανεωμένο Aegean App.

Κρατήσεις σε πτήσεις εσωτερικού
και εξωτερικού με μερικά κλικ!
Ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να
κλείσεις ένα ταξίδι; Το Aegean App θα
φροντίσει να κάνεις την κράτησή σου μέσα
από ένα εξαιρετικά απλό περιβάλλον,
με μερικά μόνο κλικ. Μέσα από το ίδιο
περιβάλλον, μπορείς να διαχειριστείς
την κράτηση, ακόμη και να αλλάξεις -αν
χρειάζεται- την ημερομηνία της πτήσης
σου. Μπορείς ακόμη να ελέγξεις πότε
είναι οι επόμενες πτήσεις σου, ώστε να
μην ...ξεχαστείς σε μία busy περίοδο. Και,
βέβαια, το Aegean App σου επιτρέπει να
βρεις τις χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές για
το ταξίδι μέσω του Low FareCalendar που
σου δείχνει τις τιμές των εισιτηρίων έως και
11 μήνες μπροστά.

Check in / Κάρτα επιβίβασης /
Miles+Bonus κάρτα στο κινητό σου
Όταν πλησιάσει η ώρα για το ταξίδι, το
Aegean App θα σου επιτρέψει να κάνεις
check-in, αλλά και να αποθηκεύσεις την
κάρτα επιβίβασης σου. Σου επιτρέπει
ακόμη και να σκανάρεις το διαβατήριο ή
την ταυτότητά σου για να ολοκληρώσεις
το check-in σε λιγότερο χρόνο. Και φυσικά

φροντίζει για τα πάντα που αφορούν στον
Miles+Bonus λογαριασμό σου. Τι γίνεται
όμως, αν ξέχασες την Miles+Bonus κάρτα
σου στο σπίτι, ή την έβαλες μέσα στη
βαλίτσα σου; Το AegeanApp φροντίζει
να προσφέρει πλήρη διαχείριση του
Miles+Bonus λογαριασμού σου δίνοντας
σου πρόσβαση στην ψηφιακή σου κάρτα.

Κι όταν φτάσεις στο αεροδρόμιο
θα λάβεις τα notifications που
χρειάζεσαι
Θυμάσαι εκείνη την ημέρα που έχασες την
πτήση, γιατί χάζευες στο duty free. Εκείνη
την άλλη φορά που έτρεχες, επειδή άλλαξε
η πύλη αναχώρησης και δεν το πρόσεξες
εγκαίρως; Με το Aegean App κάτι
τέτοιο δε θα σου συμβεί ποτέ. Προσφέρει
ενημέρωση μέσω ειδοποιήσεων
για την πτήση σου, όπως αλλαγή της
πύλης επιβίβασης και αλλαγή στην ώρα
αναχώρησης. Τα έχεις όλα στο κινητό σου
με ειδοποιήσεις που θα διευκολύνουν το
ταξίδι σου.

Ακόμη περισσότερες υπηρεσίες
Μέσω του Aegean App μπορείς να κάνεις
βέβαια ακόμη περισσότερα: κρατήσεις σε
ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτου - και
όχι μόνο. Μπορείς ακόμη να ανακαλύψεις
τους προορισμούς της Aegean, να βρεις
χρήσιμες συμβουλές και να πάρεις ιδέες για
το επόμενο ταξίδι σου ή και να απολαύσεις
το περιοδικό BLUE της Aegean μέσα από το
tablet σου.
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HTC
U11+

Ανακοινώθηκε το
πρώτο bezel-less της
με οθόνη 18:9 και
μπαταρία 3.930mAh
Ήρθε η ώρα και της HTC για μία bezel-less
πρόταση. Το HTC U11+ παρουσιάστηκε
μόλις, αποτελώντας μία συσκευή με
οθόνη Super LCD 6 με διάσταση 6 ιντσών
ανάλυσης 2880x1440 pixels και με
αναλογία 18:9, που υποστηρίζει DCI-P3 και
μπορεί να απεικονίσει HDR10 περιεχόμενο.
Έρχεται με επεξεργαστή Snapdragon 835,
4 ή 6GB RAM, 64 ή 128GB αποθηκευτικό
χώρο επεκτάσιμο μέσω κάρτας microSD,

κεντρική κάμερα 12MP με OIS, F1.7
aperture, και 1.4μm pixels, εμπρόσθια
κάμερα 8MP και μπαταρία 3.930mAh
με Quick Charge 3.0. Διαθέτει επίσης
30% πιο ισχυρά BoomSound ηχεία, ενώ
απουσιάζει η υποδοχή ακουστικών 3.5mm.
Χάρη στο Edge Sense μπορείτε να πιέζετε
τις άκρες του κινητού για την εκτέλεση
συγκεκριμένων λειτουργιών.
Διαθέτει πιστοποίηση IP68 για αντοχή
στο νερό και τη σκόνη, ενώ θα διατεθεί
σε Ceramic Black, Amazing Silver
και Translucent Black αποχρώσεις (η
τελευταία προσφέρει ημιδιάφανη όψη!).
Το λειτουργικό του είναι το Android
8.0 Oreo με το HTC Sense, ενώ θα
κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά με
κόστος από 799 ευρώ.
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HTC U11 Life

Νέο mid-ranger που έρχεται με Android One
στην Ευρώπη
Πέρα από το HTC U11+, γνωρίσαμε άλλη μία
πρόταση από την εταιρεία, το HTC U11 Life.
Πρόκειται για ένα mid-range
smartphone με οθόνη 5,2 ιντσών
ανάλυσης 1920x1080 pixels (16:9
ratio), επεξεργαστή Snapdragon
630, 3GB RAM, 32GB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου και ακόμη δύο
κάμερες (εμπρόσθια και οπίσθια) 16MP,
αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων
και μπαταρία 2600mAh.
Είναι ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη
σύμφωνα με το πρότυπο IP67, ενώ

διαθέτει υποδοχή USB Type-C με
απουσία θύρας 3.5mm. Διαθέσιμα είναι
ακόμη τα ακουστικά USonic της HTC με
υποστήριξη active noise cancellation.
Το HTC U Life θα κυκλοφορήσει με
Android 7.1 με το τελευταίο Sense
UI (υποστηρίζει το Edge Sense) και
ενημέρωση στο Android 8.0 Oreo
τις επόμενες 30 ημέρες, ωστόσο
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην
Ευρώπη θα κυκλοφορήσει με λειτουργικό
Android One. Το κόστος του τουλάχιστον
στις ΗΠΑ φτάνει στα 349 δολάρια.

Razer Phone
28

Ανακοινώθηκε με οθόνη 5.72’’ 120Hz,
Snapdragon 835 και 8GB RAM

Επίσημο είναι το πρώτο smartphone
της Razer, για το οποίο είχαμε φήμες και
διαρροές το προηγούμενο διάστημα.
Πρόκειται για μία συσκευή με στόχο
τους gamers και, γενικά, πανίσχυρα
χαρακτηριστικά που την κατατάσσουν στην
κατηγορία των ναυαρχίδων.
Τα specs του Razer Phone περιλαμβάνουν
οθόνη Sharp IGZO ανάλυσης 2560x1440
pixels και με διάσταση 5,72 ίντσες,
επεξεργαστή Snapdragon 835, 8GB
RAM, Adreno 540 GPU, 8GB RAM, dual
camera 12+13MP, εμπρόσθια κάμερα 8MP,
fingerprint sensor και μπαταρία 4.000mAh
με Quick Charge 4.0+.

Διαθέτει θύρα USB Type-C, ενώ απουσιάζει
το jack 3.5mm. Όσον αφορά το λειτουργικό
είναι το Android 7.1 Nougat (με προοπτική
αναβάθμισης σε Android 8.0 Oreo το 2018),
με κάποιες παρεμβάσεις από την Razer με
στόχο τις ανάγκες των gamers. Επιπλέον,
είναι προεγκατεστημένος στη συσκευή ο
δημοφιλής Nova launcher.
H Razer συνεργάζεται και με developers για
την ανάπτυξη games που εκμεταλλεύονται
τη συσκευή. Αξιοσημείωτο στην κατασκευή
του το μεταλλικό frame στο σασί της
συσκευής, ώστε να μην υπερθερμαίνεται
μετά από πολλές ώρες gaming.
Το Razer Phone θα κυκλοφορήσει στην
Ευρώπη με κόστος 749,99 ευρώ.
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Nokia 2
Επίσημο με stock
Android, μπαταρία
4.100mAh και τιμή
99 ευρώ

Επίσημο έγινε πριν λίγες ώρες το
αναμενόμενο Nokia 2 smartphone,
η νέα οικονομική πρόταση της HMD
Global. Πρόκειται για μια πρόταση με
Snapdragon 212 SoC χρονισμένο στα
1.2GHz, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις
πυρήνες Cortex-A7 και μπαταρία
4.100mAh που υπόσχεται να προσφέρει
τουλάχιστον αυτονομία δυο ημερών.

Διαθέτει ακόμη 1GB RAM, 8GB
εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου με
microSD slot, οθόνη 5 ιντσών 720x1280
HD με Corning Gorilla Glass και κάμερες 8
και 5MP.
Το Nokia 2 έρχεται με stock Android 7.0
Nougat και αποτελεί την πρώτη entrylevel συσκευή με Google Assistant, ενώ
διαθέτει απεριόριστο αποθηκευτικό
χώρο στην υπηρεσία Google Photos.
Προορίζεται για την αγορά της Ινδίας,
αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν θα γίνει
διαθέσιμο και παγκοσμίως. Αντιθέτως,
θα το δούμε να καταφθάνει σε παγκόσμιο
επίπεδο στα μέσα Νοεμβρίου, με τιμή η
οποία θα αγγίζει τα 99 ευρώ.
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Phone
Substitute

Ο απίστευτος τρόπος
για να αντιμετωπίσετε
τον εθισμό σας στα
smartphones!
Ένας σχεδιαστής από την Αυστρία, o
Klemens Schillinger, δημιούργησε ένα
υποκατάστατο για ...εθισμένους στα
smartphones. Τo ονομάζει Substitute
Phone και πρόκειται για πέντε ξεχωριστές
συσκευές, οι οποίες διαθέτουν μία σειρά
από πέτρινες χάντρες ώστε να μιμούνται
διάφορες κινήσεις που κάνουμε με το
smartphone μας, όπως το zoom, το swipe
και το scroll.
Ο Schillinger θέλει με αυτό τον τρόπο

να αντιμετωπίσει τον εθισμό πολλών,
που ελέγχουν ή απλά σκρολάρουν
στο smartphone τους, ακόμη κι όταν
δεν περιμένουν κάποιο μήνυμα. Και το
κάνουν παντού, ακόμη κι όταν είναι για
καφέ με φίλους τους, στη δουλειά ή στο
λεωφορείο.
Η συσκευή έχει παρόμοιο μέγεθος και
βάρος με ένα κανονικό smartphone, ώστε
να προσεγγίζει την αίσθησή του.
Όπως λέει μάλιστα ο Schillinger,
εμπνεύστηκε για την ιδέα αυτού του
gadget από τον Ιταλό συγγραφέα και
φιλόσοφο Umberto Eco, ο οποίος είχε
αντίστοιχα προσπαθήσει να κόψει το
κάπνισμα υποκαθιστώντας το τσιγάρο του
με ένα... ραβδί.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΏΣΕΤΕ
ΧΏΡΟ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ iPHONE ΣΑΣ
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Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης στο iPhone
σας, αλλά παρ’ όλα αυτά πολλοί δε γνωρίζουν πώς ακριβώς να το πετύχουν. Αν λοιπόν
ανήκετε κι εσείς σε αυτή την κατηγορία, δείτε τις λύσεις που προτείνονται παρακάτω:

1

ΕΠΙΛΈΞΤΕ HEIF FORMAT
ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ

Εάν έχετε ένα iPhone 7 ή έχετε
εγκαταστήσει το iOS 11, η Apple
διαθέτει μια νέα μορφή συμπίεσης
που αποθηκεύει φωτογραφίες σε HEIF
(High Image Format) αντί για JPEG και
βίντεο σε HEVC (High Performance
Video Coding) αντί του Η.264 (.mov).
Η Apple λέει ότι θα μπορείτε να
αποθηκεύσετε δύο φορές περισσότερες
φωτογραφίες σε HEIF σε σύγκριση με το
format JPEG. Σε ορισμένες δοκιμές, οι
φωτογραφίες HEIF ήταν 80% μικρότερες
σε μέγεθος αρχείου. Τα formats αυτά
ενεργοποιούνται από προεπιλογή
στο iOS 11, αλλιώς επιλέξτε Settings
> Camera > Formats > και "High
Efficiency" αντί για "Most Compatible".

ΔΙΑΓΡΆΨΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΚΑΙ
ΒΊΝΤΕΟ ΣΤΑ ΜΗΝΎΜΑΤΑ
Στέλνετε πολλές φωτογραφίες ή
βίντεο στα Μηνύματα; Καταναλώνουν
πολύτιμο χώρο αποθήκευσης
στο τηλέφωνό σας, πιθανότατα
ως duplicates που έχετε ήδη
αποθηκεύσει στην “Photos” app. Θα
χρειαστεί να μεταβείτε χειροκίνητα
σε κάθε συζήτηση και στη συνέχεια,
να πατήσετε παρατεταμένα τη
φωτογραφία ή το βίντεο. Πατήστε
“Περισσότερα …” στο παράθυρο του
πλαισίου μενού που εμφανίζεται,
επιλέξτε κάθε φωτογραφία (ίσως
χρειαστεί να μετακινηθείτε πολύ
για να πάτε σε όλα τα παλαιότερα) κι
έπειτα πατήστε το εικονίδιο του κάδου
απορριμμάτων στο κάτω αριστερό
μέρος. Κάντε κλικ στο κουμπί “Delete
Message” για να επιβεβαιώσετε.
Εάν έχετε iOS 11, υπάρχει μια
ευκολότερη μέθοδος για να
καθαρίσετε αυτά τα συνημμένα.
Απλώς μεταβείτε στις Settings
> General > iPhone Storage και
μετακινηθείτε προς τα κάτω, στο
«Review Large Attachments» και
επιλέξτε το, ενώ τέλος αν έχετε
ένα iPhone X και έχετε στείλει
πολλά Animoji, μπορείτε επίσης να
διαγράψετε αυτά που δε χρειάζεστε.

2

3
ΟΡΊΣΤΕ ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΉ
Το καλύτερο πράγμα στο Snapchat είναι ότι κάθε μήνυμα
που στέλνετε θα διαγραφεί αυτόματα μετά το άνοιγμά του,
χωρίς να καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο αποθήκευσης.
Αυτό όμως δεν ισχύει για τα μηνύματα, εκτός αν επιλέξετε
να διαγράφονται. Αν και δε θα διαγραφούν αμέσως,
μπορείτε να ρυθμίσετε χρόνο λήξης για τα μηνύματα,
ώστε να σβήνονται αυτόματα κάθε 30 ημέρες ή κάθε
χρόνο. Απλώς μεταβείτε στις Settings > Messages
και κάτω από το «Message History», πατήστε «Keep
Messages» και ορίστε το χρόνο που θέλετε.
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ΑΦΑΙΡΈΣΤΕ ΤΙΣ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ
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5

Στο iOS 11, υπάρχει μια άλλη εύχρηστη λειτουργία
εξοικονόμησης χώρου που ονομάζεται «Offload Unused
Apps». Μεταβείτε στις Settings > General > iPhone
Storage και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή
«Enable» κάτω από τη λειτουργία. Το iPhone σας θα
διαγράψει αυτόματα τις αχρησιμοποίητες εφαρμογές
όταν ο χώρος αποθήκευσης είναι περιορισμένος.
Επομένως, παιχνίδια που δεν παίζετε συχνά ή
εφαρμογές που σχεδόν ποτέ δε χρησιμοποιείτε θα
αφαιρεθούν. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στις
εφαρμογές θα παραμείνουν άθικτα και αν επιλέξετε να
μεταφορτώσετε ξανά αυτές τις εφαρμογές που έχουν
διαγραφεί αυτόματα, θα επανέλθουν στην προηγούμενη
κατάσταση τους σαν να μην είχαν αφαιρεθεί ποτέ.

4

ΔΙΑΓΡΆΨΤΕ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΉΣ
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ
Ορισμένες εφαρμογές όπως το Twitter, αποθηκεύουν πολλά δεδομένα για να φορτώσουν
πιο γρήγορα. Αλλά όλη αυτή η προσωρινή αποθήκευση μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα
μεγάλο μέρος του χώρου αποθήκευσης. Στην ενότητα «Media storage», αφαιρέστε αυτά
τα αρχεία και θα ανακτήσετε αρκετό αποθηκευτικό χώρο.
Για το Twitter, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής
και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο του προφίλ σας. Πατήστε «Settings and privacy»
και στη συνέχεια «Data usage». Μετά πατήστε «Media storage» και «Clear media
storage.» Κάντε το ίδιο και για τη ρύθμιση «Web storage», εάν αποθηκεύει πολλά αρχεία.
Μπορείτε να κερδίσετε έως και ένα 1GB χώρου αποθήκευσης με αυτό το τρικ. Ελέγξτε τις
εφαρμογές σας για να δείτε αν υπάρχουν παρόμοιες ρυθμίσεις και καθαρίστε το κινητό
σας!

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!
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ΡΕΚΌΡ
ΎΨΟΥΣ
ΠΤΉΣΗΣ

ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ DRONE

Έφτασε τα 5.000 μέτρα
Ρεκόρ ύψους πτήσης σημειώθηκε
από ένα επιστημονικό drone, το οποίο
κατάφερε να πετάξει σχεδόν στα 5.000
μέτρα. Η πτήση που κατέρριψε το σχετικό
ρεκόρ πραγματοποιήθηκε πάνω από τις
Περουβιανές Άνδεις.
Το drone είναι ένα εξακόπτερο ιδανικό
να αντέχει δυνατούς ανέμους και αντίξοες
καιρικές συνθήκες. Διαθέτει κάμερες
που μπορούν να συλλάβουν υλικό με

εξαιρετική ακρίβεια, ενώ μπορεί να
φτάσει ακόμη και σε απρόσιτες κορυφές
βουνών που δεν μπορεί να πατήσει ο
άνθρωπος, συγκεντρώνοντας στοιχεία
για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής
στους παγετώνες και τις χιονισμένες
περιοχές. Τώρα στόχος των ερευνητών
είναι να καταφέρουν να φτάσουν το drone
στα 6.000 μέτρα, καταρρίπτοντας ένα νέο
ρεκόρ.

ΕΛΈΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΎΛΟΥ
SALES MANAGER HOME ENTERTAINMENT, LG
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ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ
ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΑΙ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ,

ΌΧΙ ΜΌΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ

Η Ελένη Ζαφειροπούλου, Sales Manager
Home Entertainment της LG Ελλάδος,
μιλάει στο Digital Life για την υπεροχή
της LG στο χώρο του audio/video, τις νέες
σημαντικές ανακοινώσεις και κυκλοφορίες
του φθινοπώρου και τις συνεργασίες της
εταιρείας που κάνουν τη διαφορά.

Οι εντυπωσιακές, υπέρλεπτες
τηλεοράσεις LG Signature OLED
W έκλεψαν την παράσταση στη
φετινή IFA 2017 στο Βερολίνο, με
το συνδυασμό design και υψηλής
τεχνολογίας. Μιλήστε μας λίγο γι’
αυτή την -ήδη πολυβραβευμένησειρά της εταιρείας σας και την
υπεροχή που φέρνει στην αγορά.
Οι δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν τη σειρά
LG Signature OLED W είναι η απλότητα και
η τελειότητα. Η σειρά αυτή έχει έρθει για να
φέρει μία νέα εμπειρία θέασης με απόλυτη
έμφαση στις αισθήσεις.
Το καινοτόμο design που ακολουθήσαμε

είναι η φιλοσοφία “less is more” της
LG, αφαιρώντας τα πάντα έτσι ώστε
να δοθεί έμφαση αποκλειστικά στην
τελειότητα της οθόνης. Το κομψό,
εξαιρετικά λεπτό προφίλ που τη συνοδεύει
κάνει την τηλεόραση να φαίνεται σαν
να αιωρείται. Είναι το μοναδικό προϊόν
οικιακής ψυχαγωγίας που ενσωματώνει
την picture on wall τεχνολογία ενώ το
πάνελ τεχνολογίας OLED, το οποίο στο
μοντέλο των 65 ιντσών έχει πάχος μόλις
2,57 χιλιοστά και μπορεί να τοποθετηθεί
κατευθείαν στον τοίχο με μαγνητικούς
βραχίονες, εξαφανίζει οποιοδήποτε
κενό ανάμεσα στην τηλεόραση και τον
τοίχο. Ο υψηλής αισθητικής σχεδιασμός
ολοκληρώνεται με τα up-firing ηχεία και την
αξιοποίηση της εντυπωσιακής τεχνολογίας
Dolby Atmos για κορυφαία ποιότητα ήχου.
Όλα τα παραπάνω έρχονται να
απογειώσουν οι τεχνολογίες Dolby Vision
και Dolby Atmos που προσφέρουν από
κοινού μια ολοκληρωμένη λύση ανώτερης

ποιότητας εικόνας και ρεαλιστικού ήχου για
μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία.
Συγκεκριμένα, και τα δύο μοντέλα (77 και 65
ίντσες αντίστοιχα) υποστηρίζουν περιεχόμενο
HDR με τεχνολογία Dolby Vision, ενώ είναι
συμβατά και με τα γενικά πρότυπα HDR10 και
HLG. Αυτό σημαίνει σκηνές ακόμα πιο φωτεινές
και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις σκιές, με
αποτέλεσμα ο θεατής να απολαμβάνει μια πιο
ζωντανή και αληθοφανή εμπειρία θέασης.
Κατασκευασμένα για όσους εκτιμούν τον
κορυφαίο ήχο, τα νέα μοντέλα της Signature
OLED TV W7 διαθέτουν δυνατά ηχεία που
ενισχύουν τη διάχυση και προσφέρουν
απαλή απόδοση στις υψηλές και τις χαμηλές
συχνότητες. Η τεχνολογία Dolby Atmos τους
τοποθετεί στο κέντρο της δράσης με τον
πλούσιο παραγόμενο ήχο να διοχετεύεται σε
ολόκληρο το δωμάτιο. Ουσιαστικά, ο ήχος
φαίνεται να ταξιδεύει προς κάθε κατεύθυνση,
πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά για μια
εμπειρία κινηματογραφικού ήχου 360 μοιρών.

Πόσο σημαντική είναι για εσάς η
συνεργασία με την Technicolor που
φέρνει το ...Χόλιγουντ στις τηλεοράσεις
του σπιτιού μας.
Αρχικά, αξίζει να σημειώσουμε ότι
οι συνεργασίες με αναγνωρισμένες
εταιρείες όπως η Technicolor και η Dolby
αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας να
συνεχίσουμε να ωθούμε την τεχνολογία των
τηλεοράσεων πέρα από τα όρια.
Κατά τη διάρκεια της IFA, οι τηλεοράσεις
βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
ωστόσο, γενικά, θα μας απασχολήσουν και
μέχρι το τέλος του έτους. Συγκεκριμένα
από τον Οκτώβριο του 2017, η λειτουργία
Technicolor Expert Mode ενσωματώθηκε
στο μενού των ρυθμίσεων εικόνας όλων των
LG OLED τηλεοράσεων, ενώ παράλληλα
δουλεύουμε και πάνω στην υιοθέτηση της
λειτουργίας Technicolor Expert Mode για όλες
τις LG 2017 SUPER UHD τηλεοράσεις.
Όπως σωστά αναφέρετε στην ερώτησή
σας, η Technicolor «φέρνει» αέρα από το
Χόλιγουντ στα σπίτια των καταναλωτών,
καθώς οι OLED τηλεοράσεις του 2017 με
ενσωματωμένη τη λειτουργία Technicolor

Expert Mode εμφανίζουν τα χρώματα
βελτιστοποιημένα, τα οποία έχουν επιμεληθεί
από την επιστημονική ομάδα της Technicolor,
γνωστή για τη συνεργασία της με την
πλειονότητα των μεγάλων παραγωγών
περιεχομένου του Χόλιγουντ. Χάρη στην
κορυφαία τους απόδοση λοιπόν, έχουν
αναγνωριστεί και χρησιμοποιούνται από την
Technicolor ως σημείο αναφοράς για τον
οικιακό κινηματογράφο και την αναπαραγωγή
μεγάλων ταινιών του Χόλιγουντ και
τηλεοπτικών σειρών.

Πρόσφατα παρουσιάσατε και στη χώρα
μας το πρώτο σας 4K Blu-ray player,
το οποίο μάλιστα υποστηρίζει την
απεικόνιση υψηλής δυναμικής Dolby
Vision. Ποια είναι η ανταπόκριση της
ελληνικής αγοράς σε λύσεις οικιακού
κινηματογράφου υψηλής απόδοσης;
Πράγματι, το Ultra Blu-ray HD player της LG
προσφέρει την πιο συναρπαστική και ζωντανή
εμπειρία θέασης από ποτέ. Αξιοποιώντας
την τεχνολογία Dolby Vision high-dynamicrange (HDR) imaging που τροφοδοτεί τους πιο
προηγμένους κινηματογράφους της Dolby
σε όλο τον κόσμο, το Dolby Vision μετατρέπει
την εμπειρία της τηλεόρασης στο σπίτι,
παρέχοντας μεγαλύτερη φωτεινότητα και
αντίθεση, καθώς και περισσότερα πλούσια
χρώματα.
Η μεγάλη εμπειρία της Dolby στο να
φέρνει τις προηγμένες τεχνολογίες από
τον κινηματογράφο στο σπίτι οδήγησε στη
δημιουργία ξεχωριστών χαρακτηριστικών
που επιτρέπουν στο Dolby Vision να
προσφέρει εξαιρετική εμπειρία θέασης στους
καταναλωτές στο σπίτι.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι η
ανταπόκριση των Ελλήνων καταναλωτών
σε αυτές τις λύσεις είναι αρκετά θετική,
καθώς αναγνωρίζουν την υπεροχή των OLED
τηλεοράσεων. Το προφίλ των καταναλωτών
έχει αλλάξει ραγδαία τα τελευταία χρόνια,
με τους περισσότερους να είναι πλήρως
ενημερωμένοι με αποτέλεσμα να μην έχουν
ως μοναδικό κριτήριο αγοράς το κόστος ή τις
ίντσες, αλλά αντίστοιχα τις τεχνολογίες που
προσφέρουν οι τηλεοράσεις.

41

TESLA SEMI & ROADSTER:
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ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ!

ΟΙ ΝΈΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΕΣ ΤΗΣ “ΠΑΡΈΑΣ” ΤΟΥ ELON MUSK ΠΡΙΝ ΛΊΓΕΣ ΗΜΈΡΕΣ
ΤΑ ΈΣΠΑΣΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ.

Tesla Semi. Ο ηλεκτρικός τράκτορας
του μέλλοντος είναι εδώ!
Ο Elon Musk και η Tesla συνεχίζουν να
εντυπωσιάζουν, αυτή τη φορά με την
επίσημη παρουσίαση του ηλεκτρικού
τράκτορα που φιλοδοξεί να αλλάξει
τις μεταφορές. Το Tesla Semi έκανε
πρεμιέρα αποτελώντας μία πρόταση
που μπορεί να πραγματοποιήσει 800
χιλιόμετρα με μία φόρτιση έχοντας φορτίο
έως 35 τόνων.
Πρόκειται για μία πρόταση με μινιμαλιστικό
σχεδιασμό που εντυπωσιάζει ακόμη
από την όψη της. Διαθέτει τέσσερις

ηλεκτροκινητήρες και μπορεί να κάνει
τα 0-100 σε 5 δευτερόλεπτα ή σε 20
δευτερόλεπτα έχοντας πλήρες φορτίο.
Επιπλέον μπορεί να κινείται σε ανηφόρες
με κλίση 5% με ταχύτητα 105 χιλιόμετρα
την ώρα.
Η φόρτισή του γίνεται από τα νέα
“Megachargers” που σχεδιάστηκαν
ειδικά γι’ αυτό και χρησιμοποιούν ηλιακή
ενέργεια χρεώνοντάς την έναντι 0,07
δολαρίων την κιλοβατώρα. Μόλις 30
λεπτά φόρτισης είναι αρκετά για να
πραγματοποιήσει ο οδηγός περί τα 650
χιλιόμετρα.

Το Tesla Semi υποστηρίζει το αυτόνομο
σύστημα Enhanced Autopilot της Tesla, δε
διαθέτειταχύτητες παρά μόνο γκάζι και τα
φρένα του έρχοναι με ισόβια εγγύηση ώστε να
μη χρειάζονται αλλαγή. Θεωρείται αδύνατο
να “ντελαπάρει”, καθώς διαθέτει ιδιαίτερα
χαμηλό κέντρο βάρους με τις μπαταρίες να
έχουν τοποθετηθεί χαμηλά στο όχημα.
Η παραγωγή του Tesla Semi θα ξεκινήσει το
2019, με το κόστος του να είναι 0,30 δολάρια
φθηνότερο ανά μίλι σε σχέση με τα diesel
φορτηγά.

Tesla Roadster: το ταχύτερο αυτοκίνητο
παραγωγής πιάνει τα 0-100 σε 1,9
δευτερόλεπτα
Πέρα από τον ηλεκτρικό τράκτορα Tesla Semi,
είδαμε από την Tesla και ένα preview από το
νέο της “εξωπραγματικό” σπορ αυτοκίνητο,
το ολοκαίνουριο Tesla Roadster που μπορεί
να φτάσει σε ταχύτητα 0-100 χιλιόμετρα
(για την ακρίβεια 0-60 μίλια) σε μόλις 1,9
δευτερόλεπτα και τα 0-100 μίλια σε 4,2
δευτερόλεπτα.
Το Tesla Roadster διαθέτει αυτονομία 1.000
χιλιομέτρων με μία φόρτιση διαθέτοντας
200kWh battery pack. Η τελική του ταχύτητα
αναμένεται να ξεπερνάει τα 400 χιλιόμετρα
την ώρα, διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες
(έναν μπροστά και δύο πίσω), είναι
τετρακίνητο, ενώ είναι τετραθέσιο (με τις
πίσω θέσεις κάπως …στριμωγμένες) και με
αφαιρούμενη γυάλινη οροφή.
Θα κυκλοφορήσει το 2020 με αρχική τιμή
κοντά στα 200.000 δολάρια, ενώ ήδη μπορεί
κάποιος να δώσει προκαταβολή 50.000
δολαρίων για την απόκτησή του.
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ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΆ ΤΡΈΝΑ

ΘΑ ΈΧΟΥΝ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΑ,
ΧΏΡΟΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΊΑΣ ΚΑΙ

ΣΑΛΌΝΙΑ ΧΑΛΆΡΩΣΗΣ
Μία ιδέα για το πώς
θα ταξιδεύουμε στο
μέλλον με τα τρένα
μαζί με γυμναστήρια,
χώρους ψυχαγωγίας
για τα παιδιά και
σαλόνια χαλάρωσης.
Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (Deutsche
Bahn) αποκάλυψαν πρόσφατα την
ιδέα τους για το τρένο του μέλλοντος.
Περιλαμβάνει πολλές ανέσεις, επειδή η
εταιρεία θεωρεί ότι τα μελλοντικά τρένα

θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τα
αυτόνομα αυτοκίνητα.
Οπότε η βιομηχανία των τρένων, πρέπει να
μπει και η ίδια στο παιχνίδι. Όπως ανέφερε
η Deutsche Bahn στην ιστοσελίδα της,
«Το ταξίδι με τρένο πρέπει να γίνει πιο
διασκεδαστικό και να γίνει μια ευχάριστη
εμπειρία για τους επιβάτες του!».
Αυτό οδήγησε την εταιρεία αμαξοστοιχιών
να αναπτύξει ένα μοντέλο για να δείξει
πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα
μελλοντικό ταξίδι με τρένο – αν και
αυτή τη στιγμή είναι απλώς μια ιδέα και
δεν πρόκειται ακόμα να ταξιδέψει στη
βαυαρική ύπαιθρο.
Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το
θέμα δείχνουν ποδήλατα γυμναστικής
για να γυμνάζεστε κατά το ταξίδι σας,

ιδιωτικά δωμάτια, περιστρεφόμενες
καρέκλες για να κοιτάζετε πανοραμικά
από τα παράθυρα, ένα βαγόνι με σνακ και
παιδική χαρά. Κονσόλες ψυχαγωγίας
επιτρέπουν στους επιβάτες να παίζουν
παιχνίδια, ενώ οι τεράστιες οθόνες
είναι τέλειες για να παρακολουθούν ένα
σημαντικό αγώνα ποδοσφαίρου.
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AMAZON
ΒΡΕΤΑΝΌΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΣ
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ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΕ
ΑΠΟΘΉΚΗ ΤΗΣ

46

Ο Βρετανός δημοσιογράφος Alan Selby
εργάστηκε, χωρίς να αποκαλύψει την
ταυτότητά του, για πέντε εβδομάδες,
σε αποθήκες της Amazon στο Essex και
αποκαλύπτει τις εξοντωτικές συνθήκες
εργασίας που επικρατούν εκεί. Εκεί που
δούλεψε 55 ώρες σε μία εβδομάδα...
Σε ένα μέρος που οι εργάτες πρέπει
να συσκευάσουν δύο τουλάχιστον
αντικείμενα ανά λεπτό, αλλιώς
...αντιμετωπίζουν κυρώσεις, κοιμούνται
όρθιοι πάνω στους πάγκους και συχνά
καλούνται ασθενοφόρα λόγω της

εξάντλησης του προσωπικού.
«Μέσα σε ένα κλειδωμένο ‘μεταλλικό
κλουβί’ 10 μέτρα από τον πλησιέστερο
συνάδελφο μου, ένα ρομπότ με πλησιάζει
και σπρώχνει έναν ‘πύργο’ με ράφια
προς το μέρος μου» περιγράφει ο Selby.
«Έχω 9 δευτερόλεπτα για να αρπάξω
και να συσκευάσω ένα αντικείμενο - ο
στόχος είναι 300 αντικείμενα την ώρα...
Καθώς λυγίζω στο πάτωμα και έπειτα
φτάνω ψηλά πάνω από το κεφάλι μου,
για να εκπληρώσω μια ατέλειωτη ροή
παραγγελιών, το σώμα μου ‘κλαίει’.

«Καλώς ήρθατε στην Amazon! Εδώ, ενώ οι
κάμερες παρακολουθούν κάθε κίνηση μου,
μια οθόνη μπροστά μου μου υπενθυμίζει
συνέχεια το πόσα πακέτα έχω ετοιμάσει ανά
ώρα και ακριβώς πόση ώρα έχει πάρει στον
καθένα μας κάθε πακέτο».
Πρόκειται για το μεγαλύτερο εργοστάσιο
συσκευασίας του αμερικανικού κολοσσού
στην Ευρώπη, το οποίο διαχειρίζεται 1,2
εκατομμύρια αποστολές αντικειμένων το
χρόνο.
Ως κορυφαίος λιανοπωλητής του Ηνωμένου
Βασιλείου, η Amazon είχε τζίρο £7,3 δισ. μόνο
πέρυσι.
Αλλά, όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος
της Sunday Mirror, αυτή η επιτυχία έρχεται
με τίμημα την καθημερινή δοκιμασία των
υπαλλήλων της...
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ΜΌΝΑΧΟ

Μετά από πολλά χρόνια εγκαταλείπει
το Linux για τα Windows
Όταν ο δήμος του Μονάχου στη
Γερμανία, αποφάσισε να σταματήσει να
χρησιμοποιεί Windows installations για
χάρη του Linux πίσω στο 2003, αυτή
θεωρήθηκε μια πρωτοποριακή στιγμή
για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα: ήταν
μία απόδειξη ότι το Linux θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί για κυβερνητικές
εργασίες μεγάλης κλίμακας.
Ωστόσο, μοιάζει ότι το όνειρο αυτό δεν
κράτησε “για πάντα”. Η γερμανική πόλη
έχει πλέον ξεκινήσει την υλοποίηση
ενός σχεδίου με στόχο να εγκαταστήσει
τα Windows σε περίπου 29.000
υπολογιστές έως το 2020.
Το σχέδιο ήταν αποτέλεσμα παραπόνων
σχετικών με την πολυπλοκότητα των
setups και “πονοκεφάλων” συμβατότητας.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της πόλης,
Dieter Reiter, το να υπάρχουν δύο
λειτουργικά συστήματα σε υπολογιστές
του δήμου είναι κάτι “εντελώς
αντιοικονομικό”. Το δημοτικό συμβούλιο
του Μονάχου χρειάστηκε όλα αυτά τα
χρόνια να διατηρήσει μια μειοψηφία
υπολογιστών Windows για εφαρμογές
και hardware που απαιτούσαν τη χρήση
της πλατφόρμας της Microsoft για να
τρέξουν - και έτσι η απόφαση ήταν μάλλον
“μονόδρομος”.
Πρόκειται μάλιστα για μία δαπανηρή
απόφαση, καθώς το κόστος
αντικατάστασης αναμένεται να
προσεγγίζει τα 49,3 εκατομμύρια ευρώ
και δεν είναι μια ασήμαντη δαπάνη ακόμη
και για μια μητρόπολη.

“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
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ΤΟ FACEBOOK

ΔΕΝ
«ΑΚΟΎΕΙ»
ΜΈΣΩ ΤΟΥ SMARTPHONE ΣΑΣ,

ΕΞΗΓΕΊ ΠΡΏΗΝ ΣΤΈΛΕΧΟΣ
Δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει η δυνατότητα
Ο Antonio García Martínez, ο πρώτος
ads targeting product manager της ομάδας
Facebook Ads της γνωστής υπηρεσίας
κοινωνικής δικτύωσης, σε άρθρο του
που δημοσιεύθηκε στο Wired, προσπαθεί
να καταρρίψει, μια θεωρία συνωμοσίας
όπως την χαρακτηρίζει, την αντίληψη
δηλαδή πολλών χρηστών, ότι το Facebook
«ακούει» μέσω του smartphone μας.
Θέτει τρία κρίσιμα ερωτήματα και απαντά
σε αυτά:
1. Είναι πιθανόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο;
2. Έχει ενδιαφέρον για τους διαφημιστές;
3. Λειτουργεί;
Όπως συμβαίνει και με άλλες θεωρίες
συνωμοσίας, υπάρχουν αρκετές
αποδείξεις για κάθε μια, τόσες ώστε να
σε κάνουν να το πιστέψεις. Παράδειγμα,
το βίντεο που ακολουθεί παρακάτω,
υποτίθεται ότι δείχνει ένα iPhone το οποίο
έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή του
Facebook, να ακούει σε λέξεις κλειδιά
των κατόχων του και στη συνέχεια να
προβάλλει σχετικές διαφημίσεις. Ωστόσο,
ο Martinez τα θεωρεί ανοησίες και εξηγεί

παρακάτω για ποιόν λόγο.
Για να συμβαίνει κάτι τέτοιο, το Facebook θα
χρειαζόταν να καταγράψει ό,τι ακούει από το
smartphone σας, ενώ είναι ενεργοποιημένο.
Μια τέτοια λειτουργικότητα, ισοδυναμεί με
μια διαρκή κλήση από εσάς στο Facebook.
Η μέση voice-over-internet κλήση απαιτεί
περίπου 24kbps, που αντιστοιχεί σε
3KBs δεδομένων το δευτερόλεπτο. Ας
υποθέσουμε ότι έχετε το smartphone
σας ενεργοποιημένο την μισή μέρα, αυτό
αντιστοιχεί σε 130MBs την ημέρα ανά
χρήστη. Αν σκεφθούμε ότι υπάρχουν 150
εκατομμύρια ενεργοί ημερήσιοι χρήστες
στις ΗΠΑ, αυτό θα ισοδυναμούσε με 20
petabytes την ημέρα, μόνο στις ΗΠΑ.
Για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα
τους αριθμούς, αρκεί να αναφερθεί, ότι
ολόκληρη η χωρητικότητα της υποδομής
του Facebook φθάνει τα 300 petabytes.
Ή ας το θέσουμε αλλιώς. Η συνεχή
καταγραφή του ήχου θα απαιτούσε 33
φορές περισσότερα δεδομένα, από αυτά
που το Facebook καταλαμβάνει ημερησίως.
Επιπλέον, η καταγραφή του ήχου, θα ήταν

εύκολη ανιχνεύσιμη από τους χρήστες, καθώς
θα κατανάλωνε μεγάλα ποσά δεδομένων για
να διατηρηθεί η κλήση με τον ...Zuckerberg. Και
το smartphone σου θα κολλούσε συνεχώς αν
συνέβαινε κάτι τέτοιο.
Υπάρχει βέβαια, ένας πιο «έξυπνος» τρόπος
να γίνει κάτι τέτοιο. Το Amazon Echo (όπως
και το Google Home). Το Echo εξοπλίζεται με
αρκετό hardware για την ανίχνευση πολύ λίγων
λέξεων, που θα του δώσουν την εντολή να
αρχίσει να ακούει. Μόλις ανιχνεύσει αυτήν την
λέξη, είναι αρκετά «έξυπνο» να ηχογραφήσει
την εντολή που την ακολουθεί και να την στείλει
στην Amazon, όπου θα γίνει η speech-to-text
μετάφραση.Τα δεδομένα, ή η απαίτηση για
περισσότερες λεπτομέρειες επιστρέφουν
πίσω και έτσι η συζήτησή σου με την Alexa
συνεχίζει. Το Echo λειτουργεί περίπου σαν
ένα μικρόφωνο, ηχείο και έναν «αδύναμο»
υπολογιστή που επιτελεί ιδιαίτερα καλά μικρές
διεργασίες αναγνώρισης φωνής.
Μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο με
το Facebook app; Να ακούει δηλαδή
συγκεκριμένα keywords που ενεργοποιούν
τις διαφημίσεις; Όχι ακριβώς. Το σύστημα
στοχευμένων διαφημίσεων του Facebook,
είχε εκατομμύρια keywords όταν ο Martinez
ολοκλήρωσε τη συνεργασία μαζί του και
είναι πιθανό ο αριθμός αυτός να παρέμεινε
σταθερός ή να αυξήθηκε σε κάποιο βαθμό.
Αλλά σε αντίθεση με το Amazon Echo, το οποίο
ακούει μόνο μια από τις τέσσερις λέξεις που
θα το κάνει να εκκινήσει τη λειτουργία του,
εκατομμύρια, ή μάλλον δισεκατομμύρια
λέξεις και φράσεις θα απαιτούσε το σύστημα
των στοχευμένων διαφημίσεων. Επειδή
ακριβώς το σύστημα του Facebook δεν έχει μια
συγκεκριμένη λέξη, η συσκευή θα έπρεπε να
ακούσει κάθε λέξη που θα λέγατε προκειμένου
να σας προβάλλει σχετικές διαφημίσεις.
Αυτό θα σήμαινε, ότι ο κώδικας speech-totext translation θα έπρεπε να τρέχει στη
συσκευή σας, μια πολύ επίπονη για τη συσκευή
διαδικασία, ακόμη και για την καλύτερη
υποδομή cloud.
Θα μπορούσατε να ξεπεράσετε το πρόβλημα
αυτό, περιορίζοντας τη λίστα των keywords,
αλλά και πάλι είναι μια πολύ απαιτητική
διαδικασία, τόσο για τα πιο παλιά smartphones

όσο και για τις ναυαρχίδες, τύπου iPhone X.
Η στόχευση μιας συγκεκριμένης συσκευής,
θα έλυνε κάπως το πρόβλημα. Ο Martinez
συνεχίζει επισημαίνοντας, ότι οποιαδήποτε
τέτοια διεργασία της συσκευής σας, θα είχε
άμεση επίπτωση στις επιδόσεις, κάτι που
εύκολα θα μπορούσατε να το διαπιστώσετε
από τις background διαδικασίες. Αυτό
βέβαια, θα μπορούσε να αλλάξει, καθώς τα
smartphones γίνονται όλο και πιο ισχυρά,
αλλά η targeting engine του Facebook δεν θα
τρέχει στο smartphone σου, τουλάχιστον όχι
σύντομα.

Αλλά τι θα συνέβαινε όμως αν όλες
αυτές οι δυσκολίες εξαφανιστούν;
Ας υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να
δημιουργηθεί ένα τέλειο ψηφιακό αντίγραφο
από κάθε ομιλία που το Facebook ακούει
μέσω του smartphone. Θα ενδιέφερε αυτό το
ψηφιακό αντίγραφο τους διαφημιζόμενους;
Όχι και πολύ, αποδεικνύεται. Ο Martinez
επισημαίνει ότι δοκίμασαν κάτι τέτοιο,
κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του στο
Facebook. Αποκαλούνταν Project Chorizo
και περιελάμβανε την προώθηση δεδομένων
των χρηστών (posts, link shares) στο σύστημα
targeting, προκειμένου να διαπιστώσουν αν θα
βελτιωνόταν η απόδοση των διαφημίσεων.
Αλλά πριν καν φθάσουν να διαπιστώσουν την
απόδοση των διαφημίσεων, εντυπωσιάστηκαν
από το πόσο μικρό ποσοστό περιεχομένου
ενεργοποίησε το ενδιαφέρον του συστήματος
στοχευμένων διαφημίσεων. Η επιρροή των
δεδομένων στο targeting σύστημα ήταν
ελάχιστη, όχι μηδενική, αλλά πολύ λιγότερη
από εκείνο το επίπεδο που οι διαφημιστές θα
πλήρωναν για κάτι τέτοιο.
Καταλήγει, ότι το Facebook δεν χρειάζεται
τεχνολογικά θαύματα για να σας στοχεύσει
μέσω των διαφημίσεων. Το κάνει ήδη
με πολύ καλύτερους τρόπους αλλά και
αποτελεσματικούς. Συνοπτικά να αναφερθεί
ότι δεν υπάρχει τρόπος το Facebook να ακούει
μέσω του smartphone σας. Η παρακολούθησή
σας για να σας προβάλλει σχετικές
διαφημίσεις, γίνεται με άλλους τρόπους, που
δεν γνωρίζετε, τονίζει. «Είναι η σφαίρα που
δεν ακούτε, αυτή που σας χτυπά!»
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Ξεχάστε το “It”
ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ
ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΑ
ΔΙΑΣΗΜΌΤΕΡΑ ΘΡΊΛΕΡ!
Bρήκαμε τις αληθινές ιστορίες πίσω
από τα διασημότερα θρίλερ και στις
παρουσιάζουμε. Μερικές είναι πάρα πολύ
creepy…

1. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος
με το πριόνι (1974)
Ο χαρακτήρας του Leatherface είναι
βασισμένος στον πασίγνωστο serial killer
Ed Gein, ο οποίος λέγεται ότι έφτιαχνε
μάσκες με το δέρμα των θυμάτων του.

2. Η Κούκλα του Σατανά (1988)
Το σενάριο βασίστηκε σε μία κούκλα, τον
Robert, που θεωρούνταν καταραμένη με
μαύρη μαγεία. Ο ιδιοκτήτης της ισχυριζόταν
πως όταν ήταν παιδί, η κούκλα στοίχειωνε
την οικογένειά του.

3. Αίμα στους λόφους (1977)
Σχεδόν 1.000 ανθρώπους μέσα σε 25
χρόνια είχε σκοτώσει η ομάδα κανιβάλων
που ζούσε στα βουνά της Σκωτίας με

αρχηγό τον Alexander Sawney Bean. Η
φρικιαστική ιστορία των ανθρώπων των
σπηλαίων χρονολογείται τον 16ο αιώνα.
Τελικά, η δράση τους ανακαλύφθηκε και
καταδικάστηκαν σε θάνατο.

4. Η Σιωπή των Αμνών (1991)
Αν συνδυάσεις το προφίλ του Ed Gein και
του Ted Bundy, τότε θα προκύψει η ιστορία
του Buffalo Bill. Η σχέση μεταξύ του Lecter
και της Starling είναι εμπνευσμένη από τον
Bundy και τη Robert Keppel, μία ντετέκτιβ
που περνούσε πολύ χρόνο μαζί του.

5. Κλείδωσες; (2008)
Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Bryan Bertino,
ισχυρίζεται ότι εμπνεύστηκε την ιστορία
του από τις συνεχείς διαρρήξεις που
γινόντουσαν στη γειτονιά του όταν ήταν
παιδί. Το προφίλ των εισβολέων θυμίζει
τους δολοφόνους της οικογένειας Manson
και το φονικό της δεκαετίας του ’70.

6. Τρόμος στο Amityville (1979)
Μία ταινία που μιλάει για τις περιπέτειες
της οικογένειας Lutz στο στοιχειωμένο τους
σπίτι στο Amityville. Μία επίσης πραγματική
υπόθεση την οποία είχαν αναλάβει οι
ερευνητές παραφυσικών φαινομένων Ed και
η Lorraine Warren. Παρεμπιπτόντως, μέχρι
σήμερα δεν ξέρουμε ποια είναι τα αληθινά και
ποια τα φανταστικά στοιχεία της ιστορίας.

7. Ο εξορκισμός
της Έμιλυ Ρόουζ (2005)
Anneliese Michel λεγόταν η 16χρονη
Γερμανίδα η οποία στην πραγματικότητα
έπασχε από σχιζοφρένεια αλλά το 1968
θεωρούνταν δαιμονισμένη. Η άτυχη κοπέλα
πέθανε μετά από τους εντατικούς εξορκισμούς
που εκτελούσαν δύο ιερείς.

8. Το Κάλεσμα (2013)
Οι ερευνητές παραφυσικών φαινομένων από
τους οποίους εμπνεύστηκε την ταινία του ο
James Wan είναι και πάλι ο Ed και η Lorraine

Warren. Οι δυο τους, κατά τη διάρκεια μίας
επιθεώρησης στο σπίτι της οικογένειας Perron
ισχυρίστηκαν ότι το σπίτι ήταν στοιχειωμένο από
ένα σατανικό πνεύμα που λέγεται Bathsheba
Sheran. Ευτυχώς, η κούκλα Annabelle στην
πραγματικότητα δεν ήταν ζωντανή.

9. Ο Χρησμός της Πεταλούδας (2002)
H ιστορία του ρεπόρτερ που εξερευνά το
μυστήριο του Mothman είναι βασισμένη στο
βιβλίο του συγγραφέα John Keel. Όμως ο
ίδιος ο συγγραφέας έκανε προσωπική έρευνα
για τον αστικό μύθο η οποία περιλάμβανε
μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

10. Άγριος Ωκεανός (2003)
Η ταινία που μιλάει για δύο καταδύτες οι οποίοι
χάνονται στη θάλασσα, είναι βασισμένη στην
ιστορία του Tom και της Eileen Lonergan. Ήταν
Ιανουάριος του 1998 όταν το παντρεμένο
ζευγάρι χάθηκε στο Μεγάλο Κοραλλιογενή
Ύφαλο. Η εταιρεία καταδύσεων τους έψαχνε για
δύο μέρες αλλά τελικά τα ίχνη τους χάθηκαν.

53

54

4

Rush
Hour

Το Rush Hour 4 που όλοι αγαπήσαμε
επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια.
Αυτό επιβεβαίωσε ο ευρέως γνωστός
και δημοφιλής ηθοποιός Jackie Chan,
τονίζοντας συγκεκριμένα ότι μια τέταρτη
ταινία είναι πολύ πιο κοντά από ότι νομίζαμε.
Ο Jackie Chan πρωταγωνίστησε μαζί με
τον Chris Tucker στην κωμωδία του 1998,
με το δίδυμο να επιστρέφει για ακόμη δυο
sequels, το 2001 και το 2007.
Με 10 χρόνια να έχουν περάσει από την
τελευταία τους συνεργασία στη ταινία αυτή,
ο Κινέζος ηθοποιός είχε ευχάριστα νέα

Οι Jackie Chan
και Chris Tucker
συναντιούνται ξανά
μετά από 10 χρόνια
να ανακοινώσει σε όλους τους οπαδούς
των προηγούμενων ταινιών, αναφέροντας
συγκεκριμένα, ότι το σενάριο της τέταρτης
έχει ήδη γραφεί. Στα πλαίσια μιας
γρήγορης υπενθύμισης, να αναφέρουμε
ότι οι ταινίες Rush Hour, οι οποίες έχουν
σκηνοθετηθεί από τον Brett Ratner,
ακολουθούν δυο αστυνομικούς ντετέκτιβ
και τις περιπέτειες μέσα στις οποίες τυγχάνει
αυτοί να βρίσκονται συνεχώς. Τα έσοδα των
ταινιών στο παγκόσμιο box office ξεπερνούν
τα 850 εκατομμύρια δολάρια, με τα
γυρίσματα να ξεκινούν το επόμενο έτος.
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ΌΧΙ, ΔΕΝ ΕΊΣΤΕ

ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΊ!
Γνωστές ιστοσελίδες
παρακολουθούν κάθε σας κίνηση
Αν έχετε την ...αίσθηση ότι κάποιος
σας παρακολουθεί στο Διαδίκτυο, μην
τρομάξετε, δεν είστε παρανοϊκός.
Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι εκατοντάδες
γνωστές ιστοσελίδες (όπως οι microsoft.
com, adobe.com και godaddy.com)
ενσωματώνουν scripts που καταγράφουν
τα keystrokes των επισκεπτών, τις
κινήσεις του ποντικιού και το scrolling
σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και πριν
καταχωρήσετε οριστικά (submit) τα
στοιχεία σας. Τα αποκαλούμενα session
replay scripts παρέχονται από υπηρεσίες
analytics τρίτων και έχουν σχεδιαστεί
να βοηθήσουν τους διαχειριστές των

ιστοσελίδων να κατανοήσουν καλύτερα
πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με
τα χαρακτηριστικά αυτών, αλλά και να
αναγνωρίσουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες
που προκαλούν σύγχυση. Το κάθε κλικ &
scroll καταγράφεται και αργότερα γίνεται
κάτι σαν «play back».
Μια έρευνα ανέφερε ότι 482 ιστοσελίδες
που παρουσιάζουν υψηλό traffic
ενσωματώνουν τέτοιου είδους scripts,
συνήθως χωρίς να το αναφέρουν ρητά.
Δεν είναι εύκολο να διακρίνεις τέτοιες
ιστοσελίδες, ο πραγματικός αριθμός μπορεί
να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Η συλλογή
περιεχομένου των σελίδων από replay

scripts τρίτων, μπορεί να παρέχει σε αυτά
τα τρίτα μέρη πρόσβαση σε ευαίσθητες
πληροφορίες, όπως αριθμοί πιστωτικών
καρτών, ιατρικό ιστορικό και άλλα, ανέφερε
ο Steven Englehardt, από το Princeton
University. Αυτό μπορεί να καταστήσει
ευάλωτους τους χρήστες σε κλοπή
ταυτότητας, online scams και άλλες μη
αποδεκτές συμπεριφορές. Το ίδιο ισχύει
και για τη συλλογή των δεδομένων κατά τη
διάρκεια του checkout ή της διαδικασίας
εγγραφής.
Ο Englehardt εγκατέστησε replay scripts
από 6 υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται
πιο πολύ και ανακάλυψε ότι αποκαλύπτουν

προσωπικά δεδομένα σε διαφορετικό
βαθμό το καθένα. Κατά τη διάρκεια
της δημιουργίας ενός λογαριασμού, τα
scripts κατέγραφαν ένα μέρος αυτών που
πληκτρολογούνταν σε διάφορα πεδία.
Scripts από το FullStory, Hotjar, Yandex
και Smartlook ήταν αυτά που κατέγραφαν
σχεδόν όλα όσα πληκτρολογούνταν στα
πεδία, όπως ονόματα, email διευθύνσεις,
αριθμοί τηλεφώνων, αριθμοί κοινωνικής
ασφάλισης και ημερομηνίες γέννησης.
Ακόμη και όταν υπηρεσίες λάμβαναν μέτρα
για να προστατέψουν κάποια δεδομένα,
το έκαναν με τέτοιο τρόπο, ώστε πάλι
έθεταν σε κίνδυνο σε κάποιο βαθμό την
ασφάλεια των χρηστών. Το UserReplay
για παράδειγμα, κατέγραφε τα τέσσερα
τελευταία ψηφία της πιστωτικής κάρτας
του χρήστη. Ακόμη και ιστοσελίδες που
υπόσχονται να μην διαρρέουν ευαίσθητες
πληροφορίες και έχουν σχετική νομική
διευκρίνηση, αποδεικνύεται ότι το κάνουν.
Για παράδειγμα, ένα κατάστημα ρούχων, το
Bonobos, διέρρεε τα πλήρη στοιχεία των
πιστωτικών καρτών στο FullStory.
Δεν είναι ξεκάθαρο, ποια μέσα έχουν
οι χρήστες για να εμποδίσουν αυτή τη
συμπεριφορά. Οι ερευνητές ανέφεραν, ότι
τα ad-blockers μπορούν να φιλτράρουν
μερικά αλλά όχι όλα τα scripts. Επίσης η
επιλογή do not track δε βοηθά. Τι σημαίνει
όμως αυτό πρακτικά; Σημαίνει ότι κάθε
keystroke που πληκτρολογείται στο πεδίο,
χαρακτήρας με χαρακτήρα καταγράφεται,
ακόμη και αν ο επισκέπτης το διαγράψει
μετά και δεν πατήσει το submit.
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FACEBOOK
MESSENGER
ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΠΛΈΟΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ ΣΕ ΑΝΆΛΥΣΗ 4K
Το Facebook ανακοίνωσε ότι αυξήθηκε
το όριο ανάλυσης για αποστολή
φωτογραφιών στους παραλήπτες στο
Messenger.
Αν δεν το γνωρίζατε ήδη, θα πρέπει
να αναφερθεί ότι εφαρμογές όπως τα
Facebook Messenger, Telegram και
το Whatsapp, προβαίνουν σε κάποιου
είδους συμπίεση των φωτογραφιών,
πριν αυτές φθάσουν στο άτομο στο οποίο
αποστέλλονται.
Μέχρι πρόσφατα, η ανάλυση που
επέτρεπε η εφαρμογή ήταν 2048x2048
pixels, ενώ πλέον μπορείτε να στείλετε
φωτογραφίες 4096x4096 pixels.
Αρκετά smartphones στις μέρες μας
χρησιμοποιούν κάμερες ως 12MP, η
μέγιστη διάσταση των οποίων είναι
μεταξύ 4000 και 4048 pixels. Επομένως,
αν χρησιμοποιείτε ένα iPhone X,
Pixel 2, Samsung Galaxy S8 ή Note8
smartphone, ο παραλήπτης θα την λάβει
σε πλήρη ανάλυση. Και το καλύτερο,
όπως αναφέρει το Facebook είναι ότι ο
παραλήπτης θα την λάβει το ίδιο γρήγορα
με πριν.

Να σημειωθεί, ότι το χαρακτηριστικό αυτό
αρχίζει σταδιακά να κάνει την εμφάνισή του
σε χρήστες iPhone και Android στις ΗΠΑ,
στον Καναδά, στη Γαλλία, στην Αυστραλία,
στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σιγκαπούρη,
στο Χονγκ Κονγκ, στην Ιαπωνία και στη
Νότια Κορέα. Αναμένεται σε ακόμη
περισσότερες χώρες τις επόμενες
εβδομάδες.

Wolfenstein II
The New Colossus
Επικές μάχες!
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http://wolfenstein.bethesda.net
με σκοπό να βοηθήσετε την Αντίσταση
να ανασυνταχθεί, να οργανωθεί και να
συνεχίσει τον αγώνα για απελευθέρωση.
Νέοι χαρακτήρες έρχονται στην υπόθεση,
ενώ θα λάβετε μέρος και σε interactive
flashbacks που δείχνουν σκηνές από το
παρελθόν του Blazkowicz, κυρίως από
την παιδική του ηλικία, ώστε να γνωρίσετε
καλύτερα τον χαρακτήρα.

Gameplay
Αλήθεια, το ξέρετε ότι η σειρά Wolfenstein
έχει τις αρχές της πίσω στο 1981; Μόλις
το 1992 όμως έγινε δημοφιλής, καθώς
εκείνο το sequel ήταν ένα από τα πρώτα
παιχνίδια που μπήκαν στα χωράφια του 3D,
και μάλιστα με το «φτωχό» hardware της
εποχής. Το 2014 έγινε ένα επιτυχημένο
reboot της σειράς, αλλά ακόμα πιο
εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι εδώ και 25
χρόνια πρωταγωνιστής έχει παραμείνει ο
ίδιος χαρακτήρας!

Υπόθεση
Το Wolfenstein II: The New Colossus
συνεχίζει την ιστορία του Wolfenstein: The
New Order και κατ’ επέκταση του The Old
Blood). Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο όπου
ο Άξονας έχει κερδίσει τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, και οι Σύμμαχοι πληρώνουν
καθημερινά το τίμημα της ήττας, όχι μόνο
οι στρατιώτες αλλά και οι πολίτες (σε
φάση Man in the High Castle). Το παιχνίδι
εξελίσσεται στην υπό γερμανική κατοχή
πλέον Αμερική. Εσείς αναλαμβάνετε ξανά
το ρόλο του William Joseph Blazkowicz,

Όπως σε κάθε περίπτωση που κάτι
δουλεύει καλά, έτσι κι εδώ η Bethesda
πρόσεξε πολύ να μην πειράξει τον
βασικό μηχανισμό του gameplay, και
απλά να βελτιώσει τα σημεία όπου
υπήρχε τέτοιο περιθώριο. Έτσι έχουμε
έναν τρόπο χειρισμού αντάξιο των κατ’
εξοχήν πολεμικών shooters. Μπορείτε
να περπατάτε σκυφτοί, να τρέχετε και να
κάνετε slide κάτω από εμπόδια, και γενικά
να εκμεταλλεύεστε τις stealth δυνατότητες
του παιχνιδιού για να ολοκληρώνετε τις
αποστολές με εναλλακτικούς τρόπους.
Τα stealth takedowns είναι ιδιαίτερα
εντυπωσιακά, πλησιάζοντας τους εχθρούς
και… κατακρεουργώντας τους με τσεκούρι!
Αν σας αντιληφθούν θα χτυπήσει ο
συναγερμός, καλώντας ενισχύσεις, όμως
αυτό ίσως δεν είναι τόσο κακό, αφού το
gunplay είναι… όλα τα λεφτά.
Όπλα υπάρχουν διάφορα, αρκετά ώστε
να υπάρχει σωστή διαφοροποίηση,
αλλά όχι τόσα ώστε να μην ξέρετε τι να
πρωτοδιαλέξετε. Εκτός από τα συμβατικά
(πιστόλι, αυτόματο, κτλ.) έχουμε και ένα
με ριπές ηλεκτρισμού, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις μπορείτε προσωρινά να

μαζεύετε βαρέα όπλα, ακόμα και λέιζερ!
Κάτι που δυστυχώς δεν βλέπουμε συχνά, και
ευτυχώς υπάρχει εδώ, είναι η δυνατότητα να
κρατάτε δύο όπλα ταυτόχρονα, και μάλιστα
διαφορετικού είδους στο κάθε χέρι. Έτσι
μπορείτε να πυροβολείτε με ένα κάθε φορά,
ανάλογα με το trigger που πατάτε, ή και με τα
δύο μαζί.
Κάπου εδώ φτάνουμε στον αγαπημένο μου
νέο μηχανισμό του gameplay. Κάποιοι ισχυροί
εχθροί μπορούν να σας κάνουν knockdown,
όμως αντίθετα από τα περισσότερα shooters,
όταν γίνεται αυτό, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε
όχι μόνο να πυροβολείτε αλλά και να στοχεύετε
όσο βρίσκεστε πεσμένοι, ώστε να μην είστε
αβοήθητοι μέχρι να σηκωθείτε! Επιπλέον
φοράτε μία ειδική στολή / πανοπλία, που
σας προσφέρει όχι μόνο έξτρα προστασία
από επιθέσεις και ραδιενέργεια, αλλά και
τη δυνατότητα να καταστρέφετε καταπακτές
στο έδαφος, ώστε να μετακινείστε κρυφά
μέσα από αεραγωγούς. Ολοκληρώνοντας
κάποιους επιπλέον στόχους, όπως π.χ. να
σκοτώσετε έναν minimum αριθμό εχθρών με
συγκεκριμένο όπλο, κερδίζετε perks, δηλαδή
πρόσθετες ικανότητες για stealth, στρατηγική,
κτλ. Γενικά η δράση είναι δυνατή, εντυπωσιακή
και απολαυστική, σε σημείο που, συγκριτικά, το
stealth μάλλον αποδυναμώνει παρά ενισχύει
το παιχνίδι!

περίπλοκων μηχανών. Έκπληξη μας έκαναν
και οι κατεστραμμένες πόλεις από τον πόλεμο,
που έχουν παραμείνει γεμάτες ερείπια και
ραδιενέργεια. Έτσι θυμίζουν λιγότερο τυπικά
βομβαρδισμένα τοπία, και περισσότερο… τα
Capital Wastelands του Fallout! Γενικά πάντως
έχει δοθεί περισσότερη προσοχή στην ποιότητα
των όπλων, της μάχης και των χαρακτήρων, με
τα περιβάλλοντα να είναι μεν λεπτομερή αλλά
όχι ιδιαίτερα… high-end.
Ο ήχος είναι ένα κυριολεκτικό… «κοντσέρτο
για πολυβόλα», αφού κάθε εφέ εκφράζει
μοναδικά τους διαφορετικούς τύπου όπλων,
αλλά και τον αντίκτυπο τους σε κάθε επιφάνεια,
είτε πρόκειται για μέταλλο είτε για ανθρώπους.
Οι διάλογοι όπως είπαμε έχουν ένα μικρό
overdose από Hollywood στα κείμενα, αλλά οι
ερμηνείες είναι σαγηνευτικές, ειδικά για τους
νέους χαρακτήρες της υπόθεσης.

Hour of the… Wolfenstein
Το Wolfenstein II: The New Colossus δεν
επιφυλάσσει ιδιαίτερες εκπλήξεις. Αν σας
άρεσε το προηγούμενο παιχνίδι, και γενικά
το «εναλλακτικό σύμπαν» όπου η έκβαση του
Β’ΠΠ είναι διαφορετική, τότε θα λατρέψετε
το νέο τίτλο της Bethesda. Ακόμα και καθαρά
ως shooter όμως, είναι μία από τις κορυφαίες
επιλογές του 2017, και αυτό το λέμε έχοντας
υπ’όψη τα νέα Destiny και CoD!

Γραφικά & ήχος

Όπως καταλαβαίνει κάποιος, η γερμανική
επιρροή είναι βαριά σε έναν τέτοιο κόσμο,
ειδικά όσον αφορά το περίφημο… german
engineering. Έτσι μπορείτε να περιμένετε
εκτενές steampunk σε όλες τις πτυχές,
με τις εχθρικές βάσεις ειδικά να είναι
επιβλητικά συνονθυλεύματα μετάλλου και

18+ | IGE
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The Evil Within 2
Ατελείωτος τρόμος!
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http://theevilwithin2.bethesda.net/

Ψάχνεις ένα ικανοποιητικό σύγχρονο
survival horror game να παίξεις; Τότε το
The Evil Within 2 είναι μια καλή επιλογή
για σένα. Με τον Shinji Mikami του
πρώτου παιχνιδιού να έχει παραδώσει τα
ηνία στον John Johanas, το sequel του
The Evil Within έχει ένα καινούριο και
συνάμα όμοιο χαρακτήρα με το μπαμπά
του, με εκπληκτική δράση και εξαιρετικούς
μηχανισμούς του gameplay. Α, ναι, και
αρκετό τρόμο ώστε να θες να συνεχίσεις
να παίζεις!

18+ | IGE

Το The Evil Within 2, θα το λατρέψει
ένας νεότερος λάτρης του survival horror
είδους, λόγω του εξαιρετικά ποιοτικού
story progression, του υπέροχου
συστήματος autosave (γιατί είναι προφανές
ότι θα πεθάνεις-πολλές φορές), του
πολύ καλού AI και, σαφώς, λόγω της
γενικότερης εικόνας και ατμόσφαιρας που
διαθέτει. Παράλληλα, ένας βετεράνος των
survival horror games θα το απολαύσει
αρκετά, αλλά ίσως να δυσαρεστηθεί από
το κοινότοπο σενάριο και τα αντιγραμμένα
χαρακτηριστικά από κλασικά παιχνίδια του
είδους.
Ένα από τα πιο αγαπημένα χαρακτηριστικά
του παιχνιδιού είναι σίγουρα το πόσο
φυσικά κυλάει η ιστορία, χωρίς να σε πιέζει
και χωρίς να κάνει κοιλιά. Η δυσκολία του
παιχνιδιού ανεβαίνει όσο προχωράς στην
ιστορία πολύ αποτελεσματικά, οπότε το
παιχνίδι δε σε παίρνει «από τα μούτρα»,
αλλά δε σε αφήνει κιόλας χαλαρό (μπορείς
επίσης να διαλέξεις ανάμεσα σε 3 επίπεδα
δυσκολίας, κάτι που φέρνει το παιχνίδι
ακόμα περισσότερο στα μέτρα σου). Ένα
ακόμα μεγάλο προτέρημα του παιχνιδιού
είναι τα mini games που ξεκλειδώνεις
περίπου στα 3/5 της ιστορίας, τα οποία
καταφέρνουν να σε χαλαρώσουν λίγο από
τις γεμάτες αδρεναλίνη σκηνές μάχης,
χωρίς να σε βγάζουν τελείως από το mood.
Εάν λοιπόν επιθυμείτε να περάσετε 10+
ώρες μπροστά από την κονσόλα ή το
PC σας με ένα ποιοτικό παιχνίδι τρόμου
το οποίο διαθέτει καλή εικόνα και ήχο,
gameplay και μπόλικη αυθεντική survival
horror ατμόσφαιρα, τότε το The Evil Within
2 είναι εξαιρετικό!

ΧΟΥΑΝ ΠΑΜΠΛΟ ΕΣΚΟΜΠΑΡ

Πάμπλο Εσκομπάρ,
Όσα Δεν μου είπε Ποτέ
ο Πατέρας μου
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Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ
Σ’ αυτό το δεύτερο βιβλίο του ο γιoς του Πάμπλο Εσκομπάρ ταξιδεύει
στην Κολομβία, συναντιέται με ανθρώπους του υποκόσμου που είχαν
κάποτε αρνηθεί να μιλήσουν μαζί του και μαθαίνει για τον πατέρα του
πολλά πράγματα που αγνοούσε, καθώς δεν του τα είχε εκμυστηρευτεί
ποτέ. Ο πρωτότοκος γιoς του αρχηγού του καρτέλ του Μεδεγίν αφηγείται
αποκαλυπτικές ιστορίες που δεν είχατε ακούσει εώς σήμερα.

R.J. PALACIO

Είσαι Ένα Θαύμα
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ξέρω πως δεν μπορώ να αλλάξω το πρόσωπό μου. ΑΛΛΑ ίσως, ίσως...οι
άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν. Βασισμένο στο
βραβευμένο βιβλίο για μεγαλύτερα παιδιά "Θαύμα", που το φθινόπωρο
του 2017 θα κυκλοφορήσει σε ταινία. Η ιστορία μπορεί να γίνει ωραία
αφορμή για συζήτηση γύρω από πολλά θέματα. Σύντομο και «δυνατό»
κείμενο.

MICHELLE RICHMOND

Γαμήλιο Συμβόλαιο
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
Οι νιόπαντροι Άλις και Τζέικ είναι το τέλειο ζευγάρι. Η Άλις, επιτυχημένη δικηγόρος, και ο Τζέικ, ψυχολόγος, ξεκινούν την κοινή τους
ζωή με άπειρες δυνατότητες. Αφού λαμβάνουν ένα υπέροχο γαμήλιο
δώρο από κάποιον επιφανή πελάτη της Άλις, αποφασίζουν να ενταχτούν σε μια μυστηριώδη, άκρως επιλεκτική ομάδα, γνωστή ως «Το
Συμβόλαιο». Ο στόχος του φαίνεται απλός: να διατηρεί τους γάμους
των μελών του ευτυχισμένους και αλώβητους. Η Άλις και ο Τζέικ αρχικά σαγηνεύονται από την αίσθηση της κοινότητας, μέχρι που ένας
απ’ τους δύο παραβαίνει τους κανόνες. Τότε ανακαλύπτουν ότι, για
όσους απαρτίζουν το Συμβόλαιο, η ιδιότητα του μέλους είναι ισόβια,
αναπότρεπτη και απαραβίαστη. Για τον Τζέικ και την Άλις ο γάμος των
ονείρων τους πρόκειται να γίνει ο χειρότερος εφιάλτης τους.

MALIN PERSSON GIOLITO

Κινούμενη Άμμος
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Η ατμόσφαιρα είναι θολή και γκρίζα από τον καπνό της πυρίτιδας. Σε ένα από
τα πλουσιότερα προάστια της Στοκχόλμης, κάποιος ανοίγει πυρ εναντίον των
σπουδαστών μιας σχολής. Όλοι έχουν πέσει νεκροί από σφαίρες, εκτός από τη
Μάγια, που συλλαμβάνεται για υποκίνηση, άμεση συνέργεια και ανθρωποκτονία.
Ο Σεμπάστιαν και η Μάγια, μεταφέροντας μια τσάντα με όπλα και μια δεύτερη με
έναν εκρηκτικό μηχανισμό, πήγαν στο σχολείο με σκοπό να σκοτώσουν όσο περισσότερο κόσμο γινόταν. Οι σκοτωμοί έλαβαν τέλος όταν πέθανε ο Σεμπάστιαν.
Θα έπρεπε να ήταν κι εκείνη νεκρή, αλλά δεν ήταν... Εννέα μήνες μετά, η Μάγια
κάθεται έξω από τη δικαστική αίθουσα, περιμένοντας την ετυμηγορία. Αισθάνεται
δειλή που πέρασε όλο αυτό το διάστημα στη φυλακή, περιμένοντας τη δίκη της,
και αναρωτιέται… Τι έκανα, τελικά, και όλοι με θεωρούν στυγνή δολοφόνο;

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Στο Τέλος νικάω Εγώ
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ιστορία δεν είναι οι απόψεις των ιστορικών, είναι οι ζωές των ανθρώπων. Ένας
ζαχαροπλάστης που φτιάχνει την καλύτερη κρέμα στην πόλη. Ένας Κρητικός
χωροφύλακας που κάνει σαματά. Μία παρέα από φοιτητές και ο παλιός τους
δάσκαλος. Ένα Γάλλος γιατρός που έζησε πολλά. Μία αρτίστα που κεντάει
γιασεμιά στον ποδόγυρο. Ένας απότακτος Πελοποννήσιος με σχέδια κρυφά.
Γονείς και παιδιά, φίλοι και συνεργάτες, αδέλφια, μοναχικοί λύκοι, ερωτευμένα
ζευγάρια. Ένας φόνος, μία παρ’ ολίγον κατάχρηση και μερικά μυστικά. Από
τη Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Πολέμου ως τα capital control, οι ήρωές μας
παίρνουν φόρα και προχωρούν μπροστά.

ΝΤΑΒΙΝΤ ΛΑΓΚΕΡΚΡΑΝΤΖ

Το Κορίτσι που διψούσε
Για Εκδίκηση
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η Λίσμπετ Σαλάντερ εκτίει μειωμένη ποινή στις γυναικείες φυλακές Φλουντμπέργια και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει οποιαδήποτε σύγκρουση με
τις συγκρατούμενές της. Όταν προστατεύει μια κοπέλα από το Μπανγκλαντές
που κρατείται στο διπλανό κελί, μπαίνει αμέσως στο στόχαστρο της Μπενίτο,
της ανεπίσημης αρχηγού της φυλακής. Ο Χόλγκερ Παλμγκρέν επισκέπτεται
τη Λίσμπετ για να την ενημερώσει πως έχει λάβει κάποια έγγραφα τα οποία
ρίχνουν νέο φως στην κακοποίηση που υπέστη ως παιδί.
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Τo κορίτσι με το τατουάζ
επιστρέφει!

Η συνέχεια της σειράς MILLENNIUM
του

Στιγκ Λάρσον

89

εκαΤομμύρια
ανΤιΤύπα
διεθνώΣ

Η βιβλιοθήκη σας στο iOS
Διαβάστε άμεσα,
όπου κι αν είστε,
το βιβλίο που θέλετε!

Ο μεγαλύτερος κατάλογος
e-books στην ελληνική γλώσσα,
με περισσότερους από 1.350 τίτλους
στο iBooks Store, για κάθε προτίμηση
και ηλικία (αναζήτηση με keyword: psichogios).

w w w . p s i c h o g i o s . g r

Για αναγνώστες με απαιτήσεις

Μάθετε περισσότερα για τα e-books στο www.psichogios.gr/ebooks

ΓΙΝΕ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ.
SHARE THE POWER.
CAT® S41
SHARE THE POWER

The Cat® S41 Battery Share feature allows you to charge other
devices or accessories. You can set a reserve battery level too, to be
reassured that your Cat® S41 will keep running - even when it’s acting
as a powerbank for friends or colleagues.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 5000 mAh

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ+ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΜΕΡΑ

Με χρόνο αναμονής έως και 44 ημέρες ή 38 ώρες χρόνου ομιλίας 3G†

Εώς και 2Μ για 60 λεπτά με κάμερα υποβρύχιας λειτουργίας 13MP

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤIKΟΤΗΤΑΣ IP68
& MIL SPEC 810G

1,8M σε τσιμέντο

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΤΩΣΕΙΣ

Ανθεκτικό σε σκόνη, πτώση, νερό, δονήσεις, πίεση
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