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EDITORIAL
Tελικά, πόσους παίκτες χωράει η
αγορά;

c.nostis@smartpress.gr

2018: το έτος
του απόλυτου
ανταγωνισμού!
Το 2017 ήταν μια αρκετά έντονη και δημιουργική χρονιά, όσον αφορά
στην αγορά της κινητής. Ανακατατάξεις σε όλες τις κατηγορίες, πτώση
παραδοσιακών παικτών και άνοδος νέων σε υψηλά επίπεδα, ενώ
η επέλαση των φθηνών, κινέζικων brands συνεχίζεται με αμείωτο
ρυθμό. Και λίγο πριν κλείσει το έτος, μαθαίνουμε πως ακόμη 2
(τουλάχιστον) brands ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ελληνική αγορά
μέσα στο 2018! Ο κατακερματισμός της «πίτας» είναι μεγάλος στη
χώρα μας και είναι πολλά τα σημαντικά brands με μονοψήφια μερίδια.
Τελικά αυτή η αγορά ή του ύψους ή του βάθους θα είναι: ή θα δίνει
στη Nokia και την Ericsson 60 και 70% -κάτι που σίγουρα θυμούνται οι
παλιοί- ή θα φτύνεις αίμα για να βγάλεις διψήφιο ποσοστό!
Αυτό καθιστά το τοπίο άκρως ανταγωνιστικό, αλλά ταυτόχρονα δείχνει
πως οποιαδήποτε νέα «είσοδος» έχει τα φόντα να φθάσει σε ένα καλό
επίπεδο μέσα σε λίγα εξάμηνα, με ένα καλό προϊόν, την κατάλληλη
τιμολογιακή πολιτική και φυσικά, την κατάλληλη προώθηση.
Δεν θα ήταν υπερβολή αν αναφέραμε ότι αρκετές αξιόλογες προτάσεις
έχουν μείνει σε μονοψήφια νούμερα ακριβώς γιατί δεν είχαν marketing
resources προκειμένου να σηκώσουν τη σκόνη που θα έπρεπε…
Από την άλλη ίσως δεν θα έπρεπε να μας προκαλεί εντύπωση το ότι
περισσότεροι κατασκευαστές γλυκοκοιτάζουν την αγορά μας, έστω
και εν μέσω δύσκολων, οικονομικά, εποχών. Προφανώς βέβαια με τα
χαμηλά και τα μεσαία τους μοντέλα. Άλλωστε, δεν έχει μείνει κανείς
που να αμφισβητεί την πτώση της αγοραστικής ισχύος του μέσου
Έλληνα…Καλώς, λοιπόν, να έρθουν οι νέοι «παίκτες». Υπάρχουν
πολλά παραδείγματα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζεται η αγορά
μας και πως… δεν πρέπει. Αν στοχεύουν σε κάποιο σοβαρό μερίδιο
της αγοράς θα πρέπει να δείξουν και ανάλογη σοβαρότητα στην
προσέγγισή τους. Γιατί είδαμε και άλλους που τα πήγαν εξαιρετικά
στα… λόγια, αλλά στα έργα και στις πωλήσεις πάτωσαν. Βλέπετε οι
αγοραστές είναι… γλυκομίλητοι όταν πρόκειται να τους δώσεις cop,
αλλά είναι και killers όταν μία συσκευή δεν «τραβάει»… Και για να
τραβήξει δεν φτάνουν 50 σποτάκια στην TV, δύο δωρεάν unboxing
και τρία δελτία τύπου την εβδομάδα… Μιλώντας για συσκευές,
το MWC είναι κοντά πλέον και οι φήμες οργιάζουν, κυρίως για το
αν η Samsung θα κυκλοφορήσει τα Galaxy (S9) στα πλαίσια της
μεγάλης έκθεσης της Βαρκελώνης και για το ποιες θα είναι οι highend προτάσεις του ανταγωνισμού. Η πρόσφατη ιστορία, θέλει τους

Κορεάτες να παρουσιάζουν τις ναυαρχίδες τους εκτός MWC και IFA.
Υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι φέτος; Ίσως όχι εκτός αν η επιλογή του
να κάνουν κάτι με διαφορετικό τρόπο θα έχει μεγαλύτερο impact!!!
Όσο για την Xiaomi, που είναι σαφώς μια υπολογίσιμη δύναμη
παγκοσμίως, αναμένουμε να δούμε αν θα δώσει το «παρών» μαζί με
τους υπόλοιπους «μεγάλους» στην πρωτεύουσα της Καταλονίας…
Παράλληλα, όλοι αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις νέες,
ανασχεδιασμένες προτάσεις της Sony, που επιτέλους φαίνεται πως
θα υιοθετήσει το “bezel-less” concept, αφήνοντας πίσω της τις
πολλές γωνίες και τα ογκώδη, παραλληλόγραμμα σχήματα. Μπορεί
οι Ιάπωνες να έμειναν λίγο πίσω σε επίπεδο design, αλλά μια
μελετημένη κίνηση στη σκακιέρα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την
παρτίδα, αν γίνει εγκαίρως. Τέλος, οι παραδοσιακοί Κινέζοι Huawei
και ZTE θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται λίγο πιο ευρωπαϊκά,
κάτι που μάλλον αργεί να γίνει λόγω νοοτροπίας. Θα πρέπει ωστόσο
να καταλάβουν ότι τώρα πια δεν παίζουν μόνοι τους, οπότε ή είναι και
λειτουργούν σαν μεγάλοι προκειμένου να διαφοροποιηθούν ή κάνουν
παρέα με όλο το κινεζομάνι.
Για την Apple θα πρέπει να περιμένουμε αρκετούς μήνες ακόμη,
προφανώς, αλλά θέλουμε να δούμε πως θα είναι ο διάδοχος του
iPhone X και πως θα «πατήσει» η εταιρεία πάνω στο FaceID και το
design ώστε να παρουσιάσει μια βελτιωμένη πρόταση. Και βέβαια να
δούμε αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα «απλά» μοντέλα, που φέτος
γνώρισαν μειωμένη ζήτηση λόγω του επετειακού iPhone…
Τέλος, μιλώντας για την αγορά μας, είναι προφανές ότι η συγκέντρωση
που θα προκύψει με την εξαγορά των Cyta Ελλάδος και Forthnet, θα
σημάνει το καμπανάκι του τελευταίου γύρου αυτής της φάσης, αφού
οι τρεις παίκτες που απομένουν θα πρέπει να σπριντάρουν για να
βελτιώσουν τη θέση τους.
Το 2018 θα είναι τελικά ενδιαφέρον από όλες τις απόψεις, αφού θα
φέρει νέα πράγματα και πολύ - πολύ ανταγωνισμό.
Εμείς παραμένουμε πιστοί στο ραντεβού με την τεχνολογία απλά γιατί
το κάνουμε τόσα χρόνια, το κάνουμε καλά και μας αρέσει.
Καλή Χρονιά και φέτος μη ζητήσετε από τον Άι Βασίλη να σας φέρει
κάτι. Να πάρει τη μιζέρια και την κακομοιριά ζητήστε μόνο!!!
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Κώστας Νόστης

ΔΥΝΑΜΙΚΈΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ
BLUETOOTH HEADSETS ΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΕΛΕΎΘΕΡΑ
ΧΈΡΙΑ
Η Plantronics συνδυάζει το know-how της με τα ποιοτικά υλικά
για να δημιουργήσει τα απόλυτα hands-free, για τους χρήστες που
δεν έχουν την πολυτέλεια να «σηκώνουν» το τηλέφωνο…
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Σχεδιασμός και κατασκευή
Το ποιοτικό, συνθετικό υλικό και ο
εργονομικός σχεδιασμός εξασφαλίζουν
ξεκούραστη χρήση για ώρες, χωρίς να
γλιστρούν από το αυτί σας και ταυτόχρονα
περνώντας απαρατήρητα, χάρη στο
μινιμαλιστικό και λιτό design.

Μεγάλη αυτονομία
Η ενσωματωμένη μπαταρία τους
προσφέρει άνετα πάνω από 10 ώρες
ομιλίας αλλά το σημαντικότερο
χαρακτηριστικό είναι η λειτουργία
DeepSleep που μειώνει την κατανάλωση
στο ελάχιστο, όταν δε χρησιμοποιούνται.

Μείωση θορύβου
Με τα μοντέλα αυτά εξασφαλίζεται
πως τόσο εσείς, όσο και ο συνομιλητής
σας, θα ακούτε ο ένας τον άλλον
χωρίς θορύβους περιβάλλοντος
και απαλλαγμένοι από κάθε είδους
ηχητικές «παρεμβολές».

Εύκολος χειρισμός
Τρία μικρά πλήκτρα πάνω στις συσκευές
βοηθούν στη ρύθμιση της έντασης, της
πραγματοποίησης/απόρριψης κλήσεων
αλλά και του media streaming, με
περισσή ευκολία!
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H

ΑΜΥ φέρνει στην ελληνική
αγορά τις δυναμικές προτάσεις Bluetooth headsets
της σειράς Explorer της
Plantronics, μίας εταιρείας
με εγγύηση το όνομά της,
που μπορεί να εξασφαλίσει την επικοινωνία
σας παντού ελευθερώνοντας τα χέρια σας.
Δύο από τα ξεχωριστά μοντέλα της σειράς
είναι τα Plantronics Explorer 80 και 110. Στα
μοντέλα αυτά η εταιρεία προσπάθησε να
συνδυάσει ποιοτική κατασκευή με γνώμονα
την αντοχή στο χρόνο, το μικρό βάρος και την
άνετη χρήση, ακόμη και για όλη τη διάρκεια
της ημέρας. Απευθύνονται σε χρήστες που
πραγματοποιούν αρκετές κλήσεις ομιλίας
εντός του 24ωρου ενώ διευκολύνουν και το
media streaming από το smartphone τους.
Το Plantronics Explorer 80 είναι μία πολύ ελαφριά πρόταση βάρους μόλις 8,2 γραμμαρίων
με όμορφο σχεδιασμό για ελεύθερα χέρια.
Είναι εύκολο στην αρχική σύνδεση, αλλά
εξίσου εύκολο και στη χρήση. Προσφέρει
φωνητικές ειδοποιήσεις (στην αγγλική, τη γαλλική και την ισπανική γλώσσα) και χειριστήρια
ελέγχου της ροής της μουσικής. Παρέχει 11
ώρες ομιλίας από κάθε φόρτιση, αλλά και
προφίλ εξοικονόμησης ενέργειας με δυνατότητα αναμονής σε “DeepSleep” για έως 6 μήνες. Έχει συνδεσιμότητα με δύο συσκευές και
φορτίζει μέσω micro USB. Πολύ λιτό design
που όμως δείχνει από τη πρώτη στιγμή που
ανήκει σε μια ποιοτική συσκευή.
Όσο για το Plantronics Explorer 110 είναι
μία ακόμη μίνιμαλ σχεδιαστικά πρόταση της
σειράς Explorer, ωστόσο ξεχωρίζει από τη
σειρά 80 χάρη στο ανάγλυφο κέλυφός του, το
οποίο προσφέρει περισσότερο grip στο χέρι
του χρήστη αλλά και είναι πιο καλαίσθητο.
Ελαφρύ και ιδιαίτερα άνετο, το Plantronics
Explorer 110 προσφέρει φωνητική ενημέρωση/ειδοποιήσεις (στην αγγλική, τη γαλλική
και την ισπανική γλώσσα). Απλά πατήστε
το κουμπί στο πίσω μέρος του ακουστικού
και ενεργοποιήστε τις φωνητικές εντολές του
τηλεφώνου σας. Πραγματοποιήστε κλήσεις,
λάβετε οδηγίες πλοήγησης, υπαγορεύστε
κείμενο. Επιπλέον, με χρήση του χαρακτηριστικού “DeepSleep” το Explorer 110 μπορεί
να παραμείνει για 6 μήνες σε αναμονή ενεργοποίησης,διατηρώντας μέρος της μπαταρίας
για άμεση χρήση. Τέλος, επιτρέπει την παράλληλη σύνδεση με δύο συσκευές, ενώ διαθέτει
θήκη αναμονής σε αεραγωγό αυτοκινήτου.
Εννοείται, τέλος, πως υποστηρίζει τις δημοφιλείς ψηφιακές βοηθούς Siri, Google Now
και Cortana των Apple, Google και Microsoft
αντίστοιχα.

HOT SPOT

Honor View 10
Το πανίσχυρο V10 στην ευρωπαϊκή του έκδοση!
Η ευρωπαϊκή (και international) έκδοση του Honor V10
αποκαλύφθηκε με τη συσκευή να ανακοινώνεται ως Honor
View 10. Μία πρόταση που έρχεται με αναλογία 18:9 στην
«Full View» οθόνη 5,99 ιντσών και ανάλυση 2060x1080
pixels. Το panel είναι LTPS IPS και με την ανάλυση αυτή
προκύπτουν τα αξιοπρεπή 403 ppi του, ενώ το screento-body ratio με τα μικρά bezels ανέρχεται στο 78,6%.
Θυμίζει πολύ το Mate 10 στην εμπρός όψη του αλλά πίσω
έχουμε διαφορετικό layout για το dual camera setup που
παραπέμπει στο περυσινό P10 της εταιρείας.
Στο εσωτερικός του βρίσκουμε τον «έξυπνο» επεξεργαστή
Kirin 970, συνδυαζόμενο με 6GB RAM, 128GB επεκτάσιμο
αποθηκευτικό χώρο και κεντρική κάμερα 16+20MP.
Έρχεται με μπαταρία 3.750mAh με Honor SuperCharge
technology, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων,
φυσικά διαθέτει USB Type-C θύρα, NFC, υπέρυθυρες
αλλά όχι FM Radio. Τέλος, όσον αφορά το λειτουργικό
του, έρχεται με το Android 8.0 Oreo με το EMUI 8.0 της
Huawei.
To Honor View 10 διαθέτει κατασκευή από αλουμίνιο και
θα κυκλοφορήσει σε μαύρο και μπλε χρώμα με κόστος
499,99 ευρώ.
www.hihonor.com

Ισχυρές κάμερες

Το dual camera setup (16+20MP)
στο πίσω μέρος παρέχει
εξαιρετικές λήψεις, με f/1.8
διάφραγμα και δυνατότητα λήψης
4K video στα 30 FPS, ενώ η selfie
camera έχει αισθητήρα ανάλυσης
13MP με f/2.0 διάφραγμα.

Κορυφαίο hardware

Το Kirin 970 είναι από τα κορυφαία
chipsets της αγοράς αυτή τη στιγμή και
συνδυάζεται με 6GB γρήγορης RAM,
προσφέροντας υψηλότατες επιδόσεις
σε οποιαδήποτε εφαρμογή και
καλύπτοντας τις ανάγκες ακόμη και του
απαιτητικότερου χρήστη.

Honor 7X
Νέα mid-premium πρόταση!
Μαζί με το Honor View 10, η Huawei παρουσίασε για την
ευρωπαϊκή αγορά και μία ακόμη συσκευή, το Honor 7X. Να
υπενθυμίσουμε ότι είχαμε δει ήδη το μοντέλο από τον Οκτώβριο
στην Κίνα. Το Honor 7X διαθέτει Full HD οθόνη 5,93 ιντσών με
αναλογία 18:9, mid-range octa-core Kirin 659 chipset, 3GB
RAM/32GB storage στην αμερικανική έκδοση και 4GB RAM/64GB
storage στην ευρωπαϊκή, dual camera 16+2MP, αισθητήρα
δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος, καθώς και μπαταρία
3.340mAh. Η κατασκευή του είναι μεταλλική και ο σχεδιασμός του
αρκετά ελκυστικός, δείχνοντας και τις βλέψεις του. Όσον αφορά το
λειτουργικό, τρέχει το Huawei EMUI 5.1 (βασισμένο στο Android 7.0
Nougat) και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε το Android 8.0
Oreo στη συσκευή, μέσα στο 2018.
Τέλος, όσον αφορά το κόστος, η ευρωπαϊκή έκδοση της
συσκευής (4GB RAM/ 64GB storage) θα κοστίζει 299
ευρώ, ενώ, πέρα από τις Aurora Blue & Midnight Black
αποχρώσεις, θα διατεθεί και σε Platinum Gold.
www.hihonor.com
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HOT SPOT

Αυτονομία και φόρτιση

Οι μπαταρίες των 3.300mAh και 4.000mAh είναι αρκετά μεγάλες για να
δώσουν 1-2 μέρες αυτονομία στις συσκευές της Xiaomi ενώ φορτίζουν
ταχύτατα χάρη στην υποστήριξη γρήγορης φόρτισης 5V/2A, με τους
παρεχόμενους φορτιστές.

Xiaomi
Redmi 5 / Redmi 5 Plus
Οι νέες, προσιτές προτάσεις της Xiaomi!
Παρουσιάστηκαν σε event στο Πεκίνο τα νέα Xiaomi Redmi 5 και Redmi
5 Plus, με αναλογία οθόνης 18:9. Το Redmi 5 έρχεται με οθόνη 5,7
ιντσών, με ανάλυση HD+ (1440x720 pixels), ενώ στο εσωτερικό του
βρίσκεται το Snapdragon 450 της Qualcomm, μαζί με 2 ή 3GB RAM,
16 ή 32GB αποθηκευτικού χώρου και μπαταρία 3.300mAh. Όσο για
το Redmi 5 Plus, διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη 5,9 ιντσών με Full HD+
ανάλυση, επεξεργαστή Snapdragon 625, συνδυαζόμενο με 3 ή 4GB
RAM, 32 ή 64GB αποθηκευτικού χώρου και μπαταρία 4.000mAh.
Και οι δύο συσκευές τρέχουν το Android 7.1.2 Nougat με το MIUI 9, το
γνωστό interface της Xiaomi, «πάνω» από το λειτουργικό της Google.
Έχουν τα ίδια camera setups με μια 12MP κάμερα στο πίσω μέρος και
μια 5MP selfie camera, ενώ θα κυκλοφορήσουν σε μπλε, ροζ, χρυσό
και μαύρο χρώμα. Άγνωστο παραμένει το αν θα δεχθούν το Android
8.0 Oreo και το πότε θα τις δούμε επίσημα στην Ελλάδα, αλλά οι τιμές
τους προς το παρόν είναι πολύ προσιτές, στα 120 και 150 δολλάρια
αντίστοιχα.
www.mi.com

Huawei Nova 2S
Η σειρά Nova ενισχύεται ακόμη περισσότερο!
H Huawei ενισχύει ακόμη περισσότερο την οικογένεια Nova με ένα high-end
μοντέλο, που φυσικά μοιράζεται αρκετά τεχνικά χαρακτηριστικά με άλλες
συσκευές της εταιρείας.Ακολουθεί (και αυτή) τη λογική της bezel-less σχεδίασης,
με οθόνη 18:9, 6 ιντσών, ανάλυσης 2160x1080 pixels. Διαθέτει ακόμη το
οκταπύρηνο Kirin 640 chipset, 4 ή 6GB μνήμης RAM, 128GB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου μέσω microSD κάρτας (έως 256GB επιπλέον), οπίσθια
dual camera 16+20MP, αλλά και εμπρόσθια dual camera 20+2MP, μαζί με
μπαταρία 3.340mAh. Έτσι, είναι από τις λίγες συσκευές της αγοράς αυτή τη στιγμή
που διαθέτουν 4 κάμερες και δείχνει την έμφαση που δίνουν οι κατασκευαστές
στις selfies.
Λειτουργικό της συσκευής είναι το Android 8.0 Oreo με το EMUI της Huawei,
ενώ θα είναι διαθέσιμη σε μαύρο, γκρι, κόκκινο, ροζ χρυσό και μπλε χρώμα, σε
κόστος περίπου 408 δολάρια για την έκδοση 4GB RAM/128GB ή περίπου 453
δολάρια για την έκδοση 6GB RAM/128GB storage. Τέλος, θα υπάρχει και μία
special έκδοση με κόστος περίπου 514 δολάρια, με τις τιμές να αφορούν την
κινέζικη αγορά.
consumer.huawei.com
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Αισθητήρας
δακτυλικών
αποτυπωμάτων

Ο αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων είναι
στρογγυλός και βρίσκεται
στη γνώριμη και οικεία
θέση, κάτω από την
οπίσθια κάμερα, στο
κέντρο της πλάτης
της συσκευής, ενώ
ανταποκρίνεται ταχύτατα
για το ξεκλείδωμα της
συσκευής.

PREVIEW

Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
5,7’’ IPS LCD, 720x1440 pixels

Asus
Zenfone Max Plus

CPU
MediaTek MT6750T
CAMERA
16MP camera, 8MP selfie cam
RAM
3GB
STORAGE
32GB, microSD
OS
Android 7.0 Nougat
TIMH
Δεν διατίθεται

Η πρώτη 18:9

συσκευή της

Asus!
πό τη στιγμή που όλο και περισσότεροι κατασκευαστές, θεωρούν ότι το screen ratio των
18:9 είναι η καταλληλότερη
επιλογή στις μέρες μας, η Asus δεν ήθελε να
παραμείνει πίσω στο χώρο αυτό. Έτσι, βρίσκεται
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το πρώτο smartphone που θα καταφθάσει με τέτοιο
screen ratio, το Zenfone Max Plus. Μάλιστα,
η ονομασία του στην κινέζικη αγορά (Pegasus
4S) συνδέεται άρρηκτα με την ονομασία της
ίδιας της εταιρείας, η οποία προέρχεται από το
Pegasus, τον ελληνικό Πήγασο.

Α

STRONG

POINT

Μεγάλη αυτονομία
Η μπαταρία των 4.030mAh προσφέρει
πολύ υψηλή αυτονομία στο Pegasus
4S και συνολικά το hardware του είναι
ισορροπημένο σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να υπολείπεται σε κάποιον τομέα
έναντι του ανταγωνισμού του.

Παρά την ύπαρξη οθόνης των 5.7 ιντσών με
18:9 aspect ratio, το smartphone δεν αποτελεί
ναυαρχίδα. Να σημειώσουμε ότι η οθόνη του
είναι HD+ (720 x 1440 pixels), έχει πολύ μικρά
bezels και μια μπαταρία των 4.030 mAh.
Όσον αφορά στο εσωτερικό του hardware,
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διαθέτει ένα MediaTek MT6750T SoC και θα κυκλοφορήσει σε δυο εκδόσεις, μια με 3GB RAM
και 32GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου
και μια άλλη με 4GB RAM με 64GB storage.
Τρέχει το Android 7.0 Nougat λειτουργικό και
ο αποθηκευτικός του χώρος επεκτείνεται μέσω microSD κάρτας ενώ δέχεται microSIM και
nanoSIM κάρτα.
Από πλευράς συνδεσιμότητας φυσικά υποστηρίζει 4G LTE δίκτυα, έχει Wi-Fi, GPS, Bluetooth,
FM ραδιόφωνο και USB Type-C θύρα.
Οι διαστάσεις του είναι σχετικά μικρές, με το
πάχος να κυμαίνεται σε λογικά επίπεδα (8,8
χιλιοστά), ενώ είναι διαθέσιμο σε μαύρο χρώμα.
Όσο για τις κάμερές του, στο πίσω μέρος, υπάρχει σύστημα διπλής κάμερας με αισθητήρες των
16MP και 8MP, ενώ φυσικά δεν απουσιάζει και
ο σαρωτής δαχτυλικού αποτυπώματος. Η selfie
camera έχει αισθητήρα 8MP.

1MORE Spearhead VR
Gaming Headphones
Για μία υπερ-ρεαλιστική
3D gaming εμπειρία
• Υποψήφια για βραβείο
καινοτομίας στη CES 2018
• 7.1 channel surround sound
• Enviroment Noise Canselling
• 50mm Maglev Graphene Driver

RHA DACAMP L1
Φορητός ενισχυτής ακουστικών και DAC
• Βραβευμένος με EISA AWARD για το καλύτερο portable 		
DAC/HEADPHONE AMPLIFIER
• Ξεχωριστά DACs ES9018K2M και ενισχυτές κλάσης AB 		
για κάθε στερεοφωνικό κανάλι.
• Έξοδοι 3.5mm και Mini XLR για χρήση με ευρείας 		
γκάμας ακουστικών (12-600 ohms).
• Συμβατό με iOS, Android, Mac και Linux μέσω USB
και με mini-TOSLINK ή 3.5mm line in.

PREVIEW

Moto G5S Plus
Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
5,5’’ IPS LCD,
1920x1080 pixels
CPU
Qualcomm
Snapdragon 625
CAMERA
13+13MP camera,
8MP selfie cam
RAM
3/4GB
STORAGE
32/64GB, microSD
OS
Android 7.1 Nougat
TIMH
€279

Με φρέσκο

design
και βελτιωμένες
KAMEΡΕΣ

Lenovo παρουσίασε μια νέα
πρόταση με το brand Moto, η
οποία συνδυάζει αρκετά decent
τεχνικά χαρακτηριστικά με μια
λογική τιμή, για να προσφέρει συνολικά ένα
πολύ καλό value for money.
Πρόκειται για το Moto G5S Plus, μία συσκευή
με μεταλλικά στοιχεία στην κατασκευή της,
σε αντίθεση με το πλαστικό frame των G5
και G5 Plus, τα οποία αν μη τι άλλο φανερώνουν έναν premium χαρακτήρα. H οθόνη του
φτάνει πλέον τις 5.5 ίντσες και το panel είναι
τεχνολογίας IPS LCD, με ανάλυσης 1080p και
φυσικά δύναται να καλύψει ακόμη και τους
πιο απαιτητικούς. Έχει βάρος 165 γραμμάρια
και πάχος 8 χιλιοστά, ενώ αξίζει να σημειωθεί
πως είναι και splash-resistant, δηλαδή μπορεί
να αντέξει σε μικρές δόσεις υγρών-νερού χωρίς να εισχωρήσει αυτό στο εσωτερικό του.
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POINT

Premium εμφάνιση
Το Moto G5S Plus συνδυάζει κρύσταλλο και αλουμίνιο αλλά και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, όπως το λογότυπο της Motorola στο πίσω μέρος αλλά και το στρογγυλό camera module,
ώστε να κερδίσει τις εντυπώσεις από
αισθητικής πλευράς.
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Στην καρδιά του νέου ισχυρού smartphone
της Lenovo είναι ο Snapdragon 625 (octa-core
CPU στα 2GHz), με 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρο, ένα tech configuration που
μπορεί με άνεση να σηκώσει ακόμη και τις πιο
απαιτητικές εφαρμογές, χωρίς τοπ παραμικρό
lag. Ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά
του Moto G5S Plus είναι ότι θα έρχεται με
dual cameras ανάλυσης 13MP, με f/2.0 διάφραγμα και δυνατότητα λήψης video 4K στα
30 FPS, ενώ η μπροστινή κάμερα έχει αισθητήρα 8MP και μάλιστα με δικό της LED flash,
επιτυγχάνει ικανοποιητικές νυχτερινές λήψεις.
Η χωρητικότητα της μπαταρίας ανέρχεται στα
3.000mAh και από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε σχεδόν τα πάντα, ενώ η συσκευή
τρέχει το Android 7.1 Nougat λειτουργικό με
προοπτική αναβάθμισης σε Android 8.0 Oreo
εντός του 2018.

PREVIEW

ονεplus 5t
Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
6,01’’ Opticl AMOLED,
1080x2160 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 835
CAMERA
16+20MP camera,
16MP selfie cam
RAM
6/8GB
STORAGE
64/128GB
OS
Android 7.1.1 Nougat
TIMH
€500

Η ναυαρχίδα
που κάνει τις

υπόλοιπες να

«χλωμιάζουν»!
νέα ναυαρχίδα της OnePlus
παρουσίαστηκε επίσημα και
έρχεται να προσφέρει μια βελτιωμένη έκδοση του OnePlus
5. Έχει bezel-less design, οθόνη OLED 6,01
ιντσών με 18:9 aspect ratio και ανάλυση 1080
x 2160. Στο πίσω μέρος της θα βρείτε ενα νέο
σύστημα διπλής κάμερας όπου ο ένας φακός
είναι συνήθης ευρυγώνιος αλλά ο δεύτερος
είναι ο ίδιος με 27mm field of view, αλλά με
υψηλότερη ανάλυση, 20MP και με δυνατότητα
να συνδυάσει 4 pixels σε ένα για να μειωθεί
ο θόρυβος σε φωτογραφίες χαμηλού φωτισμού. Και οι δυο διαθέτουν f/1.7 aperture.
Οι ομοιότητες της συσκευής με το OnePlus 5
είναι πάρα πολλές. Διαθέτει αλουμινένια κατασκευή και ιδιαίτερα εργονομικό design στο
πίσω μέρος, κάνοντας τον χρήστη να νομίζει
ότι είναι λεπτότερο από ότι στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα ο χρήστης να νιώθει
ιδιαίτερη άνεση κρατώντας το. Όσον αφορά
στο μέγεθος, το OnePlus 5T είναι σχεδόν το
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Ολιστική κυριαρχία
Οι πρώτες εντυπώσεις από το OnePlus
5T δείχνουν πως είναι μια συσκευή που
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία
σύγχρονη ναυαρχίδα και μάλιστα ξεπερνά τον ανταγωνισμό σε ορισμένους
τομείς! Μόνο αδύναμο σημείο του,
ίσως, η κάμερα…
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ίδιο με αυτό του OnePlus 5. Από την μπροστινή
πλευρά του, απουσιάζει πλέον το πλήκτρο
«Home». Αντίθετα έχει μετακινηθεί στο πίσω
μέρος της συσκευής σε κυκλικό σχήμα, αποτελούμενο μάλιστα από κεραμικό υλικό που
το καθιστά πιο ανθεκτικό στις γρατσουνιές και
υπόσχεται να ξεκλειδώσει τη συσκευή σας σε
λιγότερο από 0.2 δευτερόλεπτα. To OnePlus
5T θα είναι το πρώτο smartphone της εταιρείας
το οποίο θα υποστηρίζει το χαρακτηριστικό
Face Unlock. Η μέθοδος αυτή, χρησιμοποιεί την μπροστινή κάμερα της συσκευής για
να σαρώσει το πρόσωπό σας και ψάχνει για
περίπου 100 identifiers. Βελτιώσεις έχουμε
και στο Oxygen OS, το λογισμικό που τρέχει
η συσκευή, όπως την προσθήκη των Parallel
Apps που επιτρέπουν να κάνετε clone τα apps,
ώστε να χρησιμοποιήσετε δυο social accounts
και τη δυνατότητα ορισμού custom εικονιδίων
με τον ενσωματωμένο launcher.
Η τιμή στην Ευρώπη αγγίζει τα 500 ευρώ για
την 64GB έκδοση.

2018
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iROAR GO
FEATURE-RICH POWERFUL
5-DRIVER WEATHERPROOF
BLUETOOTH SPEAKER

HALO

OMNI

POWERFUL PORTABLE BLUETOOTH
LIGHT SHOW SPEAKER

PORTABLE WIRELESS
MULTI-ROOM SPEAKER

OUTLIER SPORTS

NUNO

MUVO 2c

WIRELESS SWEATPROOF
IN-EARS

PORTABLE BLUETOOTH
SPEAKER

COMPACT POWERFUL SPLASHPROOF
BLUETOOTH SPEAKER

Available colors:

Available colors:

Available colors:

creative.com

PREVIEW

razer phone
Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
5,7’’ IPS IGZO LCD, 1440x2560
pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 835
CAMERA
12+12MP camera, 8MP selfie
cam
RAM
8GB
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 7.1.1 Nougat
TIMH
€749,99

Ένα αποκλειστικά

“gaming”

smartphone!
πίσημο 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 διαγώνιο 5,72 ιντσών, ενώ καλύπτεται
από Gorilla Glass 3. Στο εσωτερικό του βρίσκουμε έναν επεξεργαστή Snapdragon 835
μαζί με 8GB RAM, ενώ την επεξεργασία των
γραφικών αναλαμβάνει το Adreno 540 GPU.
Η συσκευή διαθέτει στο πίσω μέρος μια dual
camera 12+13MP, ενώ η εμπρόσθια κάμερα
έχει αισθητήρα 8MP. Το Razer Phone διαθέτει
fingerprint sensor και μπαταρία 4.000mAh με
Quick Charge 4.0+, αν και μια τέτοια μπαταρία μπορεί εύκολα να εξαντληθεί σε μια μέρα από έναν gamer. Τα παραπάνω specs είναι από τα καλύτερα της αγοράς, ωστόσο σαν
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Πανίσχυρο και “multimedia”!
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Razer
Phone το κατατάσσουν κοντά στην κορυφή των επιδόσεων smartphones,
ενώ έμφαση έχει δωθεί στην απεικόνιση
και την ηχητική απόδοση, που αφορούν
τις δύο «βασικές» αισθήσεις που χρησιμοποιούν οι gamers.
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“gaming” συσκευή, είναι λίγο σχετικό το που
ακριβώς υπερτερεί το Razer Phone, έναντι των
υπόλοιπων ανταγωνιστών του. Διαθέτει θύρα
USB Type-C, ενώ απουσιάζει το jack 3.5mm,
οπότε θα χρειαστείτε το σχετικό ανταπτοράκι
για να συνδέσετε τα ακουστικά σας και φυσικά δε θα μπορείτε να φορτίζετε ταυτόχρονα το
smartphone. 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.

REVIEW

Moto X4
Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
5,2” LTPS IPS
(1080x1920 pixels)
CPU
Qualcomm Snapdragon 630
CAMERA
12MP+8MP (16 MP Selfie)
RAM
3/4GB
STORAGE
32/64GB
OS
Android 7.1
TIMH
€400

Hello…
Moto
X4!
STRONG

POINT

Lenovo, παρουσίασε στην IFA
2017 το νέο μοντέλο Moto X4.
To Moto X τέταρτης γενιάς έρχεται με βελτιωμένη “πιο έξυπνη”
κάμερα που, όπως σημειώνει η Lenovo, “κάνει
κάτι περισσότερο από την απλή λήψη φωτογραφιών”.

Η

Εξωτερικές εντυπώσεις
Το Moto X4 αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις
από την πρώτη ματιά και το πρώτο άγγιγμα,
καθώς είναι κατασκευασμένο από συνδυασμό
αλουμινίου και γυαλιού. Στο εμπρός μέρος έχουμε Gorilla Glass που προστατεύει την οθόνη
και στο πίσω μέρος, το στρογγυλό module της
κάμερας είναι κάτι που δε βλέπουμε συχνά και
σαφώς ελκύει τα βλέμματα των γύρω σας.
Η συσκευή έχει πάχος 8 χιλιοστά και βάρος
163 γραμμάρια, έτσι τοποθετείται κάπου στη
«μέση» στην κατηγορία αυτή, αλλά γενικά είναι
λεπτή και εύκολη στη χρήση, ακόμα και με το
ένα χέρι. Τα πλήκτρα του είναι τοποθετημένα
σωστά ώστε να κρίνονται εύχρηστα και θα απολαύσετε τη χρήση του ακόμα και σε landscape
mode, χωρίς πρόβλημα.

Hardware, software και επιδόσεις
Όσον αφορά τις λοιπές προδιαγραφές, το Moto
X4 έρχεται με οθόνη 5,2 ιντσών ανάλυσης full
HD και με pixel density 424ppi η οποία καλύπτεται από Gorilla Glass 3 για μεγαλύτερη αντοχή. Έχει επεξεργαστή Snapdragon 630, 3GB
(ΗΠΑ και Ευρώπη) ή 4GB RAM και 32GB (ΗΠΑ
και Ευρώπη) ή 64GB αποθηκευτικού χώρου,
ενώ υποστηρίζεται το πρότυπο IP68 για αντοχή
στο νερό και τη σκόνη. Επιπλέον,είναι διαθέσιμος αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων,
θύρα USB Type-C και υποδοχή ακουστικών
3.5mm. Ο αποθηκευτικός χώρος, μάλιστα,
επεκτείνεται μέσω κάρτας microSD έως 256GB
επιπλέον, αν το επιθυμείτε.
Επιπλέον, το Amazon Alexa ενσωματώνεται
στο Moto X4 για πρώτη φορά σε συσκευή της
εταιρείας ενώ το wireless sound system επι-

τρέπει στους χρήστες να συνδέουν ταυτόχρονα
έως τέσσερις συσκευές ήχου Bluetooth. Με
τον τρόπο αυτό το X4 αποτελεί μια συσκευή
που μπορεί εύκολα να γίνει το επίκεντρο του
έξυπνου σπιτιού σας, αν έχετε και τις κατάλληλες συσκευές σε αυτό, ανοίγοντας μια μικρή
«πόρτα» στο μέλλον!
H νέα λειτουργία Landmark Detection, στο
Moto X4, επιτρέπει στην κάμερα να λειτουργεί
ως ένα “μάτι” προς τον κόσμο, με δυνατότητες
όπως η σάρωση μιας επαγγελματικής κάρτας
έως animation selfies με FaceFilters.
To Moto X4, που τρέχει το Android 7.1 Nougat,
θα είναι διαθέσιμο στην αγορά σε δύο χρώματα
(super black & sterling blue). Να σημειωθεί πως
είναι προγραμματισμένο να λάβει update σε
Android 8.0 Oreo, κάτι που το καθιστά “futureproof” σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, διατηρεί την

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Εμφάνιση και κατασκευή

Plantronics Explorer 10
To budget friendly Explorer 10 είναι
σχεδιασμένο για όλους εκείνους που αναζητούν
αξιοπιστία και ποιότητα σε προσιτή τιμή. Με
μεγάλη διάρκεια ζωής και τεχνολογία μείωσης
θορύβων αποτελεί το οικονομικό Bluetooth που
πάντοτε ονειρευόσασταν!

Εντυπωσιακό το Moto X4, θυμίζει την
παλιά, καλή Motorola, αλλά έχοντας
προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα. Το σίγουρο είναι πως θα τραβήξει
τα βλέμματα των γύρω σας ενώ θα δίνει
και σε εσάς μια premium αίσθηση, κάθε
φορά που το πιάνετε στα χέρια σας.
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καλή παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι
συσκευές της Lenovo/Motorola, όσον αφορά
τα software updates εν γένει.

Κάμερα, ήχος και αυτονομία
Ένα από τα σημεία στα οποία έδωσε έμφαση η
Lenovo/Moto στο Moto X4, είναι αναμφίβολα
και η κάμερα, ή μάλλον, οι κάμερές του. Όσον
αφορά την κύρια στο πίσω μέρος, πρόκειται για
μία dual camera (12MP και 8MP) με προηγμένο
λογισμικό με dual Autofocus Pixel technology,
ενώ πολύ καλά είναι τα specs και της selfie κάμερας 16MP που διαθέτει προσαρμοστική λειτουργία χαμηλού φωτισμού και νέα λειτουργία
Panoramic Selfie. Ο φακός της κύριας κάμερα
έχει f/2.0 διάφραγμα με 1.4μm pixel size και
PDAF, ενώ μπορεί να κάνει λήψη 4K video στα
30FPS και 1080p στα 30/60 FPS. Ο φακός της
selfie camera έχει διάφραγμα f/2.0 με 1.0μm
pixel size και μπορεί να κάνει λήψη 1080p video
στα 30FPS, ενώ έχει δικό του LED flash.

Ο ήχος που παράγει η συσκευή είναι ικανοποιητικής ποιότητας και έντασης και θα καλύψει τις
ανάγκες σας κατά τη θέαση ταινιών, video, την
ακρόαση μουσικής και φυσικά το gaming.
Η μπαταρία της συσκευής φτάνει τα 3.000
mAh με δυνατότητα Turbo Charging, και υπό
προϋποθέσεις θα βγάλει μια μέρα χρήσης,
αλλά θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερη σε χωρητικότητα.
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Το Amazon Alexa ενσωματώνεται
στο Moto X4 για πρώτη φορά
σε συσκευή της εταιρείας ενώ το
wireless sound system επιτρέπει
στους χρήστες να συνδέουν
ταυτόχρονα έως τέσσερις
συσκευές ήχου Bluetooth.

H νέα λειτουργία Landmark
Detection, στο Moto X4, επιτρέπει
στην κάμερα να λειτουργεί ως
ένα “μάτι” προς τον κόσμο, με
δυνατότητες όπως η σάρωση
μιας επαγγελματικής κάρτας έως
animation selfies με FaceFilters.

Συμπέρασμα
Το Moto X4 ήρθε για να… μείνει και με τα
specs, την εμφάνιση και τη δελεαστική του
τιμή, αποτελεί ρεαλιστικά μια πολύ καλή πρόταση για τον απαιτητικό χρήστη, χωρίς όμως να
μπαίνει στη δύσκολη κατηγορία των ναυαρχίδων. Τα νέα μοντέλα της Lenovo δείχνουν να
έχουν βρεί το δρόμο τους στην αγορά και μένει
να κερδίσουν και την προτίμηση των χρηστών,
με τη φήμη του ονόματός τους αλλά και το
value for money που προσφέρουν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

8/10

Το Moto X4 αφήνει τις καλύτερες
εντυπώσεις από την πρώτη
ματιά και το πρώτο άγγιγμα,
καθώς είναι κατασκευασμένο
από συνδυασμό αλουμινίου και
γυαλιού, με Gorilla Glass 3 στο
εμπρός μέρος του.

9/10
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FINAL
VERDICT

Το Moto X4 συνεχίζει πάνω στη νέα
πορεία που έχει χαράξει η εταιρεία, με
premium σχεδιασμό, high-tech specs
και μια άκρως δελεαστική τιμή!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
OΘΟΝΗ

HARDWARE

SOFTWARE

ΚΑΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
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REVIEW

Sony Xperia XZ1
Τεχνικά
ΟΘΟΝΗ
5,2” IPS (1080x1920 pixels)
CPU
Qualcomm Snapdragon 835
CAMERA
19MP (13 MP Selfie)
RAM
4GB
STORAGE
64GB
OS
Android 8.0
TIMH
€699

Ιαπωνική

υπεροχή!

STRONG

POINT

Σ

την IFA 2017 η Sony παρουσίασε
το Sony Xperia XZ1, μια αρκετά
βελτιωμένη έκδοση των Xperia
που είδαμε πριν το καλοκαίρι.

Εξωτερικές εντυπώσεις
Σχεδιαστικά το Xperia XZ1 δε διαφέρει από τους
προκατόχους του και αυτό σημαίνει πως δεν είναι το πολυπόθητο bezel-less smartphone που
αναμένουμε πως και πως από τη Sony. Ωστόσο,
αυτό το design έχει και τα… καλά του, καθώς η
συσκευή προσφέρει μπόλικο grip και είναι από
τα ελάχιστα σύγχρονα smartphones που νιώσαμε τόσο άνετα να χρησιμοποιήσουμε μόνο
με το ένα χέρι, χωρίς φόβο να πέσει. Διατίθεται
στην ελληνική αγορά σε χρώματα Black, Warm
Silver, Venus Pink και Moonlit Blue.
Οι διαστάσεις του, πάντως, δεν είναι τόσο μεγάλες όσο θα περίμενε κανείς. Ναι, τα bezels είναι
μεγαλύτερα απ’όσο θα θέλαμε αλλά η μικρή
διαγώνιος της οθόνης σημαίνει πως συνολικά,
πρόκειται για μια μάλλον “compact” συσκευή.
Συγκεκριμένα, το XZ1 έχει 148 x 73.4 x 7.4
mm διαστάσεις και 155 γραμμάρια βάρος, ενώ
τα premium υλικά κατασκευής (αλουμίνιο και
γυαλί) λειτουργούν προς την τέρψη χεριών και
ματιών.

Hardware, software και επιδόσεις
Από πλευράς specs, η Sony εξόπλισε το XZ1 με
τα καλύτερα υποσυστήματα της αγοράς, χωρίς
να κάνει παραχωρήσεις. Η συσκευή έχει οθόνη
5,2 ιντσών ανάλυσης Full HD με τις τεχνολογίες
Triluminos, X-Reality Unit, υποστήριξη HDR
10 και 138% sRGB coverage. Στο εσωτερικό
του συναντάμε το Snapdragon 835 chipset,
το κορυφαίο της Qualcomm αυτή τη στιγμή,
το οποίο συνδυάζεται με 4GB RAM και 64GB
αποθηκευτικού χώρου (επεκτάσιμου μέσω
microSD). Το Adreno 540 είναι το τσιπ που αναλαμβάνει την επεξεργασία των γραφικών, ιδιαίτερα σημαντικό για τα 3D games που πολλοί θα
παίξουν με τη συσκευή αυτή. Το “παρών” δίνει
το συνδυαστικό power button / αισθητήρας δα-

κτυλικών αποτυπωμάτων και η συσκευή είναι
πιστοποιημένη με το πρότυπο IP65/68, κάτι το
οποίο σημαίνει πως δε χρειάζεται να ανησυχείτε
μήπως βραχεί ή δεχθεί σκόνη.
Το Xperia XZ1 έρχεται επίσης με Gorilla Glass
5 στο μπροστινό μέρος, νέο διακριτικό σχέδιο
κεραίας και σε επιλογή από τέσσερα χρώματα: Black, Warm Silver, Moonlit Blue & Venus
Pink. Στο κομμάτι της συνδεσιμότητας έχουμε
υποστήριξη LTE Cat.16, Bluetooth 5.0, NFC και
σύνδεση καλωδίου USB 3.1, που εξυπηρετείται
από θύρα Type-C. Ένα από τα ισχυρά ατού της
συσκευής είναι το προεγκατεστημένο Android
8.0 Oreo, η τελευταία έκδοση του λειτουργικού
της Google που αυτή τη στιγμή υπάρχει σε
ελάχιστες συσκευές της αγοράς.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Ολιστική αναβάθμιση

Plantronics M500
Εάν ψάχνετε για ένα «ντελικάτο» Bluetooth
hands-free που να διακρίνεται για τα premium
χαρακτηριστικά του, η Plantronics έχει και πάλι τη
λύση με το M500, το οποίο έρχεται εξοπλισμένο
με τεχνολογία μείωσης εξωτερικών θορύβων,
λειτουργία DeepSleep για μεγαλύτερη αυτονομία
που παρέχει χρόνο ομιλίας που αγγίζει τις 7 ώρες.

Το Xperia XZ1 είναι συνολικά με ναυαρχίδα με όλη τη σημασία της λέξης,
αποτελούμενη από τα κορυφαία υποσυστήματα της αγοράς και χωρίς να
υπολείπεται σε κανένα τομέα έναντι του
ανταγωνισμού.
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Κάμερα, ήχος και αυτονομία
Το camera setup έρχεται από το XZ Premium
και αυτό σημαίνει την ύπαρξη αισθητήρα Exmor
RS 19MP, με φακό 25mm, f/2.0 διάφραγμα,
1.22μm pixel size, predictive laser auto-focus
και με RAM buffer που επιτρέπει μια σειρά
από προηγμένες λειτουργίες, όπως 960 fps HD
video capture και Predictive Capture. Η Selfie
camera του XZ1 διαθέτει αισθητήρα Exmor
RS 13MP, με wide-angle φακό 22mm και διάφραγμα f/2.0, ο οποίος μπορεί να κάνει λήψη
1080p video.
Στον τομέα του ήχου, ο οποίος είναι εξαιρετικά
σημαντικός σε μια multimedia συσκευή όπως
αυτή, ένα υψηλής ποιότητας stereo audio setup
ολοκληρώνει την εμπειρία πολυμέσων με δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου 24-bit/192KHz.
H μπαταρία της συσκευής έχει χωρητικότητα
2.700mAh με με Qnovo Adaptive και Quick
Charge 3.0 και αρκεί για να προσφέρει ικα-

Tο Snapdragon 835 με τα 4GB
RAM εγγυώνται υψηλότατες
επιδόσεις παντού και οι
δυνατότητες συνδεσιμότητας του
XZ1 το καθιστούν “future-proof”.

Στον τομέα του ήχου, ένα υψηλής
ποιότητας stereo audio setup
ολοκληρώνει την εμπειρία
πολυμέσων με δυνατότητα
αναπαραγωγής ήχου 24bit/192KHz.

Ένα από τα ισχυρά ατού
της συσκευής είναι το
προεγκατεστημένο Android
8.0 Oreo, η τελευταία έκδοση
του λειτουργικού της Google
που αυτή τη στιγμή υπάρχει σε
ελάχιστες συσκευές της αγοράς.

νοποιητική αυτονομία στο XZ1. Ωστόσο θα
θέλαμε να είναι μεγαλύτερη, δεδομένου του
ότι σχεδόν όλα τα μοντέλα της αγοράς έχουν
πλέον μπαταρίες μεγαλύτερες από 3.000mAh,
στην κατηγορία αυτή.

Συμπέρασμα
Με τις εξαιρετικές του κάμερες, την Triluminos οθόνη με το X-reality Unit και το stereo σύστημα
ήχου, το Xperia XZ1 είναι ιδανικό για gaming και
προβολή ταινιών/video ενώ το Snapdragon 835
με τα 4GB RAM εγγυάται υψηλότατες επιδόσεις
παντού και οι δυνατότητες συνδεσιμότητας του
XZ1 το καθιστούν “future-proof”. Αδιάβροχο
και στιβαρό, θα σας επιτρέψει να είστε ‘‘ήσυχοι’’
σε οποιαδήποτε περίσταση καθώς δεν μοιάζει
με άλλες, ευαίσθητες και εύθραυστες ναυαρχίδες. Εάν, μάλιστα, κατάφερνε να εντυπωσιάσει
και με το σχεδιασμό του, θα μιλούσαμε για μια
από τις top συσκευές του 2017.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Το Xperia XZ1 είναι μια εξαιρετική
συσκευή για όποιον αρκείται σε οθόνες κάτω των 5,5 ιντσών και δεν έχει
παρασυρθεί από τον «πυρετό» των
bezel-less smartphones.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8.5/10

HOW TO

1. Ελέγξτε την τοποθεσία της συσκευής σας

2. Ενεργοποίηση Λειτουργίας Lost Mode

Εάν είχατε προνοήσει κι ενεργοποιήσει την υπηρεσία Find My iPhone
στη συσκευή σας, μπορείτε να πλοηγηθείτε στη διεύθυνση www.icloud.
com. Αφού εισάγετε Apple ID και Password ανοίξτε την εφαρμογή Find
My iPhone. Στη σελίδα αυτή θα δείτε ένα χάρτη όπου απεικονίζονται οι
τοποθεσίες όλων τον iOS/OS X συσκευών σας.

Η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να κάνετε στη σελίδα αυτή είναι η
ενεργοποίηση της λειτουργίας Lost Mode. Έτσι θα μπορείτε να ορίσετε
έναν κωδικό πρόσβασης στη συσκευή σας, εάν είχατε την πρόσβαση
ελεύθερη και να εμφανίσετε ένα μήνυμα στην οθόνη της συσκευής σας
με τα στοιχεία επικοινωνίας ή ό,τι άλλο επιθυμείτε.

How to Τι να κάνετε σε περίπτωση
που χαθεί/κλαπεί το iPhone σας!

3. Αναφορά απώλειας/κλοπής στις τοπικές αρχές
Αμέσως μετά τις πρώτες ενέργειες, κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ώστε να δηλώσετε την απώλεια/κλοπή της συσκευής σας.
Για τη δήλωση είναι απαραίτητα ο αριθμός IMEI ο οποίος αναγράφεται
στη συσκευασία του iPhone. Εάν το έχετε πετάξει, μπορείτε να βρείτε τα
στοιχεία από όλες τις συσκευές που είναι ενεργοποιημένες στο Apple ID
σας από την επίσημη σελίδα της Apple.

4. Αναφορά κλοπής/απώλειας στον πάροχο
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
Αν η συσκευή σας είναι σε κατάσταση offline συνέχεια, για να αποφευχθεί η χρήση της κάρτας SIM, μπορείτε να ζητήσετε από τον πάροχο σας
την προσωρινή φραγή της γραμμής σας για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. Το μειονέκτημα σε αυτή την ενέργεια είναι πως δεν θα
μπορεί ο πάροχος να παρακολουθήσει την εκ νέου ενεργοποίηση.
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5. Στη χειρότερη περίπτωση, διαγράψτε εντελώς
τη συσκευή σας
Πολλές φορές οι συσκευές μας περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως φωτογραφίες, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και
e-mail μας. Αν λοιπόν πιστεύετε πως δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της
συσκευής, μπορείτε να κάνετε πλήρη διαγραφή της. Αυτό θα εξασφαλίσει πως κανείς δεν θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία.

6. Activation Lock (Κλείδωμα Ενεργοποίησης)
Με την έλευση του iOS 7 πέρυσι η Apple πρόσθεσε ένα νέο χαρακτηριστικό αντικλεπτικής προστασίας το οποία συνδέει τη συσκευή με το
Apple ID σας. Έτσι ο κλέφτης για να μπορέσει να διαγράψει τη συσκευή
ή να την ενεργοποιήσει εκ νέου θα πρέπει να απενεργοποιήσει το Find
Μy iPhone. Για να γίνει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζει
τον κωδικό και το Apple ID σας.

Δυστυχώς, τα iPhones είναι από τις πλέον «περιζήτητες» συσκευές στις τάξεις των επιτήδειων αλλά και
περιέχουν πολύτιμα δεδομένα σας που δε θέλετε να πέσουν ποτέ σε λάθος χέρια. Δείτε τι μπορείτε να
κάνετε σε περίπτωση που το χάσετε ή κλαπεί, αλλά και προληπτικά!

7. Απαγορεύστε τις μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές

8. Κρατήστε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας

Πηγαίνετε Ρυθμίσεις - Γενικά - Περιορισμοί και εάν δεν έχετε ορίσει κάποιον, θα σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης. Μόλις γίνει αυτό θα
δούμε σειρά από επιλογές. Αυτό που μας ενδιαφέρει η επιλογή «Διαγραφές». Την ορίζουμε στο off, ώστε να μην μπορεί κάποιος να διαγράψει τις εφαρμογές εύρεσης. Μεταβείτε προς το τέλος της σελίδας στη
θέση «Λογαριασμοί» και επιλέξτε να μην επιτρέπονται αλλαγές.

Θα είστε πρόθυμοι να διαγράψετε τα δεδομένα σας από απόσταση σε
περίπτωση κλοπής, εάν είστε σίγουροι πως έχετε εξασφαλίσει πρόσφατα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων της συσκευής σας.
Είναι άλλωστε σημαντικό και στην ψυχολογία σας, να ξέρετε πως ο
κλέφτης δεν κατέχει το μοναδικό αντίγραφο των δεδομένων και τα πολύτιμα ενθύμια σας.
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USER GUIDE

To - do apps

Οργανωθείτε στο έπακρο
με τα καλύτερα apps
υπενθύμισης
Android

Σημειώστε τα πάντα στο κινητό σας. Από μια ιδέα που σας ήρθε μια στιγμή,
μέχρι το πρόγραμμα της ημέρας, τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, τις καθημερινές υποχρεώσεις στην δουλειά ή τις πληρωμές στις τράπεζες! Οι εφαρμογές
που ακολουθούν υπόσχονται να σας λύσουν πραγματικά τα χέρια!
Εύκολες στη χρήση και το κυριότερο, δωρεάν, θα αναρωτιέστε γιατί δεν
τις είχατε τόσο καιρό!

2Do

iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

Evernote
€Δωρεάν

€Δωρεάν

Αντικειμενικά είναι από τις πληρέστερες
εφαρμογές. Υποκειμενικά (επειδή την
χρησιμοποιούμε) δεν υπάρχει καλύτερη.
Εντυπωσιακό UI, δυνατότητα προσθήκης άπειρων πρακτικά υποχρεώσεων,
υπενθυμίσεων, ραντεβού, γενεθλίων με
δυνατότητα ενημέρωσης από τη συσκευή
μέσω Push μηνύματος, ειδική κατηγοριοποίηση, ελληνική υποστήριξη κ.ά.

Για τους γνώστες, η συγκεκριμένη
εφαρμογή είναι το Α και το Ω του
καλού επαγγελματία. Μετατρέψτε
τις σκέψεις σας σε κείμενο, εικόνα και
ήχο, δημιουργήστε υπενθυμίσεις,
ραντεβού, υποχρεώσεις και κατηγοριοποιήστε τις ανάλογα με τις ανάγκες
σας. Η εφαρμογή για τον Η/Υ, θα αναλάβει τον άμεσο συγχρονισμό με το
κινητό για να μη χάνετε χρόνο, ενώ υπάρχει και λειτουργία «Αναζήτησης», αν έχετε αρκετές δεκάδες υποχρεώσεις/σημειώσεις.

ListPro

Note everything

€4,99
Οργανώστε την καθημερινότητά σας, από μία βόλτα
στα μαγαζιά, μέχρι τις πληρωμές των λογαριασμών,
την επιλογή δώρων για τις γιορτές, την αγορά εισιτηρίων για διακοπές κ.α. Όλες οι καθημερινές υποχρεώσεις, εμφανίζονται μπροστά σας σε λίστα, κατηγοριοποιημένες και η διαχείρισή τους γίνεται αρκετά
εύκολα, δυστυχώς όμως, σε κάποιες περιπτώσεις θα
χρειαστεί να εφοδιαστείτε με αρκετή υπομονή αν το
πρόγραμμά σας είναι ασφυκτικά γεμάτο.

€Δωρεάν
Έστω και αν δεν μπορεί... ακόμα, να συγκριθεί με
τις προτάσεις άλλων λειτουργικών συστημάτων, η
συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέρει απλά τη δυνατότητα για σημειώσεις μέσα από το «ανδροειδές»
σας. Ο χρήστης μπορεί να κρατήσει σημειώσεις
γραπτές (με το on-screen QWERTY πληκτρολόγιο), φωνητικές (ηχογραφώντας
τη φωνή του) ή εναλλακτικά να ζωγραφίσει τη σημείωσή του στην οθόνη
της συσκευής (για κατόχους Galaxy Note 4) και να αποθηκεύσει το οπτικό
αποτέλεσμα για μελλοντική χρήση.

28 KT ian 2018

GREEK EVENTS

Netflix: διαθέσιμο με ελληνικό
μενού για τον χρήστη και με τιμές σε ευρώ

Η δημοφιλής υπηρεσία video streaming επενδύει
στην ελληνική αγορά
Το Netflix, η πρωτοπόρα παγκοσμίως πλατφόρμα διαδικτυακής
ψυχαγωγίας, ανακοίνωσε σε εκδήλωση στην Αθήνα πως είναι
διαθέσιμη και στα Ελληνικά και με τιμές σε €, προσφέροντας το
πολυβραβευμένο πρόγραμμα σειρών και ταινιών του Netflix,
ξεκινώντας από 7,99€ το μήνα.
Το Netf lix προσφέρει έ να νέο τ ρόπο θέασης τηλεόρασης,
προσφέροντας στα μέλη του τη δυνατότητα να απολαύσουν
τηλεοπτικές σειρές και ταινίες όταν, όπως και όπου επιθυμούν με
εύκολη και άμεση πρόσβαση από τηλεοράσεις, tablets, smartphones
, κονσόλες παιχνιδιών και υπολογιστές. Ταινίες του Hollywood ,
κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές, ντοκυμαντέρ, ανεξάρτητες ταινίες,
stand-up comedies και μία ευρεία γκάμα από τίτλους για παιδιά,
είναι τώρα διαθέσιμα άμεσα στο Netflix με ποσοστό υποτιτλισμού
και μεταγλώττισης περιεχομένου που ξεπερνά το 70%.
‘’Πάντα γνωρίζαμε ότι το ελληνικό κοινό ‘’διψούσε’’ για σπουδαία
ψυχαγωγία’’ , ανέφερε ο Jonathan Friedland, Chief Communication
Οfficer στο Netflix. ‘’Τώρα το ξέρουμε με βεβαιότητα και είμαστε
ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε μία πιο προσωποποιημένη
Netflix εμπειρία στην Ελλάδα, που θα συνεχίσει να ενισχύεται με

υπέροχες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, τόσο από εδώ, όσο και από
τον υπόλοιπο κόσμο’’.
Εκτός από την προσαρμογή της γλώσσας στα Ελληνικά, τα μέλη θα
έχουν επίσης πρόσβαση σε αποκλειστικές σειρές και ταινίες σε Ultra
HD, 4K και HDR.
Για τους χρήστες κινητών, το Netflix προσφέρει ρυθμίσεις ελέγχου
των δεδομένων, ώστε τα μέλη του να διαχειρίζονται καλύτερα τον
όγκο δεδομένων του κινητού τους, όταν κάνουν streaming από
κινητά δίκτυα, δίνοντάς τους μεγαλύτερες δυνατότητες , είτε έχουν
απεριόριστο πακέτο δεδομένων, είτε πιο περιορισμένο. Και για
εκείνους που βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση, μπορούν εύκολα
να ‘’κατεβάσουν’’ το μεγαλύτερο μέρος του καταλόγου και να
το δουν αργότερα χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο,
απολαμβάνοντας το ταξίδι τους στο αεροπλάνο ή τη μετακίνησή
τους από το ένα σημείο στο άλλο.
Η δυνατότητα πρόσβασης στο Netflix υπάρχει σε περισσότερες από
1.600 συνδεδεμένες συσκευές και το ελληνικό κοινό μπορεί να έρθει
σε επαφή με το Netflix για ένα μήνα δωρεάν, κάνοντας εγγραφή στο
www.netflix.com.
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Το Nokia 8 παρουσιάστηκε επίσημα
στην ελληνική αγορά
Η ναυαρχίδα των Φινλανδών στοχεύει τη high-end αγορά, υπό την
αιγίδα της HMD Global

Το Nokia 8 παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση για εκπροσώπους του
Τύπου, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της HMD Global. Ο Alberto
Matrone, αντιπρόεδρος της εταιρείας για την Ανατολική Ευρώπη δήλωσε
ιδιαίτερα αισιόδοξος για την εμπορική πορεία του Nokia 8 στην ελληνική
αγορά και ικανοποιημένος από την έως τώρα πορεία των κινητών της
Nokia στη χώρα μας. Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών το Nokia
8 βρίσκεται πολύ κοντά στον ανταγωνισμό. Η οθόνη του, με διαγώνιο
5,3”, είναι αρκετά φωτεινή και τα χρώματα απεικονίζονται ολοζώντανα
και ευκρινή. Το βασικό ατού του Nokia 8 είναι η τιμή που θα ανέρχεται
στα €599 για την αγορά μας, ενώ η εταιρεία έχει επιλέξει ως κύριο
σημείο της καμπάνιας της τη λειτουργία dual-sight, τη δυνατότητα
δηλαδή ταυτόχρονης λήψης τόσο με την εμπρόσθια όσο και με την
πίσω κάμερα. Έτσι, αντί για selfies, οι χρήστες θα μπορούν να τραβούν
bothies. Η δυνατότητα λήψης βίντεο 4K ανάλυσης με ήχο 360°, αλλά
και η δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης βίντεο στο Facebook Live και το

YouTube Live με ένα απλό άγγιγμα, είναι ακόμη μερικές ενδιαφέρουσες
λειτουργίες της συσκευής. Το ίδιο και η λειτουργία Picture-in-Picture που
επιτρέπει την παράλληλη θέαση πολλών παραθύρων ταυτόχρονα.
Συνολικά, οι επιδόσεις της κάμερας του Nokia 8 είναι πολύ καλές χάρη
στους αισθητήρες των 13 MP και τα οπτικά μέρη της ZEISS, ενώ υψηλές
είναι και οι επιδόσεις του επεξεργαστή Snapdragon 835, ο οποίος
διασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Παράλληλα με το λανσάρισμα του νέου smartphone στην Ελλάδα, η
HMD ανακοίνωσε ότι όλοι οι κάτοχοι Nokia 8 μπορούν να αναβαθμίσουν
τις συσκευές τους σε Android 8.0 Oreo. Όπως δήλωσε ο Juho Sarvikas,
Chief Product Officer της HMD Global: «Σε συνεργασία με τους
fans μας, δημιουργήσαμε την pure έκδοση της πολυαναμενόμενης
πλατφόρμας κινητών τηλεφώνων, παρέχοντας όλα τα συναρπαστικά νέα
χαρακτηριστικά χωρίς περιττές εφαρμογές, ώστε να βελτιώσουμε την
απόδοση και να προσφέρουμε πρόσθετη αντοχή στηv μπαταρία».
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Μπορεί το smartphone να γίνει το
κέντρο του «έξυπνου σπιτιού»;

Είναι κάτι που οι κατασκευαστές προσπαθούν εδώ και χρόνια… να «μυήσουν» τους χρήστες στο
smarthome και στις έξυπνες και connected συσκευές για το σπίτι αφ’ενός, αφ’ετέρου να τις ελέγχουν
εύκολα από το smartphone τους. Ωστόσο, οι δυσκολίες πολλές μέχρι τώρα… μήπως, εν τέλει, το κινητό
μας δεν μπορεί να αποτελέσει ένα universal τηλεχειριστήριο για… τα πάντα, ή απλώς είναι θέμα χρόνου,
ωριμότητας και… 5G;

Νομίζω πως απλά είναι θέμα χρόνου να ελέγχουμε τα πάντα στο σπίτι μέσα από μια
συσκευή όπως το smartphone μας και το 5G
θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο προς αυτό τον
προορισμό. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει πως
θα είναι το smartphone (όπως το έχουμε σήμερα στο μυαλό μας), η συσκευή που θα γίνει το επίκεντρο. Μπορεί να είναι κάποιο έξυπνο ηχείο, μπορεί μια έξυπνη οθόνη/TV,
ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως το smartphone
έχει ήδη το πλεονέκτημα καθώς διαθέτει ισχυρό hardware και το έχουμε διαρκώς
μαζί μας. Τα smart apps, πάντως, εξακολουθούν να μην προσφέρουν την ευκολία που
θα θέλαμε…
Δημήτρης Σκιάννης
Έχουν γίνει πολλά βήματα στο smart home.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι, πλέον, που από το
smartphone τους ελέγχουν συσκευές, όπως ο κλιματισμός, η τηλεόραση, το γκαράζ
ή οι πόρτες του σπιτιού τους. Εκείνο που απαιτείται, βέβαια, είναι καλύτερες συνδέσεις
Internet, ώστε να έχουμε πάντα διαθέσιμα

τα data εκείνα που είναι απαραίτητα ώστε
να μπορούμε να είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι online και σε επαφή με το σπίτι μας.
Στην εποχή που το Fiber ήδη -και σύντομα
ελπίζουμε το 5G- θα βελτιώσουν σημαντικά
τις συνδέσεις μας, ελπίζουμε ότι οι περιορισμοί ολοένα και θα μικραίνουν και, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον των εταιρειών σε
ολοκληρωμένα smart home οικοσυστήματα, το μέλλον του σπιτιού θα το κρατάμε
στο ...χέρι μας.
Χριστίνα Κιτσάτη
Ζούμε σε έναν κόσμο που όλες οι συσκευές
μας γίνονται σταδιακά διασυνδεδεμένες και
το smartphone μας αποτελεί το «κλειδί» για
αυτόν τον κόσμο. Φυσικά και θα πρέπει να
γίνουν πολλά βήματα ακόμη για να μπορέσει το έξυπνο σπίτι να γίνει “mainstream”
και όχι ένα ακόμη showcase υψηλής τεχνολογίας σε κάποια tech έκθεση. Θεωρώ ότι
σε βάθος πενταετίας τα πράγματα θα βελτιωθούν πολύ περισσότερο (ανάπτυξη 5G και
τεχνικών A.I.), καθώς θα τελειοποιηθούν οι
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απαιτούμενες τεχνολογίες που απαιτούνται
για να περάσει η φιλοσοφία του smart home
στον μέσο καταναλωτή. Εξυπακούεται ότι σε
αυτή την τεχνολογική εξέλιξη που έρχεται, το
smartphone μας θα συνεχίζει να παίζει κομβικής σημασίας ρόλο…
Πέτρος Κυπραίος
Το smartphone είναι η πλέον κατάλληλη συσκευή για να γίνει το κέντρο ελέγχου ενός έξυπνου σπιτιού. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε
οι ταχύτητες, οπότε το 5G δεν θα αποτελέσει
καταλύτη. Το θέμα είναι ότι ένα συμβατικό
σπίτι χρειάζεται μεγάλη «ιστορία» για να μετατραπεί σε έξυπνο. Ειδικά με δεδομένο ότι
σε μία τυπική ελληνική αστική περιοχή, οι
πολυκατοικίες έχουν σχεδιαστεί με υποδομές του περασμένου αιώνα, ή στην καλύτερη
περίπτωση, ελαφρώς βελτιωμένες εκδόσεις
αυτών. Η «μύηση» θα γίνει αρχίζοντας από
απλά πράγματα, δηλαδή από connected
λευκές συσκευές (οι μαύρες βρίσκονται εδώ
και χρόνια σε καλό δρόμο).
Δημήτρης Θωμαδάκης
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24 χρόνια φαγούρα…
Συνάντηση κορυφής στα γραφεία της ΕΕΤΤ, όπου οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τριών
«συστημικών» παρόχων παρευρέθηκαν για να «παραλάβουν» από τον πρόεδρο της
ΕΕΤΤ το φάσμα συχνοτήτων που απέκτησαν κατά τον τελευταίο διαγωνισμό.
Όλα προέκυψαν, πάνω στην ώρα που είχε αρχίσει να θερμαίνεται επικίνδυνα το κλίμα
μεταξύ τους, με εκατέρωθέν δηλώσεις, που δεν αντανακλούσαν στο ελάχιστο το κλίμα
συναίνεσης και ηρεμίας που είχε επικρατήσει τους τελευταίους μήνες μεταξύ τους…
Ήταν λοιπόν μία καλή ευκαιρία να τα πουν «face to face» και να αμβλυνθούν οι αντιπαραθέσεις, που πρόσφατα είχαν ως επίκεντρο το ποιος κάνει τις μεγαλύτερες και τις
σημαντικότερες επενδύσεις. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε το χρόνιο θέμα της
αδειοδότησης των κεραιών κινητής. Μία εκκρεμότητα που κρατάει 24 ολόκληρα χρόνια
και αποτελεί ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία. Περισσότεροι από 15 υπουργοί μεταφορών,
σε 13 κυβερνήσεις και 3 πρόεδροι ΕΕΤΤ, δεν κατάφεραν να δώσουν μία οριστική λύση,
την ίδια στιγμή που δισεκατομμύρια έχουν επενδυθεί και εκατοντάδες εκατομμύρια
έχουν εισπραχθεί από φόρους και τέλη, σε μία δραστηριότητα που παράγει το 2,5%
του ΑΕΠ της χώρας!Το οξύμωρο του πράγματος διατύπωσε γλαφυρά ο επικεφαλής
της Vodafone, λέγοντας ότι «είναι ειρωνεία από τη μία μεριά να γίνονται επενδύσεις
στο φάσμα και από την άλλη να μας απασχολούν θέματα αδειοδότησης των κεραιών».
Μέχρι τώρα, η αδειοδότηση των κεραιών κινητής, χρησιμοποιήθηκε ως δέλεαρ για τη
συμμετοχή των παρόχων σε διαγωνισμούς φάσματος και άλλες αιμοδοσίες της οικονομίας, σε μία ιδιότυπη εξάρτηση των δικτύων, δόθηκαν δεκάδες υποσχέσεις από όλες
τις κυβερνήσεις και τελικά δεν υπήρξε ποτέ λύση στο πρόβλημα, αφήνοντας τα δίκτυα
στο έλεος των «συλλογικοτήτων», αλλά και των τοπικών αρχόντων. Όλοι ελπίζουν ότι
τώρα, που για πρώτη φορά υπάρχει αυτόνομο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο
έχει βάλει σκοπό να λύσει εκκρεμότητες και να προωθήσει την ψηφιακή εξέλιξη, θα
βρεθεί τελικά μία λύση στο θέμα. Και αν πιστεύει ότι είναι δύσκολο να δώσει άμεση
λύση για τις κεραίες, ας δώσει λύσεις στις κάθε είδους πιέσεις και δυσχέρειες που
αντιμετωπίζουν τα δίκτυα ακόμη και για να περάσουν οπτική ίνα! Είναι γνωστό στους
παροικούντες εν τη Ιερουσαλήμ ότι κάποιοι δήμαρχοι προκειμένου να επιτρέψουν
το σκάψιμο, απαιτούν να λυθούν όλα τα προβλήματα του δήμου και όχι μόνο. Μήπως
θα έπρεπε να δοθεί τέλος σε αυτή την ιδιότυπη ομηρεία, με δεδομένα το οφέλη που
συνεπάγεται για την οικονομία η οπτική ίνα και η κοινωνία του Gigabit;
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ΑΚΡΩΣ

Heat it up

Ό

σο πέφτουν οι θερμοκρασίες, τόσο θερμαίνεται η αγορά
των τηλεπικοινωνιών, δείχνοντας ότι όλοι οι μονομάχοι
φιλοδοξούν να αποκομίσουν οφέλη το 2018.
Η έναρξη εμπορικής διάθεσης των Δικτύων Νέας
Γενιάς, η διασύνδεση και ενίοτε η «συγκατοίκηση» των
παρόχων, η διάθεση τηλεοπτικού περιεχομένου και το δικαιολογημένο άγχος

Ειδικά στο δεύτερο σκέλος, η παροχή τηλεοπτικού περιεχομένου πληροί αυτές τις προϋποθέσεις και η Vodafone προχωρά σε μία
ρηξικέλευθη κίνηση.
Αποσυνδέει την παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών από τα συνδυαστικά της πακέτα και τη
λανσάρει σαν αυτόνομη υπηρεσία που μπορεί
να φτάσει στον συνδρομητή, ακόμα και αν αυτός
διαθέτει σύνδεση Internet από άλλο πάροχο,
προσφέροντας δηλαδή ΟΤΤ WEBTV!
Είναι προφανές ότι η Vodafone αισθάνεται
σίγουρη πλέον ότι το τηλεοπτικό της προϊόν
μπορεί να σταθεί αυτόνομα.
Θεωρεί ότι είναι αρκετά δυνατό για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό χωρίς κάποια προστατευτική ομπρέλα, ή συνδυαστικά πακέτα.

όλων για την επίτευξη των ετήσιων στόχων, δημιουργούν μία ηλεκτρισμένη
ατμόσφαιρα.
Αναπόφευκτα, ο ανταγωνισμός δημιουργεί εντάσεις, αφού οι πάροχοι είναι
υποχρεωμένοι να πάρουν θέση στο νέο τοπίο, τόσο με εκτεταμένο πρόγραμμα
επενδύσεων, όσο και εξεύρεση προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλό ROI και
γρήγορη απόδοση.

Άλλωστε, ο ίδιος, είχε επισημάνει αυτή την
τάση πριν από ένα χρόνο και τώρα απλά επιβεβαιώνεται.
Αυτή η αλλαγή φαίνεται ότι εδραιώνεται σε όλη
την Ευρώπη, στην οποία ο μέσος όρος της διείσδυσης της συνδρομητικής τηλεόρασης είναι
στο 50%, διπλάσιος δηλαδή από τον ελληνικό.
Οπότε, όπως είπε και ο Χάρης «τα περιθώρια ανάπτυξης είναι μεγάλα», αλλά βεβαίως
οι θέσεις στην αγορά λίγες. Για την ακρίβεια
μόνο τρεις...
Κονταροχτυπήθηκαν έντονα Nova και Cosmote
TV για την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης του βασιλιά των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, του Champions League, για την περίοδο
2018-2021.
H Nova αυτή τη φορά είχε τη στήριξη των τραπεζών, οι οποίες έχουν στρέψει τη στρατηγική
τους στην εξαγωγή αξίας από την εισηγμένη
της Κάντζας.
Μήπως τυχόν και γίνει ελκυστική σε επενδυτές,
ώστε να μπορέσουν να ρεφάρουν, προσπάθεια
που αρκετοί εκτιμούν ότι θα γίνει μέσα στο 2018.

Η σιγουριά πηγάζει από την πρόσφατη
εμπορική συμφωνία με τη Forthnet για
τη διανομή των καναλιών Novasports και
φυσικά από τη στρατηγική του CEO των
κόκκινων…
Ο οποίος είναι πεπεισμένος ότι πρέπει να παύσει η αποκλειστικότητα του premium τηλεοπτικού περιεχομένου.
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Έτσι, έσπευσαν να εφοδιάσουν τη Nova με τις
απαραίτητες εγγυητικές επιστολές της τάξεως
των 6-7 εκατομμυρίων, ώστε να μην επαναληφθούν οι καταστάσεις του 2014…
Από την άλλη η Cosmote, χτύπησε πάση δυνάμει
το διαγωνισμό, αφού το τηλεοπτικό της προϊόν θα
έχανε ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
σε ενδεχόμενη απώλεια του Champions League.

Ο Δημήτρης, οπλισμένος με δυνατό ταμείο και
ισχυρή θέληση να μην παραχωρήσει ούτε ένα
εκατοστό από τα κεκτημένα, κατέβηκε στη μάχη
του Σαββάτου αποφασισμένος να κερδίσει.
Μέσα σε αυτό το κλίμα διοργανώθηκε με τη
διαδικασία του «fast track» ο διαγωνισμός που
είχε όλες τις προδιαγραφές για να εξελιχθεί
σε θρίλερ.
Τελικά, το θρίλερ έληξε γρήγορα, με ολοκληρωτική επικράτηση της Cosmote TV που κατέκτησε
τα δικαιώματα των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών
διοργανώσεων Champions League και Europa
League για την επομένη τριετία, 2018-2021.
Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι κανένα άλλο
κανάλι δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία
και άρα τα δικαιώματα από τον Ιανουάριο του
2018 θα είναι αποκλειστικά.
Το τίμημα έναντι του οποίου η Cosmote TV
απέκτησε τα δικαιώματα δεν έγινε γνωστό, με
τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ποσό κοντά
στα 100 εκατομμύρια, χωρίς ωστόσο αυτό να
επιβεβαιώνεται.
Αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι προφανώς το
ρητό «όποιος έχει τα γένια έχει και τα δικαιώματα»!
Μία ακόμη εκκρεμότητα που αναγόταν στο
2006, έληξε, η οποία αφορούσε τον συντονισμό των ραδιοσυχνοτήτων της χώρας με τους
γείτονές της.
Βλέπετε, δεν αρκεί μόνο να μοιράσουμε στο
εσωτερικό κανάλια, συχνότητες και φάσμα.

Πρέπει και οι γείτονές μας να μην πέφτουν
πάνω σε αυτές τις συχνότητες, γιατί τότε θα
έχουμε πρόβλημα στις περιοχές που βρίσκονται
κοντά στα σύνορα.
Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εναρμόνιση και
ήταν κάτι που για πολλούς και διάφορους λόγους καθυστερούσε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση με
τις 13 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης
στο SEDDIF (South Eastern Digital Dividend
Implementation Forum) που αφορά στο συντονισμό των συχνοτήτων.
Στην πράξη η Ελλάδα «κλείδωσε» το φάσμα
συχνοτήτων που της αναλογεί, και μέσα σε αυτές μπορεί πλέον να αναπτύξει τις ασύρματες
τεχνολογίες της.

Επαναφέρει επίσης το πάγιο αίτημα του Οργανισμού για ρύθμιση, εκ των υστέρων, των
τιμολογιακών προγραμμάτων του, αφού η εκ
των προτέρων εξέταση τους, φτάνει ενίοτε και
τους 4 μήνες.
Την κατάσταση αυτή περιέγραψε γραφικά ο
Μιχάλης Τσαμάζ στους δημοσιογράφους με τη
φράση «Δεν είναι δυνατό να ζητάμε έγκριση για
χριστουγεννιάτικα πακέτα και να λαμβάνουμε
την έγκριση το Πάσχα».
Πάντως, η πλευρά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων απάντησε ότι
ασκεί τις ρυθμιστικές και εποπτικές της αρμοδιότητες, όπως αυτές τίθενται από την εθνική και
τη νομοθεσία της ΕΕ με συνέπεια, αμεροληψία
και ακεραιότητα, τηρώντας τις προβλεπόμενες
θεσμικές διαδικασίες.
Εμμέσως πλην σαφώς, επιρρίπτει την ευθύνη
για τις καθυστερήσεις στον ΟΤΕ, επισημαίνοντας για κάθε κοστολογικό έλεγχο, θα πρέπει
να υποβάλλονται τα αντίστοιχα στοιχεία και η
καθυστέρηση υποβολής τους παρατείνει την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η κατανομή των διαύλων ψηφιακής τηλεόρασης για τώρα και για την επόμενη εικοσαετία, την ανάπτυξη του 5G, αλλά και άλλες
μελλοντικές υπηρεσίες που θα χρειαστούν
συγκεκριμένο φάσμα απαλλαγμένο από
παρεμβολές και τυχόν διεκδικήσεις.
Την ώρα που φαινόταν ότι το θεσμικό είχε λυθεί
και επικρατούσε ηρεμία στο τοπίο της αγοράς,
ξαφνικά προέκυψε ένταση μεταξύ ΕΕΤΤ και ΟΤΕ.
Πιο σωστά, αναζωπυρώθηκε η παλιά διαμάχη
σχετικά με την έγκαιρη έγκριση των τιμολογιακών πακέτων που καταθέτει -όπως οφείλει- η
Cosmote στη Ρυθμιστική Αρχή.
Σε επιστολή με έντονο ύφος που έστειλε ο
Πρόεδρος του Οργανισμού στον Πρόεδρο της
Επιτροπής, χαρακτηρίζει απερίφραστα «επιθετική και αδιαφανή απέναντι στον ΟΤΕ» την
πολιτική της ΕΕΤΤ.

Πάντως, απ’ ότι φαίνεται, η ΕΕΤΤ δεν συζητά την
εκ των υστέρων ρύθμιση, και γενικότερα δεν
σκοπεύει να κάνει κινήσεις που θα ανατρέψουν
το status και την όποια «ηρεμία» έχει επιτευχθεί σε θεσμικό επίπεδο, καθώς και την πορεία
εφαρμογής του κανονισμού για το vectoring.
Να που μας ήρθε από τα παλιά και το ζήτημα της
Καθολικής Υπηρεσίας το οποίο έθεσε εκ νέου
ο ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ.
Αφορά τα χρεωστούμενα προς τον ΟΤΕ για την
υπηρεσία την οποία παρείχε ο Οργανισμός σε
όλους τους παρόχους μέχρι το 2016.
Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2010-2016, δεν
έχουν αποδοθεί ακόμη στον Οργανισμό περί τα
380 εκατ. ευρώ.
Το ποσό αυτό διεκδικεί το Μέγαρο του Οργανισμού, αλλά η αποτίμηση της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, έχει ολοκληρωθεί μόνο για την περίοδο 2010-2011.

Εκτιμάται μάλιστα ότι, για το σύνολο της διεκδικούμενης περιόδου το ποσό θα είναι αρκετά
μικρότερο ενώ η απόδοσή του στον Οργανισμό
θα καθυστερήσει αρκετά.
Βασικό πρόβλημα βέβαια είναι ότι η ΕΕΤΤ οφείλει να επιμερίσει στους υπόλοιπους παρόχους
αναλογικά το κόστος που οφείλουν να αποδώσουν στον κύριο πάροχο.

Με άλλα λόγια, το όποιο κόστος προκύπτει
κάθε χρόνο θα πρέπει να επιμερίζεται σε
όλους τους παρόχους και άρα αυτομάτως
χάνονται τα «μερίδια» των εταιρειών που
έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
Για να μείνουμε στο ρετρό κλίμα, ενδιαφέρον
και μνήμες μας ξύπνησε το άνοιγμα της νέας
διαπραγμάτευσης με την ΟΜΕ ΟΤΕ για τη νέα
σύμβαση εργασίας.
Φαίνεται ότι σύννεφα είχαν συγκεντρωθεί πάνω
από το Μέγαρο και το κλίμα θύμισε παλιές «καλές» εποχές του κυρίαρχου συνδικαλισμού.
Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, η νέα Συλλογική Σύμβαση, για την οποία οι εργαζόμενοι έθεσαν αιτήματα που η διοίκηση δεν αποδεχόταν.
Τέσσερα ουσιαστικά είναι τα αγκάθια. Οι συνδικαλιστές ζητούν: ενιαία Σ.Σ.Ε. για όλο τον Όμιλο,
ενιαίο ωράριο, πραγματικές αυξήσεις σε όλο το
προσωπικό, διασφάλιση των θέσεων εργασίας
από απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.
Από την πλευρά της, η Διοίκηση, αρνήθηκε να
μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση που θα μπορούσε να αυξήσει το μισθολογικό κόστος, ή ακόμα
και να εντάξει όλες τις εταιρείες κάτω από την
ομπρέλα του Ομίλου.
«Είναι ο καπιταλισμός ανόητε»!
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POINT OF VIEW

Η Τεχνητή Νοημοσύνη τελικά
θα μας «φάει»;

Γράφει ο
Γιάννης Ριζόπουλος

Ο οικοδεσπότης αυτής της στήλης, εξ επαγγελματικής
ανάγκης αλλά και προσωπικού βίτσιου (το έχω σε κακό να
λέω όχι στις περισσότερες από τις προσκλήσεις που μου
απευθύνονται - νιώθω σα να τους προσβάλω…) πηγαίνει
σε πολλές εκδηλώσεις / παρουσιάσεις / συνέδρια / συγκεντρώσεις κ.λπ. Και όταν λέμε πολλές το εννοούμε - σχεδόν
δεν περνάει μέρα που να μην πάω σε μια-δυο…
Τον τελευταίο καιρό λοιπόν, θες γιατί η κρίση παρατράβηξε,
θες γιατί τα νούμερα της ανεργίας παίζουν με τα νεύρα
μας, θες γιατί τα μηνύματα εξ Εσπερίας εντείνουν τις ανησυχίες, όλο και περισσότεροι ειδήμονες -και μη- περί τα
τεχνολογικά, «μου την πέφτουν» για τον (αρνητικό, όπως
διατείνονται) ρόλο της τεχνολογίας στη διατήρηση και
-γιατί, όχι- την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.
Με άλλα λόγια, και για να το πούμε «χοντρά», διαμαρτύρονται σε πολλούς και διάφορους τόνους, γιατί… «θα
‘ρθουν οι μηχανές, τα ρομπότ κι οι αυτοματισμοί και θα μας
πάρουν τις δουλειές»! Και αν το «μεταφράσουμε» σε πιο
τεχνολογική γλώσσα, αυτό που θέλουν να πουν είναι ότι η
Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία ενσωματώνουν σε μικρότερο
ή μεγαλύτερο (αναλόγως των αναγκών) βαθμό, όλες αυτές
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οι «μηχανές» θα κόψει θέσεις εργασίας και θα αυξήσει την
ανεργία, τα επόμενα χρόνια.
Ως ένα βαθμό έχουν δίκιο! Αντιμέτωποι με τη σκληρή καθημερινότητα και τη συνεχή μάχη για επιβίωση, θεωρούν ότι
το μόνο που μας έλειπε πλέον, είναι να έρθουν κι άλλες
μηχανές (γιατί ήδη υπάρχουν αρκετές στην παραγωγή) να
«πάρουν τις δουλειές»… Το επιβεβαιώνουν άλλωστε, κι
οι αριθμοί: πρόσφατη έρευνα της γνωστής και μη εξαιρετέας PriceWaterhouseCoopers προβλέπει πως μέσα στην
επόμενη 15ετία η Τεχνητή Νοημοσύνη θα «καταπιεί» (στις
ΗΠΑ, καθώς από εκεί συνήθως ξεκινάνε οι μετρήσεις, αφού
εκεί έχουμε τις περισσότερες εφαρμογές) το 38% των
σημερινών θέσεων εργασίας με το ποσοστό αυτό να δείχνει
αυξητικές τάσεις! Δικαίως, λοιπόν αναρωτιούνται «τι μέλλει
γενέσθαι». Ποια επαγγέλματα θα σωθούν και ποια όχι; Πως
θα είναι σε λίγα χρόνια ο επαγγελματικός στίβος και πως
πρέπει να (ανα)διαμορφωθούν τα μαθήματα σε σχολές και
πανεπιστήμια για να μην έχουμε παθήματα;
Άλλωστε το βλέπουμε και στα καθ’ ημάς το «έργο», στις (όχι
ιδιαίτερα ανεπτυγμένες) σχέσεις αγοράς - ΑΕΙ / ΤΕΙ, όπου οι
μεν εργοδότες διαμαρτύρονται γιατί οι νέοι που προσλαμ-

βάνουν δεν έχουν διδαχτεί τα πρέποντα, οι δε καθηγητές
διαμαρτύρονται γιατί όλα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό,
που όσο και αν προσπαθούν, πάλι δεν προλαβαίνουν να
διδάξουν στα παιδιά τα «καινούρια». Έτσι, αποκτά ιδιαίτερη
σημασία το σχόλιο του Βρετανού Sir Michael Barber, ειδικού
σε θέματα παιδείας, και συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού, Tony Blair, που επιμένει πως «δε μετράει ποια
επαγγέλματα θα σωθούν και ποια όχι, αλλά κυρίως ποιοι
από τους σημερινούς ρόλους θα αυτοματοποιηθούν και
ποιοι όχι…» Και αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα
τους γιατρούς και τους δικηγόρους που συνεχίζουμε να
εμπιστευόμαστε και να χρειαζόμαστε, παρότι οι μηχανές
μάλλον προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα, σε ότι αφορά
στη διάγνωση και την ευθυκρισία…
Ο Βρετανός ειδικός, που θεωρείται παγκοσμίου φήμης
αυθεντία στα εκπαιδευτικά συστήματα και τη μεταρρύθμιση
της παιδείας, όχι μόνο δε φοβάται την εμπλοκή της προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης στο χώρο του, αλλά αντίθετα
πιστεύει πως ο συνδυασμός της με καλούς δασκάλους,
μπορεί να μεταμορφώσει την εκπαίδευση ανά τον κόσμο!
Θεωρεί ότι δεν τίθεται θέμα επιλογής, είτε της μίας είτε
της άλλης κατάστασης, αλλά ζητάει «λιγότεροι και πιο προχωρημένοι δάσκαλοι να συμπράξουν με τις μηχανές, που
θα τους απαλλάξουν από τις αγγαρείες και θα τους προσφέρουν παντοδύναμες βάσεις με στοιχεία και δεδομένα
για τη διδασκαλία τους…». Και για να μη νομίσετε πως σε
ένα τέτοιο περιβάλλον θα βασιλεύει μονάχα η τεχνολογία,
ο Βρετανός ειδικός προσθέτει πως οι αυριανοί φοιτητές θα
χρειαστεί να αναπτύξουν «υψηλό επίπεδο στη βασική εκπαίδευση, με καλή γνώση Ιστορίας, Κοινωνικών Επιστημών,
Λογοτεχνίας και Επιστημών, παράλληλα με ηθικό υπόβαθρο
και προσωπική διάθεση συνεισφοράς στο σύνολο».

Μάλιστα! Ωραίος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος, θα
μου πείτε… Σύμφωνοι, αλλά αν δε βάλεις προδιαγραφές
και κάπως ψηλά τον πήχη, πάντα θα περνάς από κάτω!
Στην πράξη όμως τι γίνεται, θα ρωτήσετε, και με το δίκιο
σας, καθώς οι αλλαγές καταφθάνουν σαν τσουνάμι! Μία
ιδέα για το μέλλον (που στη σύλληψή της δεν είναι πολύ
διαφορετική από τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής την
οποία οραματίζεται ο Sir Michael) μπορούμε να πάρουμε από
πρόσφατο άρθρο του Wired, που με αφορμή την εντυπωσιακή παρουσίαση της πανέμορφης ηλεκτροκίνητης νταλίκας
της Tesla, κάνει ευρεία αναφορά στο μέλλον της, αλλά και
στις εργασιακές σχέσεις στον συγκεκριμένο τομέα, στις
ΗΠΑ (και μη μου γκρινιάξετε για τις συνεχείς αναφορές
στην αμερικανική πραγματικότητα - είτε το θέλουμε, είτε
όχι, εκεί κυρίως δοκιμάζεται στην πράξη το «αύριο» για
όλο τον κόσμο…).
Λέει λοιπόν το καλό περιοδικό, αφού δώσει προηγουμένως
άφθονα στοιχεία για τον κλάδο των αμερικανικών οδικών
μεταφορών, πως για πολλά-πολλά χρόνια ακόμα, οδηγοί
και αυτόνομα οχήματα θα συμβιώνουν, απλώς γιατί δεν
γίνεται διαφορετικά. Από τη μία χρειαζόμαστε τα καλά της
αυτονομίας, με κυριότερο την ασφάλεια (η συντριπτική
πλειοψηφία των δυστυχημάτων οφείλονται στον ανθρώπινο
παράγοντα), από την άλλη οι «μηχανές» που διαθέτουν
auto-pilot δεν μπορούν ακόμα να εγγυηθούν βέλτιστη συμπεριφορά μέσα σε πόλεις, σε δύσκολα σημεία εισόδων
και εξόδων, στην κίνηση σε μεταβλητό περιβάλλον (π.χ.
στο πεδίο μεγάλων κατασκευαστικών έργων) και πολύ
περισσότερο κάτω από κακές καιρικές συνθήκες, δυνατή
βροχή και χιόνι, που εξουδετερώνουν, ως ένα βαθμό, τα
ηλεκτρονικά συστήματά τους.
Ήδη κάμποσες startups έχουν παρουσιάσει «μικτές» λύσεις, που ξεκινούν από την «ομαδοποίηση» ολόκληρου στόλου ψηφιακά συνδεδεμένων μεταξύ τους φορτηγών (Peloton
Technology) με έναν από τους οδηγούς να αναλαμβάνει
κάθε φορά το τιμόνι, ως τη χρησιμοποίηση «πλοηγών» που
ελέγχουν στα τελευταία χιλιόμετρα την αυτόνομη κατά τα
άλλα νταλίκα είτε μπαίνοντας στην καμπίνα τους (η λύση
της Embark), είτε από μακριά, με τηλεχειρισμό (η λύση
της Starsky Robotics). Ψαχνόμαστε λοιπόν… Άλλωστε
και τα αυτοκίνητα, όταν βγήκαν, «σκότωσαν» τις άμαξες,
«γέννησαν» όμως ολόκληρους νέους κόσμους στην πετρελαιοβιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη φιλοξενία, τις
κατασκευές και τόσα άλλα…
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INTERVIEW

Νίκος Γεωργόπουλος
CYBER PRIVACY RISKS INSURANCE ADVISOR CROMAR COVERHOLDER AT
LLOYD’S - CO FOUNDER DPO ACADEMY
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ένα από τα πλέον μείζονα θέματα
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις 27 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έχει εκδώσει τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» - GDPR (General
Data Protection Regulation), που αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού
πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το 2018, λοιπόν, θα είναι μία χρονιά κατά την οποία η λειτουργία των επιχειρήσεων θα
αλλάξει δραστικά, καθώς την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, ο νέος αυτός Κανονισμός,
τίθεται και επίσημα σε εφαρμογή.
Ο Νίκος Γεωργόπουλος, Cyber Privacy Risks Insurance Advisor της Cromar
Coverholder at Lloyd’s και συνιδρυτής του DPO Academy, μίλησε στο InfoCom για το
νέο τοπίο που διαμορφώνεται στον επιχειρησιακό τομέα, με την εφαρμογή του GDPR.



Συνέντευξη στον
Ανδρέα Καραντώνη
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I.C.: Μπορείτε να μας αναφέρετε συνοπτικά τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή του GDPR;
Ν.Γ.: Η Ε.Ε. δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο προστασίας των
προσωπικών δεδομένων των πολιτών της, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR).
Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου 2016 με μεταβατική περίοδο 2 ετών και θα εφαρμοσθεί άμεσα, ως
νομοθέτημα αμέσου εφαρμογής (όχι Οδηγία) σε όλες τις
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018.
Ο Κανονισμός ρυθμίζει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με:
• Τα προσωπικά τους δεδομένα.
• Την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
• Την ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία και μεταβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων εντός των ορίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Τις διαδικασίες διαβίβασης προσωπικών δεδομένων
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Κανονισμός απαιτεί από τις εταιρείες να λάβουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται, και εισάγει την έννοια της «λογοδοσίας» (accountability). Η λογοδοσία η οποία απαιτεί από τις εταιρείες να αποδεικνύουν
ότι έχουν συμμορφωθεί, θα τις βοηθήσει να δημιουργήσουν
τις κατάλληλες προϋποθέσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό και θα τις καταστήσει ασφαλίσιμες.

I.C.: Ποια θεωρούνται «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»
και τι θεωρείται επεξεργασία αυτών;
Ν.Γ.: Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που
αναφέρεται σε, και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία
αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), φυσικά χαρακτηριστικά,
εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κ.λπ.), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά
στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά
δεδομένα και δεδομένα υγείας.
I.C.: Ποιες επιχειρήσεις και οργανισμούς επηρεάζει ο
GDPR και με ποιον τρόπο;
Ν.Γ.: Η εφαρμογή του, επηρεάζει όλους τους οργανισμούς
και επιχειρήσεις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα Ευρωπαίων
πολιτών. Στόχος του Κανονισμού είναι η δημιουργία ενός
περιβάλλοντος που προσφέρει ασφάλεια και προστατεύει
την ιδιωτικότητα.
I.C.: Τι προβλέπει ο Κανονισμός σε περιπτώσεις περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας προσωπικών δεδομένων; Ποιο είναι το ύψος των προστίμων που
προβλέπονται;
Ν.Γ.: Ο Κανονισμός προβλέπει την υποχρεωτική γνωστο-

Ο κανονισμός
θα εφαρμοσθεί
άμεσα ως
νομοθέτημα
(όχι οδηγία).
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ποίηση στις αρμόδιες αρχές, συμβάντων που σχετίζονται
με περιστατικά παραβίασης και απώλειας δεδομένων,
εντός 72 ωρών, και την επιβολή προστίμων στις εταιρείες που δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τα δεδομένα
των πελατών τους, τα οποία μπορούν να φθάσουν το 4%
του τζίρου τους, ή 20 εκατ. ευρώ, όποιο από τα δύο είναι
μεγαλύτερο.
I.C.: Μία πολύ κρίσιμη πτυχή του GDPR είναι η θεσμοθέτηση
του «Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων». Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Data Protection Officer (DPO) και τι
προβλέπεται για το θεσμικό του ρόλο από τον Κανονισμό;
Ν.Γ.: Ο Data Protection Officer είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας, ο οποίος θα αναλάβει το
έργο της συμμόρφωσης της με το νέο Κανονισμό.
Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει να:
• Εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που
αποτελεί το πρώτο τείχος προστασίας της.
• Εκπροσωπήσει την επιχείρηση έναντι των Αρχών,
Εθνικών και Ευρωπαϊκών.
• Διασφαλίσει την εναρμόνιση της λειτουργίας της
επιχείρησης, σε ότι αφορά τις πολιτικές πρακτικές
και μεθοδολογία επεξεργασίας, αποθήκευσης και
μεταφοράς Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με το
νέο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, και να δημιουργήσει
την κατάλληλη κουλτούρα στο ανθρώπινο δυναμικό
της εταιρείας.
• Προστατέψει την επιχείρηση από τους κινδύνους επιβολής των σημαντικότατων και βαρύτατων διοικητικών
προστίμων που προβλέπει ο Κανονισμός.

Ο Data
Protection
Officer
αναφέρεται
απευθείας στον
CEO ή σε μέλος
του Δ.Σ.
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I.C.: Πώς μπορεί κάποιος να γίνει DPO και να ενταχθεί
στην αγορά;
Ν.Γ.: Ο Data Protection Officer θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθεί
στον ρόλο του, αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη
νομοθεσία και πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, εχέγγυα ανεξαρτησίας και
να αναφέρεται απευθείας στον CEO ή σε μέλος του Δ.Σ.
μίας εταιρείας.
Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή στελεχών για τη
θέση του DPO είναι και η κατοχή σχετικής πιστοποίησης
από τους υποψηφίους.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί σε πιστοποίηση,
μετά τη συμμετοχή του υποψηφίου σε εξετάσεις που
γίνονται από την TUV Austria Hellas, παρέχεται από την
DPO Academy (www.dpoacademy.gr). Για να συμμετάσχει
κάποιος στην διαδικασία πιστοποίησης, πρέπει να είναι
απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να έχει σχετική
προϋπηρεσία. Το 2017, το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησαν πάνω από 200 στελέχη εταιρειών.
I.C.: Με ποιον τρόπο συνδέεται το cyber insurance με
τον GDPR;
Ν.Γ.: Ο Κανονισμός ζητά από κάθε εταιρεία τη λήψη των
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την
προστασία της πληροφορίας. Η ασφάλιση cyber insurance
αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης του υπολειπόμενου
κινδύνου (residual risk) που δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω με πολιτικές και διαδικασίες.
Η χρήση της ασφάλισης, βοηθά τη συνολική στρατηγική

κάθε εταιρείας για τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
Για την ενημέρωση των εταιρειών σχετικά με την χρήση της
ασφάλισης cyber insurance, τον Κανονισμό, την πρόληψη
και αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης συστημάτων
και απώλειας δεδομένων, δημιουργήσαμε την εκπαιδευτική
μηχανή www.cyberinsurancequote.gr η οποία βραβεύθηκε
με βραβείο καινοτομίας από την αγορά Lloyd’s.

Οι ελληνικές
εταιρείες είναι
στο ίδιο στάδιο
συμμόρφωσης με
τις Ευρωπαϊκές.

I.C.: Πώς μπορεί η κάλυψη με ένα ασφαλιστήριο cyber
insurance να βοηθήσει πραγματικά μία επιχείρηση;
Ν.Γ.: Ενώ η ασφάλιση δεν μπορεί να εμποδίσει ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας, μπορεί εκτός από την
κάλυψη των οικονομικών επιπτώσεων, να βοηθήσει στην
καλύτερη υλοποίηση του πλάνου αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας προσωπικών
δεδομένων (Incident Response Plan), παρέχοντας εξειδικευμένες ομάδες ειδικών με εμπειρία στη διαχείριση και
στις απαραίτητες υποδομές, όταν εμφανίζεται συμβάν,
μειώνοντας τις επιπτώσεις της παραβίασης στους πελάτες
και στη φήμη της εταιρείας.
I.C.: Πόσο «GDPR - ready» θα χαρακτηρίζατε τις ελληνικές
επιχειρήσεις;
Ν.Γ.: Η συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό είναι ένας κοινός παράγοντας για όλες τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όχι μόνο για τις ελληνικές. Αυτό που παρατηρείται
είναι ότι έργα συμμόρφωσης ξεκινούν πρώτα οι μεγάλες
εταιρείες, οι οποίες λόγω μεγέθους χρειάζονται περισσότερο χρόνο, και ακολουθούν με κάποια καθυστέρηση
οι μικρότερες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στο
ίδιο στάδιο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές.
I.C.: Μπορεί η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού να γίνει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις;
Ν.Γ.: Η συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό, και η δυνατότητα
που προσφέρει στις εταιρείες να αποκτήσουν πιστοποίηση
ορθής χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων

των πελατών τους, μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για αυτές. Ο υποψήφιος πελάτης θα λαμβάνει υπόψη
στην απόφαση συνεργασίας του με μία εταιρεία την ύπαρξη
σχετικής πιστοποίησης.

Νίκος Γεωργόπουλος
O Νίκος Γεωργόπουλος είναι Cyber Privacy Risks Insurance Advisor στην Cromar Coverholder at Lloyd’s και
συνιδρυτής της DPO Academy. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το ALBA.
Έχει συμμετάσχει σαν ομιλητής σε πλήθος συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε εξειδικευμένα
περιοδικά με θέμα την ασφάλιση Cyber Insurance.
Είναι δημιουργός των ιστοσελίδων www.cyberinsurancegreece.com και www.privacyrisksadvisors.com ενώ το
LinkedIn Group «Cyber Privacy Risks Advisors» που διατηρεί, αριθμεί περισσότερα από 2.860 μέλη και κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα LinkedIn Groups, με βάση την θεματολογία του.
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Αλλαγή εποχής στο Internet
Ταχύτητες έως και 200 Mbps


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη
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Υπηρεσίες βασισμένες στα δίκτυα NGA με ταχύτητες έως
και 200 Mbps έκαναν πρόσφατα το «ντεμπούτο» τους
από τις Cosmote, Vodafone και Wind, ένα σημαντικό βήμα
που, αν βοηθήσουν οι εξελίξεις γενικότερα στην ελληνική
οικονομία, θα συμβάλει στον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Καθώς οι επενδύσεις των τριών παρόχων είναι σε πλήρη
εξέλιξη, διαθεσιμότητα NGA δικτύων υπάρχει σήμερα σε
περίπου 20% των τηλεφωνικών γραμμών (περί τις 800.000
συνδέσεις). Βάσει των εκτιμήσεων της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) στο τέλος του
χρονικού ορίζοντα ανάπτυξης των υποδομών στο δίκτυο
πρόσβασης, που βασίζονται στον Κανονισμό της για τα
NGA, το τέταρτο τρίμηνο του 2019, πάνω από 2.800.000
συνδρομητές (το 60% των ενεργών συνδρομητών) θα έχουν
πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων (≥100 Mbps).
Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η ζήτηση από πλευράς
απλών καταναλωτών και επιχειρήσεων, παράγοντας που
εν πολλοίς θα καθορίσει και τη συνέχεια των επενδύσεων
των τριών παρόχων, Cosmote, Vodafone και Wind, και ει-

δικότερα αν θα σταματήσουν την οπτική ίνα στις υπαίθριες
καμπίνες ή θα την επεκτείνουν μέχρι τα κτήρια, τουλάχιστον
εκεί που υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του Αντώνη Τζωρτζακάκη (γενικός
διευθυντής σταθερής τηλεφωνίας και B2B της Wind), σε
πρώτη φάση το ενδιαφέρον που αναμένεται να εκδηλωθεί
θα είναι από τις επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα, όπως
έχει σημειώσει, η αναλογία που αναμένεται είναι 3 προς
1 (τρεις επιχειρήσεις - ένα οικιακός καταναλωτής). Εκτιμάται ότι ένα σημαντικό τμήμα των εταιρειών που σήμερα
δουλεύει με μισθωμένες γραμμές θα μεταβεί σε υπηρεσίες
δικτύων νέας γενιάς καθώς με τον τρόπο αυτό θα μειώσει το σχετικό κόστος. Το στέλεχος της Wind «τόλμησε»
και μία εκτίμηση για την αποδοχή που θα έχουν τα NGA.
Ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε πως πρόκειται για θετική
εξέλιξη αν στο τέλος του 2019 το 35% των ευρυζωνικών
γραμμών της χώρας θα έχει αναβαθμιστεί σε 100 Mpbs.
Βοηθητικά δύναται να λειτουργήσει και η διάθεση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, που
σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών, θα διατεθούν για την ενίσχυση

της ζήτησης υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων από απλούς
καταναλωτές και επιχειρήσεις. Πρόκειται για τις δράσεις
Superfast Broadband (SFBB) συνολικού προϋπολογισμού
300 εκατ. ευρώ και Connected Enterprises, προϋπολογισμού
100 εκατ. ευρώ. Η πρώτη στοχεύει στην ενίσχυση της
ζήτησης υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας για οικιακούς
καταναλωτές μέσω κουπονιού (1.200.091 νοικοκυριά), που
θα καλύπτει μέρος του εφ’άπαξ και του μηνιαίου κόστους
σύνδεσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η δεύτερη
δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις και σε ελεύθερους επαγγελματίες.
Περιλαμβάνει την ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών, επίσης μέσω κουπονιού, που θα εξασφαλίζει στον
δικαιούχο σύνδεση στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον
100 Mbps, με δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε 1 Gbps.
Θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο 2018.
Βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ
θα αναπτύξει αποκλειστικά τεχνολογία VDSL Vectoring
σε όλες τις υπαίθριες καμπίνες, στις περιοχές που του
έχουν ανατεθεί. Πρόσφατα όμως, η διοίκησή του, μίλησε
για επέκταση των δικτύων του από την καμπίνα στα κτίρια
σε ποσοστό 10% του συνόλου. Ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του, Μιχάλης Τσαμάζ, ανακοίνωσε ειδικότερα, κατά την τελευταία ενημέρωση Τύπου, ότι το 2018
ο Όμιλος ΟΤΕ θα ξεκινήσει το roll-out υποδομών Fiber
to the Home. «Ο σχεδιασμός του έργου έχει προχωρήσει, ώστε να είμαστε σύντομα έτοιμοι να προχωρήσουμε
στην υλοποίηση, καλύπτοντας επιλεγμένες περιοχές σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πάντα με την προϋπόθεση της
συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και την Πολιτεία, και

βέβαια της σχετικής ζήτησης», επεσήμανε με νόημα ο
επικεφαλής του ΟΤΕ.
Σημειώνεται ότι δυστυχώς οι «παιδικές ασθένειες» που
εμποδίζουν τις επενδύσεις στα δίκτυα, δεν έχουν εκλείψει
και δεν θεωρείται απίθανο οι εταιρείες να αιτηθούν στην
ΕΕΤΤ παράταση των χρονοδιαγραμμάτων αφού βεβαίως
την ενημερώσουν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Ο ΟΤΕ προσφέρει σε όλους τους νέους και υφιστάμενους
συνδρομητές των προγραμμάτων Double Play Fiber και
Business Double Play Fiber με ταχύτητες 30 Mbps και
άνω, εγγύηση πραγματικής ταχύτητας. Οι συνδρομητές
μπορούν να γνωρίζουν την πραγματική ταχύτητα της
σύνδεσής τους, πριν από την αγορά της. Σε περίπτωση
που η πραγματική ταχύτητα δεν είναι αυτή για την οποία
ενημερώθηκε ο συνδρομητής αρχικά, τότε θα μπορεί να
μεταβεί στο πρόγραμμα της αμέσως μικρότερης ταχύτητας
χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
Η Vodafone προτίθεται να αναπτύξει τεχνολογία VDSL
Vectoring στο μεγαλύτερο ποσοστό των υπαίθριων καμπινών που έχει αναλάβει, και σε ορισμένες θα αναπτύξει
αρχιτεκτονική Fiber To The Home (FTTH), με την οπτική
ίνα να φτάνει στο σπίτι του τελικού χρήστη. Οι υπηρεσίες
νέας γενιάς Vοdafone Ηοme Double Play Fiber 100 Mbps
και Vodafone One Net Fiber, επίσης θα υποστηρίζονται
από εγγύηση ταχύτητας δικτύου.
Με αφορμή τη διάθεση υπηρεσιών NGA, ο Αχιλλέας Κανάρης, εμπορικός διευθυντής καταναλωτικών προϊόντων της
Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «Μέσα από μεγάλες επενδύσεις
στο δίκτυό μας και στις καλύτερες ψηφιακές τεχνολογίες,
φέρνουμε μία νέα εποχή στις υπηρεσίες επικοινωνίας και
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ψυχαγωγίας, με πραγματικά γρήγορο Internet που θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες των νοικοκυριών». Η Κάτια
Σταθάκη, εμπορική διευθύντρια εταιρικών πελατών της
Vodafone Ελλάδας πρόσθεσε: «H Vodafone Ελλάδας στηρίζει
την ελληνική οικονομία με υπηρεσίες νέας γενιάς που
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έρχονται να ενδυναμώσουν όλους τους επαγγελματίες και
τις επιχειρήσεις, και να τους βοηθήσουν να λειτουργήσουν
ανταγωνιστικά στην τοπική και παγκόσμια αγορά, μέσα από
τη σύγκλιση των επικοινωνιών».
Η Wind, εκτός από VDSL Vectoring και FTTH, υλοποιεί

τεχνολογία G.Fast σε αρχιτεκτονική Fiber To The Curb
(FTTC) σε συνδυασμό με VDSL Vectoring.
«Αλλάζει τελείως η εμπειρία που είχε ο καθένας μας στη
χρήση του σταθερού Internet», είπε σε σχετική εκδήλωση, ο κ. Τζωρτζακάκης και προσέθεσε: «Σχεδιάσαμε τα
πακέτα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσιτά σε όλους
τους καταναλωτές, και παράλληλα συνεχίζουμε τις επενδύσεις μας στην ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών ώστε
να προστίθενται συνεχώς νέες περιοχές διαθεσιμότητας
των υπηρεσιών. Οι μοναδικές δυνατότητες που έχουν οι
αρχιτεκτονικές οπτικών ινών που επιλέξαμε, σε συνδυασμό
με τις καινοτόμες τεχνολογίες πρόσβασης (Vplus & G.fast),
προσφέρουν υπέρυψηλές ταχύτητες, σταθερότητα, τεράστια
χωρητικότητα που υποστηρίζει όλα τα είδη video streaming
όπως 4K TV & VR, και δίνουν νέα ώθηση στις καθημερινές
εμπειρίες και τις παραγωγικές δυνατότητες των πολιτών και
των επιχειρήσεων», συμπλήρωσε το στέλεχος της Wind.
Η Wind έχει ολοκληρώσει στο 100% το δίκτυο οπτικών
ινών στην Καλαμάτα, ενώ σημαντική είναι η πρόοδος στην
Αττική, με τις εργασίες να συνεχίζονται εντατικά ώστε να
ολοκληρωθούν μέσα στο 2018. Αντίστοιχα, στο πρώτο

εξάμηνο του 2018 θα ολοκληρωθεί το δίκτυο οπτικών ινών
της Wind στη Λάρισα. Το 2019 θα είναι διαθέσιμο το δίκτυο
της εταιρείας σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.
Η Wind διαθέτει τα 100 Mpbs (σε συνδυασμό με τη σταθερή
τηλεφωνία) στα 42 ευρώ μηνιαίως και τα 200 Mpbs στα
62 ευρώ, ενώ η Cosmote με 49,5 ευρώ και 59,5 ευρώ
αντίστοιχα. Η Vodafone επέλεξε να λανσάρει αρχικά υπηρεσία στα 100 Mpbs με 43,50 ευρώ. Μία μέση τιμή για
το ADSL που κυριαρχεί σήμερα, και δίνει πραγματικές
ταχύτητες που δεν ξεπερνούν τα 10 Mpbs (ονομαστικές
έως 24 Mpbs), είναι τα 25 ευρώ (πάντα συνδυαστικά με
σταθερή) ενώ μία μέση τιμή για το VDSL (μέχρι 50 Mpbs)
είναι τα 35 ευρώ μηνιαίως.
Η κάλυψη των δικτύων πρόσβασης NGA υπερυψηλών ταχυτήτων θα διευρυνθεί περαιτέρω με τις επόμενες ετήσιες
αναθέσεις της ΕΕΤΤ, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τον Μάιο
του 2018. Στις τελευταίες δεν υπάρχει ελάχιστο ποσοστό
κάλυψης, ενώ οι πάροχοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και για ελεύθερες υπαίθριες καμπίνες σε αστικά
κέντρα που έχουν ανατεθεί σε άλλο πάροχο, σε κάποια
από τις προηγούμενες φάσεις ανάθεσης.
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Ανάπτυξη και επενδύσεις
στην αγορά του ΙοΤ
Terracom & Yodiwo: δύο ελληνικές
ιστορίες επιτυχίας


Γράφει η
Χριστίνα Πατσιούρα
christina@beechamresearch.com

Συχνά, στις παρουσιάσεις με θέμα το Internet of Things, οι
πρώτες διαφάνειες που στοχεύουν να εισάγουν το ακροατήριο στον κόσμο του ΙοΤ, περιλαμβάνουν μερικά γραφήματακλειδιά για την εξήγηση της ξαφνικής ανάπτυξης του. Αυτά
είναι το κόστος των αισθητήρων και η διάδοση του Internet,
μαζί με τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών που υπάρχουν. Υπονοώντας ότι στη συγκυρία της τόσο μεγάλης
πτώσης του κόστους παραγωγής και τιμών του hardware,
μαζί με την παγκόσμια διάδοση του Internet, γεννήθηκε σαν
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αποτέλεσμα το ΙοΤ.
Ωστόσο αυτή δεν είναι ακριβώς ολόκληρη η εικόνα. Ακόμα
και αν κάποιος παραβλέψει το γεγονός ότι το ΙοΤ σαν μία
τεχνολογία προϋπήρχε και αναφερόταν ως Μ2Μ επικοινωνία ή αλλιώς ως η δυνατότητα να συνδέονται συσκευές και
μηχανήματα στο Internet (βιομηχανική παραγωγή, διόδια,
τηλεματική, κλπ.), χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για
να εξηγήσουμε την έκρηξη των προσδοκιών γύρω από το
ΙοΤ περίπου 3 χρόνια πριν, την οργανωμένη επένδυση σε

τεχνολογίες και εφαρμογές ΙοΤ από καθιερωμένες και νέες
εταιρείες, καθώς και τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται σε
αυτό από αναρίθμητα ερευνητικά κέντρα, σώματα πολιτικής,
κέντρα μελετών, και φυσικά από τις διοικήσεις εταιρειών.
Σήμερα το ΙοΤ διαμορφώνεται από τις διάφορες επενδύσεις
και βελτιώσεις που επιτυγχάνονται στην τεχνολογία Cloud,
τους επεξεργαστές και τους ημιαγωγούς (semiconductors),
καθώς και την κινητή τηλεφωνία (mobile communications).
Κοιτάζοντας τι συντελείται στην πραγματικότητα στον κόσμο
των εταιρειών και των καταναλωτών-χρηστών, σε αυτό το
αφιέρωμα θα ήθελα να καταγράψω μερικά τέτοια στοιχεία
σχετικά με την ανάπτυξη του ΙοΤ, τόσο αναφορικά με τις
επενδύσεις που πραγματοποιούνται από υπάρχουσες εταιρείες τεχνολογίας -νέες και καθιερωμένες, καθώς επίσης
πολυεθνικές και μικρομεσαίες- όσο και αναφορικά με τη
δημιουργία νέων εταιρειών, εξειδικευμένων σε εφαρμογές
με χρήση του ΙοΤ.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σε εταιρείες τεχνολογίας,
δηλαδή κατασκευαστές προϊόντων και τεχνικού εξοπλισμού,
καθώς και εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου, του
κλάδου υγείας και βιοτεχνολογίας, εταιρείες εμπορίου,
τηλεπικοινωνιών και μεταφορών, από την Αμερική, την
Ευρώπη και την Ασία, το 35% των ερωτηθέντων αναμένει
αύξηση των επενδύσεων στο ΙοΤ κατά 1%-10% στα επόμενα
δύο χρόνια, το 25% των ερωτηθέντων τοποθετεί το αντίστοιχο ποσοστό στο 11-50%, το 20% των ερωτηθέντων δεν
αναμένει σχετική αύξηση των επενδύσεων των εταιρειών
τους στο ΙοΤ, ενώ το 10% αυτών καταγράφει ότι δεν έχουν
προχωρήσει σε αντίστοιχες επενδύσεις μέχρι τώρα. Το 5%
των ερωτηθέντων απαντά πως αναμένει πάνω από 51%
αύξηση των επενδύσεων σε ΙοΤ.
Για το 28% αυτών των επιχειρήσεων, οι επενδύσεις στο
ΙοΤ αυξήθηκαν μεταξύ 11-50% τα τελευταία 3 χρόνια, για
το 12% οι επενδύσεις σημείωσαν πέραν του 50% αύξηση,
για το 20% αυξήθηκαν μεταξύ 1-10%, ενώ για το 25% των
ερωτηθέντων οι επενδύσεις στο ΙοΤ δεν αυξήθηκαν καθόλου αλλά παρέμειναν σταθερές.
Συμπεραίνοντας από τα ευρήματα της έρευνας, οι επενδύσεις στο ΙοΤ, ενώ θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα
χρόνια, θα αυξάνονται με αργότερο ρυθμό από τα προηγούμενα 3 χρόνια, όποτε πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες
επενδύσεις για τις εταιρείες.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως καθιερωμένες πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας οργανώνονται ως προς το
ΙοΤ και πως διαμορφώνουν τη στρατηγική τους. Αυτό
πραγματοποιείται βασικά με δύο τρόπους, δηλαδή την
ανάπτυξη αντίστοιχων δυνατοτήτων εσωτερικά, και άρα
την αντίστοιχη εσωτερική οργάνωση, καθώς επίσης την
εξαγορά άλλων, συνήθως μικρότερων και πιο εξειδικευμένων, εταιρειών.

Οργανική ανάπτυξη καθιερωμένων
εταιρειών τεχνολογίας
Η οργανική ανάπτυξη πολυεθνικών εταιρειών ως προς
το ΙοΤ σημαίνει ότι καθιερωμένες πολυεθνικές εταιρείες
τεχνολογίας, με τη δυνατότητα να κινητοποιούν πολλούς
πόρους, οι οποίες διατηρούν εκτεταμένα «οικοσυστήματα» συνεργατών, ερευνητικών κέντρων / τμημάτων, τόσο
εσωτερικά αλλά και σε συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα
και πανεπιστήμια, επέλεξαν να εισέλθουν στον κόσμο του
ΙοΤ, είτε μετασχηματίζοντας τα υπάρχοντα προϊόντα τους
ή και αναπτύσσοντας καινούρια. Καθίσταται σαφές πως
γι’αυτές τις εταιρείες το ΙοΤ δεν αποτελεί απλά στρατηγική
προτεραιότητα, αλλά επιδιώκουν και να ηγηθούν σε αυτή τη
νέα αγορά. Δύο παραδείγματα είναι η Bosch και η U-Blox.

Bosch / Bosch Software Innovations
Η Bosch αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση πολυεθνικής που κινείται αποφασιστικά
στην αγορά του ΙοΤ και έλαβε στρατηγικές αποφάσεις εν
πολλοίς κόντρα στην επικρατούσα νοοτροπία και κουλτούρα
της εταιρείας. Από τη μία βρίσκονται οι τεράστιες επενδύσεις της εταιρείας για τη δημιουργία της θυγατρικής Bosch
Software Innovations, υπό την παραδοχή ότι ακόμα και μία
παραδοσιακά βιομηχανική κατασκευαστική εταιρεία, θα
πρέπει να αναπτύξει ταχύτατα τη δυνατότητά της να καταλαβαίνει και να διαθέτει λογισμικό στα υπάρχοντα προϊόντα
της. Έπειτα ήταν οι αποφάσεις στρατηγικών συνεργασιών
με εταιρείες αλλότριες της Bosch, η οποία όταν χρειαζόταν κάτι, συνήθως το κατασκεύαζε in-house, όπως για
παράδειγμα το Cloud της Amazon, το ΑWS (Amazon Web
Services), κάτι που χρειάστηκε αλλαγή της παραδοσιακής
τακτικής της εταιρείας να παράγει ότι η ίδια χρειάζεται
(ακόμα και το Cloud) και όχι να απευθύνεται σε εξωτερικούς
συνεργάτες.

U-Blox
Η U-Blox είναι πολυεθνική εταιρεία, κατασκευαστής ημιαγωγών και αισθητήρων που χρησιμοποιούνται τυπικά στις
εφαρμογές του ΙοΤ. Ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια με την
κατασκευή modules για τις τηλεπικοινωνίες μεταξύ μηχανημάτων, βασικά αισθητήρων GPS και εντοπισμού θέσης,
συνεχίζοντας με την επέκταση αυτών των εφαρμογών και
στη βιομηχανία. Το 2009 η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη chips για κινητή τηλεφωνία (cellular
communication), πραγματοποιώντας πάνω από 10 εξαγορές
εταιρειών ώστε τελικά να καθιερωθεί ως βασική εταιρεία
στην αγορά εξοπλισμού για εφαρμογές ΙοΤ και για την υλοποίηση πολλών τρόπων τηλεπικοινωνίας (Bluetooth, Wi-Fi,
κλπ.), πολλών ειδών αισθητήρων, διαφορετικών προτύπων
επικοινωνίας και αναγκών σε κατανάλωση ενέργειας.
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Ανάπτυξη καθιερωμένων
πολυεθνικών εταιρειών
τεχνολογίας μέσω εξαγορών άλλων
εξειδικευμένων εταιρειών
Η ανάπτυξη πολυεθνικών εταιρειών τεχνολογίας στο χώρο
του ΙοΤ μέσω εξαγοράς άλλων εταιρειών είναι εξαιρετικά
σύνηθες φαινόμενο και αποτελεί τον κανόνα για καθιερωμένες εταιρείες τεχνολογίας, συνήθως πιο επικεντρωμένες σε έναν τύπο τεχνολογίας, π.χ. λογισμικό ή τεχνικός
εξοπλισμός. Γι’αυτές τις εταιρείες είναι επίσης εμφανής η
επιθυμία να ηγηθούν στην νέα αγορά, καθώς και να καθιερωθούν ως εταιρείες ΙοΤ.
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πολλούς τα πρωτεία στην αγορά των ΙοΤ Πλατφορμών μετά
την εξαγορά της από τη Software AG, η οποία προσέθεσε
στις υπάρχουσες δυνατότητες και την ανάλυση δεδομένων,
το λογισμικό και τα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών.
Δεν είναι όμως μόνο οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
που οδηγούν την αγορά, καθώς και την καινοτομία, γύρω
από το ΙοΤ, αλλά σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μικρότερες
εταιρείες, στις οποίες αξίζει όχι μόνο ν’αποδώσουμε τα
εύσημα για πολλές από τις καινοτομίες που επιτυγχάνονται,
αλλά και να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά πως το ΙοΤ έχει
εξελίξει τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τελικά τη φύση
πολλών μικρομεσαίων εταιρειών.

Software AG / Cumulocity

Δημιουργία νεοφυών εταιρειών
στον χώρο του ΙοΤ

Η Software AG είναι πολυεθνική εταιρεία που προσφέρει πακέτα λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων (data
analytics) για επιχειρησιακές εφαρμογές και για διαφορετικούς κλάδους.
Η Cumulocity (από τη λατινική λέξη “cumulus” = σύννεφο
και την αγγλική “velocity” = ταχύτητα) δημιουργήθηκε από
τη Nokia Siemens Networks στην Καλιφόρνια, μαζί με έναν
τεχνοβλαστό, ή αλλιώς μία spin-off, και ίδρυσαν τη νέα
εταιρεία στο Ντίσελντορφ.
Τελικά η Cumulocity αποτελεί πλέον τη βασική ΙοΤ Πλατφόρμα πάνω στην οποία έχουν «χτίσει» κομμάτια άλλες
εταιρείες όπως η Siemens, και πάροχοι τηλεπικοινωνιών,
προκειμένου να μπορούν και αυτοί να προσφέρουν μία ΙοΤ
Πλατφόρμα στους πελάτες τους. H Cumulocity διεκδικεί για

Ο λόγος εδώ γίνεται για τις μικρότερες, τις λεγόμενες
νεοφυείς επιχειρήσεις, που γεννιούνται με μεγάλη συχνότητα, από ανθρώπους με μακροχρόνια εμπειρία σε
αντίστοιχες εταιρείες τεχνολογίες ή και ανθρώπους με
μεγάλη εξειδίκευση, όπως για παράδειγμα ερευνητές και
ακαδημαϊκούς με ερευνητικό έργο σε πεδία που σχετίζονται
με τις τεχνολογίες γύρω από το ΙοΤ.
H Yodiwo δημιουργήθηκε από ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στην τεχνολογία των ενσωματωμένων συστημάτων
(embedded systems), προερχόμενοι από την «ελληνική
Silicon Valley» όπου βρίσκονταν τα εργοστάσια της Atmel
και της Intel στην Πάτρα, καθώς και το Πολυτεχνείο Πατρών.
Η Υοdiwo προσφέρει μία Cloud ΙοΤ Πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιείται σε διάφορους κλάδους και από πελάτες ανά

τον κόσμο, έχοντας υλοποιήσει πληθώρα έργων ΙοΤ στην
Αμερική, στην Ευρώπη, στη Νότια Αφρική και σε περιοχές
της Ασίας. Στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Yodiwo έχει ιδρύσει κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, ενώ διατηρεί παρουσία
δι’αντιπροσώπων στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στη Νότια
Αφρική και στην Ιταλία.
Μεταξύ των πολλών έργων που έχει υλοποιήσει, περιλαμβάνονται εφαρμογές «Έξυπνων Προϊόντων» για τη βιομηχανία τροφίμων, «προβλεπτική συντήρηση» βιομηχανικού
εξοπλισμού, εντοπισμός αντικειμένων σε συνδυασμό με
τεχνητή όραση για τις ανάγκες του εμπορίου, καθώς επίσης
έργα «Έξυπνης Γεωργίας», μεταξύ άλλων πραγματικά
πολλών και διαφορετικών έργων.
Ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας της
Yodiwo είναι το γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού, η
ευκολία δημιουργίας εφαρμογών από τον τελικό χρήστη και
προγραμματιστή, καθώς και η δυνατότητα ενσωμάτωσης
πολλών εξωτερικών συστημάτων στη λογική της ΙοΤ Πλατφόρμας, η οποία βασικά ενοποιεί και αξιοποιεί πληθώρα
δεδομένων που παράγοντα από τις συσκευές και τις όποιες
οντότητες υπό παρακολούθηση στη λογική του ΙοΤ.

Μετασχηματισμός υπαρχουσών
εταιρειών με αφορμή το ΙοΤ
Μετασχηματισμός παλαιότερων εταιρειών σε εταιρείες με
αντικείμενο το ΙοΤ: και εδώ αναφερόμαστε σε μικρομεσαίες
εταιρείες, που σταθερά αποτελούν άλλωστε τη μεγάλη
πλειοψηφία των εταιρειών που απαρτίζουν μία οικονομία, οι
οποίες εξελίχθηκαν «φυσικά» σε εταιρείες ΙοΤ. Αποτελούν
ίσως την πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση που επιβεβαιώνει
ξεκάθαρα πως το ΙοΤ αποτελεί δείγμα «ωρίμανσης» των
διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Terracom
Η εταιρεία προσφέρει το QR-Patrol PRO, ένα σύστημα
διαχείρισης φρουρών και περιπολιών που ενσωματώσει
τεχνολογίες IoT έτσι ώστε να αυτοματοποιήσει πολλές από
τις διαδικασίες που ακολουθούν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να επιτελούν τα καθήκοντά τους και να επικοινωνούν
μεταξύ τους. Πρόσφατα η εταιρεία παρουσίασε την Cloud
ΙοΤ Πλατφόρμα Zastel.
H Terracom ιδρύθηκε το 1999 στα Ιωάννινα ως εταιρεία ΙΤ
και συστημάτων φυσικής ασφαλείας, με βασικό της προϊόν
το «Κέρβερος» που έχει σήμερα το 70% της ελληνικής
αγοράς.
Αργότερα, το 2014, όταν η εταιρεία επεκτάθηκε σε αγορές
του εξωτερικού, οι εργαζόμενοι της Terracom ανέπτυξαν
το QR Patrol, ένα προϊόν με βάση τεχνολογίες ΙοΤ για την
ασφάλεια απομακρυσμένων εργαζομένων και την διαχείριση
χώρων εργασίας.
Το QR Patrol έχει πελάτες κυρίως εταιρείες security, ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, ναυτιλιακές και τράπεζες σε 62
χώρες και μετρώντας 750 πελάτες σε Ευρώπη, Αμερική,
Αυστραλία και Καναδά.
Πράγματι, για την Terracom, η εξέλιξη των αρχικών της
προϊόντων πραγματοποιήθηκε με τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών σχετικών του ΙοΤ. Ενώ στην αρχή τα προϊόντα
/ υπηρεσίες τους, βασιζόταν σε τεχνολογία RFID, η οποία
έδινε πληροφορίες σε ύστερο χρόνο από τις πραγματοποιούμενες εργασίες, οι οποίες ήταν υπό παρακολούθηση. Το
ΙοΤ έδωσε τη δυνατότητα να παρέχεται η πληροφορία σε
πραγματικό χρόνο και έτσι αποτέλεσε τη φυσική εξέλιξη
των προϊόντων τους. Έπειτα οι πελάτες ζητούσαν κάποιο
σύστημα ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα δεδομένα και τις συσκευές, και έτσι προέκυψε το Zastel που
είναι μία ΙοΤ Πλατφόρμα. Το Zastel έχει API για να μπορεί
να συνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας,
π.χ. μισθοδοσία, marketing, και παρέχει τη δυνατότητα
στους χρήστες να αναπτύσσουν τις δικές τους εφαρμογές.
Αφού λοιπόν το Zastel αναπτύχθηκε, έγινε ξεχωριστό προϊόν
το οποίο προσφέρεται για επιπλέον εφαρμογές ΙοΤ, πέραν
της παρακολούθησης.
Συνοψίζοντας, οι μεγάλες εταιρείες έχουν ποικίλους τρόπους να επενδύουν στο ΙοΤ, είτε οργανικά είτε μέσω εξαγορών άλλων εταιρειών, ενώ οι μικρότερες που έχουν ικανό
τεχνολογικό υπόβαθρο και μπορούν να εξειδικεύονται,
είναι αυτές που φαίνεται να πετυχαίνουν να αναπτυχθούν.
Το σίγουρο είναι πως οι τεχνολογίες σχετικές με το ΙοΤ
εξελίσσονται, οι καινοτομίες και τα έργα διευρύνονται ενώ
η δραστηριότητα των εν λόγω εταιρειών, καθώς και η πορεία
υιοθέτησης λύσεων ΙοΤ για χρήστες, εταιρείες, καταναλωτές και κοινότητες, θα καταδείξουν ποιες εταιρείες και
επιμέρους λύσεις θα επικρατήσουν.

infocom•01•18

19

CONFERENCE

9ο Συνέδριο InfoCom Cyprus

Digital Transformation: The Connected (R)evolution!


Γράφει o
Ανδρέας Καραντώνης
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Με μεγάλη επιτυχία και πρωτοφανή προσέλευση που ξεπέρασε τους 650 συνέδρους, ολοκλήρωσε τις εργασίες του
το διήμερο, 9ο Συνέδριο InfoCom CY (www.infocomcy.
com), που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 και Τετάρτη 29
Νοεμβρίου 2017 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λευκωσίας,
με κεντρικό τίτλο «Digital Transformation: The Connected
(R)evolution!».
Σύνεδροι και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της Τεχνολογίας, των
Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, των Media, και της Ψηφιακής Οικονομίας.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο για 9η
συνεχόμενη χρονιά, με την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Συνδέσμου Εταιρειών

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών
& Βιομηχάνων(ΟΕΒ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Κύπρου (CITEA) και του Κυπριακού Συνδέσμου
Πληροφορικής (CCS) συμμετείχε σύσσωμη η Κυπριακή
αγορά ICT, με επικεφαλείς τους κύριους Μιχάλη Αχιλλέως,
Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, CYTA
- Νικόλα Σιακόλα, Διευθύνων Σύμβουλος, Cablenet - Ερμή
Στεφάνου, Διευθύνων Σύμβουλος, PrimeTel - Δρ. Ιωάννη
Μερτζάνη, Διευθύνων Σύμβουλος, Space Hellas και Δημήτρη Δάφνη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, CBS IT
Systems Cyprus LTD.
Το παρόν έδωσαν, μεταξύ άλλων, o Επίτροπος ΓΕΡΗΕΤ,
Γιώργος Μιχαηλίδης, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ο Άρης Αναστασιάδης, Πρόεδρος του CITEA

και πλήθος πολιτικού κι επιχειρηματικού κόσμου.
Κοινή πεποίθηση ήταν ότι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός
οργανισμών και επιχειρήσεων αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, καθώς η 4η
Βιομηχανική Επανάσταση είναι «προ των πυλών»!
Οι ψηφιακές υπηρεσίες της καθημερινότητας αποδεικνύονται το «κλειδί» για την ψηφιακή συνείδηση και την ανάδειξη μιας νέας κατηγορίας επιχειρήσεων, οι οποίες είναι
πιο ευέλικτες από τους ανταγωνιστές τους και συνεπώς,
βρίσκονται σε καλύτερη θέση για τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα γεγονός όχι μόνο στην Κυπριακή αλλά, κυρίως,
στη διεθνή σκηνή.
Στις ομιλίες και στις ανοιχτές συζητήσεις, αναλύθηκαν
θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων τεχνολογίας, μέθοδοι για την μετάβαση των εταιρειών, των πολιτών και του
κράτους στον ψηφιακό κόσμο μέσω του μετασχηματισμού
της λειτουργίας και των μεθόδων τους.
Η ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων, τα ψηφιακά εργαλεία και η χρήση και εκμετάλλευση των κοινωνικών δικτύων
για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ηλεκτρονικού
επιχειρείν, βρέθηκαν στο επίκεντρο, συγκεντρώνοντας το
ενδιαφέρον της Κυπριακής αγοράς.
Στο πλαίσιο του 9ου InfoCom Cyprus, απονεμήθηκαν τα
InfoCom CY Awards, με σκοπό την επιβράβευση και την
ανάδειξη των πρωτοπόρων εταιρειών, υπηρεσιών, προϊό-

ντων αλλά και προσώπων της αγοράς, που με την δημιουργικότητα και το πάθος τους έχουν συμβάλλει στη ανάπτυξη
της Κυπριακής αγοράς και την εξέλιξη της τεχνολογίας.
Τέλος, στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο, οι περισσότεροι από 650 σύνεδροι που παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν
με τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες του κλάδου ICT και να
ενημερωθούν για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που θα
τους βοηθήσουν να εξελίξουν όχι μόνο την καθημερινότητά
τους, αλλά και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
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LEARNING

Dell EMC: καινοτομίες μηχανικής
και βαθιάς μάθησης
Προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες για ευκολότερη
υιοθέτηση και ταχύτερα οφέλη

Η Dell EMC ανακοίνωσε νέες λύσεις μηχανικής και βαθιάς
μάθησης, συνεχίζοντας την πρόοδο της εταιρείας στην
προσπάθειά της να φέρει τις δυνατότητες του computing
υψηλής απόδοσης (high performance computing - HPC) και
των data analytics στα μέτρα των περισσότερων μεγάλων
επιχειρήσεων, σε όλον τον κόσμο. Με αυτή την ενέργεια, οι
οργανισμοί αξιοποιούν πλέον τη σύγκλιση του HPC και των
data analytics, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν προόδους σε
τομείς όπως η ανίχνευση απάτης, η επεξεργασία εικόνας,
η ανάλυση οικονομικής επένδυσης και η εξατομικευμένη
φαρμακευτική. Αυτές οι νέες καινοτομίες αντιπροσωπεύουν
το επόμενο βήμα στην προσήλωση της εταιρείας στην προσπάθεια του εκδημοκρατισμού του HPC, τη βελτιστοποίηση
των data analytics με τεχνολογικές καινοτομίες στην τεχνητή
νοημοσύνη (artificial intelligence - AI), και την ανάπτυξη τόσο
της κοινότητας του HPC όσο και εκείνης της ΑΙ.
Παρότι οι τεχνικές ΑΙ, όπως η μηχανική και βαθιά μάθηση,
εγκαθίστανται με όλο και ταχύτερους ρυθμούς από όλο και
περισσότερους οργανισμούς σε πολλές χώρες, μόνο ένας
μικρός αριθμός τους διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία
πάνω στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση συστημάτων που τις αξιοποιούν με αποτελεσματικότητα με σκοπό
τη γρήγορη άντληση νέων γνώσεων. Μέσω της αξιοποίησης
του οικοσυστήματος της Dell EMC που αποτελείται από
δυνατές και προσεγμένες συμπράξεις και ιδία τεχνογνωσία
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στις υπηρεσίες HPC και data analytics, οι νέες λύσεις της
εταιρείας προσφέρουν στους πελάτες τη δυνατότητα να
χαλιναγωγήσουν την ισχύ και το μαζικό όγκο των συλλεγόμενων δεδομένων τους, με στόχο την άντληση βαθύτερων
επιχειρηματικών γνώσεων ταχύτερα και καλύτερα, σε πραγματικό χρόνο.

Διανοίγοντας το καλύτερο μονοπάτι
για μηχανική και βαθιά μάθηση
Καθώς αυτές οι αναδυόμενες τεχνολογίες εμφανίζονται στον
ορίζοντα, οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν, συχνά,
δυσκολίες στην άντληση των μέγιστων ωφελειών από τις
λύσεις μηχανικής και βαθιάς μάθησης. Για να επωφεληθούν οι
πελάτες, από αυτές τις καινοτομίες γρήγορα και αποδοτικά, η
Dell EMC προσφέρει στους πελάτες λύσεις HPC εστιασμένες
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσεις και επαγγελματικά
προβλήματα, υποβοηθούμενοι από την τεχνογνωσία και την
καθοδήγηση του κλάδου HPC.
Τα νέα πακέτα Dell EMC Machine & Deep Learning Ready
Bundles, τα οποία συνδυάζονται με την τεχνογνωσία των
ειδικών της Dell EMC, αποτελούν μέρος ενός νέου χαρτοφυλακίου, το οποίο επικυρώνει τη δέσμευση για τον εκδημοκρατισμό του HPC, και βοηθά τους πελάτες να αντλούν ταχύτερες, καλύτερες και βαθύτερες γνώσεις από τα δεδομένα.
Αυτά τα Ready Bundles συνδυάζουν ήδη δοκιμασμένους και

επικυρωμένους servers, αποθηκευτικά μέσα, δικτύωση και
υπηρεσίες, βελτιστοποιημένα για εφαρμογές μηχανικής και
βαθιάς μάθησης. Τα νέα Ready Bundles:
• Παρέχουν ταχύτερη, καλύτερη και βαθύτερη άντληση
γνώσης από τα δεδομένα:
ο εντοπισμός, η ανάλυση και ο αυτοματισμός δομών στα
δεδομένα, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να αξιοποιούν καλύτερα τα δεδομένα τους, πάνω σε ένα μεγάλο
εύρος εφαρμογών όπως, στην αναγνώριση προσώπων
για θέματα ασφαλείας, για διάγνωση όγκων στην ιατρική
περίθαλψη, και καλύτερη κατανόηση των ανθρώπινων
συμπεριφορών στον κλάδο της κατανάλωσης.
• Περιλαμβάνουν αξιόπιστους ειδικούς:
• με τη χρήση της γνώσης και της εμπειρίας της Dell EMC,
καθώς και το ισχυρό της οικοσύστημα από συνεργάτες
τεχνολογίας, επιτρέπουν στους πελάτες να επωφεληθούν
στο μέγιστο βαθμό από τη μηχανική και βαθιά μάθηση,
γρήγορα.
• Μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και
τον έλεγχο:
• επιτρέπουν στους πελάτες να μειώσουν το κόστος που
σχετίζεται με τη μετακίνηση σημαντικών ποσοτήτων δεδομένων σε περιβάλλοντα υβριδικού cloud, ενώ παράλληλα
ελαχιστοποιούν το ρίσκο και μεγιστοποιούν τον έλεγχο
των δεδομένων.
Τα πακέτα Dell EMC Ready Bundles for Machine & Deep
Learning θα βοηθήσουν τον κύριο όγκο των μεγάλων επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από αυτές τις δυνατότητες, τόσο εντός
των εγκαταστάσεων της εταιρείας όσο και σε περιβάλλοντα
υβριδικού cloud.
Οι πελάτες που επιλέγουν ένα Dell EMC Deep Learning Ready
Bundle, θα επωφεληθούν από τον νέο Dell EMC PowerEdge
C4140 server, που αξιοποιεί τους τελευταίας τεχνολογίας
επιταχυντές nVIDIA Tesla V100 GPU με υψηλής ταχύτητες σε
τεχνολογίες διασύνδεσης PCIe και nVLink. Αυτή η νέα πρόταση αποτελεί ένα παράδειγμα της στρατηγικής συμφωνίας
μεταξύ Dell EMC και nVIDIA για κοινή ανάπτυξη προϊόντων
και λύσεων HPC, data analytics και τεχνητής νοημοσύνης οι
οποίες ανακοινώθηκαν στο συνέδριο ISC’17 τον περασμένο
Ιούνιο.
Η Dell EMC σχεδιάζει επίσης και άλλα Ready Bundles τα
οποία βασίζονται σε τεχνολογία από την Intel. Τόσο η Dell
EMC, όσο και η Intel έχουν ξεκινήσει ήδη μια συνεργασία με
την ονομασία “Joint Innovation Agreement” (Κοινή Συμφωνία
Καινοτομίας), στο πλαίσιο της οποίας συνεργάζονται με στόχο την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και της μηχανικής
και βαθιάς μάθησης.

Μείωση του απαιτούμενου χρόνου
για άντληση γνώσης με το Dell EMC
PowerEdge
Ο νέος Dell EMC PowerEdge C4140 server είναι μια μεγάλης
πυκνότητας και βελτιστοποιημένη μέσω επιταχυντή, πλατφόρμα server, η οποία διαθέτει μια καινοτομική σχεδίαση
συστήματος. Ο PowerEdge C4140 διαθέτει δύο επεξεργαστές Intel Xeon Scalable και τέσσερις nVIDIA Tesla GPU
έτσι ώστε να προσφέρει βελτιστοποιημένη απόδοση για
απαιτητικές γνωστικές εφαρμογές.
Η νέα τεχνολογία επιτάχυνσης του PowerEdge C4140 είναι
ιδανική για εφαρμογές μηχανικής και βαθιάς μάθησης, οι
οποίες προωθούν την πρόοδο στην επιστημονική απεικόνιση,
στην έρευνα για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, για
οικονομικές υπηρεσίες και άλλους κάθετους τομείς HPC.

Μετασχηματίζοντας το μέλλον μέσω
της επέκτασης του HPC και των
δυνατοτήτων Big Data στα πεδία της
μηχανικής και βαθιάς μάθησης
Οι νέες λύσεις μηχανικής και βαθιάς μάθησης learning
της Dell EMC βασίζονται πάνω στην εμπειρία, η οποία έχει
αντληθεί από τις συνεργασίες με τους πελάτες, οι οποίοι
βρίσκονται στην πρωτοπορία της έρευνας που βελτιστοποιεί
την αξία της μηχανικής μάθησης.
Το κέντρο Texas Advanced Computing Center (TACC) στο
Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Austin διερευνά μεθόδους
ανίχνευσης εγκεφαλικών όγκων χρησιμοποιώντας μηχανική
μάθηση, ως μίας από τις πρώτες εφαρμογές του νέου του
υπερυπολογιστή “Stampede2” με επεξεργαστές Intel
Xeon Phi 7250 κατανεμημένους σε 4.200 κόμβους, οι
οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι με Intel Omni-Path Fabric.Το
συγκεκριμένο σύστημα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με
την Dell EMC, την Intel και τη Seagate, και βρίσκεται στη 12η
θέση της λίστας Top 500 των ισχυρότερων υπολογιστικών
συστημάτων σε όλον τον κόσμο.
Επιπροσθέτως, ο υπερυπολογιστής “Cedar” του Πανεπιστημίου Simon Fraser δημιουργήθηκε για εφαρμογές big data,
όπως τεχνητή νοημοσύνη, με 146 Dell EMC PowerEdge
C4130 servers εφοδιασμένους με nVIDIA Tesla P100 GPUs.
Ο ισχυρότερος ακαδημαϊκός υπερυπολογιστής του Καναδά
βρίσκεται στην 94η θέση του Top 500 και στη 13η της λίστας
Green 500, βοηθώντας τους ερευνητές να διανοίξουν νέους
ορίζοντες σε διαφορετικούς τομείς έρευνας. Πανεπιστημιακοί ερευνητές χρησιμοποιούν το σύστημα Cedar για να
μελετήσουν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κώδικα DNA στα βακτήρια, σε συνεργασία με με δημόσιες υπηρεσίες υγείας από
όλον τον κόσμο, εφαρμόζοντας ταχύτερα και περισσότερο
αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου των μεταδοτικών νοσημάτων.
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Μνημόνιο συνεργασίας
ΨΗΠΤΕ - ESA

Δημιουργία κέντρου ανάπτυξης startups


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη
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Μνημόνιο Συνεργασίας με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency- ESA),
Johann Dietrich Worner για τη δημιουργία Κέντρου Ανάπτυξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (Bussiness Incumbation
Center - BIC) της ESA στην Ελλάδα υπέγραψε ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
(ΨΗΠΤΕ) Νίκος Παππάς.
Το Κέντρο θα προσφέρει υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες, ώστε να αξιοποιήσουν τεχνολογίες που έχουν
αναπτυχθεί από την ESA, για τη δημιουργία νέων προϊόντων
και υπηρεσιών. Τα παραγόμενα προϊόντα, που θα ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής, θα απευθύνονται -μεταξύ άλλων- και σε παραδοσιακούς οικονομικούς τομείς, κάνοντάς
τους πιο αποδοτικούς και ανταγωνιστικούς.
Η ίδρυση του ελληνικού ESA BIC εντάσσεται στο πλαίσιο
ανάπτυξης των διαστημικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας,
η οποία, σύμφωνα με το ΨΗΠΤΕ, αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά σε σχέση με τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. Αξίζει
να σημειωθεί ότι σήμερα λειτουργούν 18 ESA BIC σε 15
ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας ήδη παράσχει υποστήριξη σε
περισσότερες από 500 νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups),
δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες.
Από την πλευρά του επικεφαλής της ESA τονίστηκε ότι κάθε

ευρώ επένδυσης στο διάστημα επιστρέφει 6 ευρώ στην
εθνική οικονομία. Στη συνάντηση έγινε ακόμα μνεία στο
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΨΗΠΤΕ και της γερμανικής εταιρείας OHB, για τη σύσταση κοινής εταιρείας που θα
συμμετέχει στην κατασκευή δορυφορικών και διαστημικών
συστημάτων.
Το δεύτερο αυτό μνημόνιο υπέγραψαν ο κ. Μαγκλάρας
και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της γερμανικής
εταιρείας OHB SE, Fritz Merkle. Αντικείμενο της συμφωνίας
αποτελεί η ίδρυση κοινής εταιρείας, η οποία θα δραστηριοποιηθεί στην κατασκευή δορυφορικών και άλλων διαστημικών συστημάτων, με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών, στο
πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.
Σύμφωνα πάντα με το ΨΗΠΤΕ, από τη συνεργασία του Δημοσίου με την ΟΗΒ, η οποία αποτελεί μία από τις τρεις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες στο χώρο του διαστήματος,
έχοντας ως κύριο αντικείμενο την κατασκευή δορυφόρων
χαμηλής τροχιάς καθώς και γεωστατικών δορυφόρων, αναμένεται να δοθεί στη χώρα μας η δυνατότητα να σχεδιάσει
και να κατασκευάσει δορυφορικά συστήματα και εφαρμογές
με βάση τις δικές της ανάγκες, να αναβαθμιστεί από καταναλωτή τεχνολογίας αιχμής σε παραγωγό και, ταυτόχρονα, να
αναβαθμίσει τις δυνατότητες του ελληνικού επιστημονικού
και τεχνικού δυναμικού.

PAYMENTS

PayPal: επεκτείνει τη δυνατότητα
πληρωμής σε App Store, Apple
Music, iTunes και άλλες digital
υπηρεσίες
Σε έξι ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες,
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας

Πλέον, οι πελάτες της PayPal έχουν την δυνατότητα να
χρησιμοποιούν τον PayPal λογαριασμό τους για να πληρώσουν με ασφάλεια για μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών και
digital υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες προς λήψη από App
Store, Apple Music, iTunes και iBooks (στις αγορές όπου
είναι διαθέσιμη η εφαρμογή iBooks), μέσω των iPhone, iPad,
iPod touch και Mac, ή των iTunes από το PC τους. Η εν λόγω
πρόσφατη επέκταση αφορά την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Φινλανδία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία.
Η πληρωμή μέσω PayPal παραμένει μια απλή και εύκολη διαδικασία. Οι πελάτες που διαθέτουν μία νέα ή ήδη υπάρχουσα
ταυτότητα Apple ID, μπορούν να επιλέξουν την «PayPal» ως
μέθοδο πληρωμής από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους
στις προαναφερθείσες εφαρμογές και υπηρεσίες. Μόλις
επιλεχθεί η PayPal και γίνει η εισαγωγή των στοιχείων
του λογαριασμού, προκειμένου να γίνει η σύνδεση, όλες
οι μελλοντικές συναλλαγές με το Apple ID του πελάτη θα
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χρεώνονται αυτομάτως στον PayPal λογαριασμό του. Αφορά,
μεταξύ άλλων, αγορές εφαρμογών, μουσικών κομματιών,
κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και βιβλίων,
καθώς και οι συνδρομές Apple Music και ο χώρος αποθήκευσης iCloud. Η νέα αυτή δυνατότητα πληρωμής επιτρέπει
απλές αγορές από όλες τις συσκευές Apple, συμπεριλαμβανομένων των iPhone, Apple TV και Apple Watch.
Η προσθήκη της PayPal δίνει μία νέα ασφαλή και εύκολη
εναλλακτική στους Έλληνες χρήστες, οι οποίοι μέχρι πρότινος μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο
πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες για τις ψηφιακές αγορές
αγαθών του οικοσυστήματος της Apple.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για το πως να
ρυθμίσετε την επιλογή της PayPal, μπορείτε να επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:
applepaymentpartner.com/el-gr/paypal_hlp
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Επενδύσεις σε startups και
εταιρείες IoT της Ευρώπης
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Ποιος χρηματοδοτεί την καινοτομία είναι ένα σύνηθες θέμα
όπου συναντώνται πολλές, συχνά αντικρουόμενες απόψεις.
Σε αυτό το άρθρο, παίρνοντας αφορμή από σχετικές έρευνες που βγαίνουν κατά συρροή σε αυτή τη χρονική συγκυρία
του τέλους του έτους, θα ασχοληθούμε με την εικόνα των
επενδύσεων σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις με κύριο
σημείο αναφοράς την Ευρώπη, για να καταγράψουμε τις
σημαντικότερες τάσεις. Έπειτα, θα χρησιμοποιήσουμε το
παράδειγμα του ΙοΤ (Internet of Things) για να μιλήσουμε
σχετικά με πως ένα πεδίο που συγκέντρωσε τεράστιο
επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον τα τελευταία
3 χρόνια, δείχνει να μετασχηματίζεται αναφορικά με τις
προτεραιότητες των εταιρειών που το διαμορφώνουν, στις
επενδύσεις, την έρευνα και την ανάπτυξη.
Η αγορά των νεοφυών εταιρειών, γνωστές ως startups, διαφέρει από κλάδο σε κλάδο και ανάλογα με τη γεωγραφία των
επί μέρους αγορών. Είναι κοινός τόπος, για παράδειγμα, ότι

οι επενδύσεις στις νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης
υπολείπονται σημαντικά των αντίστοιχων στην Αμερική.
Σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ, οι εν λόγω επενδύσεις στην
Ευρώπη είναι 7 φορές λιγότερες από τις αντίστοιχες στην
Αμερική. Επίσης, στην αγορά της Ευρώπης, τα διάφορα
«Σχήματα Καινοτομίας» (innovation agencies) που έχουν
δημιουργηθεί και χρηματοδοτούνται από τους κρατικούς
προϋπολογισμούς είναι περισσότερα και κατέχουν σημαντικότερο ρόλο σε σχέση με την Αμερική. Ωστόσο, η τάση για
την Ευρώπη είναι θετική, και φαίνεται να κερδίζει όλο και
μεγαλύτερο μερίδιο αντίστοιχων επενδύσεων τα τελευταία
δύο χρόνια.
Στηριζόμενοι στις παραδοχές ότι οι νέοι επιχειρηματίες
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανεύρεση χρηματοδότησης
για τα εγχειρήματα εκείνα που αφορούν στη δημιουργία
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, και άρα
έχουν έντονο το στοιχείο της καινοτομίας και το υψηλό

επιχειρηματικό ρίσκο, επενδυτές έχουν δημιουργήσει τις
λεγόμενες εταιρείες Venture Capital. Αυτές οι εταιρείες
αποτελούν τα οχήματα για να πραγματωθούν οι εν λόγω
επενδύσεις, συνήθως με κεφάλαια ιδιωτών επενδυτών,
τραπεζών και συνταξιοδοτικών ιδρυμάτων, μεταξύ άλλων,
και προβλέπουν την ενεργή στήριξη και εμπλοκή των λεγόμενων Venture Capitalists στην πορεία και την ανάπτυξη της
επιχείρησης, με αντάλλαγμα μερίδιο από τα κέρδη αυτής.

Πεδίο των επενδύσεων σε νεοφυείς
εταιρείες της Ευρώπης
Το μέγεθος της αγοράς του Venture Capital στην Ευρώπη
ανέρχεται στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επενδυτικών σχημάτων) από το 2007,
έχοντας χρηματοδοτήσει συνολικά 28.000 νέες επιχειρήσεις. Η Αγγλία αποτελεί το ένα τέταρτο αυτής της αγοράς,
ακολουθούμενη από τη Γαλλία και τη Γερμανία έπειτα. Το
τέλος του 2017 βρίσκει την Αγγλία να χάνει μερίδιο των
επενδύσεων από την κεντρική Ευρώπη, κυρίως τη Γαλλία, η
οποία είναι η μόνη από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες στην
οποία οι επενδύσεις Venture Capital αυξήθηκαν συγκριτικά
με πέρυσι.
Η μέση εταιρεία που υποστηρίζεται από σχήμα Venture
Capital στην Ευρώπη λαμβάνει 5 φορές λιγότερα κεφάλαια
από αντίστοιχη στην Αμερική. Την περίοδο 2009-2015 στην
Αμερική οι επενδύσεις των Venture Capitals ανήλθαν σε
$250 δισεκατομμύρια.
Ωστόσο οι κατά τόπους διαφοροποιήσεις είναι έντονες και
δεν αφορούν μόνο στο ύψος των διαθέσιμων κεφαλαίων,
αλλά και στην ευκολία πρόσβασης των εταιρειών σε αυτές,
η οποία καθορίζει τη φύση των εταιρειών που επιδιώκουν να
«σηκώσουν» χρηματοδότηση, κατά πόσο θα πρέπει να είναι
έτοιμες να επιδείξουν την πρόοδο που έχουν κάνει, και να
αποδείξουν τη δυναμική των υπό ανάπτυξη προϊόντων τους.
Συγκεκριμένα, εκεί που η πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια είναι δύσκολη, οι επενδυτές είναι πιο συντηρητικοί και
θα πρέπει να πειστούν για την προοπτική απόδοσης των
επενδύσεών τους. Συνεπώς οι εταιρείες είναι πιο αφοσιωμένες και αποτελεσματικές, αν και πιο λίγες αριθμητικά, και

ίσως με μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης σε μακρύτερο
χρονικό ορίζοντα.
Για παράδειγμα, οι νεοφυείς εταιρείες της Αγγλίας, σημαντικό μερίδιο των οποίων ανήκει σε αυτές που βρίσκονται
στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Λονδίνου, έχουν πιθανότητα 50% να επιβώσουν για 3 χρόνια, ενώ η πιθανότητα
να αναπτύξουν τα κέρδη τους μέχρι £1 εκατομμύριο μέσα
σε 3 χρόνια είναι 1,8%.
Στο Λονδίνο οι νεοφυείς επιχειρήσεις κατάφεραν να «σηκώσουν» 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ (από 2,7 δισ. το 2015)
και από τα συνολικά $5,4 δισεκατομμύρια σε ολόκληρη την
Αγγλία. Αντίστοιχα, στη Γερμανία το ποσό ήταν 1,98 δισεκατομμύρια ευρώ -με το Βερολίνο να προσπορίζεται τα 900
εκατ.- και στη Γαλλία 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πεδίο των επενδύσεων σε νεοφυείς
εταιρείες ΙοΤ (Internet of Things)
Οι επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις από το χώρο του
ΙοΤ συγκέντρωσαν πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον τα προηγούμενα χρόνια, και ιδιαίτερα την περίοδο 2013-2016. Για
παράδειγμα, οι εταιρείες που προσφέρουν ΙοΤ Πλατφόρμες
-ίσως το βασικότερο «προϊόν ΙοΤ»- , η δημιουργία των οποίων
έχει στηριχθεί κατά κανόνα σε επενδύσεις Venture Capital,
ήταν παγκοσμίως περίπου 50 το 2011 φτάνοντας τις 400 το
2016. Έκτοτε, ο ρυθμός αύξησης τους έχει μειωθεί, δηλαδή
δημιουργούνται όλο και λιγότερες εταιρείες ΙοΤ Πλατφόρμων,
ενώ οι εξαγορές πληθαίνουν, κάνοντας πολλούς να μιλούν
για συγκέντρωση της αγοράς ακόμα και σε μονοψήφιο αριθμό
ΙοΤ Πλατφορμών στα επόμενα χρόνια - αν και δε συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη.
Στις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις επενδύουν βέβαια όχι
μόνο Venture Capital σχήματα αλλά και funds τα οποία έχουν
δημιουργηθεί από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας που παίζουν και οι ίδιες σημαντικό ρόλο στην αγορά του
ΙοΤ. Για παράδειγμα, σημαντικό κομμάτι των επενδύσεων σε
εταιρείες ΙοΤ προέρχεται από τους επενδυτικούς βραχίονες
μεγάλων πολυεθνικών που ηγούνται στην αγορά του ΙοΤ, από
όποια τεχνολογία και αν προέρχονται. Αυτές είναι οι Intel
Capital, Cisco Investments, Robert Bosch Venture Capital, GE
Ventures και Qualcomm Ventures.
Στο διάστημα 2012-2016 η Intel Capital έχει επενδύσει σε 41
εταιρείες σχετικές με το ΙοΤ, η Cisco Investments σε 14, η GE
Ventures σε 26 και η Qualcomm Ventures σε 23 εταιρείες με
αντικείμενό τους διαφόρων τύπων εφαρμογές ΙοΤ.
Οι μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν πλούσιο ιστορικό εξαγορών εταιρειών ΙοΤ. H αμερικανική Verizon μόνο το
2016 αγόρασε τις Fleetmatics Telogis και Sensity, εταιρείες
που εξειδικεύονται στο Ιnternet οf Τhings για τη διαχείριση
στόλου με τη χρήση ΙοΤ, όπως επίσης τις εταιρείες LQD Wi-
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fi και Sensity, οι οποίες καλύπτουν εφαρμογές «Έξυπνων
Πόλεων». Η Digi International, κατασκευαστής εξοπλισμού
για την υλοποίηση έργων ΙοΤ, πραγματοποίησε την εξαγορά
εταιρειών Freshtemp και SMART Temps που εξειδικεύονται
σε εφαρμογές «Έξυπνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας» . Η Sierra
Wireless, κατασκευαστής chips, εξαγόρασε την εταιρεία
τηλεματικής GenX Mobile για να προσθέσει τις εφαρμογές
τηλεματικής στις υπηρεσίες και στα προϊόντα της. Η Vodafone
έχει εξαγοράσει την ελληνική Zelitron, η οποία αναπτύσσει τις
εφαρμογές ΙοΤ για την εν λόγω πολυεθνική τηλεπικοινωνιών.

Ευρωπαϊκή αγορά επενδύσεων σε
νεοφυείς εταιρείες ΙοΤ
Στην Ευρωπαϊκή σκηνή των νεοφυών εταιρειών και των χρηματοδοτικών σχημάτων τύπου Venture Capital, μόνο το 2016
οι επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες ΙοΤ ανήλθαν στα 862
εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά στο διάστημα 2012-2016
το μέγεθος ανήρθε σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι εν λόγω 458 εταιρείες είχαν τις έδρες τους κατά πλειοψηφία στις πόλεις Τελ Αβίβ (131), Παρίσι (103), Βερολίνο (58),
Λονδίνο (55), Στοκχόλμη (50), Δουβλίνο (33) και Ζυρίχη (22).
Βασιζόμενοι στους δικούς μας υπολογισμούς και έρευνα,
η συνολική αξία των εξαγορών εταιρειών ΙοΤ (όχι μόνο νεοφυείς αλλά και μεγαλύτερες) για το 2017, βρίσκεται στο
διάστημα 3-5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το ποσό των
συνολικών επενδύσεων που «σήκωσαν» εταιρείες ΙοΤ για
τον ίδιο χρόνο είναι περίπου 2-3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Συμπεραίνοντας από τα ευρήματα ερευνών σε στελέχη
επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων τεχνολογίας, οι επενδύσεις
στο ΙοΤ θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια, με
αργότερο ρυθμό από τα προηγούμενα τρία χρόνια, όποτε
και πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες επενδύσεις για
τις εταιρείες.
Μετά το 2016, οπότε το επενδυτικό ενδιαφέρον οδήγησε
μεγάλο όγκο επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις που
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δραστηριοποιούνται στο ΙοΤ, φαίνεται πως για το 2017 αυτό
έχει μειωθεί. Κάτι που φαίνεται λογικό, αφού για να χρηματοδοτηθούν επόμενοι κύκλοι επενδύσεων είναι απαραίτητη
η παρουσίαση προόδου και θετικών αποτελεσμάτων, δραστηριότητες που είναι αυτό το χρόνο υπό εξέλιξη.

Συμπεράσματα
Αναφορικά με εταιρείες ΙοΤ, φαίνεται πως υποχωρεί σταδιακά η έκρηξη επενδύσεων τύπου Venture Capital και το
ενδιαφέρον εστιάζεται κατά πόσο μπορεί το ΙοΤ, ή καλύτερα
οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τεχνολογίες σχετικές με
το ΙοΤ, να αποφέρουν τα υποσχόμενα. Αυτό πιστοποιείται
από την υποχώρηση των πολλών επενδύσεων σε μικρές καινοτόμες εταιρείες που πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα
χρόνια, την πιο αργή πλέον αύξηση του αριθμού εταιρειών
ΙοΤ, καθώς και αυτών που προχωρούν να αποσπάσουν περισσότερες επενδύσεις, κάτι για το οποίο θα πρέπει να έχουν
να επιδείξουν καλά αποτελέσματα μέχρι τώρα.
Αναφορικά με τις πιο πρόσφατες τάσεις στον κόσμο των
νεοφυών επιχειρήσεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην
Αμερική, το ενδιαφέρον φαίνεται να συγκεντρώνουν τα πεδία
του Cybersecurity, η Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα (Virtual Reality / Augmented Reality), η ανάπτυξη
εφαρμογών και λογισμικού στο Cloud, καθώς και η σταθερά
ενδιαφέρουσα Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence),
ενώ σταδιακά εμφανίζεται όλο και περισσότερο το Blockchain
(Cryptocurrency).
Έχει ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε αν η επενδυτική έκρηξη
σε εταιρείες ΙοΤ, θα αποδώσει εταιρείες και αποτελέσματα
ικανά να γεννήσουν νέες επενδύσεις σε τεχνολογίες ΙοΤ
επόμενης γενιάς, που θα απευθύνονται σε πιο ώριμη πλέον
αγορά. Κρίνοντας από το επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για τα
νέα τεχνολογικά πεδία, έχει σημασία να δούμε αν θα οδηγηθούμε και εκεί στη δημιουργία πολλών εταιρειών και έπειτα
στην ωρίμανση και κάποια συγκέντρωση της αγοράς.

www.infocom.gr

SEVEN X

Η κρίση είναι σαν το αλώνι:
χωρίζει το σιτάρι από την ήρα
Αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα
Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα χωρίζεται σε 3 κατηγορίες. Το
ένα κομμάτι είναι οι εταιρείες που εμφανίζονται δυναμικές
και ελπιδοφόρες, και όλη αυτή την εικόνα τη στηρίζουν στο
marketing και στην προβολή τους. Κάπου στη μέση βρίσκονται
όσοι αντιγράφουν κοινές πρακτικές από επιτυχημένα πρότυπα και βασίζονται σε στιβαρή και αξιόλογη οργάνωση, για
να σταθεροποιούνται και να αναπτύσσονται. Στην αιχμή του
δόρατος είναι οι μικρότεροι ίσως, αλλά εκπληκτικά δυναμικοί
και ελπιδοφόροι πυλώνες της βιομηχανίας ΤΠΕ. Αν μπορούσαμε, τόσο σαν χώρα όσο και σαν διαχρονική πολιτική προτεραιότητα, να στηρίζουμε όλα αυτά τα ξεχωριστά στελέχη
πληροφορικής, που από επιλογή δραστηριοποιούνται ακόμα
στην Ελλάδα, θα καταφέρναμε πραγματικά να αλλάξουμε όχι
μόνο την εικόνα της χώρας, αλλά και το μέλλον μας.

Προκλήσεις και ευκαιρίες εν καιρώ
κρίσης

Κάθε μήνα, πρόσωπα της επικαιρότητας αποκρίνονται σε 7 λέξεις - αφορμές που τους δίνει
το InfoCom, με κύριο άξονα την τεχνολογία και
όχι μόνο… Σε αυτό το τεύχος, συνομιλητής του
Γιάννη Ριζόπουλου είναι ο συνιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Oktabit,
Δημήτρης Παπαϊωάννου.


Γράφει ο
Γιάννης Ριζόπουλος
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Η κρίση είναι σαν το αλώνι - χωρίζει το σιτάρι από την ήρα. Φυσικά χάνεται και λίγο σιτάρι. Όσο δεν είχαμε κρίση, το σιτάρι
φύτρωνε διάσπαρτα. Σήμερα, όμως, μας δίνεται η ευκαιρία να
φτιάξουμε χωράφια με δομημένη και ομοιογενή καλλιέργεια.
Όσοι επιβιώνουν σήμερα δεν το καταφέρνουν από σύμπτωση.
Απλά δεν αιθεροβατούν. Είναι οργανισμοί με προσγειωμένες
αντιλήψεις, που επενδύουν, εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες
και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά
τους. Έτσι λοιπόν μας δίνεται η μοναδική ευκαιρία να δυναμώσουμε στον τομέα που ο καθένας ξεχωρίζει, να ενώσουμε
τα γρανάζια και να δημιουργήσουμε έναν καλοκουρδισμένο
μηχανισμό που θα κάνει θαύματα. Αφού πρώτα ξεπεράσουμε
την ιδιοτέλεια μας, τον συγκεντρωτισμό μας, την ανασφάλειά
μας, τη ματαιοδοξία μας, την αλαζονεία μας και την «κατσίκα
του γείτονα». Όλα τα λαμπρά παραδείγματα έχουν βασιστεί
σε συνέργειες. Καιρός να βάλουμε μυαλό.

Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα:
πόθεν;
Έννοιες που ο καθένας μας, αντιλαμβάνεται με διαφορετικό
τρόπο. Η παιδεία μας, δεν είναι επαρκής για να ξεχωρίσουμε
τη ζήλια από τον φθόνο. Θεωρώ ότι πρωταρχικό μας μέλημα
θα έπρεπε να είναι η προστασία της νέας γενιάς από τα
διαχρονικά μας λάθη. Η παρθένα αυτή οντότητα δεν έχει

κανένα λόγο να φορτωθεί τις εμπειρίες μας και να αντιγράψει το κακέκτυπο. Ο εισαγόμενος ανταγωνισμός αποτελεί
προτιμότερο παράδειγμα για μίμηση, και η εξωστρέφεια
είναι η μόνη διέξοδος, ακόμα και για την εντός συνόρων
ανάπτυξη. Δομές που ξεκίνησαν σε πάρα πολύ μεγαλύτερες
γεωγραφικές περιοχές, τελειοποιήθηκαν όταν χρειάστηκε
να διαχειριστούν την πολυπολιτισμική αντίληψη. Αν λοιπόν
αποφασίσουμε ότι θέλουμε να αναπτυχθούμε και να γίνουμε
ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να διευρύνουμε τους ορίζοντές
μας όχι μόνο στην εκτός συνόρων λογική, αλλά πολύ περισσότερο στην εκτός ελληνικής νοοτροπίας αντίληψη. Έχουμε
πολλά λαμπρά παραδείγματα σε αυτό τον τομέα.

γοντας εκπαιδευμένα μυαλά, και στις χώρες που μειώνουν
τις αναπτυξιακές και ανταγωνιστικές τους δυνατότητες, εξάγοντας εκπαιδευμένα μυαλά. Οι νέοι επιστήμονες, που στον
δημιουργικό τους ενθουσιασμό αποφάσισαν να δοκιμάσουν
τις δυνατότητές τους εκτός συνόρων, έχουν όλη τη διάθεση
να επιστρέψουν στις οικογένειές τους, στις κοινωνικές τους
παρέες, στο αξεπέραστο κλίμα και στις ανθρώπινες σχέσεις.
Υπάρχουν θαρραλέοι που δεν μπορούν να ενταχθούν στις
εκεί κοινωνίες και επαναπατρίζονται. Η επιτυχία τους στην
Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει το κίνητρο της σταδιακής
επιστροφής και των υπολοίπων.

Προστιθέμενη αξία, αλλά πώς;

Υπάρχουν διεθνείς δοκιμασμένες πρακτικές, που πρέπει σαν
κοινωνία επειγόντως να υιοθετήσουμε. Αντίστοιχα, έχω ακούσει κάτι και για την κοινή λογική. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι,
δεν την έχω συναντήσει, όμως λένε ότι είναι δημιουργική. Σε
κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία χωρίς
ανάπτυξη… χωρίς πρωτογενή παραγωγή… χωρίς επιχειρηματικότητα… χωρίς brain gain… χωρίς συγκροτημένη και
διαχρονική πολιτική βούληση. Στο χέρι μας είναι.

Η προστιθέμενη αξία είναι η ειδοποιός διαφορά που χαρακτηρίζει μία προσπάθεια, όταν δοκιμάζει να ξεχωρίσει στο περιβάλλον που έχει επιλέξει. Στον τομέα των ΤΠΕ, και ειδικότερα
στον κλάδο της διανομής / προώθησης, ο αφανής μηχανισμός
που ενεργοποιείται και συνδέει τον κατασκευαστή με τον τελικό χρήστη, διασφαλίζει τη συνολική ποιότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών. Η γνώση του αντικειμένου, η διαρκής
διαθεσιμότητα, η έγκαιρη παράδοση, η τεχνική υποστήριξη, η
χρηματοοικονομική ευρωστία είναι μερικά μόνο κομμάτια από
το puzzle της διανομής. Και αν προσθέσουμε την ανάγκη της
αγοράς για ενημέρωση, εκπαίδευση, νομοθετική προστασία,
ολοκληρωμένες προτάσεις ή και επιχειρηματική υποστήριξη
με καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, ζωντανεύουμε την εικόνα
του διανομέα προστιθέμενης αξίας.

Make a wish…

25 χρόνια: πολλά ή λίγα;
Όταν το 1992 ξεκινήσαμε το εγχείρημα, δεν υπήρχε ούτε
το Internet ούτε τα κινητά τηλέφωνα. Κυριαρχούσε το FAX
και οριακά ακόμα επιβίωνε η γραφομηχανή. Είναι περίεργη η
αίσθηση που νιώθεις στην προσπάθεια να κάνεις την ιστορική
σου αναδρομή. Όσο πιο μακρινά είναι τα γεγονότα, τόσο
πιο κοντινά σου φαίνονται. Άνθρωποι και καταστάσεις των
πρώτων χρόνων είναι διαφορετικά χαραγμένα στην ψυχή
σου, και οι αντίστοιχες εμπειρίες ανεξίτηλες. Πολλές οι
τότε εναλλαγές, που μαζί με τη δυναμική στελέχωση πολύ
γρήγορα διαμόρφωσαν την Oktabit σε ελληνική εταιρεία με
διεθνή εμπειρία. Και στον αντίποδα, η σημερινή προσγειωμένη καθημερινότητα που δίνει στην Oktabit τον χαρακτήρα της
Ευρωπαϊκής εταιρείας, με τη γνώση της ελληνική πραγματικότητας. Το 1992 τα 25 χρόνια φάνταζαν πολλά - σήμερα πολύ
λίγα και έφυγαν γρήγορα, ευτυχώς δημιουργικά.

Brain gain vs. brain drain
Ο κόσμος όλος είναι χωρισμένος σε δύο κοινωνικά περιβάλλοντα. Στις χώρες που μεγαλώνουν και αναπτύσσονται εισά-

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου εκτελεί χρέη προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρεία
Oktabit. Μαζί με τον αδελφό του Αλέξανδρο είναι
συνιδρυτές και συνιδιοκτήτες τόσο της Οktabit,
όσο και της εταιρείας ΑΓΕΜΕ. Με σπουδές στο
Πανεπιστήμιο της Πάτρας, προέρχονται από
γονείς που δοκίμασαν στη δεκαετία του ’60 την
οικονομική μετανάστευση αλλά -ευτυχώς- επέστρεψαν εγκαίρως για να δραστηριοποιηθούν
επαγγελματικά στην αναντικατάστατη Ελλάδα,
με καταλυτική συμβολή στη μετέπειτα επιχειρηματική πορεία της οικογένειας.
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PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@unlock: Πονεμένη η ιστορία με τη θέση του
fingerprint reader στα smartphones, που παίρνει
συνεχείς… μεταθέσεις. Υπαίτιοι, η «απόταξη»
του φυσικού home key και τα μικρά bezels.
@touchscreen: Τη λύση θα δώσει και εδώ η
γνωστή Synaptics, με την ενσωμάτωση του
αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων στην
οθόνη. Προς απογοήτευση των μεγάλων
ονομάτων, θα κάνει «εγκαίνια» με τη Vivo.

Γιώργος Τσαπρούνης

Ανώτερος Διευθυντής
Εταιρικών Σχέσεων, WIND Hellas
Η WIND, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με
παρουσία στην ελληνική αγορά μεγαλύτερη των 24 ετών, δε σταματά να
επενδύει στα δίκτυα νέας γενιάς, βασιζόμενη στην πεποίθηση πως οι υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών συμβάλλουν θετικά στην καθημερινή
ζωή και εργασία των συνδρομητών της, βελτιώνοντας σημαντικά τη διαβίωση
τους, καθώς η επικοινωνία μαζί με τη συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο είναι τα
θεμέλια της νέας ψηφιακής πραγματικότητας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας για ισότιμη
πρόσβαση όλων των Ελλήνων στις απεριόριστες δυνατότητες της επικοινωνίας, η WIND επέλεξε τη Σίκινο, προκειμένου να παρέχει δωρεάν επικοινωνία
για έναν ολόκληρο χρόνο, σε όλους τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. H
αναβάθμιση του δικτύου σε 4G στη Σίκινο, είναι μέρος των υποδομών νέας
γενιάς που έχει προγραμματίσει η WIND, σύμφωνα με το 5ετές επενδυτικό
πλάνο της σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το σύνολο αυτών των πολύ σημαντικών
δράσεων, που υλοποιεί η WIND Hellas, είναι ο Ανώτερος Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της εταιρείας, Γιώργος Τσαπρούνης.
Ο κ. Γιώργος Τσαπρούνης είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου RMIT της
Αυστραλίας, στους τομείς Επικοινωνίας και Marketing και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Hawthorn Institute
of Education. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας, στον
οποίο εργάζεται τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2000
προσελήφθη στη STET Hellas ως sponsorship manager και τον Ιανουάριο του
2003 ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή εταιρικής επικοινωνίας. Την 1η Ιουλίου
2007 προήχθη στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας.
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@milkyway: Δίνουν και παίρνουν οι φήμες για
το Galaxy S9. Κάποιες λένε ότι θα έχει ξανά
τον fingerprint reader σε παράλληλη διάταξη,
άλλες κάνουν λόγο για μονή κάμερα, ενώ
άλλες ότι θα υπάρχει διπλή κάμερα, αλλά μόνο
στο S9+.
@unbox: Πάντως όλοι συμφωνούν ότι τα
bezels θα μικρύνουν ακόμα περισσότερο,
ειδικά στο κάτω μέρος. Ελκυστικό σχεδιαστικά,
αλλά η εργονομία θέλει και λίγα «πιασίματα».
Ίδωμεν…
@go: Μπράβο στη Google, που με το Android
Oreo Go Edition αποδεικνύει ότι το project
Android Go δεν ήταν απλά… για τα μάτια του
κόσμου.
@people: Το νέο customized λειτουργικό
σύστημα αποτελεί καταλύτη για να απολαύσουν
την εμπειρία ενός αξιοπρεπούς smartphone
όσοι είναι εγκλωβισμένοι σε χαμηλό budget.
@isnogood: Από την άλλη, το Android Oreo
8.1 βγάζει διάφορα θεματάκια στη μέση, που
δυσχεραίνουν το user experience αρκετών
χρηστών. Έτσι έχουμε multitouch που κάνει την
οθόνη να παθαίνει «σπασμούς» και πιο αργό
ξεκλείδωμα συσκευών.
@troubleshoot: Ευτυχώς η Google έχει
αναγνωρίσει αυτά τα προβλήματα και
ασχολείται ενεργά με την επίλυση τους,
ζητώντας παράλληλα το feedback των χρηστών,
ως βοήθημα. Όχι όπως άλλοι, που το πρόβλημα
το βαφτίζουν «feature» (ονόματα δε λέμε,
οικογένειες δε θίγουμε…).

