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EDITORIAL
Oι οθόνες αφής δεν είναι το μέλλον...

c.nostis@smartpress.gr

Αμήχανη
«καινοτομία» και
το μέλλον του UI!
Tο 2018 ξεκίνησε με …ελάχιστη καινοτομία αφού στη CES οι εταιρείες
προτίμησαν να μη βγάλουν από τη φαρέτρα τους τα δυνατά τους όπλα
προκειμένου να κρατήσουν δυνάμεις για το MWC.
Τί φιλοδοξούν να κάνουν στη Βαρκελώνη; Ενδεχομένως εντύπωση,
αλλά αυτό είναι κάτι που θα διαπιστώσουμε τον επόμενη μήνα!
Όσον αφορά στη CES το highlight στην κατηγορία «κινητά», ήταν
μία συσκευή με «διπλή» οθόνη από τη ZTE, το Axon M. Τίποτα το
επαναστατικό δηλαδή!
Το νέο στη CES -που πήρε και Innovation Award- ήταν μία συσκευή
PDA από τους δημιουργούς του θρυλικού Psion, το Gemini. Κύρια
χαρακτηριστικά του, το φυσικό QWERTY πληκτρολόγιο και το dualboot OS με Android-Linux επιλογές. Η εμπορική επιτυχία του δεν είναι
σε καμία περίπτωση βέβαιη… και απλά επιβεβαιώνει την αμηχανία
των κατασκευαστών.
Όλα δείχνουν πως δεν θα μας εκπλήξει ιδιαίτερα κάποια εταιρεία
φέτος, με τις νέες ναυαρχίδες να αποτελούν απλές βελτιώσεις των
περσινών, λίγο ταχύτερες, με λίγο καλύτερες κάμερες, ίσως λίγο πιο
καλαίσθητες, με μικρότερα bezels.
Ακόμη κι αν δούμε νέες συσκευές με διπλές οθόνες, ή
αναδιπλούμενες, θα προσφέρουν μεν το “wow factor” (όπως κάποτε
το LG G Flex, για παράδειγμα), αλλά η πραγματική καινοτομία έρχεται
από αλλού και μάλλον δεν είναι ακόμη έτοιμη. Τα έξυπνα ηχεία (π.χ.
Google Home, Amazon Echo κ.λπ.) έχουν… «πιάσει το νόημα»
και αρχίζουν να βρίσκονται σε όλο και περισσότερα νοικοκυριά,
ακόμη κι αν πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους, σύμφωνα με
όσα ακούγονται στην αγορά, προκειμένου να δημιουργήσουν την
«κρίσιμη μάζα» χρηστών που απαιτείται για να θεωρηθεί ένα προϊόν
mainstream. Ας σταθούμε, όμως, στο γιατί τα έξυπνα ηχεία κερδίζουν
την αγορά. Είναι πιο «σταθερά» από ένα smartphone, δεν τα έχουμε
διαρκώς μαζί μας, δεν έχουν οθόνη. Το κύριο ατού τους βρίσκεται
στον τομέα του ελέγχου/χειρισμού, της αλληλεπίδρασης με το χρήστη.
Οι χρήστες «κουράστηκαν» με τις οθόνες αφής, παρά το ότι αγγίζουν
συχνά, πλέον, τις 6 ίντσες. Οι οθόνες αφής ποτέ δεν θα είναι αρκετά
εύχρηστες για τα γούστα μας. Θέλουν μικρά δάχτυλα, δεν τους
αρέσει το νερό, κουράζουν τα μάτια, τα χέρια, τον αυχένα. Στο έξυπνο
ηχείο απλά… μιλάς και κάνει αυτό που του ζήτησες. Βλέπετε τώρα

τη «μεγάλη εικόνα»; O χρήστης θέλει εύκολο χειρισμό χωρίς να
χρησιμοποιεί τα χέρια του, θέλει να ελέγχει το σπίτι και τις συσκευές
του με τη φωνή, το βλέμμα, τη σκέψη. Εκεί είναι και το μέλλον του
human-machine interaction, ο έλεγχος με τη σκέψη, και όχι μόνο,
αφού κάπου εκεί μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι πάντα
εύκολο, βολικό, διακριτικό το να δίνεις φωνητικές εντολές, ακόμη και
μέσα στον προσωπικό σου χώρο. Πολλώ δε μάλλον σε δημόσιους
χώρους. Οπότε που καταλήγουμε; Στον έλεγχο με τη σκέψη που είναι
πιο κοντά απ’ όσο νομίζουμε. Είναι ήδη εφικτός μέσω εξειδικευμένου
software και ηλεκτροδίων, μένει να γίνει «ασύρματος» και πιο
διακριτικός αλλά και οικονομικός. Παράλληλα μένει να λυθούν και
πολλά «ηθικά» θέματα, γιατί «το μυαλό είναι το εργαστήριο του
διαβόλου» και δεν κάνει πάντα καλές σκέψεις… Μιλώντας για το
hardware των συσκευών, οι οθόνες αφής σίγουρα δεν είναι το μέλλον
του χειρισμού. Οι απόγονοι των σημερινών έξυπνων ηχείων θα
έχουν σαφώς μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ, θα είναι ταυτόχρονα
πίνακες ελέγχου και media hubs, θα ελέγχουμε τα πάντα μέσω αυτών.
Βγαίνοντας από το σπίτι, το ρόλο αυτό θα αναλαμβάνει το smart,
connected car. Και σε περίπτωση που δεν οδηγούμε, ο απόγονος
του σημερινού smartphone θα κάνει τα πάντα, ακόμη κι αν έχει
μορφή γυαλιών, ακουστικών ή οτιδήποτε άλλο. Πιθανότατα κάτι που
δεν κρατάμε στα χέρια μας και σίγουρα πολύ διαφορετικό από τα
σημερινά smartphones. Είναι ωραίο να οραματιζόμαστε το μέλλον και
να παρακολουθούμε τη μαγική εξέλιξη της τεχνολογίας. Η τεχνολογική
πρόοδος είναι τόσο γρήγορη, πλέον, που οτιδήποτε φαντάζει
επιστημονική φαντασία σήμερα, μπορεί να είναι mainstream σε 10
χρόνια. Φυσικά, ο κίνδυνος σε όλα αυτά είναι ότι εμείς οι άνθρωποι θα
είμαστε απόλυτα connected, μικρά τμήματα ενός γιγαντιαίου δικτύου
στο οποίο θα αποτελούμε μια κουκίδα, ένα pixel. Ανά πάσα στιγμή θα
ξέρουν που βρισκόμαστε, τι κάνουμε και η έννοια της ιδιωτικότητας,
όπως τη γνωρίζουμε, θα εξαφανιστεί. Αυτό είναι βέβαιο!
Μέτρον άριστον, αλλά από τον Κλεόβουλο και τον 6ο π.χ. αιώνα
μέχρι σήμερα έχει κυλίσει πολύ νερό στον μύλο της τεχνολογίας,
αλλά και της ηθικής. Ίσως όλα όσα αναφέραμε να κάνουν τη ζωή μας
ευκολότερη και άνετη, αλλά δεν θα είναι πια 100% «δική μας», αφού
θα είναι ελεγχόμενη. Σας τρομάζει ε; Κι εμένα!
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ΜΙΑ ΚΑΛΑΊΣΘΗΤΗ VALUE
FOR MONEY ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΚΆΘΕ ΓΟΎΣΤΟ
Το V131 Pro ανήκει στη γκάμα της Vero και έρχεται να
«παίξει» δυνατά στην entry-level αγορά με υψηλή αισθητική,
ολοκληρωμένα specs και Windows 10 Pro λειτουργικό!

VERO V131 PRO
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Σχεδιασμός και κατασκευή
Η κατασκευή με το ποιοτικό φινίρισμα
και τις μαύρες «πινελιές» (π.χ. touchpad)
αποπνέει μια premium αίσθηση,
διατηρώντας χαμηλά το βάρος και
επιτυγχάνοντας ένα compact μέγεθος.

Hardware
Το τετραπύρηνο Intel Atom chipset
μαζί με τα 4GB μνήμης RAM εγγυώνται
επαρκείς επιδόσεις σχεδόν σε κάθε
περίπτωση, καθιστώντας το V131 Pro το
ιδανικό «πολυεργαλείο».

Windows 10 Pro
Εξοπλισμένο με την κορυφαία έκδοση
του λειτουργικού της Microsoft, το
V131 Pro φιγουράρει στην «κορυφή»,
από πλευράς software.

Συνδεσιμότητα
Παρά την compact φύση του το V131
Pro έχει όλες τις απαραίτητες θύρες για
την ενσύρματη σύνδεσή του με άλλες
συσκευές/περιφερειακά αλλά και επαρκή
ασύρματη συνδεσιμότητα.
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Κ

αι τα notebooks είναι…
mobiles, οπότε δε χάνουμε
την ευκαιρία να παρουσιάσουμε κάποιο αξιόλογο
μοντέλο, όταν μας δίνεται η
ευκαιρία. Ο λόγος για το Vero
V131 Pro, στην προκείμενη περίπτωση, το
οποίο προσφέρει εξαιρετικό value for money
και έτσι δε χρειάζεστε μία περιουσία για να
αποκτήσετε το ελαφρύ και γοητευτικό laptop
των ονείρων σας, με specs που θα καλύψουν
τις ανάγκες σας. Μία εντυπωσιακή στην όψη
πρόταση σε πολύ καλή τιμή και με χαρακτηριστικά που «κάνουν τη δουλειά» σας έφτασε
στα γραφεία μας πριν λίγες ημέρες και ήταν
μία ευχάριστη έκπληξη για όλους.
Ένα μοντέλο των 13,3 ιντσών, σε διάσταση
δηλαδή που μπορείτε να μεταφέρετε με ευκολία σχεδόν παντού. Ελαφρύ και compact, αλλά και πολύ ωραία αίσθηση κατασκευής, ένα
ξεχωριστό ασημί μοντέλο που γοητεύει με την
παρουσία του, πριν ακόμη αντιληφθείτε ότι
πρόκειται για το laptop που θα καλύψει κάθε
σας ανάγκη από το σερφάρισμα στο αγαπημένο σας καφέ, έως την απάντηση σε emails
στο αεροδρόμιο και από τις πληροφορίες για
τα αξιοθέατα στον αγαπημένο σας προορισμό
έως την εργασία για τη σχολή σας.
Το V131 έχει οθόνη ανάλυσης 1920x1080
pixels, ενώ ο επεξεργαστής της συσκευής είναι
ένας Intel Atom X5-Z8350 με τέσσερις πυρήνες και αρκετά καλές επιδόσεις. Συνδυάζεται
με 4GB μνήμης RAM και ο αποθηκευτικός
χώρος είναι 32GB eMMC με δυνατότητα
επέκτασης μέσω SSD M.2 2242 δίσκου, για
ταχύτατη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Την
επεξεργασία των γραφικών αναλαμβάνει το
ενσωματωμένο Intel HD Graphics chip και
φυσικά το V131 έχει υποστήριξη Wi-Fi και
Bluetooth, αλλά διαθέτει και μια εμπρόσθια
web camera 2MP για την επικοινωνία σας
μέσω video.
Όσον αφορά τις θύρες, έρχεται με μία USB
3.0, μία USB 2.0, μία Micro HDMi, μικρόφωνο, ακουστικό, δύο ηχεία αλλά και Micro SD
Slot και SSD M.2 2242 bay. Αξιοσημείωτο ότι
το λειτουργικό που προσφέρεται μαζί με τη
συσκευή είναι τα Windows 10 Pro GR 64-bit.
Οι διαστάσεις του γοητευτικού και φορητού
μοντέλου της Vero είναι 315 x 216 x 16 χιλιοστά και το βάρος της μόλις 1,35 κιλά.
Το κόστος της αξιόπιστης αυτής πρότασης που
φέρνει στην ελληνική αγορά η Oktabit φτάνει
μόλις τα 199 ευρώ και σαφώς αποτελεί μια
πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για την entrylevel αγορά, για φοιτητές, μαθητές αλλά και εν
γένει τον μέσο χρήστη.

HOT SPOT

Energizer Power Max 600s
Με έμφαση στην αυτονομία!
H Energizer είναι γνωστή από την κατασκευή μπαταριών,
όμως αυτή τη φορά η παρουσίασή της αφορά ένα
smartphone. Το νέο Energizer Power Max 600s είναι
η καλύτερη πρότασή της έως τώρα με λειτουργικό
Android, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις (και την
αισθητική) της εποχής.
Έρχεται με μία άκρως ικανοποιητική μπαταρία των
4.500mAh, που υπόσχεται “πάνω από 12 ώρες
χρήσης” και 16 ώρες αναμονής, ενώ διαθέτει και
“power saving mode”.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, το
Energizer Power Max 600s διαθέτει οθόνη 5,99 ιντσών
18:9 με ανάλυση 1080p+, επεξεργαστή Helio P25,
επιλογή 3GB RAM/32GB storage στη μαύρη έκδοση
της συσκευής και 6GB RAM/62GB storage στην μπλε,
dual camera 13+5MP, selfie camera 8MP, καθώς και
αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στα μέσα Ιανουαρίου, χωρίς
να έχουμε ακόμη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το
κόστος του.

Ισχυρό hardware

Το Helio P25 chipset της
MediaTek σε συνδυασμό με
τα 6GB RAM προσφέρουν
ικανοποιητικές επιδόσεις για τη
συντριπτική πλειονότητα των
χρηστών, στη «μεγάλη» έκδοση
της συσκευής.

Τεράστια μπαταρία

Η μπαταρία των 4.500mAh εξασφαλίζει
υψηλή αυτονομία, σε συνδυασμό
και με τη χαμηλή κατανάλωση
του hardware της συσκευής, ενώ
επαναφορτίζεται ταχύτατα με τον
παρεχόμενο φορτιστή.

Sony Xperia L2
Η Sony αναβιώνει τη σειρά L
Πέρα από τα Sony Xperia XA2 και ΧΑ2 Ultra, η ιαπωνική
εταιρεία ανακοίνωσε στο πλαίσιο της CES 2018 και το
entry-level Xperia L2, μία πρόταση για όσους δεν θέλουν
να ξοδέψουν πολλά χρήματα για το smartphone τους.
Η νέα πρόταση της οικογένειας Sony Xperia έρχεται με
οθόνη 5,5 ιντσών ανάλυσης 720p, ενώ στο εσωτερικό του
βρίσκεται το τετραπύρηνο Mediatek MT6737T chipset,
συνδυαζόμενο με 3GB RAM και 32GB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου. Η συσκευή διαθέτει, επίσης,
κάμερες με την οπίσθια να έχει αισθητήρα 13MP και η
εμπρόσθια με αισθητήρα 8MP και ευρυγώνιο φακό. Το
L2 έχει NFC και FM Radio αλλά και USb Type-C θύρα
για μεταφορά δεδομένων και φόρτιση της μπαταρίας
των 3.300mAh που εγγυάται υψηλή αυτονομία σε μια
τέτοια συσκευή. Διαθέτει επίσης αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων για πρώτη φορά σε entry-level πρόταση
της Sony, ενώ όσον αφορά το λειτουργικό τρέχει το
Android 7.1.1 Nougat, με άγνωστο να παραμένει το αν θα
λάβει update σε Android 8.0 Oreo.
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HOT SPOT

Ταχύτατη απόκριση

Το Osmo Mobile 2 μπορεί να ανταπεξέλθει σε
ταχύτητα έως 120 μοίρες ανά δευτερόλεπτο, έτσι
κρατά το smartphone σταθερό κατά τη λήψη video
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.

DJI Osmo Mobile 2
Βελτιωμένο και πολύ πιο οικονομικό!
Ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της CES 2018 η αναβαθμισμένη έκδοση του
Osmo Mobile, του δημοφιλούς smartphone stabilizer της DJI. Πρόκειται
για το Osmo Mobile 2, που πλέον έχει μειωμένη τιμή σε σχέση με
τον προκάτοχό του η οποία φτάνει τα 129 δολάρια, ενώ υποστηρίζει
portrait και landscape λήψεις.
Το Osmo Mobile 2 έρχεται με ενσωματωμένη μπαταρία 2.600mAh (και
όχι αφαιρούμενες πλέον) που προσφέρει αυτονομία 15 ωρών με μία
φόρτιση, ενώ θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου αρχικά στο Apple.
com και μέσα στο Φεβρουάριο ευρύτερα, με την εταιρεία να σημειώνει
ότι θα υποστηρίζει περισσότερα δημοφιλή smartphones.
Έχει βάρος 485 γραμμάρια και διαστάσεις 295x113x72 χιλιοστά,
έτσι είναι ελαφρύ και εύχρηστο, ενώ η κατανάλωσή του σε ιδανικές
συνθήκες ανέρχεται στο 1,2 Watt. Τέλος, η ασύρματη επικοινωνία του
γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου Bluetooth Low Energy 4.0.

Προσιτή τιμή

Με τιμή λίγο πάνω από τα
€100, το μοντέλο της DJI
ουσιαστικά κάνει «κίνησηματ» στον ανταγωνισμό,
καθώς προσφέρει την
ποιότητα της εταιρείας σε
προσιτή τιμή.

Creative Pebble
Τα νέα, υπέρκομψα ηχεία της Creative
Η Creative ανακοίνωσε επίσημα στην Ελλάδα την κυκλοφορία των
Creative Pebble. Με μορφή που θυμίζει λείο βότσαλο που συναντά
κανείς σε έναν ιαπωνικό κήπο, το σφαίρικο ηχείο έχει δημιουργηθεί
με σαφείς επιρροές από το Zen Design και ταιριάζει τέλεια στα
σημερινά, σύγχρονα σπίτια και γραφεία. Το Pebble διαθέτει ένα 45°
υψηλής απόδοσης custom-tuned far-field driver που λειτουργεί με
οπίσθιας προβολής passive radiators και προσφέρει μια προσωπική
εμπειρία ακρόασης που πραγματικά εκπλήσσει με τη λεπτομέρεια,
την εμβάθυνσή και το βάθος για ένα ηχείο με το μέγεθός του.
Κατασκευασμένο για να λειτουργεί άψογα με υπολογιστή ή φορητό
υπολογιστή, το Pebble τροφοδοτείται από ένα μόνο καλώδιο USB χωρίς
την ανάγκη για προσαρμογέα ρεύματος. Διαθέτει επίσης ένα εύκολα
προσβάσιμο κουμπί ελέγχου έντασης, ενσωματωμένο στο μπροστινό
μέρος του δεξιού ηχείου. Το Pebble είναι διαθέσιμο σε απόλυτο λευκό
και έντονο μαύρο χρώμα. Το Creative Pebble είναι άμεσα διαθέσιμο
στην ελληνική αγορά έναντι €24.99.
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PREVIEW

HONOR 7X
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5,93’’ IPS LCD, 1080x2160 pixels
CPU
HiSilicon Kirin 659
CAMERA
16+2MP camera, 8MP selfie cam
RAM
4GB RAM
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 7.0 Nougat
TIMH
€299

ΝΈΑ

MID-PREMIUM

ΠΡΌΤΑΣΗ!

αζί 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. Όπως αναμενόταν, έχει αρκετές επιρροές από τα high-end
μοντέλα της εταιρείας αλλά θα προσφέρεται
στη mid-range αγορά, από τιμολογιακής πλευράς, ώστε να είναι πιο προσιτό. Το Honor 7X
διαθέτει Full HD οθόνη 5,93 ιντσών με αναλογία 18:9 και ανάλυση 1080x2160 pixels,
ενώ το panel είναι IPS. Στο εσωτερικό του βρίσκουμε το mid-range οκταπύρηνο Kirin 659
chipset, συνοδευόμενο από 4GB RAM και
64GB αποθηκευτικού χώρου στην ευρωπαϊκή έκδοσή του. Φυσικά διαθέτει μεταλλική
κατασκευή και ελκυστικό σχεδιασμό, ενώ στο
πίσω μέρος βρίσκεται ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων, με στρογγυλό σχήμα,

Μ

STRONG

POINT

Premium εμφάνιση
Το Honor 7X συνδυάζει κρύσταλλο
και αλουμίνιο, μικρές διαστάσεις και
βάρος, αποπνέοντας γενικότερα μια
“premium” αίσθηση, ενώ δεν υπολείπεται και από πλευράς hardware
καθώς θα ικανοποιήσει και τον απαιτητικό χρήστη.
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όπως συνηθίζει η εταιρεία. Η συσκευή 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. Όσον αφορά τις φωτογραφικές
του δυνατότητες, στο πίσω μέρος έχουμε μια
dual camera με αισθητήρες 16+2MP, με PDAF
και LED flash, η οποία μπορεί να κάνει λήψη
1080p video στα 30 FPS. Στο εμπρός μέρος η
selfie camera έχει αισθητήρα 8MP που μπορεί
να κάνει λήψη 1080p video επίσης.
Η μπαταρία του Honor 7X έχει χωρητικότητα
3.340mAh και από πλευράς συνδεσιμότητας
απουσιάζει το NFC, ενώ δυστυχώς η θύρα
είναι microUSB 2.0 και όχι Type-C. 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.

PREVIEW

MEIZU M6
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5,2’’ IPS LCD, 720x1280 pixels
CPU
MediaTek MT6750
CAMERA
13MP camera, 8MP selfie cam
RAM
2/3GB RAM
STORAGE
16/32GB, microSD
OS
Android 7.0 Nougat
TIMH
Δεν διατίθεται

ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ
ENTRY-LEVEL

ΠΡΌΤΑΣΗ!
Σ

STRONG

POINT

Android Nougat & FlyMe OS
Το interface της Meizu έχει γίνει αρκετά
δημοφιλές με την πάροδο των ετών, καθώς συνδυάζει απλότητα, ταχύτητα και
αισθητική, χωρίς να «παραμορφώνει»
το αγαπημένο μας Android.

ε event που είχε προγραμματίσει στο Πεκίνο, η Meizu ανακοίνωσε το νέο της smartphone.
Το Meizu M6 είναι μία συσκευή με οθόνη 5,2
ιντσών ανάλυσης HD και Mediatek MT6750
SoC με octa-core 1.5Ghz processor. Ουσιαστικά πρόκειται για μια entry-level συσκευή
που απευθύνεται στους απλούς χρήστες με
μικρό budget, έχοντας τα απολύτως απαραίτητα, «βασικά» τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά
ενδιαφέρει σίγουρα και την αγορά μας καθώς
τοποθετείται λίγο πάνω από τα €100, σε ένα
άκρως ανταγωνιστικό τμήμα της.
Οι επιλογές της RAM είναι 2GB και 3GB, ενώ ο
αποθηκευτικός χώρος 16 και 32GB.Το Meizu
M6 διαθέτει ακόμη μια κύρια κάμερα με αισθητήρα 13MP και f/2.2 διάφραγμα, με PDAF
και duela-LED, dual-tone flash, ενώ η selfie
camera του έχει αισθητήρα 8MP με διάφραγμα

16 KT ΦΕΒ 2018

f/2.0. Η συσκευή τρέχει το Android 7.0 Nougat
με το Flyme 6.0 UI της Meizu να βάζει τις δικές
του «πινελιές» στο interface. Η μπαταρία του
έχει χωρητικότητα 3.070mAh και υποστηρίζει
γρήγορη φόρτιση, όμως η θύρα παραμένει
microUSB 2.0 και όχι Type-C. Οι διαστάσεις
της συσκευής είναι 148,2x72,8x8,3 χιλιοστά
και το βάρος της 143 γραμμάρια. Έχει ακόμη
αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων που
ξεκλειδώνει σε 0.2s και συνδέεται με άλλες
συσκευές μέσω Bluetooth 4.0, ενώ προφανώς
δέχεται δύο κάρτες SIM και υποστηρίζει 4G
LTE δίκτυα.
Οι χρωματικές επιλογές περιλαμβάνουν τα
ασημί, χρυσό, μαύρο, φωτεινό μπλε, ενώ το
κόστος της συσκευής φτάνει τα 105 δολλάρια
στην αγορά της Κίνας, οπότε μπορούμε με
ασφάλεια να το αναμένουμε μεταξύ 100-150
ευρώ στην ελληνική αγορά.
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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

ΤΕΧΝΙΚΆ

SONY XPERIA
XA2 & XA2 ULTRA

ΟΘΟΝΗ
5,2-6’’ IPS LCD,
1080x1920 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 630
CAMERA
23MP camera, 8MP selfie cam
RAM
3/4GB RAM
STORAGE
32/64GB, microSD
OS
Android 8.0 Oreo
TIMH
Δεν διατίθεται

ΦΡΈΣΚΕΣ
ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΑΠΌ ΤΗ SONY!
Sony άνοιξε τη χρονιά φέτος με
δύο νέες προτάσεις για τη midrange κατηγορία, με ορισμένες
αλλαγές στο design σε σχέση με
τις περασμένες χρονιές, μια καλή ένδειξη για το
τι πρόκειται να ακολουθήσει. Πρόκειται για τα
Sony Xperia XA2 και Xperia XA2 Ultra, τα οποία
παρουσιάστηκαν στο Las Vegas, στη CES 2018.
Από πλευράς σχεδιασμού, τα bezels πάνω και
κάτω από την οθόνη παραμένουν στη θέση τους,
αλλά έχουν μειωθεί ελαφρώς τα περιθώρια
αριστερά και δεξιά της.
Επίσης, βρίσκουμε για πρώτη φορά αισθητήρα
δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος της
συσκευής, με στρογγυλό σχήμα. Οι δύο νέες
συσκευές της Sony έρχονται με το Snapdragon
630 chipset, αλλά και μπαταρίες ικανοποιητικής χωρητικότητας: 3.300mAh για το XA2 και
3.580mAh για το XA2 Ultra, με υποστήριξη

H

STRONG

POINT

Multimedia δυνατότητες
Η Sony, παραδοσιακά, δίνει έμφαση
στις multimedia δυνατότητες των συσκευών της, έτσι κι εδώ έχουμε πολύ
καλές οθόνες, εξαιρετικές κάμερες,
πλήρη συνδεσιμότητα και αρκετά ικανό
hardware για κάθε χρήση.
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μάλιστα QuickCharge 3.0. To Sony Xperia XA2
διαθέτει οθόνη 5,2 ιντσών Full HD, 3GB RAM,
32GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου, ενώ τo Sony Xperia XA2 Ultra διαθέτει οθόνη 6
ιντσών Full HD, 4GB RAM, 32 ή 64GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου. Ο χώρος επεκτείνεται μέσω microSD κάρτας έως 256GB επιπλέον.
Διαθέτουν ακόμη 23MP, f/2.0 primary cam και
selfie camera 8MP 120 wide-angle lens για το
XA2 αλλά και δεύτερη selfie κάμερα με αισθητήρα 16MP, auto-focus και οπτικό σταθεροποιητή
για το XA2 Ultra.Από πλευράς συνδεσιμότητας
βρίσκουμε Bluetooth 5.0, USB Type-C θύρα με
USB Host λειτουργία, NFC, FM ραδιόφωνο και
Wi-Fi Direct/Hotspot, με παράλληλη υποστήριξη 4G LTE Cat.13 (600/150 Mbps). Τα Sony
Xperia XA2 και XA2 Ultra θα κυκλοφορήσουν
με Android 8.0 Oreo, από το Φεβρουάριο, σε
ασημί, μαύρο, μπλέ και ροζ χρώματα.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5,7/5,99’’ IPS,
720x1440/1080x2160 pixels

ΧΙΑΟΜΙ REDMI 5 /
REDMI 5 PLUS

CPU
Qualcomm Snapdragon
450/625
CAMERA
12MP camera,
5MP selfie cam
RAM
2-3/3-4GB RAM
STORAGE
16-32/32-64GB
OS
Android 7.1.2 Nougat
TIMH
€120-150 (εκτιμώμενη)

ΟΙ ΝΈΕΣ

ΠΡΟΣΙΤΈΣ
ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΤΗΣ XIAOMI!

α νέα Xiaomi Redmi 5 και
Redmi 5 Plus, με αναλογία οθόνης 18:9., ήρθαν για να αποτελέσουν τις νέες value for
money συσκευές της εταιρείας για το 2018,
με κύριο όπλο τους, τα αρκετά καλά specs
σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή τους. 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. Οι μπαταρίες των 3.300mAh και
4.000mAh είναι αρκετά μεγάλες για να δώ-

T

STRONG

POINT
Value for money

Αναμφίβολα, το ισχυρό σημείο τέτοιων smartphones είναι ο υψηλός λόγος απόδοσης/τιμή που προσφέρουν,
καθώς έχουν αρκετά decent specs και
άκρως δελεαστική τιμή.
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σουν 1-2 μέρες αυτονομία στις συσκευές της
Xiaomi ενώ φορτίζουν ταχύτατα χάρη στην
υποστήριξη γρήγορης φόρτισης 5V/2A, με
τους παρεχόμενους φορτιστές.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.
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. Οι τιμές
τους είναι ήδη αρκετά χαμηλές, στα 120 και
150 δολλάρια αντίστοιχα, οπότε αναμένονται
στην Ελλάδα ήδη από αρκετούς χρήστες!

REVIEW

ONEPLUS 5T
CAMERA
16+20MP (16 MP Selfie)

νέα ναυαρχίδα της OnePlus παρουσίαστηκε επίσημα και έρχεται
να προσφέρει μια βελτιωμένη έκδοση του OnePlus 5. Η εταιρεία
έχει δημιουργήσει μια μεγάλη βάση οπαδών
τα τελευταία χρόνια, συνδυάζοντας κορυφαία
specs με τιμές που κυμαίνονται σε κατώτερα επίπεδα από αυτά του ανταγωνισμού, έτσι βρίσκει
πρόσφορο έδαφος στην αγορά.

RAM
6/8GB

Εξωτερική εμφάνιση και κατασκευή

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,01” IPS (1080x2160 pixels)
CPU
Qualcomm Snapdragon 835

STORAGE
64/128GB
OS
Android 7.1.1
TIMH
€500

Η ΝΑΥΑΡΧΊΔΑ
ΠΟΥ ΚΆΝΕΙ ΤΙΣ
ΥΠΌΛΟΙΠΕΣ...

ΝΑ ΧΛΩΜΙΆΖΟΥΝ!

STRONG

POINT

H

Το OnePlus 5T έχει bezel-less design με σχεδόν
edge-to-edge οθόνη (αλλά όχι... εντελώς) και
μικρά bezels πάνω και κάτω από αυτήν. Έχει βάρος 162 γραμμάρια και πάχος 7,3 χιλιοστά, έτσι
κυμαίνεται σε κανονικά επίπεδα, ίσως και χαμηλότερα απ’ότι περιμέναμε. Η οθόνη καλύπτεται
από Gorilla Glass 5 και η κατασκευή αποτελείται
από αλουμίνο στις πλευρές και στο πίσω μέρος
της συσκευής. Στο χαμηλό βάρος, πάντως, βοηθά η μπαταρία που δεν είναι... «θηρίο».
Όσον αφορά στο μέγεθος, το OnePlus 5T είναι
σχεδόν το 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.

Hardware, software και επιδόσεις
Το OnePlus 5T δίνει έμφαση σε όλα τα specs
που ενδιαφέρουν τον απαιτητικό χρήστη και δεν
έγιναν παραχωρήσεις πουθενά. Έτσι, ξεκινάμε
με την οθόνη OLED 6,01 ιντσών με 18:9 aspect
ratio και ανάλυση 1080 x 2160. Στο εσωτερικό
του βρίσκουμε το Qualcomm Snapdragon 835
chipset που είναι από τα κορυφαία της αγοράς
αυτή τη στιγμή, το οποίο συνδυάζεται με 6 ή 8
GB μνήμης RAM και 64 ή 128GB αποθηκευτικού χώρου, αντίστοιχα, ο οποίος όμως δεν
επεκτείνεται μέσω microSD, κάτι που αποτελεί
ένα μικρό μειονέκτημα. Το Adreno 540 GPU

αναλαμβάνει την επεξεργασία των γραφικών,
ενώ σε επίπεδο software, βελτιώσεις έχουμε
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. Το Android που
τρέχει η συσκευή είναι το 7.1.1 και θα δεχθεί
σύντομα το Android 8.0 Oreo. Από πλευράς
συνδεσιμότητας έχουμε σχεδόν τα πάντα: Πλήρης υποστήριξη Wi-Fi πρωτοκόλλων και WiFi
Direct, DLNA, Hotspot, Bluetooth 5.0 με A2DP,
LE, aptX HD, NFC, φυσικά FPS και USB Type-C
θύρα, όμως απουσιάζει το FM Radio, για όποιους ενδιαφέρονται.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Ολιστική κυριαρχία

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.

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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01
02
03
Κάμερα, ήχος και αυτονομία
Στο πίσω μέρος της θα βρείτε ενα νέο σύστημα
διπλής κάμερας όπου ο ένας φακός είναι συνήθης ευρυγώνιος 16MP (27mm), ο δεύτερος
είναι ο ίδιος με 27mm, 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. Διαθέτει PDAF, HDR
και dual-LED flash και μπορεί να κάνει λήψη
video 4K στα 30 FPS, 1080p στα 30 ή 60 FPS
και 720p στα 30 ή στα 120FPS (slow-motion).
Όσο για την εμπρόσθια κάμερα, έχει αισθητήρα
16MP με φακό 20mm, διάφγραγμα f/2.0, auto
HDR, gyro EIS και μπορεί να κάνει λήψη 1080p.
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

To OnePlus 5T θα είναι το πρώτο
smartphone της εταιρείας με το
χαρακτηριστικό Face Unlock. Η
μέθοδος αυτή, χρησιμοποιεί την
μπροστινή κάμερα της συσκευής
για να σαρώσει το πρόσωπό σας.

Σε επίπεδο software, βελτιώσεις
έχουμε στο Oxygen OS, όπως την
προσθήκη των Parallel Apps που
επιτρέπουν να κάνετε clone τα
apps, ώστε να χρησιμοποιήσετε
δυο social accounts.

Στο εσωτερικό του βρίσκουμε
το Qualcomm Snapdragon 835
chipset το οποίο συνδυάζεται με
6 ή 8 GB μνήμης RAM και 64 ή
128GB αποθηκευτικού χώρου,
αντίστοιχα, ο οποίος όμως δεν
επεκτείνεται μέσω microSD..

περίπου 100 identifiers. Από πλευράς ήχου
διαθέτει ένα ηχείο που αποδίδει ισχυρό και
καθαρό ήχο, αφού θα ήταν δύσκολο να τοποθετηθούν stereo ηχεία χωρίς να μεγαλώσουν
οι διαστάσεις και/ή το πάχος της συσκευής. Όσο
για τη μπαταρία, δε διεκδικεί... «δάφνες» με
τα 3.300mAh της, αλλά παρέχει ικανοποητική
αυτονομία.

Συμπέρασμα
Η OnePlus σε κάθε μοντέλο της βελτιώνει τα
τεχνικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και την
ποιότητα, με αποτέλεσμα το OnePlus 5T να
είναι από τις κορυφαίες επιλογές της αγοράς
αυτή τη στιγμή, για όποιον θέλει ένα high-end
Android smartphone, ανεξαρτήτως budget.
Το ότι κοστίζει σαφώς λιγότερα από τους ανταγωνιστές του, προφανώς, είναι ένα σημαντικό
πλεονέκτημα, για μια συσκευή που δεν υπολείπεται σχεδόν σε κανένα επίπεδο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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8.5/10

OΘΟΝΗ

HARDWARE

SOFTWARE

ΚΑΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
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FINAL
VERDICT

Το OnePlus 5T κοιτάζει τον ανταγωνισμό κατάματα και ξέρει ότι θα κερδίσει τους χρήστες με τη χαμηλή του
τιμή, συνδυάζοντάς την με κορυφαίο
hardware και δυνατότητες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9/10

REVIEW

RAZER PHONE
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5,7” IGZO IPS
(1440x2560 pixels)
CPU
Qualcomm Snapdragon 835
CAMERA
12MP+12MP (8 MP Selfie)
RAM
8GB
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 7.1.1
TIMH
€750

να αμιγώς gaming phone παρουσίασε πρόσφατα η Razer, ώστε να
καλύψει ένα κενό (;) που υπήρχε
στην αγορά αυτή, με τον τρόπο
που ξέρει καλύτερα από όλους. Το Razer Phone
(πως αλλιώς θα μπορούσε να λέγεται…) έρχεται να ικανοποιήσει τις ορέξεις των gamers, με
hardware που υπάρχει σε πολλά smartphones
της αγοράς, αλλά ορισμένες «λεπτομέρειες»
που το ξεχωρίζουν από εκείνα...

Έ

Εξωτερική εμφάνιση και κατασκευή
Εμφανισιακά, δεν είναι και το πιο... όμορφο
smartphone που έχουμε δεί ποτέ. Παραλληλόγραμμο με χτυπητές γωνίες, και σχετικά μεγάλα
bezels, σίγουρα δε διακρίνεται για την καλαισθησία του. Ζυγίζει αρκετά (197 γραμμάρια) και
έχει πάχος 8 χιλιοστά, όμως σίγουρα προσφέρει
καλό grip και κράτημα με τα δύο χέρια, όπως και
θα το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι κάτοχοί
του. Η κατασκευή του είναι από αλουμίνιο και
γενικά ποιοτική, ενώ ο αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων είναι στο πίσω μέρος του.

Hardware, software και επιδόσεις

ΤΟ ΠΡΏΤΟ
GAMING

SMARTPHONE!

STRONG

POINT

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. Τα specs
αυτά είναι κορυφαία για την εποχή που διανύουμε, αν και πολύ σύντομα θα κάνουν την
εμφάνισή τους τα νέα chipsets του 2018 που
θα ξεπερνούν το 845 σε επιδόσεις. Ωστόσο,
ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να βάλει η Razer
στο μοντέλο της για να «αντέχει» τα βαριά γραφικά. Ο αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται στα
64GB και φυσικά μπορεί να επεκταθεί μέσω
microSD έως 256GB επιπλέον. 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.
Τη συνδεσιμότητα συμπληρώνουν το NFC, το
Bluetooth 4.2 με A2DP και LE αλλά και όλα τα
πρωτόκολλα Wi-Fi που υποστηρίζονται, μαζί με
Wi-Fi Direct και hotspot. 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.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Hardware και δυνατότητες

RAVPOWER 16.750 POWERBANK
Αν θέλετε να παίζετε... on the go και χωρίς να
κρέμεστε από την... πρίζα του σπιτιού, ένα αρκετά
μεγάλο powerbank με ταχεία φόρτιση είναι αυτό
που χρειάζεστε. Η RAVPower έχει αρκετά στη
γκάμα της και το συγκεκριμένο είναι το ιδανικό.

Το Razer Phone έχει το κορυφαίο
hardware της αγοράς αλλά προσπαθεί να κάνει τη διαφορά σε gaming
και multimedia επίπεδο με τα stereo
Dolby Atmos ηχεία και το IGZO panel
με την 2K ανάλυση, αλλά και τη μεγάλη του αυτονομία.
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01
02
03
Κάμερα, ήχος και αυτονομία

Συμπέρασμα

Η συσκευή διαθέτει στο πίσω μέρος μια dual
camera 12+12MP, ενώ η εμπρόσθια κάμερα
έχει αισθητήρα 8MP. Οι λήψεις είναι αρκετά
καλές αλλά όχι κορυφαίες, άλλωστε δε λανσάρεται σαν camera phone. Μπορεί να τραβήξει
4K videos στα 30 FPS ενώ προσφέρει 2x optical
zoom (lossless), PDAF και HDR. H κύρια κάμερα
έχει ένα φακό των 25mm με διάφραγμα f/1.8
και ένα δευτερεύοντα με διάφραγμα f/2.6, ενώ
η selfie κάμερα έχει διάφραγμα f/2.0.
Από πλευράς ήχου διαθέτει δύο stereo ηχεία
στην πρόσοψη, ιδανικό για κάθε gamer καθώς
προσφέρει μια εξαιρετική ακουστική εμπειρία,
με καθαρό και ισχυρό ήχο. Να σημειωθεί πως
υποστηρίζουν Dolby Atmos και είναι THXcertified. Το Razer Phone διαθέτει 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 “gaming” συσκευή,
είναι λίγο σχετικό το που ακριβώς υπερτερεί
το Razer Phone, έναντι των υπόλοιπων ανταγωνιστών του. Η υψηλή τιμή του σίγουρα θα
αποτρέψει πολλούς από την αγορά του, οπότε
δε μπορούμε να προβλέψουμε μια επιτυχημένη πορεία για την πρώτη, αυτή, απόπειρα της
Razer στο χώρο των smartphones. Ωστόσο,
εάν δεν έχετε πρόβλημα να το χρησιμοποιείτε
σαν κύρια συσκευή σας και ταυτόχρονα παίζετε games αρκετές ώρες την ημέρα, είναι μια
αρκετά ενδιαφέρουσα πρόταση. Έχει κορυφαία
specs, δίνει έμφαση στα γραφικά, τον ήχο και
την αυτονομία, ενώ θα θέλαμε να έχει μεγαλύτερη οθόνη, σαν «pure» gaming συσκευή. Η
κάμερά του δεν αγγίζει την κορυφή όμως θα
υπερκαλύψει τις φωτογραφικές απαιτήσεις των
περισσότερων χρηστών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

9.5/10

9.5/10

9/10

8.5/10

8.5/10

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.

Από πλευράς ήχου διαθέτει δύο
stereo ηχεία στην πρόσοψη,
ιδανικό για κάθε gamer καθώς
προσφέρει μια εξαιρετική
ακουστική εμπειρία, με καθαρό
και ισχυρό ήχο. Να σημειωθεί πως
υποστηρίζουν Dolby Atmos.

Στο εσωτερικό του βρίσκουμε
έναν επεξεργαστή Snapdragon
835 μαζί με 8GB RAM, ενώ
την επεξεργασία των γραφικών
αναλαμβάνει το Adreno 540 GPU.

FINAL
VERDICT

Το Razer Phone δε μπορεί να ξεχωρίσει εύκολα από τον ανταγωνισμό,
αλλά μπορεί να δώσει το «κάτι παραπάνω» στους φανατικούς gamers!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
OΘΟΝΗ

HARDWARE

SOFTWARE

ΚΑΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
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HOW TO

1. Eγκαταστήστε anti-virus!

2. Μολύνθηκε το κινητό, τι κάνω;

Όπως και στο PC, έτσι και στο Android smartphone σας οφείλετε να
έχετε κάποια εφαρμογή antivirus για τον έλεγχο των δεδομένων που
ανταλλάσσετε με το Internet (όπως εφαρμογές που εγκαθιστάτε, email
με επισυναπτόμενα αρχεία, δεδομένα μέσω Bluetooth, Wi-Fi κ.ά.). Σας
προτείνουμε τις εφαρμογές Lookout Mobile Security ή Antivirus Free
για αρχή!

Καταρχάς δεν θα πρέπει να σας πιάσει πανικός, καθώς στις περισσότερες
των περιπτώσεων, το 98% των ιών για Android αφορά διαφημίσεις και
pop-up παράθυρα που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής. Αν θέλετε να εντοπίσετε τους ιούς λοιπόν και να τους εξολοθρεύσετε, τότε θα
πρέπει να θέσετε το κινητό σε Safe Mode λειτουργία!

HOW TO Αντιμετωπίστε τους ιούς
στο Android!

3. Ενεργοποίηση Safe Mode

4. Εντοπισμός «ύποπτων» εφαρμογών

Στα περισσότερα Android κινητά αρκεί να πατήσετε παρατεταμένα το
Power Off πλήκτρο και στη συνέχεια να επιλέξετε συνεχώς το πλήκτρο
απενεργοποίησης! Εκεί θα πρέπει να εμφανιστεί ένα ακόμα μενού για
μετάβαση σε Safe Mode λειτουργία της συσκευής σας.

Μεταφερθείτε στο μενού «Ρυθμίσεις» και βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε το
tab «Downloaded». Εκεί θα βρίσκεται η «ύποπτη» εφαρμογή. Ψάξτε
καλά για κάθε τι περίεργο στο όνομα, στο μέγεθος (πολύ μεγάλη/πολύ
μικρή) ή γενικά για κάθε τι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί.
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5. Αφαίρεση ύποπτων εφαρμογών

6. Απενεργοποίηση δικαιωμάτων διαχειριστή

Αφού εντοπίσετε τον ιό πατήστε το Uninstall. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό θα είναι αρκετό και το πρόβλημα θα λυθεί. Αν όμως
δείτε ότι το πλήκτρο απεγκατάστασης (Uninstall) δεν είναι ενεργό,
αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή έχει λάβει δικαιώματα διαχειριστή
(Administrator).

Μεταβείτε απλά στο μενού Ρυθμίσεις-Ασφάλεια-Διαχειριστής Συσκευής και στο σημείο αυτό θα βρείτε αρκετές εφαρμογές με ένα τικ δίπλα
τους. Μία από αυτές θα πρέπει να είναι και η εφαρμογή-ιός που ταλαιπωρεί τη συσκευή σας, έτσι αφαιρέστε το τικ για να μπορέσετε πλέον
να την απεγκαταστήσετε.

Κάποτε, θεωρούσαμε πως οι ιοί προσβάλλουν μόνο τους υπολογιστές μας, αλλά πλέον τα δεδομένα
έχουν αλλάξει. Πολλοί ιοί και malware κυκλοφορούν και μολύνουν το Android OS, με αποτέλεσμα να
γίνεται πιο αργή η συσκευή σας και να κινδυνεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

7. Επανεκκίνηση και… είστε έτοιμοι!

8. Προτιμήστε το Play Store!

Μία επανεκκίνηση της συσκευής σας για να φύγετε από την «Ασφαλή
Λειτουργία», αρκεί για να δείτε (και να επιβεβαιώσετε) ότι η εφαρμογή
- ιός έχει αφαιρεθεί για τα καλά! Ένα restart είναι απαραίτητο μετά από
κάθε τέτοια αλλαγή στο σύστημα, ώστε όλα να δουλεύουν ρολόι!

Αφού γλυτώσατε από τον ιό, καλό είναι να προστατευτείτε. Εκτός λοιπόν
από ένα anti-virus, καλό θα ήταν να εγκαθιστάτε εφαρμογές ΜΟΝΟ από
το Google Play Store, την εγκεκριμένη «αγορά» της Google για παιχνίδια
και εφαρμογές, που είναι συμβατές και ασφαλείς για τη συσκευή σας!
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USER GUIDE

Mobile Guide

Οι καλύτερες εφαρμογές
για παιδιά!
Android

Ελάχιστα παιδιά σήμερα δεν έχουν tablet ή smartphone στη διάθεσή
τους, κάποια μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία! Φυσικά, η συσκευή από
μόνη της είναι απλά το «μέσο», αλλά αυτό που μετράει πραγματικά είναι
το περιεχόμενο, δηλαδή τα apps. Από αυτά εξαρτάται αν το παιδί απλά θα
χάνει το χρόνο του ή αν θα τον καταναλώνει εποικοδομητικά, μαθαίνοντας
στην πορεία. Πάμε να δούμε τα καλύτερα από αυτά.

Canvsly
€Δωρεάν

iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

Dino Puzzle Games
€Δωρεάν

Τι κάνετε με όλες αυτές τις ζωγραφιές και τις
χειροτεχνίες που φέρνει κάθε λίγο το παιδί από
τον παιδικό σταθμό; H εφαρμογή σας δίνει τη
δυνατότητα να τις φωτογραφίσετε και να τις
αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο, τις αρχειοθετήσετε και να τις μοιράζεστε με φίλους σας, μέσω
Facebook και Twitter. Επίσης, το παιδί σας θα
ενθουσιάζεται κάθε φορά που θα μπορεί να
ανατρέχει μόνο του στις συλλογές του.

Η εφαρμογή που θα ξετρελάνει τα παιδιά
που αγαπούν τους δεινοσαύρους! Χάρη
σε αυτήν τα παιδιά μπορούν να φτιάχνουν απίθανα παζλ που απεικονίζουν
δεινοσαύρους στα μέρη που συχνάζουν,
ενώ κάθε φορά που συμπληρώνεται ένα
παζλ δίνονται συγχαρητήρια και πληροφορίες στο παιδί για κάθε δεινόσαυρο
(στα αγγλικά).

Duckie Deck Family Photo

First Greek Words with Phonics

€1,64-2,46
Η διασκεδαστική αυτή εφαρμογή επιτρέπει στα
παιδιά να δημιουργήσουν αστείους, πολύχρωμους χαρακτήρες και έπειτα να τους συγκεντρώσουν όλους μαζί για μία απίθανη οικογενειακή
φωτογραφία! Είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς
δεν περιλαμβάνει καθόλου διαφημίσεις, και βοηθά στην κοινωνικοποίηση και το φωτογραφικό
ταλέντο του παιδιού.

€1,64
Η εφαρμογή απευθύνεται σε παιδιά που τώρα
μαθαίνουν τα γράμματα και πώς αυτά σχηματίζουν λέξεις, σε μορφή παιχνιδιού. Επιπλέον,
η συγκεκριμένη εφαρμογή διατίθεται ακόμα
στα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Ισπανικά. Τα
μενού της είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά
προσχολικής ηλικίας και άνω, ενώ ταιριάζουν
με κάθε παιδί, αγόρι ή κορίτσι.
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Kids Piano Lite

ZingyLand

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Τα μουσικά apps αποδεικνύονται συχνά σωτήρια για να
απασχολήσετε ένα νήπιο σε
υπερένταση. Στο συγκεκριμένο ένα πιάνο με 8 τόνους διαθέτει 11 παιδικά τραγούδια
και αυτόματες ή χειροκίνητες
μουσικές δραστηριότητες.
Δεν υπάρχουν διαφημίσεις
που αποσπούν την προσοχή του παιδιού, ούτε μπορεί αυτό να
βγει με κάποιον τρόπο από την εφαρμογή. Δώστε στο παιδί σας τα
κατάλληλα μουσικά ερεθίσματα με ένα app!

Η ZingyLand είναι μια
χώρα γεμάτη διαδραστικά παραμύθια, παιχνίδια
και βραβεία! Η θεματολογία των παραμυθιών
επιλέγεται σε συνεργασία με παιδοψυχολόγους, ώστε να έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κάθε ιστορία είναι μοναδική και στόχος της
είναι να εμπνεύσει, να διασκεδάσει και να διδάξει παιδιά από την
βρεφική ακόμα ηλικία έως και 8 ετών. Κάθε ιστορία συνοδεύεται
από εκπαιδευτικά παιχνίδια και μετάλλια επιβράβευσης.

Παζλ για παιδιά

Παίζω και μαθαίνω

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Ποιο παιδί δεν λατρεύει τα καλοφτιαγμένα και ψυχαγωγικά
παζλ; Αυτό το εκπαιδευτικό
παζλ με ζώα απευθύνεται
σε παιδιά ηλικίας 0-4 ετών.
Το παιδί σας θα μετακινήσει
εύκολα τα κομμάτια του παζλ
σύροντας το δάκτυλο στην οθόνη.Στο τέλος θα "ανταμοιφθεί" με την εικόνα ενός γλυκύτατου
ζώου, για την προσπάθειά του!

Το «Παίζω και Μαθαίνω - Για Νήπια» είναι
μια εφαρμογή για παιδία προνηπιακής και
νηπιακής ηλικίας που
στόχο έχει να ενισχύσει
τις πρώτες τους γνώσεις
στους ήχους των Ζώων, της αλφαβήτα και των χρωμάτων. Οι γονείς μπορούν να
καθοδηγούν τα παιδιά τους στα μενού της εφαρμογής και να
συμμετέχουν στο παιχνίδι!

Τα παιδία παίζει
€Δωρεάν
Μια διασκεδαστική εφαρμογή για παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού (και όχι
μόνο) με δραστηριότητες μάθησης (ορθογραφία, πράξεις, ασκήσεις Αγγλικών και
Γαλλικών), αλλά και διασκέδασης (ήχοι ζώων, παιχνίδι μνήμης κ.ά.). Απλά, κατανοητά
μενού, ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και άνω.

Kids Math
€Δωρεάν
Για να εξοικειωθεί από νωρίς το παιδί με την πρόσθεση, την αφαίρεση και γενικά τις
βασικές πράξεις και αρχές των μαθηματικών, ένα απλό app όπως το Kids Math είναι
ό,τι πρέπει! Δείτε το σαν ένα δωρεάν, online βοήθημα για το παιδί σας, με απλό και
όμορφο interface, που είναι πιθανότερο να διασκεδάσει σε σχέση με τα βιβλία του.
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Η Oktabit

γιορτάζει τα 25 χρόνια λειτουργίας της

Η εταιρεία γιόρτασε αυτό το milestone με φίλους και
συνεργάτες σε ειδική εκδήλωση
Τα 25 χρόνια παρουσίας της σ την ελληνική αγορά γιορτάζ ει
φέτος η Oktabit, μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες
εταιρείες στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών. Η εταιρεία
ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 1992 από την Αθήνα,
δρασ τηριοποιούμενη αρχικά σ τη διανομή σκληρών δίσκων,
για να φθάσει το 2017 να συνεργάζ εται με τους κορυφαίους
κατασκευαστές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας παγκοσμίως. «Η
φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για την Oktabit. Η συμπλήρωση
25 ετών λειτουργίας της είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, ειδικά
σε μία αγορά όπως είναι αυτή της τεχνολογίας, όπου τα πάντα
κινούνται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς και οι ανακατατάξεις είναι
συνεχείς. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της 25ετίας επικεντρωθήκαμε
στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους συνεργάτες
μας και στη διατήρηση μίας υγιούς οικονομικής βάσης. Αυτοί είναι
και οι άξονες πάνω στους οποίους σκοπεύουμε να κινηθούμε
και τα επόμενα χρόνια», σημείωσε ο κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Oktabit και εκ των
ιδρυτών της εταιρείας. «Σε αυτά τα 25 χρόνια της Oktabit πετύχαμε
να θεωρούμασ τε έ νας συνεργάτης που προσφέρει απόλυτη
αξιοπιστία και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι

κάθε χρόνο ενισχύουμε τον κατάλογο των συνεργασιών μας και
έχουμε καταφέρει να επεκταθούμε σε τόσες πολλές προϊοντικές
κατηγορίες. Μελλοντικός μας στόχος να προσφέρουμε ακόμα
περισσότερες λύσεις που άπτονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό
με την επιχειρηματική συνδρομή και την επόμενης γενιάς που θα
ενισχύσει τις υπηρεσίες μας.» τόνισε ο κ. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου,
Γενικός Διευθυντής της Oktabit και συνιδρυτής της εταιρείας. «Η
Oktabit φιλοδοξεί διαχρονικά να είναι ένας ισχυρός συνδετικός
κρίκος μεταξύ των κατασκευαστών και των καταναλωτών. Θέλουμε
να είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης για τον κατασκευαστή και,
ταυτόχρονα, σημείο αναφοράς για τον καταναλωτή σχετικά με τα
επίπεδα τιμής, τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης.» Η Oktabit
απασχολεί σήμερα 90 περίπου εργαζόμενους και έκλεισε το 2016
με κύκλο εργασιών 48,7 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA) να ανέρχονται στα 1,97 εκατ. ευρώ. Το
2017 θα κλείσει με περαιτέρω θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η
εταιρεία διατηρεί από το 1997 υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη,
απ’ όπου καλύπτει τις ανάγκες των συνεργατών της στη Βόρεια
Ελλάδα. Το 2016 εγκαινίασε επίσης το πρώτο Dell Exclusive Store,
στο εμπορικό κέντρο «The Mall Athens».
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25 χρόνια Microsoft Hellas
Η ελληνική θυγατρική της Microsoft γιόρτασε τα 25 χρόνια της στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη τεχνολογική καινοτομία, η Microsoft
Hellas, γιόρτασε τα 25 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά,
στο κατάμεστο Εστιατόριο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων
του πολιτικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού κόσμου, καθώς
και συνεργατών της εταιρίας, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για την συμβολή της εταιρίας στην ελληνική οικονομία
και κοινωνία, αλλά κυρίως να εμπνευστούν και να ονειρευτούν το
μέλλον. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, εκπροσωπώντας τον
Πρωθυπουργό, ενώ η κα. Πέγκυ Αντωνάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
της Microsoft Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, σε μία συγκινητική αλλά
και εμπνευστική ομιλία, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις ευκαιρίες
που η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα. Ο διακεκριμένος
καθηγητής Φυσικής και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Δημήτρης
Νανόπουλος τίμησε, επίσης, την εκδήλωση με την παρουσία του μιλώντας

για το πώς αλλάζει το σύμπαν και ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας,
ενώ σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, παρέδωσε τη «σκυτάλη» στο
νεαρό μαθητή, Παναγιώτη Οικονόμου, έναν από τους 3 Έλληνες Microsoft
Ambassadors (από τους συνολικά 300 μαθητές σε όλο τον κόσμο) που
σκοπό έχουν να προωθούν την τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η δημοσιογράφος κα. Σία Κοσιώνη συντόνισε τη βραδιά. Στη συνέχεια η
κυρία Πέγκυ Αντωνάκου, αναφέρθηκε σε κάποιες από τις σημαντικότερες
στιγμές της εταιρίας στην Ελλάδα, όπως η ίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας
της Microsoft από τον Bill Gates το 2008 και η βράβευση της εταιρίας ως η
καλύτερη θυγατρική εταιρία στον κόσμο το 2016, αλλά και στη συμβολή
της Microsoft στην ελληνική κοινωνία μέσα από μια σειρά δράσεων
για νέους και λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες. Η Microsoft
Hellas ξεκίνησε την πορεία της στην Ελλάδα το 1992. Οι τεχνολογίες που
προσφέρει η Microsoft καλύπτουν ζωτικούς κλάδους όπως η υγεία, η
εκπαίδευση, οι κατασκευές και δίνουν την ευκαιρία σε ιδιώτες, επιχειρήσεις
και οργανισμούς να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
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Το 2018 ξεκίνησε… αναιμικά

Οι πρώτες ενδείξεις του 2018 δεν είναι ενθαρρυντικές όσον αφορά την καινοτομία στα smartphones.
Ταυτόχρονα, οι ναυαρχίδες έχουν φτάσει σε επίπεδο που δεν επιδέχονται εύκολα βελτίωση. Θεωρείτε
πως θα ανατραπεί αυτή η στασιμότητα μέσα στο έτος;

Έχοντας δεί τις πρώτες διαρροές για τα νέα
Galaxy της Samsung και με βάση την έλλειψη
έμπνευσης των κατασκευαστών τα τελευταία χρόνια, μάλλον το 2018 θα κυλήσει…
ήρεμα και χωρίς «εκπλήξεις». Δυστυχώς για
εμάς και την καινοτομία, αλλά και για τους
χρήστες γενικότερα, που πάλι θα ξοδέψουν
πολλά χρήματα για ελάχιστα βελτιωμένα
smartphones. Βέβαια, αναμένουμε και το μεγάλο comeback της Sony, στη Βαρκελώνη…

Δημήτρης Σκιάννης
Οι πληροφορίες ήθελαν τα foldable
smartphones να έρχονται μέσα στο 2018
και να ταράζουν τα νερά. Όμως τελικά φαίνεται ότι πάμε για το ...2019. Οι τελευταίες φήμες θέλουν τα foldable panels να παίρνουν
αναβολή και μαζί και η καινοτομία στο χώρο
της κινητής. Κάποιοι βέβαια ελπίζουν ότι έ-

στω και στο τέλος του το 2018 θα κρύβει εκπλήξεις. Το ελπίζουμε μαζί τους...

Χριστίνα Κιτσάτη
Προσωπικά θεωρώ ότι η τεχνολογία έχει τον
χαρακτήρα του «απρόβλεπτου», οπότε είναι
πολύ δύσκολο να δούμε ποιο θα είναι το
«next big thing» στον κόσμο της mobile τεχνολογίας στη νέα χρονιά που ξεκίνησε (θα
πρέπει να έχουμε μαντικές ιδιότητες). Κατά τη
γνώμη μου μέσα στο 2018 δεν θα πρέπει να
περιμένουμε ένα major breakthrough, παρά
μόνο επιμέρους βελτιώσεις στις υπάρχουσες
τεχνολογίες με μία περαιτέρω έμφαση στον
τομέα του A.I. και της καλύτερης ασφάλειας.
Όταν βέβαια (κάποια στιγμή στο μέλλον) γίνουν mainstream οι εύκαμπτες οθόνες, τότε
μπορούμε να συζητήσουμε ξανά…
Πέτρος Κυπραίος
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Η δήλωση της LG, ότι θα κρατάει ενεργά
για περισσότερο καιρό τα smartphones
της στην αγορά, επιβεβαιώνει τη στασιμότητα. Όμως στη CES είχαμε τις ανακοινώσεις των Samsung και ZTE, σχετικά με τα αναδιπλούμενα Galaxy X και Axon M. Δύο
διαφορετικές και φιλόδοξες προσεγγίσεις
στο πολυσυζητημένο και πολυαναμενόμενο foldable form factor, που αν πετύχουν δεν θα χρειάζεται πια να επιλέγουμε
μεταξύ απλού και «plus» smartphone. Μία
ακόμα foldable προοπτική είναι το Gemini
της Planet Computers (πρώην Psion), που έχει στόχο να αναβιώσει τα πάλαι ποτέ δημοφιλή PDA. Έτσι οι αναδιπλούμενες συσκευές
βρίσκονται πλέον σε καλό δρόμο για να αλλάξουν τα δεδομένα! Τουλάχιστον σε... θεωρητικό επίπεδο...
Δημήτρης Θωμαδάκης

Τεχνολογία Σύνθεσης
Bandwidth
Η καινοτόμος προσέγγιση
στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

Δημιουργούμε την αξιόπιστη σύνδεση που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας
Οι υπηρεσίες comBOX βασίζονται στην πραγματική σύνθεση του εύρους ζώνης πολλών
broadband συνδέσεων (Bandwidth Bonding) και δημιουργούν μία ενιαία σύνδεση υψηλής ταχύτητας και μέγιστης
αξιοπιστίας για την υποστήριξη σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών.
Εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες comBOX και αποκτήστε αδιάκοπη σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το Internet ή το
εταιρικό σας VPN.

Τel.:

+30 210-9902272

Email: info@combox.gr

www.combox.gr

ΚΩΔ.
ΚΩΔ.ΤΑΧ.:217064
ΤΑΧ.:7064
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Το χρήμα και το κρίμα του ψηφιακού
μετασχηματισμού
Ποιο θα είναι το βασικό έργο που θα κληθεί να πραγματοποιήσει ο νέος Πρόεδρος της
ΕΕΤΤ; Μα να συνεχίσει το έργο του προηγουμένου!
Δηλαδή να συμβάλει στη μείωση του χάσματος που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη
στο επίπεδο του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Found.ation σε συνεργασία το τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αιτίες για την υστέρηση είναι διαχρονικές.
Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι η εθνική ψηφιακή στρατηγική αποτελεί ένα έργο που
ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής της, παράλληλα με αυτό της κάθε κυβέρνησης, ενώ την
ίδια στιγμή, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τα τελευταία 8 χρόνια έχουν προσληφθεί
ελάχιστοι άνθρωποι, τόσο στο δημόσιο όσο και σε ορισμένα τμήματα του ιδιωτικού
τομέα (τηλεπικοινωνίες και τράπεζες), με αποτέλεσμα η μέση ηλικία των ατόμων που
εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες να αυξάνεται, καθιστώντας δύσκολη την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.
Πέρα από την ίδια την πολιτική, πρόβλημα έχουμε ακόμα και όταν υπάρχουν οι πηγές
χρηματοδότησης, αφού δεν τα καταφέρνουμε να κατανείμουμε τα κονδύλια και να
ξεκινήσουμε την υλοποίηση των έργων.
Με τούτα και με κείνα, έργα 400 εκατομμυρίων ευρώ περιμένουν να ξεκινήσουν, και οι
καθυστερήσεις στις δράσεις για την ευρυζωνικότητα προβληματίζουν.
Έτσι ελλοχεύει ο κίνδυνος, εφόσον κριθεί ότι τα κεφάλαια αυτά δε δύναται να απορροφηθούν εγκαίρως, να καταλήξουν να διατεθούν σε άλλα προγράμματα.
Αυτό σημαίνει ότι θα χαθεί ακόμα μία ευκαιρία ενίσχυσης των δικτύων νέας γενιάς,
τα οποία συνδέονται ευθέως με τον απολύτως αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό της
χώρας.
Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών βέβαια, αναφέρει ότι φταίει η γραφειοκρατία
των Βρυξελλών και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τον πιστέψουμε. Αλλά η πείρα έχει
δείξει παράλληλα ότι η Ελληνική γραφειοκρατία και αναβλητικότητα δεν είναι καθόλου
αμελητέοι παράγοντες.
Β. Ξανθάκης
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ΑΚΡΩΣ

«Σκούπα» στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ

Η

λεκτρική καρέκλα αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ο
προεδρικός θώκος της ΕΕΤΤ. Σε σύντομη θητεία λοιπόν
οδηγείται και ο κ. Δημήτρης Τσαμάκης, ακολουθώντας
τα βήματα του προκατόχου του, Κώστα Λουρόπουλου.
Το συμπέρασμα στην αγγλοσαξωνική δεν θα μπορούσε
να διατυπωθεί καλύτερα από την φράση «There is no such thing as an
independent authority». Βέβαια, ο κ. Λουρόπουλος το είχε προβλέψει, και πριν
τον ωθήσουν στην έξοδο, «την έκανε», επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.
Η τότε διαφαινόμενη αλλαγή της Κυβέρνησης, δεν άφηνε καμία αμφιβολία
για τη δυσκολία συνεργασίας με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών.

Κάτι που άλλωστε αποδείχθηκε περίτρανα από την ολομέτωπη επίθεση που
εξαπέλυσε ο ΥπΜΕΔ Χρήστος Σπίρτζης προς την εναπομείνασα Ολομέλεια.
Από την άλλη, τίποτα δεν προοιώνιζε την αποπομπή του κ. Τσαμάκη από το
Νίκο Παππά, αφού δεν υπέβοσκε κάποια διαφωνία ή διαμάχη μεταξύ τους, ενώ
η θεσμική τους συνεργασία φαινόταν ομαλή. Ο κανονισμός Vectoring έλυσε
το γόρδιο δεσμό των επενδύσεων, η πολιτική διοίκηση πιστώθηκε το credit,
ενώ η αγορά έδειξε σημεία σταθεροποίησης και ελπίδες ανάκαμψης. Παρ’όλα
αυτά, η λήξη της θητείας της Ολομέλειας και ο διορισμός νέας, συμπαρέσυρε
την αντικατάσταση του Προέδρου, ο οποίος θα μείνει στη ιστορία ως ο πλέον
επιτυχημένος μεταβατικός Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, όλων των εποχών.

εγκαίρως, να καταλήξουν να διατεθούν σε άλλα
προγράμματα.

Σαν υστερόγραφο αφήσαμε την αντίδραση του
απερχόμενου Προέδρου, ο οποίος δεν πήρε και
πολύ καλά την αποπομπή του, θεωρώντας την
αντικατάστασή του, «πραξικόπημα».
Σκοπεύει δε, να προσφύγει στη Δικαιοσύνη,
καθώς θεωρεί ότι βάσει της πράξης διορισμού
του, η θητεία του είναι 4ετής και κακώς
διακόπτεται.
Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι η εθνική
ψηφιακή στρατηγική αποτελεί ένα έργο
που ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής της,
παράλληλα με αυτό της κάθε κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι θα χαθεί ακόμα μία ευκαιρία
ενίσχυσης των δικτύων νέας γενιάς τα οποία
συνδέονται ευθέως με τον απολύτως αναγκαίο
ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Ο
Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών, βέβαια,
αναφέρει ότι φταίει η γραφειοκρατία των
Βρυξελλών, και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην
τον πιστέψουμε. Αλλά η πείρα έχει δείξει ότι η
Ελληνική γραφειοκρατία και αναβλητικότητα
δεν είναι καθόλου αμελητέοι παράγοντες.

Επίσης, σημειώνεται ο υψηλός μέσος όρος
ηλικίας των εργαζομένων, αφού οι προσλήψεις
έχουν παγώσει στα χρόνια της κρίσης.
Πέρα από την ίδια την πολιτική, πρόβλημα
έχουμε ακόμα και όταν υπάρχουν οι πηγές
χρηματοδότησης.

Ποιο θα είναι το έργο που θα κληθεί
να πραγματοποιήσει ο νέος Πρόεδρος
της ΕΕΤΤ; Μα να συνεχίσει το έργο του
προηγούμενου!
Δηλαδή να συμβάλει στη μείωση του χάσματος
που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη στο
επίπεδο του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Άλλωστε, όπως επισημαίνει η Ε.Ε., οι αιτίες
για την υστέρηση είναι διαχρονικές.
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Αδυνατώντας να χωρίσουμε δύο γαϊδουριών
άχυρα, αδυνατούμε και να κατανείμουμε τα
κονδύλια για να ξεκινήσουμε την υλοποίηση
των έργων.
Έργα 400 εκατομμυρίων ευρώ, περιμένουν να
ξεκινήσουν, και οι καθυστερήσεις στις δράσεις
για την ευρυζωνικότητα προβληματίζει.
Ελλοχεύει ο κίνδυνος, εφόσον κριθεί ότι τα
κεφάλαια αυτά δεν δύναται να απορροφηθούν

Μας τελείωσαν οι γιορτές και εκτός από
τα κάλαντα των Θεοφανίων, έπαιξαν τα
καθιερωμένα στατιστικά για την υψηλή
χρήση δεδομένων στους παρόχους
κινητής.
Διπλάσια και υπερδιπλάσια κίνηση, απογείωσε
τα petabytes, μεταφέροντας κατάλευκα
εσταντανέ και χιονισμένα μποτιλιαρίσματα σε
όλους τους δημοφιλείς και μη προορισμούς.

Έρχεται όμως ο μεγάλος ανταγωνιστής, που θα
αποτελέσει την εναλλακτική μορφή του mobile
data. Μιλάμε για την εξελιγμένη έκδοση του
Public WiFi Σαμαρά, που δεν είναι άλλο από το
WiFi στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής.

διαπραγμάτευση, και με άλλους κατά Κάντζα
μεριά. Με βάση την τιμή διαπραγμάτευσης του
υφιστάμενου ομόλογου της Wind, η προσφορά
έκλεισε με τιμή 112,25 και στα ταμεία του
ομίλου μπήκαν συνολικά 106,6 εκατ. ευρώ.

Το project προωθούν το ΨΗΠΤΕ και το ΥΜΕ
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, και
ελπίδα όλων είναι να πάει καλύτερα από την
υλοποίηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Για παράδειγμα, θα ήταν καλό η τελική
υλοποίηση του WiFi στις αστικές συγκοινωνίες
να δίνει… και πρόσβαση στο Internet.

Το επιτόκιο βέβαια είναι αρκετά «τσιμπημένο»
και φτάνει το 8,5%, κάτι που αντανακλά το
γεγονός ότι η εμπιστοσύνη στη χώρα είναι
αρκετά μακριά από την πλήρη αποκατάσταση.

Είναι λογικό λοιπόν να αμφισβητείται η
ύπαρξη αυτών των υποψήφιων επενδυτών,
αφού οι πληροφορίες δεν έγινε δυνατό να
διασταυρωθούν από άλλες πηγές, και έτσι
παραμένει η υποψία ότι πρόκειται για λαγό με
πετραχήλια, ενδεχομένως και φανταστικό…

Όπως και να’χει όμως, η εμπιστοσύνη στα
επενδυτικά πλάνα της Wind αντισταθμίζει την
απώλεια «λόγω έδρας» και έτσι το πρόσημο
παραμένει θετικό και ελπιδοφόρο.

Το σίγουρο είναι ότι το σημαντικότερο asset με
το οποίο μπορούν να προικίσουν οι τράπεζες
τη Forthnet, δεν είναι άλλο από το κούρεμα
των δανείων της.

Άλλωστε ο Νάσος έχει αποδείξει ότι έχει ένα
μοναδικό τρόπο να πείθει τους επενδυτές,
κάτι που έχει κάνει με επιτυχία σε ακόμα πιο
σκοτεινές και αβέβαιες οικονομικές περιόδους
της χώρας.

Κάτι που θα μπορούσε ίσως να την κάνουν
ελκυστικότερη, τόσο προς ξένα funds, όσο και
προς τις PCCW & Wind, που το έχουν θέσει
ως όρο.

οι «κηδεμόνες» της, οι πιστώτριες τράπεζες
δηλαδή, οι οποίες αναζητούν «γαμπρό» για να
μην τους μείνει στο ράφι.

Τώρα που στην ουσία επιβεβαιώνεται -αφού ήδη
επήλθε η σταθεροποίηση- και φυσάει άνεμος
ανάπτυξης δεν θα τα κατάφερνε;
Θα είναι επίσης ενδιαφέρον να δούμε
ποιος πάροχος θα αναλάβει το έργο
και φυσικά θα είναι ακόμη καλύτερο να
δούμε το έργο σε λειτουργία μέσα στη
θητεία αυτής της κυβέρνησης, γιατί με
την προηγούμενη… δεν μας προέκυψε.

Ενίσχυσε το ταμείο της η Wind, εν όψει
εξαγοράς της Cyta και των επενδύσεων στα
δίκτυα νέας γενιάς.
Μάλιστα δεν θα λέγαμε ότι είναι τυχαίο το timing, μια και έτσι κι αλλιώς η προσφορά των
μπλε είχε σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει
τελικά την προτίμηση του Δ.Σ. της Cyta, ενώ
-εναλλακτικά- στο βάθος προβάλλει και η Forthnet…
Ένα από τα σενάρια που έπαιξαν, ήταν η
προσφορά της Wind να εστιάσει κυρίως στην
καταβολή μετρητών, αντί της ανταλλαγής
μετοχών, ή έστω ένα συνδυασμό τους. Αλλά τα
μετρητά στο ταμείο είναι δυνατό χαρτί σε όποια

Όλοι γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα έχουν
μαζευτεί ένα σωρό μικρά και μεγάλα,
καλά και «κακά» funds.
Τουλάχιστον, αυτοί που στήριξαν τις επενδύσεις
στη χώρα σε πιο μαύρες ημέρες, θα έλεγε
κάποιος ότι έχουν τον πρώτο λόγο.
Ξένα επενδυτικά κεφάλαια ενδιαφέρονται για
τη Forthnet και είναι πρόθυμα να καταθέσουν
δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση
μεριδίου της.Πρόκειται βέβαια για ένα ακόμα
σενάριο σχετικά με την τύχη της «ανύμφευτης
νύφης» της Κάντζας. Το σενάριο αυτό, διακινούν

Και όσο οι τράπεζες περιμένουν, ο
ανταγωνισμός μεγαλώνει. Ήδη το Netflix προσφέρεται με ελληνικό μενού, ενώ
ετοιμάζει επίσης ελληνικό περιεχόμενο.
Όλοι οι πάροχοι θέλουν να δουλέψουν μαζί
του, αλλά μάλλον την πρωτιά θα πάρει η Wind.
H οποία εξακολουθεί να κάνει το μεγαλύτερο
ντόρο στο θέμα του fiber…Υποθέτουμε ότι οι
άλλοι παίκτες δεν περιμένουν τα κίνητρα του
υπουργείου…
Μάλλον ήθελαν να δουν πως θα πάνε τις
γιορτές με τη μηχανή στο ρελαντί, για να ρίξουν
γκάζια μετά.
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POINT OF VIEW

Τάσεις, ενστάσεις και προεκτάσεις…

Γράφει ο
Γιάννης Ριζόπουλος

Πρώτη «Άποψη» της νέας χρονιάς και ξέρω ότι μου την
έχετε «στημένη» - εγώ, όμως, ήρθα προετοιμασμένος στο
ραντεβού μας, «διαβασμένος» και έτοιμος να συζητήσουμε
(μεταφορικά, βεβαίως, καθώς εγώ γράφω κι εσείς διαβάζετε
- ο Θεός να το κάνει συζήτηση αυτό!) τι μέλλει γενέσθαι τη
χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Γιατί, είθισται κάθε χρόνο τέτοια
εποχή να λέμε (όσο μπορούμε, βεβαίως, καθώς το μέλλον
αόρατο) κατά πούθε πάνε τα πράγματα στην τεχνολογία,
ποιες είναι οι βασικές τάσεις, τι ζητάνε οι καταναλωτές,
τι ετοιμάζουν οι εταιρείες, ποιοι είναι οι «πυλώνες» πάνω
στους οποίους θα βασιστεί η ανάπτυξη και η πρόοδος,
τους επόμενους μήνες και (γιατί όχι;) τα επόμενα χρόνια…
Βλέπετε, όσο και αν στην τεχνολογία οι εξελίξεις είναι
ραγδαίες, και τα πράγματα αλλάζουν από τη μια μέρα στη
άλλη, πάντα υπάρχουν μερικές γενικές κατευθύνσεις τις
οποίες οι κατασκευαστές, είτε μόνοι τους είτε στο πλαίσιο
συνεργειών (γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε
στο παρελθόν ισχύει και υπερισχύει γι’ αυτούς ο φαινομενικά αντιφατικός χαρακτηρισμός «συν-ανταγωνιστές»…) αποδέχονται και ακολουθούν με σχετική ταυτότητα απόψεων.
Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της γνωστής και μη
εξαιρετέας Ericsson, που «συμπυκνώνει» τη συνισταμένη των δέκα σημαντικότερων τάσεων για το 2018 και τα
αμέσως επόμενα χρόνια σε πέντε λέξεις: «η τεχνολογία
γίνεται περισσότερο ανθρώπινη». Για να δούμε, λοιπόν,
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τι θέλει να πει ο ποιητής… Που, για να λέμε τα πράγματα
με το όνομά τους, τα τελευταία επτά χρόνια «μας τα λέει»
κάθε που κοντεύει να κλείσει το δωδεκάμηνο, στο πλαίσιο
των 10 Hot Consumer Trends του νέου έτους, που ετοιμάζει
το δικό της, ιδιαίτερα δραστήριο Consumer Lab. Πάμε να
δούμε αυτές τις τάσεις μαζί και, μην τρομάξετε μ’αυτά που
θα διαβάσετε - όλα όσα περιγράφονται εδώ, αφενός δεν
θα γίνουν αύριο (“2018 and beyond”, όπως αναφέρεται
καθαρά στον τίτλο), αφετέρου έχουν επιλεγεί με την οπτική
του early adopter, εκείνου δηλαδή του καταναλωτή που δεν
διστάζει να δοκιμάσει «τα πάντα» (αρκεί να μπορεί να τα
πληρώσει, βεβαίως…). Και αν συνεχίζει να σας προβληματίζει το «ανθρώπινο πρόσωπο» της τεχνολογίας, αυτό που
υπονοεί ο ποιητής είναι ότι η διάδραση του χρήστη με τις
συσκευές του θα αρχίσει να γίνεται πλέον όχι μόνο με το
πληκτρολόγιο, με κουμπιά / διακόπτες, άντε και με τη φωνή,
αλλά με κάθε πρόσφορο μέσο: χειρονομίες, χροιά φωνής,
μορφασμούς (ήδη αξιοποιούνται τα χαρακτηριστικά του
προσώπου από τα νέας γενιάς smartphones) κ.λπ. Πάμε
λοιπόν να δούμε τη δεκάδα:
• Το σώμα μας είναι πλέον η διεπαφή (interface)
Δείτε τι συμβαίνει, για παράδειγμα, με τους έξυπνους
φωνητικούς βοηθούς - περισσότεροι από τους μισούς
χρήστες θεωρούν ότι πρέπει να τους φερόμαστε, όπως σα
να είχαμε απέναντι μας έναν άνθρωπο. Μάλιστα, δυο στους
τρεις θεωρούν ότι αυτό πρόκειται να συμβεί (βοηθούσης

και της αυξημένης συνδεσιμότητας) μέσα στην επόμενη
τριετία - καλομελέτα κι έρχεται, που λένε…
• Επαυξημένη ακοή
Σχεδόν δυο στους τρεις (63%) χρήστες καλοβλέπουν τη
λύση ενός μόνιμου ακουστικού στο αυτί τους που θα μεταφράζει και ξένες γλώσσες για λογαριασμό τους, ενώ ένας
στους δυο ελπίζει πως μ’ αυτό τον τρόπο θα απαλλαγεί από
το ροχαλητό του συντρόφου του…
• Αιώνιοι πρωτάρηδες
Ένας στους τρεις ερωτηθέντες «τα χώνει» στις νέες τεχνολογίες, κατηγορώντας τες πως αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς αυτοί να προλαβαίνουν να ενημερώνονται…
Από την άλλη, 46% παραδέχονται πως χάρη στο Διαδίκτυο
μπορούν να μαθαίνουν συνεχώς νέες δεξιότητες (και να
κάνουν delete τις ξεπερασμένες).
• Social media & ΜΜΕ
Αν και τα κοινωνικά δίκτυα θέριεψαν, προβάλλοντας το γεγονός ότι δίνουν φωνή και δύναμη στον κάθε χρήστη, πολύ
γρήγορα αποδείχτηκε ότι τα κραταιά ΜΜΕ και οι influencers
κάνουν κι εδώ παιχνίδι, «αγοράζοντας» ακολούθους. Ένας
στους δυο καταναλωτές, πάντως, θεωρεί ότι η Τεχνητή
Νοημοσύνη τελικά θα μας βοηθήσει να αποκαλύψουμε τα
fake news στην κοινωνική δικτύωση.
• Έξυπνες διαφημίσεις
Οι διαφημίσεις κρύβουν ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό
εξυπνάδας και υψηλής τεχνολογίας, κάτι που δεν κρύβεται
πια… Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές πιστεύουν ότι με τη βοήθεια της εικονικής και της επαυξημένης
πραγματικότητας, οι διαφημίσεις θα είναι τόσο ρεαλιστικές,
που σχεδόν θα αντικαθιστούν τα ίδια τα αντικείμενα του
πόθου μας…
• Μυστηριώδης επικοινωνία
Οι «μηχανές» που μιμούνται στην επικοινωνία τους ανθρώπους, μας κάνουν και αισθανόμαστε παράξενα: άνθρωπος
είναι, τώρα, αυτό που μου μίλησε ή μηχάνημα (λέγε με,
bot…) ώστε να του απαντήσω καταλλήλως; Ένας στους
δυο χρήστες, ήδη παραδέχεται πως την πάτησε, ξεκινώντας
κουβεντούλα με το ρομπότ - 40% παθαίνουν κάτι ανάλογο
επικοινωνώντας με smartphones… μυστήριο τρένο η τεχνολογία!
• Η κοινωνία του αράγματος…
Η επέλαση και επικράτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα
έχει ως συνέπεια ανατρεπτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας (ιδιαίτερα την εργασιακή) - πολλά επαγγέλματα
θα σβήσουν, νέα θα δημιουργηθούν εκ του μηδενός. Μαζί
αλλάζουν και πολλές «σταθερές» αντιλήψεις: π.χ. το 20%
των φοιτητών και εργαζομένων που ρωτήθηκαν, πιστεύουν
ότι τα ρομπότ θα τους πάρουν σύντομα τις δουλειές, 32%

δηλώνουν ότι υπάρχουν και άλλα ωραία πράγματα στη ζωή
εκτός δουλειάς, ενώ 40% πολύ θα ήθελαν να εργάζεται
ένα ρομπότ για λογαριασμό τους και αυτοί να «κάααθονται»
(αθάνατε Φωτόπουλε)!
• «Μπες» στη φωτογραφία
Συνδυάζοντας δυο και τρεις τεχνολογίες (όπως VR / AR και
ολογράμματα) θα μπορούμε να «μπούμε» σε μια ψηφιακή
φωτογραφία και να ξαναζήσουμε στιγμές που τις θεωρούσαμε για πάντα χαμένες. Τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες,
μάλιστα, πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στην
επόμενη πενταετία…
• Ουράνιες λεωφόροι
Κάτω, στο επίπεδο του δρόμου, τα πράγματα μπορεί να
είναι συχνά-πυκνά άσχημα (λέγε με, traffic jam), όμως εκεί
ψηλά υπάρχει ακόμα ευρυχωρία και άνεση. Σχεδόν 40% από
τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι πρέπει να δημιουργηθούν
ουράνιες λεωφόροι για τις ιπτάμενες μηχανές και τα drones,
όσο και αν υπάρχει πάντοτε ο φόβος να δεχτούμε κάποιο
από αυτά στο κεφάλι μας…
• Το μέλλον μας, φορτισμένο
Όντας συνεχώς συνδεδεμένοι, η ανάγκη για φόρτιση των
συσκευών μας θα είναι πρώτης προτεραιότητας. Όμως, το
80% των χρηστών είναι βέβαιοι πως μέσα σε μόλις πέντε
χρόνια, θα έχουν εμφανιστεί μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, που θα λύσουν άπαξ και διά παντός αυτό το (σήμερα
μεγάλο) πρόβλημα.
Τρομάξατε; Είτε ναι, είτε όχι, αυτό είναι το μέλλον που
μας περιμένει. Ας αρχίσουμε να συνηθίζουμε στην ιδέα,
λοιπόν…
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INTERVIEW

Γρηγόρης Τάσιος
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΞΕΝΟΔΌΧΩΝ
Η τεχνολογική επανάσταση επιφέρει και την επανάσταση στο τουρισμό,
μετουσιώνοντας σε πράξη το «Έξυπνο Ξενοδοχείο». Στόχος είναι η βελτίωση της
εμπειρίας των πελατών των μονάδων φιλοξενίας, σε όλα τα επίπεδα, με φιλικές
πρακτικές προς το περιβάλλον, με λύσεις και υπηρεσίες που θα ενισχύσουν την
επιχειρηματικότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο, και θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη
δυναμική στον Ελληνικό τουρισμό. Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος, τοποθετείται αναφορικά με το ρόλο της τεχνολογίας
στην περαιτέρω ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου..


Συνέντευξη στον
Ανδρέα Καραντώνη

I.C.: Πιστεύετε ότι η ευρεία χρήση τεχνολογικών λύσεων
μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ξενοδοχειακού
κλάδου;
Γ.Τ.: Είναι αυτονόητο, όσο και αναγκαίο, αν θέλουμε να
είμαστε ανταγωνιστικοί και καινοτόμοι. Λόγω του αντικειμένου του, ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει απόλυτη ανάγκη
τις τεχνολογικές εφαρμογές για την εύρυθμη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του, τη διατήρηση του επιπέδου
ποιότητας των υπηρεσιών του, και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Για την ξενοδοχειακή αγορά, να
συμβαδίζει διαρκώς με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να
μπορεί να προσαρμόζεται άμεσα στις τάσεις, επαγγελματικές ή καταναλωτικές, του τομέα Τουρισμού και Ταξιδιών,
είναι βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση και περαιτέρω
βελτίωση της κομβικής θέσης της στην οικονομία.
Επιπρόσθετα, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει ένα ξενοδοχείο να προσφέρει μία πιο εμπλουτισμένη εμπειρία
υπηρεσιών στους πελάτες του, και να διαφοροποιείται
έναντι του ανταγωνισμού.
I.C.: Ποιο είναι το ROI που αναμένει μια ξενοδοχειακή
μονάδα από την επένδυση σε νέες τεχνολογίες;
Γ.Τ.: Τα ξενοδοχεία είναι «ζωντανοί» οργανισμοί, με πολλές λειτουργίες και σκέλη, που συνήθως δεν έχουν να
κάνουν μόνο με τα δωμάτια. Επομένως, μία ξενοδοχειακή
επιχείρηση έχει απόλυτη ανάγκη τις τεχνολογικές εφαρμογές, προκειμένου να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά
και αξιόπιστα τις λειτουργικές της απαιτήσεις. Απαιτήσεις
οι οποίες επεκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και
διαδικασιών, από τις τεχνικές υπηρεσίες, τις ενεργειακές
καταναλώσεις και τις προμήθειες, μέχρι το marketing και
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τις πωλήσεις, και μάλιστα σε πολλές και διαφορετικές
φάσεις. Ουσιαστικά, οι απαιτήσεις αυτές ξεκινούν από τον
τρόπο και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ένα ξενοδοχείο
για να προσεγγίσει τον πελάτη του, και συνεχίζουν μετά
από την αναχώρηση του.
Η επένδυση σε τεχνολογικές εφαρμογές, σε καθένα από
αυτά τα στάδια, εφόσον γίνεται μελετημένα, μεθοδικά και
στοχευμένα, αναμφίβολα συμβάλλει στην εξοικονόμηση
χρήματος, πόρων και χρόνου, και προσφέρει πιο ολοκληρωμένη συνολική εικόνα της λειτουργίας της επιχείρησης.
I.C.: Θεωρείτε ότι μέσω τεχνολογικών λύσεων, επιτυγχάνεται μείωση λειτουργικού κόστους με ταυτόχρονη
αύξηση των πωλήσεων, και αν ναι, πόσο σύντομα από την
αρχική επένδυση;
Γ.Τ.: Αυτός είναι ο ιδανικός συνδυασμός που επιδιώκει κάθε
ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ο χρόνος επίτευξης ποικίλει,
φυσικά, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Όσο πιο σωστά
και εύστοχα έχει οργανωθεί τεχνολογικά κάθε ξενοδοχείο,
τόσο πιο σύντομα θα καρπώνεται τα όποια οφέλη. Η τεχνολογία είναι εργαλείο, δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε σημαίνει
ότι η επένδυση στην τεχνολογία αυτομάτως θα λύσει όλα
τα ζητήματα και θα φέρει πελάτες στην πόρτα σου.
I.C.: Πώς αλλάζει η τεχνολογία την εμπειρία του πελάτη
ενός ξενοδοχείου;
Γ.Τ.: Κατά γενική εκτίμηση, αυτό μπορεί να συμβαίνει σε
δύο επίπεδα. Πρώτα σε επίπεδο ευκολίας και εξυπηρέτησης. Όσο λιγότερο απασχολείται ο πελάτης με διαφορετικά
διαδικαστικά ζητήματα, από τη στιγμή της κράτησης μέχρι
τη στιγμή της αναχώρησης, π.χ. η πραγματοποίηση της

Ο έλεγχος των
λειτουργιών
ενός δωματίου
μέσα από ένα
smartphone ή
ένα tablet, είναι
ήδη εδώ.
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INTERVIEW

Οι νεότερες
γενιές, όπως οι
millennials, είναι
πιο απαιτητικοί
σε θέματα
τεχνολογικών
εφαρμογών.
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κράτησης, το check-in ή το check-out, κ.λπ., τόσο καλύτερη
είναι η εμπειρία που βιώνει. Σε δεύτερο επίπεδο, υπάρχει
η αξιοποίηση της τεχνολογίας που ενσωματώνεται στις
χρήσεις των υπηρεσιών, από τη διαμονή του στο δωμάτιο
μέχρι την κίνηση του στους άλλους χώρους ενός ξενοδοχείου. Εδώ παρατηρούμε ότι κάθε γενιά ή κατηγορία πελατών, έχει κάπως διαφορετικές απαιτήσεις. Οι νεότερες
γενιές, όπως οι millennials, είναι πιο απαιτητικοί σε θέματα
τεχνολογικών εφαρμογών ή παροχών που βασίζονται στην
τεχνολογία, ξεκινώντας από τη συνδεσιμότητα και την
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, η τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα έως και να… ενθουσιάζει
κάποιος τον πελάτη, μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή και σε
επίπεδο εντυπώσεων.

I.C.: Πόσο διαφορετικές είναι οι ανάγκες σε τεχνολογικές
επενδύσεις ανάμεσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες
και σε μικρότερα καταλύματα, τύπου «boutique hotels»;
Γ.Τ.: Από πλευρά μεγεθών, αριθμών και logistics, σίγουρα
είναι πολύ διαφορετικές. Μία μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα
έχει να διαχειριστεί σημαντικούς όγκους δεδομένων, στοιχείων και πληροφορίας, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Από την άλλη πλευρά, οι μικρότερες μονάδες και
ειδικά τα ξενοδοχεία τύπου boutique που αναφέρετε, που
βασίζονται στο να προσφέρουν μία πιο εξατομικευμένη
εμπειρία, πιο «οικογενειακού» χαρακτήρα, χρειάζονται
την τεχνολογία για να καλύψουν άλλου είδους ανάγκες,
που έχουν να κάνουν περισσότερο με την εξυπηρέτηση
και την εμπειρία του επισκέπτη.

I.C.: Μπορεί ο «ψηφιακός μετασχηματισμός» του ξενοδοχειακού κλάδου να συντελέσει στη διεύρυνση προς νέες
αγορές και στην προσέλκυση πελατών από το εξωτερικό;
Γ.Τ.: Στην ψηφιακή εποχή, δεν μπορούμε να περιμένουμε
κάτι διαφορετικό. Η τεχνολογία προχωρεί με άλματα, σχεδόν καθημερινά. Υπάρχουν πλέον αμέτρητες επιλογές και
δυνατότητες που ωθούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
να εξερευνήσουν νέες αγορές, να προσεγγίσουν νέες
πελατειακές ομάδες και να στοχεύσουν μακρύτερα και
ψηλότερα. Πάντα υπό την προϋπόθεση της επιλογής
των κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων, που να ανταποκρίνονται σε ένα ολοκληρωμένο business plan, και σε
σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις εξειδικευμένες ανάγκες
και στις στοχεύσεις κάθε επιχείρησης.

I.C.: Πόσο μακριά βρισκόμαστε από την εποχή που το
smartphone θα αποτελεί το κλειδί και παράλληλα το κέντρο όλων των λειτουργιών ενός δωματίου ξενοδοχείου;
Γ.Τ.: Μα αυτό, ήδη, συμβαίνει. Και στην Ελλάδα. Ο έλεγχος
των λειτουργιών ενός δωματίου μέσα από ένα smartphone
ή ένα tablet, είναι ήδη εδώ. Όχι βέβαια σε έκταση που να
αποτελεί κανόνα ή δεδομένη παροχή, αλλά αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός ξενοδοχείων που υιοθετούν
τέτοιου είδους εφαρμογές.
I.C.: Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
σήμερα ο ξενοδοχειακός κλάδος;
Γ.Τ.: Παρά την άνοδο των βασικών δεικτών του τουρισμού,
τα τελευταία χρόνια, η ξενοδοχειακή αγορά δεν έχει κα-

ταφέρει να ξεπεράσει τα συσσωρευμένα προβλήματα
και τις δυσκολίες που προκάλεσαν επτά χρόνια κρίσης.
Παράλληλα, το εσωτερικό οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον παραμένει «εχθρικό» για τη μέση ξενοδοχειακή
επιχείρηση. Η υπεροφορολόγηση, η έλλειψη ρευστότητας,
η αύξηση του λειτουργικού και του μισθολογικού κόστους
κ.ά., σε συνδυασμό με τις παράλογες επιβαρύνσεις στο
ίδιο το ξενοδοχειακό-τουριστικό προϊόν, π.χ. με τις αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ και το νέο φόρο διαμονής,
διαμορφώνουν ένα κλίμα «ασφυξίας» που υπονομεύει την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δημιουργεί θέματα βιωσιμότητας σε μεγάλο αριθμό αυτών. Έτσι, ακόμα και
αν καταγράφουν αύξηση των τζίρων τους, οι ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη ρευστότητα
που απαιτείται για να επενδύσουν και να αναπτυχθούν,
προϋποθέσεις απαραίτητες αν θέλουμε να διατηρήσουμε
σε υψηλά επίπεδα την ποιότητα του ξενοδοχειακού μας
προϊόντος.
Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό,
όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις σπιτιών, που παραμένει
σε ένα «γκρίζο» πλαίσιο λειτουργίας, φορολόγησης και
ελέγχου, τότε καταλαβαίνει κάποιος γιατί μπορεί να ευημερούν οι γενικοί αριθμοί, αλλά όχι και η πλειονότητα των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
I.C.: Από την πλευρά της πολιτείας, υπάρχει επαρκής
συνδρομή για την τεχνολογική -και όχι μόνο- εξέλιξη και
ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου;
Γ.Τ.: Βασικό «εργαλείο» προς αυτήν την κατεύθυνση, παραμένουν τα σχετικά κοινοτικά προγράμματα. Ωστόσο,

παρατηρούμε ότι και σε αυτό το επίπεδο, υπάρχουν πολλά
προβλήματα και αγκυλώσεις, καθώς είτε υπάρχουν προϋποθέσεις στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν
πολλές επιχειρήσεις -αναφέρομαι κυρίως στις μικρομεσαίες- είτε να καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και
δυσκολίες στις διαδικασίες ένταξης στα σχετικά προγράμματα και εκταμίευσης των πόρων.
I.C.: Ποια είναι η εκτίμηση σας για την πορεία του ξενοδοχειακού αλλά και εν γένει του τουριστικού κλάδου στην
Ελλάδα;
Γ.Τ.: Για τους ξενοδόχους, πρωταρχικός μας στόχος, είναι
να ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο την ηγετική θέση
της ξενοδοχειακής επιχείρησης στην τουριστική και στην
εθνική οικονομία. Να διαφυλάξουμε και να ενδυναμώσουμε το ρόλο των ξενοδοχείων ως «κυττάρων» ανάπτυξης,
απασχόλησης και εξωστρέφειας για τις τοπικές οικονομίες
και κοινωνίες της χώρας μας.
Δεν είναι τυχαίο πως τα ελληνικά ξενοδοχεία βρίσκονται
στις κορυφαίες θέσεις των διεθνών ερευνών ικανοποίησης
πελατών, παγκοσμίως. Οι προοπτικές για τον Ελληνικό Τουρισμό, ακόμα και αν η άνοδος που βιώνουμε το τελευταίο
διάστημα οφείλεται εν μέρει σε διεθνείς συνθήκες και
εξωγενείς παράγοντες, είναι ιδιαίτερα θετικές.
Αρκεί όλοι μαζί, πολιτεία και ιδιωτικός τομέας να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας για να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες που θα ενισχύσουν τη δυναμική του
Τουρισμού, και θα μεγιστοποιήσουν τη συνεισφορά και
τα οφέλη του, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα του
οικονομικού και κοινωνικού ιστού.

Γρηγόρης Τάσιος
O Γρηγόρης Τάσιος, ξενοδόχος, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου PHILOXENIA
στα Ψακούδια Χαλκιδικής, γεννήθηκε το 1973, είναι έγγαμος με δύο παιδιά
και απόφοιτος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Με τον συνδικαλισμό
δραστηριοποιήθηκε ενεργά ως μέλος αρχικά του Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής (2003-2009) και στη συνέχεια ως πρόεδρος της ΕΞΧ (από
το 2009 ως την πρόσφατη εκλογή του στο τιμόνι της ΠΟΞ). Από το 2012
συμμετείχε στο Δ.Σ. της ΠΟΞ ενώ από το 2015 μέχρι πρόσφατα εκτελούσε
χρέη γενικού γραμματέα. Ο Γρηγόρης Τάσιος, παράλληλα, από το 2011 ως
σήμερα, διατελεί πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής (ΤΟΧ),
εκπροσωπώντας τον οργανισμό σε εγχώριες και διεθνείς πρωτοβουλίες και
δράσεις του, για την προβολή του προορισμού, αλλά και πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης
Μακεδονίας. Επίσης, από το 2013 ως το 2015 υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΤ, από το 2007 ως σήμερα της
Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ της ΠΚΜ και είναι μέλος Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης για τα Ναρκωτικά
Νομού Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ». Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), Α’ αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και μέλος του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).
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COVER STORY

Οι ΤΠΕ βασικός πυλώνας στην
ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς
Οι καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις συμβάλλουν
στην αναβάθμιση του τουριστικού κλάδου


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και αναβάθμισης στον ελληνικό τουρισμό, έναν τομέα που κινείται
με ικανοποιητικό ρυθμό, δίνει η τεχνολογία η οποία την
ίδια στιγμή βρίσκει στον χώρο αυτό πεδίο δόξης λαμπρό,
κάνοντας το όφελος διπλό.
Η αξιοποίηση λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
ενισχύει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των
ξενοδοχείων και όλων των επιχειρήσεων του τουρισμού,
βελτιώνει την εμπειρία των πελατών και συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών δαπανών.
Το στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό περνά μέσα από
την τεχνολογία, και ταυτόχρονα η τεχνολογική επανάσταση,
που συντελείται με την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών,
έχει στη χώρα μας μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη αγορά για
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να δράσει και να παράγει καινοτομία. Πλέον οι επισκέπτες
μίας χώρας, την κρίνουν και από τις δυνατότητές της στις
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αυτό
σημαίνει ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ ο κλάδος του τουρισμού να υιοθετήσει τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις
εντάσσοντάς τες στην κουλτούρα του.
Τα παραπάνω ευτυχώς δεν αποτελούν ευχολόγια, καθώς
το οικοσύστημα των ΤΠΕ ανταποκρίνεται, και αυτό φαίνεται
από τα σχόλια των εταιρειών που ακολουθούν.

ΟΤΕ
«Η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού και να δώσει ώθηση
στην ελληνική οικονομία, αφού ο κλάδος συνεισφέρει άμεσα
ή έμμεσα, περίπου το 25% του ΑΕΠ της χώρας», επισημαίνει
ο Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής Marketing Εταιρικών και

του ξενοδοχείου μέσα από μία εφαρμογή που κατεβάζει στο
smartphone ή στο tablet του. Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα
εγκατάστασης καμερών που θα αυξήσουν την ασφάλεια
τόσο των επισκεπτών, όσο και των υποδομών του ξενοδοχείου, ενώ οι λύσεις βέλτιστης διαχείρισης και οικονομίας
ολοκληρώνουν το portfolio του ΟΤΕ, παρέχοντας Energy
Management για να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο
η κατανάλωση ενέργειας αλλά και Asset Management για
να γίνεται εύκολα η διαχείριση των παγίων του ξενοδοχείου,
όπως ιματισμός & κλινοσκεπάσματα.
Ανάλογα με το μέγεθος του ξενοδοχείου και τις ανάγκες
του, ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες Internet of Things (ΙοΤ) για την
καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση στόλου οχημάτων,
υπηρεσίες IT security, cloud servers και πολλές άλλες
λύσεις που βοηθούν τόσο την εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησης όσο και την καλύτερη εμπειρία του πελάτη.
Επιχειρησιακών Πελατών Σταθερής και Κινητής του ΟΤΕ και
προσθέτει: «Οι λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
ενισχύουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία
των ξενοδοχείων αλλά και όλων των επιχειρήσεων του
κλάδου τουρισμού, βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών
και συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών
δαπανών. Για την Cosmote, ο τουρισμός αποτελεί σημείο
αναφοράς για τη δημιουργία εξειδικευμένων λύσεων, που
σχεδιάζονται και υλοποιούνται για να ανταποκρίνονται στις
αυξανόμενες απαιτήσεις της τουριστικής βιομηχανίας, και
ειδικά της ξενοδοχειακής αγοράς. Άλλωστε η στρατηγική
συνεργασία της Cosmote με τον ΣΕΤΕ, καταδεικνύει την
ολοένα και αυξανόμενη σπουδαιότητα των υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον Τουρισμό.»
Η Cosmote διαθέτει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις
μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, με διαφορετικό χαρτοφυλάκιο λύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ειδικά
για την τουριστική αγορά, διαθέτει ένα portfolio λύσεων
που καλύπτει κυρίως τις ανάγκες των ξενοδοχείων, παρέχοντας λύσεις επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, εξυπηρέτησης
αλλά και βέλτιστης διαχείρισης.
Εκτός από την πρόσβαση στο Internet με εναλλακτικούς
τρόπους, ανάλογα με την τοποθεσία και τις ανάγκες, μέσω
συνεργασιών με κορυφαίους προμηθευτές, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης
αλλά και σύγχρονων τηλεφωνικών κέντρων.
Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας και εξυπηρέτησης. Με το Hotel TV Packs, κάθε δωμάτιο μεταμορφώνεται
σε έναν κόσμο διασκέδασης, ενώ με το Tourismart, κάθε
επισκέπτης απολαμβάνει τις υποδομές και τις υπηρεσίες

Σύμφωνα επίσης με τον κ. Φαλάγγα, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει
την τεχνογνωσία αλλά και τις υποδομές σε όλη τη χώρα,
ώστε να προσφέρει στις επιχειρήσεις, από τις πιο μικρές
έως τις πιο μεγάλες, προηγμένες υπηρεσίες και λύσεις
τεχνολογίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, που
θα τις βοηθήσουν να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν,
υπηρεσίες που θα βοηθήσουν στην καλύτερη εμπειρία
του επισκέπτη. Παρέχει με λίγα λόγια end-to-end λύσεις
για την κάλυψη όλων των αναγκών τεχνολογίας μίας τουριστικής επιχείρησης, με άρτια εξυπηρέτηση. Παράλληλα,
η Cosmote έχει σαν στόχο τα επόμενα χρόνια να ενισχύσει
τις προτάσεις της με cloud υπηρεσίες για διαφορετικούς
κλάδους, με πολλά εργαλεία productivity, αλλά και IoT
λύσεις με το NB-IoT να κυριαρχεί.

Vodafone
Σύμφωνα με τα στελέχη της Vodafone, η ψηφιοποίηση της
οικονομίας, οι νέες τεχνολογίες και η χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης από τους ταξιδιώτες, αλλά και τις
επιχειρήσεις, έχει αναπόφευκτα επηρεάσει την τουριστική
αγορά σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής της, αλλάζοντας το μοντέλο που κληροδοτήθηκε στη συγκεκριμένη
βιομηχανία από τον 20ο αιώνα.
Τώρα πια, η πλειονότητα των τουριστικών κρατήσεων γίνεται
online. Το ίδιο ισχύει και για την αεροπορική βιομηχανία,
ενώ ενισχύεται η online δραστηριότητα των επιχειρήσεων
εκμίσθωσης οχημάτων. Το Internet πλέον αποτελεί το
σημαντικότερο κανάλι επικοινωνίας για όλον τον κλάδο του
τουρισμού, και μάλιστα ο ξενοδοχειακός τομέας βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή της ψηφιοποίησης, ξεπερνώντας ακόμη
και δυναμικούς κλάδους από άλλες βιομηχανίες.
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Οι δυνατότητες που παρέχουν το Διαδίκτυο, οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
έρχονται να ενισχύσουν τουριστικές επιχειρήσεις όλων των
μεγεθών και κατηγοριών. Παράλληλα, αυτές οι εξελίξεις
μεγαλώνουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων για επενδύσεις
σε σύγχρονες, ψηφιακές υποδομές, προκειμένου να μπορούν
να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις στο διεθνές περιβάλλον,
και να κρατούν τους πελάτες τους ικανοποιημένους.
Η Vodafone παρέχει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των τουριστικών επιχειρήσεων, από τις μεγάλες ξενοδοχειακές
και τουριστικές μονάδες μέχρι τον μικρό ξενοδόχο και
επιχειρηματία του κλάδου, αναγνωρίζοντας ξεχωριστά τις
ανάγκες και ιδιαιτερότητες του χώρου τους.
Βασική υπηρεσία της, είναι τα κυκλώματα ιδιωτικής διασύνδεσης με υψηλές και εγγυημένες ταχύτητες, και διαθεσιμότητα μέσω του δικτύου οπτικών ινών της Vodafone.
Υπηρεσία ζωτικής σημασίας για μεγάλες μονάδες που
χρειάζονται διασύνδεση μεταξύ των σημείων τους ανά
την Ελλάδα, αδιάλειπτη, γρήγορη και εγγυημένη ταχύτητα
Internet, τόσο για το λειτουργικό κομμάτι της επιχείρησης
όσο και για την παροχή στους πελάτες τους.
Διαθέτει επίσης ευέλικτα προγράμματα σταθερής και
Internet για μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, με επο-
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χιακή τιμολογιακή πολιτική και παροχές, καλύπτοντας έτσι
την ανάγκη των επιχειρηματιών να προσαρμόζουν τα πάγια
έξοδα τους στις περιόδους on & off season.
Ακόμη παρέχει ευέλικτες λύσεις Cloud, φιλοξενώντας τόσο
τις ιστοσελίδες των τουριστικών επιχειρήσεων όσο και
προγράμματα PMS των ξενοδοχείων (σύστημα κρατήσεων και τιμολόγησης) συνεργαζόμενοι με τις μεγαλύτερες
εταιρείες παροχής αυτών των συστημάτων στην Ελλάδα
όπως είναι οι HIT, Eurotel και SYSCO.
Όπως επισημαίνεται, η υιοθέτηση των λύσεων Vodafone Cloud
είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον επιχειρηματία του
τουριστικού κλάδου, καθώς του παρέχει εταιρική ευελιξία
και ταχύτητα απόκρισης σε νέα ζητούμενα, ενώ παράλληλα
έχει πλήρη έλεγχο του κόστους για τις ΙΤ ανάγκες της
επιχείρησής, με ένα δυναμικά κλιμακούμενο μηνιαίο πάγιο.
Οι λύσεις Internet of Things είναι άλλος ένας σημαντικός
πυλώνας προϊόντων που στοχεύουν στον ξενοδοχειακό
κλάδο. Η ασφάλεια μετακίνησης των πελατών από και
προς το ξενοδοχείο, αποτελεί ουσιαστική ανάγκη ενός
ξενοδοχείου που χρησιμοποιεί οχήματα - είτε ιδιόκτητα
είτε μισθωμένα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση
σε πραγματικό χρόνο της τοποθεσίας και της πορείας
των οχημάτων, καθώς και έλεγχος της συμπεριφοράς
των οδηγών. Αυτό προσφέρει το Vodafone Fleet Control.

Παράλληλα, ανάγκη των επιχειρήσεων του ξενοδοχειακού
κλάδου είναι και η εξοικονόμηση πόρων μέσα από έναν
προσεκτικό επανασχεδιασμό των δρομολογίων. Με το IoT
Fleet Control, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερος σχεδιασμός των δρομολογίων ώστε αυτά να πραγματοποιούνται
µε το μικρότερο δυνατό αριθμό οχημάτων. Στις Internet of
Things λύσεις που παρέχει η Vodafone για τις μικρές και
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ανήκει και το Cooler
Control. Το Vodafone Cooler Control έχει μια ευρεία γκάμα
εφαρμογών, που κυμαίνεται από τα mini bars των δωματίων,
εξασφαλίζοντας έλεγχο κατανάλωσης, μέχρι μεγαλύτερες
μονάδες ψύξης ή κλιματισμού, στις οποίες εξασφαλίζει
απαιτούμενα ποιοτικά standards λειτουργίας.
Τέλος, διαθέσιμες είναι ευέλικτες λύσεις που ικανοποιούν
τις ανάγκες των ξενοδοχειακών πελατών και των επιχειρήσεων, βραχυχρόνιας μίσθωσης οχημάτων (rent-a-car) για
Internet παντού, κάθε μέρα και σε κάθε σημείο, με εύκολη
διαχείριση από τον επιχειρηματία, και πλήρη έλεγχο του
κόστους του.

Wind
Όπως επισημαίνεται από τα στελέχη της Wind, πέραν του
basic connectivity, η χρήση και η σύγκληση τεχνολογιών
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν δώσει
νέες δυνατότητες στον τουριστικό κλάδο. Τεχνολογίες και

συστήματα e-CRM και Campaign Management βοηθούν
τις επιχειρήσεις να διατηρούν επαφή με τους πελάτες
τους, να προωθούν τις υπηρεσίες τους και να παρέχουν
υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας στους τελικούς πελάτες.
Στο χώρο του Internet of Things (ΙοΤ), υπηρεσίες όπως fleet
management και asset management βοηθούν τις τουριστικές επιχειρήσεις να έχουν τον έλεγχο των λειτουργιών
τους αλλά και να μειώνουν δραστικά τα λειτουργικά τους
κόστη. Με τις υπηρεσίες SimpleFi Business, οι τουριστικές επιχειρήσεις απολαμβάνουν γρήγορο Internet μέσα σε
λίγες ώρες, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία,
ενώ μπορούν να επιλέξουν να πληρώνουν με τον τρόπο
που εκείνες επιθυμούν, ανάλογα με το αν κάνουν εποχική
χρήση ή όχι. Η Wind διαθέτει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Εκτός από
Κινητή, Σταθερή & Internet Wind BUSINESS και FIBER,
υπάρχει πλειάδα υπηρεσιών που απευθύνονται στις ειδικές
ανάγκες του τουριστικού κλάδου. Οι επαγγελματίες του
τουρισμού μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες
που προσφέρει το Internet και το δίκτυο 4G της Wind,
απολαμβάνοντας πραγματικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν σε υποδομές.
Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι:
• Η υπηρεσία Daily Internet Service είναι ιδανική για την
τουριστική βιομηχανία, αφού ο επιχειρηματίας / επιχεί-
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ρηση μπορεί να δώσει επιπλέον αξία στις παρεχόμενες
υπηρεσίες, προσφέροντας Mobile Broadband με ταχύτητες 4G στους πελάτες, και χρέωση μόνο για τις ημέρες
ή το μήνα χρήσης.
Η υπηρεσία Marketapp με την οποία μπορεί να διαχειριστεί το πελατολόγιο του, να ενημερώσει του πελάτες
με SMS ή email για τις όλες παρεχόμενες υπηρεσίες
της επιχείρησης του, αλλά και να στείλει προσφορές,
κουπόνια και έρευνες αγοράς με τον πιο εύκολο τρόπο.
Η υπηρεσία Wind Fleet management με την οποία η τουριστική επιχείρηση μπορεί να διαχειριστεί και να παρακολουθεί με ασφάλεια μέσω Internet σε πραγματικό χρόνο,
οχήματα και δρομολόγια μεταφοράς πελατών η ευπαθών
προϊόντων και προμηθειών.
Η υπηρεσία Simplefi, με την οποία ο πελάτης μπορεί να
έχει γρήγορο Internet με ταχύτητες 4G στην επιχείρηση
του, μέσα σε λίγες ώρες, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία.
Η υπηρεσία διαχείρισης επαγγελματικών ψυγείων Wind
freeze alert απευθύνεται σε επαγγελματίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τους οποίους η
κατάσταση του εμπορεύματος είναι ζωτικής σημασίας.

Cyta Ελλάδος
Για τη Cyta Ελλάδος, η στόχευση προς κάθετες αγορές,
όπως ο τουρισμός, επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της
στην αναβάθμιση υπηρεσιών των εταιρικών πελατών της,
και συνεπώς της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς
και την ανάδειξη ενός εκ των πιο σημαντικών εγχώριων
προϊόντων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο που έχει
υλοποιήσει η εταιρεία στην Κρήτη, όπου εδρεύει το 15,9%
του συνολικού αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων της
χώρας. Το νησί αποτελεί ένα από τα σημεία «εισόδου» της
Cyta στην Ελλάδα. Εκεί το δίκτυο που έχει χτίσει η Cyta
Ελλάδος -μήκους άνω των 780 χλμ.- έχει τη δυναμική να
εξυπηρετήσει το 95% των επιχειρήσεων του νησιού. Ήδη
πάνω από 120 ξενοδοχειακές μονάδες, 4 και 5 αστέρων,
είναι πελάτες της Cyta Ελλάδος, με υπηρεσίες Fiber to the
Building, γεγονός που εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες τους,
προσφέρει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, βελτιώνει
αισθητά την εμπειρία των επισκεπτών, και συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση του επιπέδου ικανοποίησής τους.
Υπερυψηλές ταχύτητες που μπορούν να ξεπεράσουν το 1
Gbps, υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών WiFi, καθώς και εφαρμογές
παρουσίασης και διαχείρισης πληροφοριακού περιεχομένου
(mobile apps, Information TV Platform) είναι κάποιοι από
τους τομείς τους οποίους αναβαθμίζουν οι επιχειρήσεις που
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συνδέονται με το δίκτυο της Cyta. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα
δεν άργησαν να φανούν: επιχειρήσεις που συνδέθηκαν με
το δίκτυο της Cyta έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία για
την ποιότητα του Internet που παρέχουν στους πελάτες
τους, στο πλαίσιο γραπτής αξιολόγησης που διεξήγαγε μία
από τις μεγαλύτερες, παγκοσμίως, εταιρείες ταξιδιωτικών
υπηρεσιών. Η βράβευση «Τιμής Ένεκεν», ήρθε από τον
Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων ως δημόσια
αναγνώριση της προσφοράς της εταιρείας στην παροχή
ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην τουριστική
αγορά της Κρήτης.
Σύμφωνα με τα στελέχη της Cyta, η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2008, με
την επιχειρηματική αποφασιστικότητα που τη χαρακτηρίζει, έχει λειτουργήσει αρκετές φορές ως «πιλότος» της
αγοράς, συμβάλλοντας στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών
στη χώρα. Τεχνολογίες που αρχικά εκείνη υιοθέτησε και
εγκαινίασε, εφαρμόστηκαν στη συνέχεια από τον ανταγωνισμό της. Παραδείγματα αποτελούν η αποκλειστική χρήση
της τεχνολογίας IP στο σύνολο του δικτύου, η χρήση της
τεχνολογίας IP Multimedia Subsystem (IMS) στα συστήματα
τηλεφωνίας, καθώς και η εκκίνηση παροχής υψίρρυθμων
ταχυτήτων VDSL έως και 50 Mbps, στην ελληνική αγορά.

Huawei
«Είναι κοινή παραδοχή ότι η υιοθέτηση νέων Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από την τουριστική
βιομηχανία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ψηφιακή
Εποχή που διανύουμε, και κατ’επέκταση με την αναγκαία
προσαρμογή των ξενοδοχειακών μονάδων στα νέα ψηφιακά
/ διαδικτυακά δεδομένα», επισημαίνει ο Leo Wang, Head
of Enterprise Business Group της Huawei και προσθέτει:

«Η ταχεία πρόοδος των συστημάτων επικοινωνίας στους
τομείς κρατήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, μόνο οφέλη
μπορεί να προσφέρει, τόσο στις τουριστικές επιχειρήσεις,
όσο και στους πελάτες τους. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνολογία πλέον επιτρέπει τη συνεχή και προσωποποιημένη
επικοινωνία, ενώ παράλληλα εξορθολογεί την εμπειρία του
επισκέπτη, από το στάδιο της κράτησης έως και το checkout.
Ο σύγχρονος «always connected» επισκέπτης θεωρεί πλέον δεδομένο και αδιαπραγμάτευτο το «Better Connected»
ξενοδοχείο».Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη δυναμική του,
ο ευρύτερος τομέας της φιλοξενίας αποτελεί από το 2015

ρικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με παρουσία σε περισσότερες
από 170 χώρες, εξυπηρετώντας πάνω από το 1/3 του
παγκόσμιου πληθυσμού. Στον τομέα όμως που η Huawei
ξεχωρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η αποτελεσματική
λειτουργία και η πρωτοπορία στον τομέα της καινοτομίας.
Διαθέτει παγκοσμίως περισσότερα από 15 κέντρα Έρευνας
& Ανάπτυξης (R&D), με 80.000 εξειδικευμένα στελέχη
αποκλειστικά στον τομέα του R&D. Το πιο εντυπωσιακό
όμως στοιχείο, είναι το γεγονός ότι η Huawei επενδύει
ετησίως το 10% των εσόδων της σε Έρευνα & Ανάπτυξη,
εξασφαλίζοντας κατ’αυτό τον τρόπο την ύπαρξη τεχνολογίας
αιχμής σε όλες τις λύσεις και προϊόντα που διαθέτει, σε
όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα πρωτοπορίας της εταιρείας
στις ICT τεχνολογίες, είναι η πρόσφατη παρουσίαση της
τελευταίας γενιάς εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης WiFi
(802.1ax Access Point), καθώς και η μοναδική WiFi «Agile
Distributed» λύση της εταιρείας που υλοποιήθηκε το 2017,
σε πανευρωπαϊκή πρώτη, σε ξενοδοχείο της Ελλάδας.
στρατηγικό τομέα ανάπτυξης της Huawei Ελλάδας, η οποία
παρέχει στην τοπική αγορά της τουριστικής βιομηχανίας
μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, με γνώμονα πάντα
τις εξατομικευμένες απαιτήσεις κάθε πελάτη.
Συγκεκριμένα η Huawei Ελλάδας προσφέρει:
• Ισχυρή τοπική παρουσία με εξειδικευμένο προσωπικό,
που σε συνδυασμό με το τοπικό δίκτυο συνεργατών,
εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη υλοποίηση ακόμα και των
πιο απαιτητικών λύσεων.
• Το πληρέστερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για όλες τις
ανάγκες Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT) των ξενοδοχείων όπως:
• Προϊόντα Δικτυακής Υποδομής (IP) - Πλήρη σειρά μεταγωγών, δρομολογητών, συσκευών ασφαλείας (AntiDDoS,
NGFW), μικροκυματικά, συσκευών οπτικής μετάδοσης
(GPON, παθητικό οπτικό δίκτυο και οπτική ίνα στο δωμάτιο / bungalow) και φυσικά WiFi.
• IT προϊόντα - από Layer 1 (racks, UPS, modular DC,
container DC), servers, συστήματα αποθήκευσης δεδομένων (storage), cloud computing, πλατφόρμα εικονικοποίησης (virtualization platform).
• Unified Communication & Collaboration (UC&C), IP Τηλεφωνία, Videoconference & Telepresence.
• Cloud based υπηρεσίες διαχείρισης διαδικτυακών επιθέσεων Denial of Service (Anti-DDoS) και Sandboxing.
Όπως σημειώνεται, ο Όμιλος Huawei είναι παγκοσμίως
κορυφαίος προμηθευτής Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφο-

Bosch
Σύμφωνα με τα στελέχη της Bosch, ο τουρισμός είναι μία
πολύπτυχη δραστηριότητα ψυχαγωγίας, και οι διάφορες
μορφές του περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δύο βασικά
στοιχεία: τη μετακίνηση και τη διαμονή. Με δεδομένη
την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση νέων προορισμών και τουριστικών προτάσεων, ο ταξιδιώτης αναζητεί γρήγορους,
εύκολους και ασφαλείς τρόπους επιλογών για τη μετακίνηση
και διαμονή του. Εξαιτίας αυτών των λόγων, η τεχνολογία
περισσότερο από ποτέ άλλοτε αποτελεί αλληλένδετο κρίκο στην τουριστική βιομηχανία, προσφέροντας πολλαπλά
οφέλη τόσο στον ταξιδιώτη όσο και στον οικοδεσπότη.
Η πρόσβαση στην πληροφορία, η ποικιλία επιλογών προορισμού και είδους τουρισμού, η δυνατότητα άμεσης
απόφασης και δράσης (π.χ. επιλογή και κράτηση θέσης
μετακίνησης και προορισμού) είναι μερικά από τα οφέλη
για τον ταξιδιώτη ακόμη πριν ταξιδέψει. Αντίστοιχα, για
τον πάροχο τουριστικών υπηρεσιών, η χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας είναι πλέον αναγκαιότητα τόσο για την αύξηση
της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησής του, όσο και για
πρόσβαση σε νέες αγορές. Επιπλέον, από τη στιγμή που ο
ταξιδιώτης θα φτάσει στον προορισμό του, η άνεση και η
ασφάλεια είναι δύο θεμελιώδεις παροχές που θα αναζητήσει.
Με γνώμονα τα παραπάνω, η Bosch προσφέρει προϊόντα
και λύσεις με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην εμπειρία του
ταξιδιώτη όσο και στην τουριστική επιχείρηση.

infocom•04•16

17

COVER STORY

Άνεση & Ασφάλεια - Μετακίνηση &
Διαμονή
Με μία μεγάλη γκάμα προϊόντων και λύσεων Συστημάτων
Θέρμανσης, ειδικά σχεδιασμένα για ξενοδοχεία και
τουριστικά καταλύματα, (αντλίες θερμότητας, ηλιακά
συστήματα, λέβητες συμπύκνωσης αερίου ή πετρελαίου,
θερμαντικά σώματα, παρελκόμενα), η Bosch συμβάλλει
στην άνετη διαμονή με ταυτόχρονο οικονομικό όφελος
στον ξενοδόχο και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Επιπλέον τα Συστήματα Ασφαλείας της Bosch (access
control, intrusion alert, fire detection, conference systems,
audio, public address) βρίσκουν εφαρμογή τόσο στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις όσο και σε αεροδρόμια, λιμάνια
και σιδηροδρομικούς σταθμούς, και προσφέρουν αυξημένη
ασφάλεια στον ταξιδιώτη και στον πάροχο τουριστικών
υπηρεσιών, τόσο κατά τη διαμονή όσο και κατά τη μετακίνηση. Η παρουσία της Bosch στην Ελλάδα επικεντρώνεται
στους παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς:
• Καταναλωτικά Αγαθά (Power Tools & Home Appliances)
Ο επιχειρηματικός αυτός τομέας προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και λύσεων στους τομείς των Ηλεκτρικών
Εργαλείων και των Οικιακών Συσκευών.
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• Ενέργεια και Τεχνολογία Κτηρίων (Thermal Technology
& Security Systems) Οι επιχειρηματικοί τομείς Ενέργειας και Τεχνολογίας Κτηρίων προσφέρουν μία μεγάλη
γκάμα προϊόντων και λύσεων στους τομείς θέρμανσης,
εξαερισμού, κλιματισμού (HVAC), ηλιακής ενέργειας και
Συστημάτων Ασφαλείας.
• Βιομηχανική Τεχνολογία (Drive & Control Technology)
Ο επιχειρηματικός τομέας Βιομηχανικής Τεχνολογίας περιλαμβάνει τα τμήματα Τεχνολογίας Κίνησης και Ελέγχου.
• Τεχνολογία Αυτοκινήτου (Automotive After Market)
Ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής εξαρτημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως, η εταιρεία
επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο να πετύχει ακόμη ασφαλέστερη, καθαρότερη και οικονομικότερη οδήγηση.
Ωστόσο, ως πρωτοπόρος κατασκευαστής καινοτόμων τεχνολογιών, η Bosch ξεχωρίζει και στο χώρο του ΙοΤ (Internet
of Things) προσφέροντας λύσεις για smart homes, smart
cities, connected mobility, και connected manufacturing.
Αξιοποιώντας την βαθύτατη τεχνογνωσία της στην κατασκευή αισθητήρων και λογισμικού, και παρέχοντας πλέον
το δικό της Bosch cloud, είναι σε θέση να προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις διασυνδεδεμένων τεχνολογιών.

Το motto της εταιρείας, «Τεχνολογία για τη ζωή», ακολουθεί
την πορεία της στην ιστορία. Ο σχεδιασμός των προϊόντων
της Bosch έχει γνώμονα την αξιοπιστία και τη χρηστικότητα. Με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια και άνεση του
χρήστη καθώς επίσης την προστασία του περιβάλλοντος, η
εταιρεία χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
για να δημιουργήσει προϊόντα και λύσεις state-of-the-art.
Υπό αυτό το πρίσμα, κάθε χρόνο η Bosch επενδύει 10% του
κύκλου εργασιών της σε έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο
τη δημιουργία καινοτόμων, χρηστικών και συναρπαστικών
προϊόντων και λύσεων που βελτιώνουν την ποιότητα της
ζωής, δημιουργεί δηλαδή «Τεχνολογία για τη ζωή».

Ζαριφόπουλος
Όπως επισημαίνεται από τα στελέχη της Ζαριφόπουλος,
οι σύγχρονες μέθοδοι αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων IoT αλλάζουν με
ταχύ ρυθμό τη διαχείριση και συμπεριφορά των κτιριακών
εγκαταστάσεων. Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη δεν μπορεί
παρά να επηρεάσει και την τουριστική βιομηχανία, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την κατασκευή
έξυπνων ξενοδοχείων.
Η εταιρεία Ζαριφόπουλος, προσφέρει εδώ και 45 χρόνια
πληθώρα λύσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο, έχοντας
αποκτήσει μία πολύ μεγάλη εγκατεστημένη βάση από
ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας. Ειδικότερα, προσφέρει

λύσεις σε τομείς που είναι στρατηγικής σημασίας για τη
λειτουργία, ανάπτυξη και επιβίωση μίας ξενοδοχειακής
μονάδας:
• Συστήματα Ασφαλείας
• Πυρανίχνευση
• Συστήματα Κατάσβεσης
• Συστήματα Access
• Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος (CCTV)
• Πυροσβεστικά Μέσα
• Συστήματα Κτιριακού Αυτοματισμού
• Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας Δωματίου (RMS)
Σύμφωνα επίσης με τα στελέχη της Ζαφιρόπουλος η
εταιρεία έχει φέρει εις πέρας με απόλυτη επιτυχία και
υπευθυνότητα, έργα με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, σύνθετα
και εξειδικευμένα. Σήμερα προχωρά ένα βήμα πιο πέρα.
Οι λύσεις που μπορεί να προσφέρει σε μία σύγχρονη
ξενοδοχειακή μονάδα δεν είναι μόνο state-of-the-art τεχνολογικά, αλλά και διασυνδεδεμένες (integrated) μεταξύ
τους. Η ενοποιημένη διαχείριση των συστημάτων (systems
integration) δίνει πλέον απεριόριστες δυνατότητες στη
σύγχρονη διαχείριση μίας ξενοδοχειακής μονάδας. Τα πιο
σημαντικά πλεονεκτήματα της ενοποιημένης διαχείρισης
συστημάτων είναι:
• Καλύτερη διαχείριση συμβάντων σε περισσότερα από
ένα συστήματα ταυτόχρονα.
• Online αλληλεπίδραση ανάμεσα σε συστήματα.

infocom•04•16
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• Κεντρική εποπτεία συστημάτων, ιστορικά στοιχεία,
στατιστική παρακολούθηση, συμπεράσματα συντήρησης.
• Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση σεναρίων λειτουργίας.
• Κοινό λογισμικό / Ευκολία χρήσης.
• Παράλληλη λειτουργία με Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων.
• Τεχνολογία TCP/IP - Απομακρυσμένη Διαχείριση μέσω
Web Browser από το «σπίτι»
Για το σκοπό αυτό, η Ζαφιρόπουλος έχει αναπτύξει μία
ολοκληρωμένη πλατφόρμα επιτήρησης, καταγραφής και
διαχείρισης των κρίσιμων μεγεθών οποιασδήποτε εγκατάστασης, επαγγελματικής ή ιδιωτικής φύσεως, μικρής,
μεσαίας ή και μεγάλης κλίμακας, με στόχο την παροχή
λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του
εκάστοτε οργανισμού, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων
Internet of Things (IoT). H πλατφόρμα της εταιρείας παρέχει
εξαιρετικές δυνατότητες γενικής εποπτείας μέσα από
συνδυασμό καινοτομίας και εφαρμοσμένων πρακτικών.
Αποτελεί ένα καινοτόμο λογισμικό διαχείρισης κτιρίων και
πλήθους άλλων εγκαταστάσεων, που φιλοξενείται στο νέφος
(cloud based), με εξαιρετικές δυνατότητες στην αυτόματη
διάγνωση ενεργειακών ή μη σφαλμάτων (Faults Detection
& Diagnosis - FDD). Στη συνέχεια τρέχει διαγνωστικές
ρουτίνες και αλγορίθμους, οι οποίοι σκανάρουν τα κτιριακά δεδομένα με σκοπό την ανίχνευση συγκεκριμένων
ενεργειακών σφαλμάτων, όπως υπερβολικές ρυθμίσεις
κλιματιστικών μονάδων, χαλασμένα dampers και κολλημένες
τρίοδες βάνες, άσκποπες λειτουργίες εκτός ωραρίου, κ.ά.
Διαθέτει επίσης εξαιρετικές δυνατότητες αποτύπωσης
ενεργειακών δεδομένων, παραγωγής έξυπνων αναφορών,
υποστήριξης online συγκριτικών αναλύσεων, πιστοποίησης ενεργειακής εξοικονόμησης, αποτύπωσης κτιριακών
εξοπλισμών και σχετικών βιβλιοθηκών, κ.ά.
Όπως σημειώνεται, στην πλατφόρμα της εταιρείας απεικονίζονται όλες οι κρίσιμες παράμετροι λειτουργίας εξοπλισμών, όπως μεγάλες κλιματιστικές μονάδες, ψυκτικά
συγκροτήματα, αντλιοστάσια αλλά και συστήματα CCTV,
πυρανίχνευσης, access control, κ.ά. Έτσι, επιταχύνονται
οι αποφάσεις σχετικά με την καθημερινή βελτιστοποίηση
και υποστήριξη τέτοιων συστημάτων, αυξάνεται η αποδοτικότητα, ενώ το κόστος διαχείρισης μειώνεται σημαντικά.

Euroaxes Group
«Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα δυναμικό
περιβάλλον που αλλάζει και εξελίσσεται με γρήγορους
ρυθμούς. Ο σύγχρονος ξενοδόχος θα πρέπει να είναι
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ανοιχτός στη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων,
ώστε να εξασφαλίσει μοναδική εμπειρία διαμονής, τόσο
στους ταξιδιώτες αναψυχής όσο και σε εκείνους που
ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους», σημειώνεται
από τη Euroaxes Group, εταιρεία η οποία παρέχει το
σύνολο των υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου σε τεχνολογικό
επίπεδο.
`Σύμφωνα με τα στελέχη της, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στα ξενοδοχεία αποτελεί ένα πολύ ισχυρό
εργαλείο, που συμβάλει στην αύξηση του επιπέδου των
παρεχόμενων υπηρεσιών και παράλληλα στην κάλυψη
των ολοένα αυξανόμενων προσδοκιών των σύγχρονων
επισκεπτών, με αποτέλεσμα περισσότερους ευχαριστημένους πελάτες. Όπως επισημαίνεται, αυτό που κάνει
τη Euroaxes Group να ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα,
είναι ότι αποτελεί Systems Integrator. Δύναται δηλαδή
να καλύψει το σύνολο των αναγκών ενός ξενοδοχείου σε
τεχνολογικό επίπεδο, παρέχοντας ένα πολύ ευρύ φάσμα
προϊόντων και υπηρεσιών - από διανομή και κάλυψη WiFi
σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, ακόμα και μέσω
της υφιστάμενης ομοαξονικής καλωδίωσης, μέχρι το πιο
σύγχρονο σύστημα εξυπηρέτησης πελατών, το iLUMIO, με
το οποίο ο ξενοδόχος μπορεί να προβάλει και να προωθήσει
αποτελεσματικά και με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, ενώ παράλληλα οι
πελάτες μπορούν να διαχειρίζονται τη διαμονή τους καθώς
και όλες τις λειτουργίες του δωματίου.

Η Euroaxes Group είναι ένα one-stop-shop. Έτσι, ο πελάτης
απευθύνεται εκεί για όλες του τις ανάγκες. Η διάχυση της
ευθύνης σταματά να αποτελεί πρόβλημα αφού αναλαμβάνει εξ αρχής και καθ’όλη τη διάρκεια, την απρόσκοπτη
λειτουργία όλων των συστημάτων του ξενοδοχείου. Παράλληλα, εγκαθιστά αξιόπιστο εξοπλισμό, δεδομένου ότι
διαθέτει τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και συνεργάζεται
με τους κορυφαίους διεθνείς οίκους. Επίσης παρέχει σε
όλους τους πελάτες την υπηρεσία Support 4 You (S4U),
διαθέτοντας πανελλαδικό δίκτυο τεχνικών και σύγχρονο,
ιδιόκτητο βλαβοληπτικό κέντρο 24/7.

IOT

Το ΙοΤ και οι προκλήσεις του
Για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών


Γράφει η
Χριστίνα Πατσιούρα
christina@beechamresearch.com

Αν είναι να πραγματωθεί το όραμα του Διαδικτύου των
Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) των δισεκατομμυρίων
έξυπνων συσκευών μέσα στα επόμενα χρόνια, οι πάροχοι
τηλεπικοινωνιών είναι αυτοί που θα πρέπει να εξασφαλίσουν μία σειρά από προϋποθέσεις προκειμένου αυτό να
καταστεί εφικτό.

με την υπόλοιπη αγορά της τεχνολογίας, πίεσαν για την
ανάδειξη ευκαιριών και τη συνειδητοποίηση της μεγάλης
αξίας του ΙοΤ για όλους τους υπο-κλάδους της τεχνολογίας, και πιο πρόσφατα οργανώνονται ώστε να καταφέρουν
να ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις που φέρνουν
μαζί τους τα έργα ΙοΤ.

Στον κόσμο του ΙοΤ συνηθίζουμε να μιλάμε περισσότερο
για τις εφαρμογές στις οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν
τα δεδομένα που γεννώνται από τις έξυπνες συσκευές,
για να προσθέσουν αξία σε επιχειρησιακές διαδικασίες,
και τους καταναλωτές, παρά για το πως θα πετύχουμε τη
διασύνδεση των συσκευών που θέλουμε, θεωρώντας λίγοπολύ αυτονόητο ότι αυτή επιτυγχάνεται εύκολα.

Ανάγκη αναπροσαρμογής των
εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιών

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών επιδίωξαν και πέτυχαν να καλλιεργήσουν υψηλές προσδοκίες από το ΙοΤ. Έπειτα, μαζί
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Για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, οι παραπάνω πρωτοβουλίες ήταν κρίσιμο να αναληφθούν στο πλαίσιο των
ευρύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ως κλάδος,
προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ανάγκη να αναπροσαρμόσουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς
και τα επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία βασίζονται, και
φυσικά να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις του ανταγωνισμού.
Αρχικά, ο τρόπος λειτουργίας τους στην εποχή της ψηφι-

οποίησης των πάντων, έχει καταστεί εν πολλοίς παρωχημένος. Μερικά παραδείγματα, για τα οποία γίνεται συχνά
λόγος, είναι η εξυπηρέτηση πελατών με περιορισμένη χρήση τεχνολογικών μέσων, η διατήρηση παράλογων θέσεων
εργασίας που μεταφέρουν υψηλά αχρείαστα κόστη στους
πελάτες, τους οποίους δυσκολεύονται να διατηρήσουν και
να αλληλεπιδράσουν μαζί τους, και όλα αυτά σε έναν κόσμο
που αλλάζει ταχύτατα εργασιακές πρακτικές.

στην αγορά, προκειμένου ανταποκριθούν στις ευκαιρίες
που παρουσιάζουν οι νέες τεχνολογίες. Το ΙοΤ είναι ένα
τέτοιο παράδειγμα, με την έννοια ότι οι βασικοί πάροχοι
τηλεπικοινωνιών καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες
για να ανταγνωνιστούν τους εναλλακτικούς (οι λεγόμενοι
Mobile Virtual Network Operators - MVNO) στην προσφορά
εφαρμογών και υπηρεσιών ΙοΤ.

Δεύτερον, ο κλάδος τηλεπικοινωνιών βαρύνεται με πολλές
απαιτήσεις συμμόρφωσης σε κανονισμούς και διαδικασίες
που έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων
που τον απαρτίζουν. Άδειες λειτουργίας, υποχρέωση
απόκτησης αδειών με υψηλά κόστη για την παραχώρηση
συχνοτήτων του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου κάθε χώρας,
έχουν επιβαρύνει σημαντικά τους προϋπολογισμούς των
παρόχων ανά τον κόσμο.

Έτσι το ΙοΤ έγινε σημαντικό για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που είδαν σε αυτό την ευκαιρία να αυξήσουν τα έσοδά
τους με το να συνδέουν μηχανήματα, συσκευές, προϊόντα,
κ.λπ., αφού τα αντίστοιχα έσοδα από τη σύνδεση ανθρώπων / καταναλωτών βαίνουν μειωμένα ως προς το δείκτη
εσόδων ανά χρήστη (Average Revenue per User - ARPU).
Έτσι ξεκίνησαν να επενδύουν τεράστια ποσά και πολλούς
πόρους λίγο πριν το 2010 στο λεγόμενο Διαδίκτυο των
Πραγμάτων, και έτσι μπορούμε σήμερα να χαρτογραφήσουμε τις διαφορετικές συμμαχίες της αγοράς, να καταγράψουμε τις προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα που οι πάροχοι
τηλεπικοινωνίας αντιμετωπίζουν, και τα διακυβεύματα ως
προς την πραγμάτωση του οράματος του ΙοΤ.

Tρίτον, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλο ανταγωνισμό από εναλλακτικούς παρόχους, οι οποίοι πριν μερικά χρόνια εισήλθαν στην αγορά,
«αγοράζοντας» συνδέσεις από τους κύριους παρόχους,
και προσφέροντας σε καταναλωτές και επιχειρήσεις,
συνδεσιμότητα μαζί με σειρά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ασφάλεια δικτύου, εφαρμογές λογισμικού και
διαχείρισης δεδομένων, κλπ.). Αυτές οι εταιρείες των
λεγόμενων φορέων εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας (MVNO) ή μεταπωλητών, έχουν φτάσει σε σημείο να
διεκδικούν πελάτες από τους πάλαι ποτέ καθιερωμένους
παρόχους, και σήμερα να είναι καλύτερα τοποθετημένοι

Οι ευκαιρίες του ΙοΤ

Τεχνικές απαιτήσεις των
περισσότερων εφαρμογών ΙοΤ:
• Μεγάλη ενεργειακή αυτονομία (οι περισσότερες έξυπνες συσκευές λειτουργούν με μπαταρίες).
• Χαμηλή συχνότητα λήψης και αποστολής μηνυμάτων ή
γενικά σημάτων στο δίκτυο.
• Μεγάλη χωροταξική κάλυψη του δικτύου, συχνά και σε
εσωτερικούς χώρους.
• Χαμηλό μοναδιαίο κόστος συσκευής και σύνδεσης.
Επειδή αυτές οι εφαρμογές δεν μπορούν να καλυφθούν
επαρκώς από τα υπάρχοντα δίκτυα τηλεπικοινωνιών
(2G/3G/4G), αναπτύχθηκαν οι τεχνολογίες Low Power
Wide Area (LPWA) από τους παρόχους αλλά και από παρόχους που λειτουργούν εκτός του ρυθμισμένου φάσματος
(unlicensed spectrum). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι
συνδέσεις LPWA θα αποτελούν περίπου το 70% των ΙοΤ
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας μέχρι το 2020.
Αυτή τη στιγμή, έχοντας σαν σημείο αναφοράς, τον μεγαλύτερο όγκο από τους τύπους συνδέσεων, οι επικρατέστερες
επιλογές συνδεσιμότητας εφαρμογών ΙοΤ είναι το LoRa
(Long Range), το Sigfox, δύο που λειτουργούν εκτός του
αδειοδοτημένου φάσματος, και το NB-IoT (Narrow-Band
IoT), το οποίο λειτουργεί στα υφιστάμενα δίκτυα κινητής των παρόχων, αναπτύχθηκε και προωθείται από τις
Vodafone, T-Mobile, Εricsson και Huawei.
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IOT

Χαρτογράφηση παρόχων
τηλεπικοινωνιών ως προς
τα πρότυπα ΙοΤ:
• Η Telefonica, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην
Ισπανία, σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά
και σημαντικό μερίδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της
θυγατρικής O2, έχει συνεργασία με τη Sigfox, ενώ ήδη
έχει υλοποιήσει έργα NB-IoT.
• Η Orange, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις
γαλλόφωνες χώρες, έχει υποστηρίξει το LoRa αλλά σκοπεύει να ενσωματώσει και το LTE-M, που είναι ομοειδές
του ΝΒ-ΙοΤ.
• Η Ολλανδική ΚΡΝ, για ένα σύνολο ευρωπαϊκών χωρών,
στις οποίες έχει παρουσία, υποστηρίζει κυρίως το LoRa,
αλλά και το LTE-M.
• Η Vodafone, έχοντας επενδύσει τεράστια ποσά και πολλούς πόρους στο ΙοΤ και το ΝΒ-ΙοΤ, προχωρά με αύξηση
συνδέσεων σε όλο τον κόσμο. Παρόμοια τακτική ακολουθούν και οι σύμμαχοί της, China Mobile, China Telecom,
Telekom Austria και Deutsche Telekom.
• Οι αμερικανικοί κολοσσοί Verizon και ΑΤ&Τ υποστηρίζουν
το LTE-M, που είναι όμοιο του ΝΒ-ΙοΤ.

Οι προκλήσεις των παρόχων
τηλεπικοινωνιών ως προς την
υλοποίηση έργων ΙοΤ
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Οι προκλήσεις συνίστανται βασικά στη διαμόρφωση και καθιέρωση των επιχειρηματικών μοντέλων που θα ακολουθήσουν
οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών, που κάνουν
χρήση του ΙοΤ. Σε ένα περιβάλλον όπου ακόμα τα πρότυπα
δεν έχουν καθιερωθεί, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως
προς το πώς συμπεριφέρονται τα συστήματα υπολογιστών
και δικτύωσης στις ποικίλες εφαρμογές, ενώ υπάρχει και
μία σειρά αστάθμητων παραγόντων σχετικά με την πολιτική
και τους κανονισμούς της τεχνολογίας, τη διαχείριση ρίσκου
και τη στρατηγική ασφάλειας.

Βασικοί στόχοι για τους παρόχους ως
προς την προσφορά υπηρεσιών ΙοΤ θα
πρέπει να είναι:
• Η δυνατότητα υποστήριξης έργων ΙοΤ μακρυπρόθεσμα
αλλά και η δυνατότητα παρεμβάσεων και βελτιώσεων στις
αντίστοιχες τεχνικές υποδομές, κυρίως τη δυνατότητα
υποστήριξης αύξησης του δικτύου.
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων χαρακτηριστικών και
αμφίδρομης επικοινωνίας με τις υπό λειτουργία συσκευές,
τη δυνατότητα συντήρησης και επισκευής αυτών.
• Την επιλογή των εφαρμογών και υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν, δηλαδή σε ποια τμήματα αγοράς θα απευθυνθούν, σε ποιες εφαρμογές υπάρχει το κίνητρο της
κερδοφορίας και σε ποιες όχι.
• Τη δημιουργία οικοσυστήματος συνεργατών και συμμάχων,

χωρίς το οποίο αποδεδειγμένα δεν μπορεί να επιτευχθεί
η αύξηση του δικτύου των συνδεδεμένων συσκευών, που
τόσο πολύ χρειάζονται για την κερδοφορία τους οι πάροχοι
τηλεπικοινωνίας.
Ειδικά το είδος των εφαρμογών και υπηρεσιών που οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα επιλέξουν να εξυπηρετήσουν, είναι
κορυφαίας σημασίας για την απόδοση των επενδύσεων που
έχουν κάνει στο ΙοΤ. Οι παράγοντες που θα καθορίσουν αυτή
την επιλογή άπτονται των αναμενόμενων εσόδων, τα οποία
κατά κανόνα στο ΙοΤ θα προέλθουν από τον μεγάλο όγκο
συνδέσεων, από τη γεωγραφία και τις ειδικές τοπικές ανάγκες. Για παράδειγμα, η «Έξυπνη Γεωργία και Κτηνοτροφία» μπορεί να τύχει μεγαλύτερης αποδοχής σε αγροτικές
περιοχές στις οποίες οι κάτοικοι είναι εξοικειωμένοι με τη
φορητή επικοινωνία. Επίσης από την ύπαρξη κανονισμών
και το είδος της νομοθεσίας, όπως γίνεται συνήθως στις
εφαρμογές «Έξυπνης Υγείας».
Για παράδειγμα, οι εφαρμογές «Έξυπνης Πόλης», με έμφαση στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, αποτελούν σημείο έντονου ενδιαφέροντος στην Ευρώπη και
τη Μέση Ανατολή (Ισραήλ και Αραβικά Εμιράτα). Ενώ στην
Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη ο σημαντικότερος λόγος
υλοποίησης έργων ΙοΤ είναι η βελτιστοποίηση διαδικασιών
και η εξοικονόμηση κόστους, για τις χώρες της Λατινικής
Αμερικής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των δημόσιων
υποδομών και της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών. Για
τις χώρες της Αφρικής, προτεραιότητα έχουν οι εφαρμογές
«Έξυπνης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων», η «Έξυπνη Υγεία»
και οι ψηφιακές πληρωμές.

Κοιτώντας προς το μέλλον:
Σε αναμονή των τεχνολογικών προϊόντων που απαιτούν τη
διασύνδεση συσκευών με υψηλό ρυθμό διακίνησης δεδομένων, οι οποίες θα προσθέσουν νέα γκάμα προϊόντων ΙοΤ,
διαφαίνεται μία σειρά νέων απαιτήσεων, στις οποίες θα
πρέπει να ανταποκριθούν οι πάροχοι των ΙοΤ συνδέσεων. Οι
τεχνολογίες «Επαυξημένης Πραγματικότητας» (Augmented
Reality) και «Εικονικής Πραγματικότητας» (Virtual Reality),
είναι δεδομένο πως θα απαιτούν μεγάλες ταχύτητες διακίνησης δεδομένων, απρόσκοπτη πρόσβαση στο δίκτυο και
«ομοιογενή» εμπειρία χρήσης, κάτι που μεταφράζεται σε
επιπλέον τεχνικές απαιτήσεις.

Οι τεχνικές προκλήσεις στις οποίες
θα πρέπει να ανταποκριθούν οι
πάροχοι επικοινωνίας συνοψίζονται
στα εξής:
• Η συνδεσιμότητα θα πρέπει να είναι αδιάκοπη, να λειτουρ-

γεί συνεχώς και με αξιοπιστία.
• Να ανταποκρίνεται στην ανάγκη των χρηστών ή και συνδεδεμένων αντικειμένων για φορητότητα.
• Να εξυπηρετεί συνεχή και ταχεία ανταλλαγή αρχείων από
το Διαδίκτυο.
• Να λειτουργεί σε διαφορετικές χώρες, και με κάλυψη
δικτύου από διαφορετικούς παρόχους.
Τα προϊόντα που συνδέονται με τις εν λόγω τεχνολογίες θα
βρίσκουν εφαρμογή πέρα από την ψυχαγωγία και τα βιντεοπαιχνίδια, σε κάθε εργασιακό περιβάλλον, σαν υποστήριξη
των καθημερινών δραστηριοτήτων των εργαζομένων σε
εργοστασιακό περιβάλλον, σε χώρους γραφείων, στις μετακινήσεις και τη διεξαγωγή συνεδρίων, κλπ. Η Qualcomm
συγκεκριμένα, υπολογίζει σε έναν ορίζοντα δεκαετίας, όλα
τα κινητά τηλέφωνα να έχουν αντικατασταθεί από άλλα
«Έξυπνα Εξαρτήματα», τα οποία θα βασίζονται σε τεχνολογίες «Εικονικής / Επαυξημένης Πραγματικότητας».
Οι υψηλές προσδοκίες που έχουμε από τους παρόχους είναι
δικαιολογημένες αν κοιτάξουμε τη δεύσμευση για διεύρυνση
των έργων ΙοΤ, την επιτάχυνση της διάθεσης του 5G, το
οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε καταναλωτές και επιχειρήσεις από το 2020, στοχεύοντας, μαζί με τα NB-IoT και
LTE-M, που προωθούνται από τους παρόχους, να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την πανταχού κάλυψη δικτύων κινητής.
Συνοπτικά, το «όραμα του ΙοΤ» δεν αφορά μόνο στη διασφάλιση αξιόπιστων συνδέσεων, αλλά και στη δυνατότητα
των παρόχων τηλεπικοινωνιών να προσφέρουν πρόσθετη
αξία στους πελάτες τους, μέσω υπηρεσιών και εφαρμογών,
κάτι που, αν λάβουμε υπόψιν τη μεγάλη αβεβαιότητα που
επικρατεί ακόμα γύρω από το ΙοΤ, τα τεχνολογικά πρότυπα
εφαρμογής του, τις καλές πρακτικές και τα ρίσκα που το συνοδεύουν, θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, και η κάθε
σχετική απόφαση να διέπεται από επιχειρηματική λογική.
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BROADBAND

Καθυστερήσεις στις δράσεις
ευρυζωνικότητας
Της τάξης των 400 εκατ. ευρώ


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Η προώθηση των δράσεων ενίσχυσης της ευρυζωνικότητας,
συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, που έχει εκπονήσει η γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών του υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 καθυστερεί με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας.
Βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος, η δράση Superfast
Broadband (SFBB) προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, με την
οποία προβλέπεται η ενίσχυση της ζήτησης για ευρυζωνικές
υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων από τους απλούς καταναλωτές και η Connected Entreprise (CE) αντίστοιχη με την
προαναφερόμενη για τις επιχειρήσεις προϋπολογισμού 100
εκατ. ευρώ θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε τροχιά υλοποίησης
τέλος 2017, ωστόσο, σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί
πότε θα ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες για να
προχωρήσουν.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών Βασίλη
Μαγκλάρα η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την «τραγική»
-όπως την χαρακτηρίζει- γραφειοκρατία των Βρυξελλών με
δεδομένο ότι η ελληνική πλευρά είχε ενημερώσει για τον
σχεδιασμό της και το περιεχόμενο των δράσεων από τον
περασμένο Μάιο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά έλαβε στο
τέλος του προηγούμενου έτους σχετική επιστολή από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία
διατυπώνονται διάφορα ερωτήματα - ενστάσεις για τις δύο
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δράσεις, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες προκειμένου η
χώρα να ανταποκριθεί στους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 (υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο για
το μεγαλύτερο μέρος τους πληθυσμού).
Δεν τίθενται ερωτήματα για την τρίτη δράση Regional
Broadband Extension (RBE) που αφορά σε ευρυζωνικά
δίκτυα στην περιφέρεια προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, η
οποία είναι παρόμοια (ή και συνέχεια) με άλλη που έχει ήδη
υλοποιηθεί. Επίσης σε θετική τροχιά κινείται η δράση που
αφορά στην ΕΕΤΤ ύψους περίπου 35 εκατ. ευρώ.
Με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη για ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών θεωρείται πιθανό αν δεν βρεθεί κοινός
τόπος με την ΕΕ οι δράσεις να διαφοροποιηθούν. Μια τέτοια
εξέλιξη μάλλον δεν θα βρει αντίθετη την τηλεπικοινωνιακή
αγορά που, αν και δεν έχει εκφραστεί επισήμως αρνητικά ως
προς την προοπτική προώθησης της ευρυζωνικότητας μέσω
ενίσχυσης της ζήτησης με κουπόνια, έχει προτείνει διαφορετικές δράσεις για την απορρόφηση των 400 εκατ. ευρώ.
Το γεγονός των καθυστερήσεων στις δράσεις για την ευρυζωνικότητα προβληματίζει και γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος, εφόσον κριθεί ότι τα 400 εκατ. ευρώ δεν δύναται να
απορροφηθούν εγκαίρως, να καταλήξουν να διατεθούν
σε άλλα προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι θα χαθεί ακόμα
μια ευκαιρία ενίσχυσης των δικτύων νέας γενιάς τα οποία
συνδέονται ευθέως με τον απολύτως αναγκαίο ψηφιακό
μετασχηματισμό της χώρας.

SOCI-TECH

Blockchain: σκέψεις για τη
χρησιμότητά του
Πέρα από τη «φούσκα» του Bitcoin

Ακολουθώντας το κλίμα της εποχής της Bitcoin-μανίας
νομίζω πως θα πρέπει να καταθέσουμε και εδώ τις σκέψεις
και τις ιδέες μας γύρω από το Blockchain, την τεχνολογία
στην οποία στηρίζεται το Bitcoin, και αναμένεται να βρει
ευρεία αποδοχή σε πληθώρα τομέων.


Γράφει η
Χριστίνα Πατσιούρα
christina@beechamresearch.com

Λοιπόν, η ιστορία του Blockchain μου θυμίζει αρκετά την
αρχή του ΙοΤ (Internet of Things): είναι περισσότερο μία
ιδέα, ή καλύτερα μία πρακτική, παρά μία συγκεκριμένη τεχνολογία, που έχει όμως συγκεκριμένη λογική λειτουργίας.
Επίσης, έχει καλλιεργήσει προσδοκίες (εφαρμογές, έσοδα,
ανατροπές / disruptions) και ταυτόχρονα ξεκινούν άνθρωποι
και εταιρείες από διαφορετικούς τομείς να πειραματίζονται
με αυτό.
Βέβαια το ΙοΤ δε βίωσε ποτέ τέτοια έκρηξη προσδοκιών
εξαιτίας κάποιου αντίστοιχου «προϊόντος» του, όπως είναι
το Bitcoin και τα υπόλοιπα «κρυπτονομίσματα». Ωστόσο
και στην περίπτωση του ΙοΤ, ειδικά στις αρχές του την
περίοδο 2011-2014, τα υποσχόμενα οφέλη για κέρδη και
«ανατροπές» έδιναν και έπαιρναν, ώσπου πιο πρόσφατα οι
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προσδοκίες μειώθηκαν, οι προβλέψεις για τα αναμενόμενα
κέρδη και τον αριθμό των «έξυπνων συσκευών» έγιναν πιο
συντηρητικές και οι εταιρείες στρώθηκαν στη διερεύνηση
των πραγματικών ευκαιριών.
Αν το ΙοΤ αποτελείται από πολλά μεν διακριτά δε τεχνολογικά επίπεδα, το Blockchain έχει μία απλούστερη βασική λογική λειτουργίας και περισσότερο αναφέρεται στην οργάνωση
δικτύων υπολογιστών και στη λειτουργία βάσεων δεδομένων, στα οποία παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική.

Τι είναι -περίπου- τεχνολογικά το
Blockchain;
Πρόκειται για έναν άλλο τρόπο να οργανώνονται και να
επικοινωνούν πολλοί υπολογιστές μέσω ενός δικτύου, του
δικτύου Blockchain, και κυρίως να ανταλλάσσουν αρχεία,
πραγματοποιώντας μεταξύ τους συναλλαγές. Κάθε κόμβος
του δικτύου Blockchain, κάθε υπολογιστής, κρατάει στη
μνήμη του το ιστορικό των συναλλαγών όλου του υπόλοιπου
δικτύου, αφού ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις
αλλαγές και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε

αυτό από όλους του υπολογιστές που συμμετέχουν. Αυτό
το ιστορικό συναλλαγών όλου του δικτύου είναι σε μορφή
«μπλοκ», σε σειρά, κάθε ένα από τα οποία επικοινωνεί με
το προηγούμενό του μέσω του λεγόμενου hash, που είναι
ένας αλγόριθμος κρυπτογράφησης, η επίλυση του οποίου
επιτρέπει τη δημιουργία αυτού του μπλοκ, και με το επόμενό
του μέσω του δικού του hash, κ.ο.κ.
Επίσης κάθε υπολογιστής είναι υπεύθυνος για την έγκριση
μίας συναλλαγής που θέλει να καταχωρήσει ένας γειτονικός
του υπολογιστής, χωρίς την παρεμβολή και την ανάγκη
έγκρισης κάποιας κεντρικής αρχής.
Γιατί αυτός ο τρόπος οργάνωσης των συναλλαγών μέσω
υπολογιστών υπερτερεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα των
εμπνευστών και οπαδών του Blockchain;
Τα οφέλη του Blockchain (κατά τα λεγόμενα από τους οπαδούς του, οι πιο «θορυβώδεις» των οποίων είναι οι ασχολούμενοι με το Bitcoin προς το παρόν):
• Οι συναλλαγές είναι ανώνυμες - ο κάθε υπολογιστής έχει
ένα δημόσιο «κλειδί», ορατό από όλους τους υπολογιστές
του δικτύου, και ένα προσωπικό «κλειδί», ορατό μόνο στο
χρήστη του.
• Η έγκριση νέων συναλλαγών και μπλοκ γίνεται μέσω κρυπτογράφησης, δηλαδή αλγορίθμων επίλυσης απαιτητικών
μαθηματικών προβλημάτων.
• Δεν παρεμβαίνει καμία κεντρική αρχή για την έγκριση νέων
συναλλαγών, κανένα κεντρικό σημείο ελέγχου, κανένας
ενδιάμεσος, ούτε καν ο χρήστης, αφού αυτή η διαδικασία
γίνεται αυτόματα.
• Κάθε σημείο που θα απαιτούσε την ύπαρξη πίστης, δηλαδή εμπιστοσύνης, σε μία οντότητα που διασφαλίζει τη
λειτουργία του δικτύου, εξασφαλίζεται ουσιαστικά μέσω
της εμπιστοσύνης στα μαθηματικά και τη δυνατότητα της
τεχνολογίας να επιλύει μαθηματικά προβλήματα.
• Χωρίς αμφιβολία, η σύλληψη του Blockchain πραγματοποιήθηκε με στόχο την υπέρβαση κάποιων εγγενών
χαρακτηριστικών στα δίκτυα συναλλαγών. Το διάσημο
paper του Sakamoto με τίτλο «Bitcoin: A Peer-to-Peer
Electronic Cash System» θέτει εξ αρχής τα ζητήματα στα
οποία θέλει να απαντήσει, με τη δημιουργία του Bitcoin /
δικτύου Blockchain:
• Το κόστος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών
είναι μεγάλο, καθιστώντας πολλά είδη συναλλαγών μη
πρακτικά.
• Η ύπαρξη κάποιου μικρού έστω ποσοστού ηλεκτρονικής
απάτης και προσβολών είναι αποδεκτή και δεδομένη,

συνεπώς τα συστήματα δεν είναι επαρκώς ασφαλή και
προστατευμένα.
• Δεν υπάρχει μέχρι τώρα τρόπος δύο μέρη τα οποία θέλουν
να συναλλαχθούν, άρα εξ ορισμού δεν εμπιστεύονται το
ένα το άλλο, να το πραγματοποιήσουν χωρίς την παρεμβολή ενός αμοιβαία έμπιστου μεσάζοντα - μίας κεντρικής
αρχής.
Το Blockchain λοιπόν, προτάθηκε από τον Satoshi Nakamoto
ως η δομή στην οποία μπορεί να δημιουργείται και να ανταλλάσσεται το Bitcoin - και τα υπόλοιπα «κρυπτονομίσματα» που ακολούθησαν. Δεδομένης της φρενίτιδας γύρω
από το Bitcoin, η μοναδιαία αξία του οποίου στην αγορά
αποτιμάται αυτή τη στιγμή στα $15,140 και ο σημερινός
όγκος συναλλαγών έχει ίσες ενεργειακές απαιτήσεις με
2.360.000 σπίτια στην Αμερική, δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο
Nakamoto σήμερα νιώθει δικαιωμένος και ευχαριστημένος
ή προβληματισμένος. Το σίγουρο είναι πως οι δυνατότητες
του Blockchain δε σταματούν στα κρυπτονομίσματα και η
αγορά του Blockchain, ως τεχνολογική ιδέα, μόλις έχει
αρχίσει να αναπτύσσεται.

Αξιοποίηση του Blockchain πέρα από
τα κρυπτονομίσματα
Το Blockchain μέχρι σήμερα εφαρμόζεται επιτυχώς σε
λειτουργίες δημόσιας διοίκησης, για την οργάνωση και
παραγωγή πιστοποιητικών και εγγράφων, σε εκλογικά συστήματα, τόσο για την ασφαλή διενέργεια εκλογών όσο και
την καταμέτρηση ψήφων, συναντάται όλο και συχνότερα σε
εφαρμογές logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας, τον εντοπισμό και την εξ αποστάσεως παρακολούθηση προϊόντων, στη
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διαχείριση ακινήτων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διαχείριση
ανθρώπινων πόρων από τις εταιρείες, κ.λπ. Μερικές από
τις γνωστές εταιρείες που έχουν αναπτύξει υπηρεσίες και
προϊόντα σχετικές με το Blockchain είναι η Oracle, η IBM,
η Fujitsu, η Bosch, κ.ά.
Για πολλές από τις εταιρείες που καταπιάνονται με το
Blockchain, αυτό αποτελεί ακόμα ένα πεδίο προς εξερεύνηση, και άρα τα οφέλη του μένει ακόμα να εξακριβωθούν.
Παρακάτω καταγράφουμε τα κοινά χαρακτηριστικά που
έχουν όσες εφαρμογές θα είχε νόημα να υλοποιηθούν με
το Blockchain.

Λόγοι χρησιμότητας εφαρμογής
Blockchain:
• Εκεί όπου η μετάβαση σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο
υπολογιστών θα οδηγήσει σε ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου.
• Όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ απομακρυσμένων μερών (εγγράφων, προϊόντων, χρημάτων,
πιστοποιητικών, κ.λπ.) και υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης
αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.
• Στα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν ή και βασίζονται
στις ηλεκτρονικές πληρωμές (POS, διόδια, έξυπνες συσκευές).
• Συμμετοχή πολλών συναλλασσόμενων μερών, που δεν
εμπιστεύονται κατ’ανάγκη το ένα το άλλο, σε μία αγορά,
υπό τους όρους της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας.
Για όσους ασχολούμαστε με το ΙοΤ, δεν μπορούμε παρά να
εντοπίσουμε πολλά σημεία αξιοποίησης του Blockchain σε
εφαρμογές ΙοΤ. Και αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο εκτενέστερης συζήτησης στο επόμενο τεύχος και το σχετικό
αφιέρωμα στο ΙοΤ.
Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε τώρα, στο πλαίσιο της
στήλης αυτής, είναι οι προσδοκίες γύρω από τις νέες
τεχνολογίες και τις διαφαινόμενες ανάγκες των ανθρώπων
να ελέγξουν με νέους τρόπους τα τεχνολογικά μέσα. Ήταν
η ΙΒΜ που πριν από μερικά χρόνια μίλησε για «εκδημοκρα-
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τισμό» των συσκευών, με αφορμή το ΙοΤ, ως την κατάσταση
στην οποία οι άνθρωποι θα έχουν εύκολη πρόσβαση, έλεγχο
και επικοινωνία με κάθε «πράγμα» που αυτοί θα θελήσουν.
Τώρα ο λόγος γίνεται για το Blockchain, με το οποίο διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, επιχειρούν να πραγματοποιήσουν τις δικές τους ιδέες περί οργάνωσης των δικτύων
της τεχνολογίας, του κράτους και της δημόσιας διοίκησης,
των τραπεζών και των αγορών, μεταξύ άλλων. Αυτές οι
ομάδες ανθρώπων, απαντώνται βασικά σε δύο είδη, τους
μεν «κρυπτο-αναρχικούς» (crypto-anarchists) και τους δε
«τεχνο-φιλελεύθερους» (techno-libertarians). Και οι μεν
και οι δε, βρίσκουν κοινό σημείο επαφής την ακύρωση
των ιεραρχιών και των κεντρικών μηχανισμών ελέγχων. Οι
μεν χάριν της απελευθέρωσης από λογιών εξουσίες - οι
δε χάριν της επίτευξης λιγότερου κρατικού ελέγχου και
περισσότερης ελευθερίας της αγοράς.
Παρακολουθώντας τα επιχειρήματα που παρουσιάζουν
αυτές οι μεριές, καταλήγουμε πως πρόκειται μάλλον για
την επαναφορά του διλήμματος άνθρωπος / μηχανή από
την πίσω πόρτα, με το προσωπείο του διλήμματος κράτος / αναρχία, ή ελεγχόμενη / απόλυτα ελεύθερη αγορά
αντίστοιχα.
Και για εμάς όμως, η δραστηριότητα γύρω από το Blockchain
έχει να κάνει με τα όρια της τεχνολογίας και της βιωσιμότητάς της, αρχικά (θυμάστε πόση ενέργεια καταναλώνει
το δίκτυο των κρυπτονομισμάτων;), του κράτους και της
πολιτικής, του ατόμου και της ευθύνης του. Υπάρχουν
πολλά σκοτεινά σημεία γύρω από το Blockchain και πολύ
περισσότερο γύρω από τα κρυπτονομίσματα. Η αγορά του
Blockchain όμως δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί, παρά ότι η
αξία συναλλαγών των κρυπτονομισμάτων είναι στις τάξεις
των τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ούτε οι εταιρείες που
προσφέρουν εφαρμογές Blockchain έχουν καταφέρει ακόμα
σημαντική παρουσία, ενώ οι επενδύσεις σε αντίστοιχες
εταιρείες τώρα μόλις άρχισαν να εμφανίζονται σε σχετικά
σημαντικά ποσά, ακόμα χαμηλά. Έχουμε, συνεπώς, ακόμα
πολύ δρόμο μπροστά μας.

www.infocom.gr
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Χρειάζεται επιμονή και χρόνος για
να εισάγεις καινοτομία σε μεγάλο
δημόσιο φορέα
Ψηφιακές δεξιότητες και νεανική
επιχειρηματικότητα
«Κανείς δε μένει πίσω»... Η εκπαίδευση πάνω σε ψηφιακές
δεξιότητες δεν αφορά μόνο σε μαθητές και ανηλίκους. Δεν
αφορά μόνο στη νεανική επιχειρηματικότητα. Αφορά σε όλες
τις κατηγορίες κατοίκων της πόλης, ανεξάρτητα από την
οικονομική τους κατάσταση, το μορφωτικό τους επίπεδο,
τη χώρα που γεννήθηκαν, το φύλο ή την ηλικία τους. Από
το Innovathens της Τεχνόπολης ως τη Δημοτική Αγορά
Κυψέλης, και από τα «Ανοιχτά Σχολεία» ως την οικία Λέλας
Καραγιάννη, παρέχουμε ως Δήμος Αθηναίων, μέσα από ένα
μεγάλο πλέγμα συνεργειών με φορείς και επιχειρήσεις
της πόλης, ευκαιρίες σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να
αποκτήσουν δεξιότητες πάνω στην ψηφιακή τεχνολογία.

Startup “market”

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 Κωνσταντίνος Χαμπίδης, Chief Digital Officer του Δήμου Αθηναίων.


Γράφει ο
Γιάννης Ριζόπουλος
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Δεν είναι λίγοι όσοι αναρωτιούνται αν το αφήγημα των
startups είναι μία λαμπερή φούσκα από αγνό σαπούνι. Χωρίς
να είμαι βέβαιος πως συμφωνώ με την ερώτηση, πιστεύω
πως η υπόθεση των νεοφυών επιχειρήσεων χρειάζεται έναν
αναστοχασμό: αυτόν της επιστροφής στη δημιουργικότητα
της σκέψης. Κοφτερά μυαλά χάθηκαν μέσα στο λαβύρινθο
των τεχνολογικών εργαλείων, χωρίς πολλές φορές να
γνωρίζουν τον τελικό στόχο. Στην καινοτομία μετράει η
ιδέα, η δημιουργικότητα, η ίδια η θέλησή σου να κάνεις κάτι
καλύτερο κι όχι τόσο η ίδια η τεχνολογία.

Ψηφιακός μετασχηματισμός
Το 1ο hashtag στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι το #αυτονόητο. Στη χώρα μας, μιλάμε και σχεδιάζουμε πολλές φορές για το μακρινό μέλλον, χωρίς να έχουμε υλοποιήσει το
αυτονόητο του σήμερα. Οι περισσότεροι Δήμοι στην Ελλάδα,
δεν παρέχουν βασικές υπηρεσίες προς τους δημότες τους,
δεν έχουν επαρκή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Γι’αυτο δημιουργούμε στην Αθήνα ένα δημοτικό δίκτυο οπτικών ινών, που
πολλές πόλεις στην ελληνική επαρχία έχουν ήδη από μία
δεκαετία. Το 2ο hashtag είναι το #ξεκίνα_από_τα_μικρά.

Η ψηφιακή εμπειρία έχει θετικότερα (αλλά και ταχύτερα)
αποτελέσματα όταν επικεντρώνεται στις φαινομενικά ασήμαντες συναλλαγές, που όμως αφορούν σε μεγάλα πλήθη
κατοίκων.

Σεράφειο project
Σε αυτό που επί δεκαετίες ήταν γνωστό ως Σεράφειο Κολυμβητήριο, υπάρχει πλέον ένα μεγάλο συγκρότημα στο
οποίο στεγάζεται, εκτός από την ολοκαίνουργια πισίνα,
και το Athens Digital Lab του Δήμου Αθηναίων. Δίνουμε το
μικρόφωνο της καινοτομίας στις δημιουργικές ομάδες της
πόλης και τις στηρίζουμε για να υλοποιούν τις ψηφιακές
εφαρμογές που θα βελτιώσουν την ζωή όλων μας. Ένας
ψηφιακός μετασχηματισμός από και για τους Αθηναίους.
Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και
την υποστήριξη της Nokia και του ΟΤΕ, δουλεύουμε από τον
Ιανουάριο σε 6 εφαρμογές, με νέους επιστήμονες, πάνω
σε θέματα όπως το Internet of Things, ο δημόσιος χώρος,
το πράσινο και ο Εθνικός Κήπος.

Make a wish…
Δύο ευχές, αντί για μία… Η πρώτη είναι: μία Αθήνα του
Gigabit, για όλους. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι και
πρέπει να παραμείνει δικαίωμα. Σ’ένα κόσμο που ολοένα
και περισσότερο ψηφιοποιείται, που μεταβαίνει στο online,
η πρόσβαση στην πληροφορία πρέπει να είναι αγαθό για
όλους. Δεν είναι όραμα, είναι ανάγκη. Και τώρα η δεύτερη:
μία Αθήνα της γνώσης, για όλους. Οι νέες ευκαιρίες, τα νέα
εργαλεία, οι νέες γνώσεις πρέπει να αφορούν σε όλους,
χωρίς αποκλεισμούς. Οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να
φτάσουν σε κάθε σπίτι της πόλης, ανεξαρτήτως φύλου,
ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, καταγωγής ή μόρφωσης.

Προκλήσεις και ευκαιρίες
Στο Δήμο Αθηναίων δίνουμε δύο μάχες: τη μάχη του αυτονόητου και τη μάχη της συνεργασίας. Πρέπει να μπορούμε
να πείσουμε τους κατοίκους της πόλης πως συμμαζεύουμε
την ψηφιακή μας «αυλή», πως πριν οραματιστούμε τα μεγάλα πρέπει να υλοποιήσουμε τα βασικά. Αυτό περιλαμβάνει για εμάς είτε τις ηλεκτρονικές πληρωμές, είτε την
πλατφόρμα κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, είτε τα
ανοιχτά ασύρματα δίκτυα στο Σεράφειο και την Τεχνόπολη.
Σημαντικές όμως είναι οι συνεργασίες που αναπτύσσουμε
και με άλλους φορείς της πόλης: μαζί με το ΕΔΕΤ προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στην παγκόσμια πανεπιστημιακή
κοινότητα, με τη Microsoft παρέχουμε ευκαιρίες για ψηφιακές δεξιότητες. Δουλεύουμε συνεργατικά, για να είμαστε
αποτελεσματικότεροι.

Δεινόν το καινοτομείν;
Πολλές φορές υπάρχει μία εμμονή στο ζήτημα της έλλειψης
πόρων, ειδικά στο θέμα των μεγάλων έργων Πληροφορικής.
Όμως, πρέπει να κατανοήσουμε πως η πρόκληση δεν είναι
πάντα η εύρεση πόρων, όσο οι δυσκολίες ενός πολυσύνθετου θεσμικού πλαισίου, το οποίο μοιάζει να έχει δημιουργηθεί για να εμποδίζει την εξέλιξη και τη μετάβαση σε μία νέα
εποχή. Χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται χρόνος, προκειμένου
να εισάγεις καινοτομία σε μεγάλο δημόσιο φορέα. Με αυτή
την επιμονή καταφέραμε, για παράδειγμα, να εισάγουμε στο
Δήμο Αθηναίων online εργαλείο project management μέσα
από το οποίο ο Γιώργος Καμίνης έχει καθημερινή εικόνα για
την πορεία επιλεγμένων έργων στην πόλη.

Κωνσταντίνος Χαμπίδης
Ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης έχει αναλάβει Chief
Digital Officer στο Δήμο Αθηναίων από τον Φεβρουάριο του 2017 και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΜ. Από το 2015 ως
το 2017 θήτευσε σύμβουλος του Δημάρχου
Αθηναίων για θέματα project management, ενώ
για παραπάνω από 10 χρόνια έχει εργαστεί στο
χώρο της ναυτιλίας. Έχει σπουδάσει στο ΕΜΠ.
Είναι παντρεμένος και μαζί με τη σύζυγο του
μεγαλώνουν το πεντάχρονο κοριτσάκι τους.
Του αρέσει η κλασική μουσική και προσπαθεί
να κάνει ποδήλατο, όταν έχει χρόνο.
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info-κωμ-ικά
@psionic: Αν και το όνομα της δεν υπάρχει
πια, το πνεύμα της αγαπημένης Psion
αναβιώνει με μία νέα συσκευή, που συνδυάζει
smartphone και PDA! Gemini… rising, by Planet
Computers.
@fold: Την τιμητική τους είχαν οι
αναδιπλούμενες συσκευές στη CES, τόσο από
Samsung όσο και από ZTE. Λέτε να είναι το big
thing του 2018;

Αντώνης Μπαρούνας

Αντιπρόεδρος Mobile Business Group
Lenovo Δυτικής Ευρώπης
Παρουσιάζοντας το όραμα της για τις τεχνολογικές καινοτομίες
του 2018, με ένα νέο portfolio από έξυπνες συσκευές που θα
κάνουν την πραγματικότητα καλύτερη, με pocket, PC και συσκευές
Smart Home, η Lenovo είχε μια από τις πλέον αξιοσημείωτες
παρουσίες στη φετινή CES. Ανάλογα αξιοπρόσεκτη παρουσία,
αναμένουμε και στο επερχόμενο Mobile World Congress της Βαρκελώνης. Εκεί, θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν εκ
των επικεφαλής στελεχών της εταιρείας για την ευρωπαϊκή αγορά,
και παλιό μας γνώριμο, τον Αντώνη Μπαρούνα.
Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των
καταναλωτικών προϊόντων, ο Αντώνης Μπαρούνας ξεκίνησε την
καριέρα του στην HP και συνέχισε για 14 χρόνια στη Wrigley,
κατέχοντας διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του
Regional Managing Director για τη Νότια Ευρώπη, πριν ξεκινήσει η
συνεργασία του με τη Sony το 2007.
Παρέμεινε εκεί ως το 2016, έχοντας διατελέσει, εκτός των άλλων,
Vice President για την Ευρώπη, καθώς και Head of Global Customer
Units.
Από τον Μάιο του 2017, οπότε και εντάχθηκε στο δυναμικό της
Lenovo, έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της εταιρείας
στη Δυτική Ευρώπη, από τη θέση του Αντιπροέδρου για το συγκεκριμένο region, αλλά και ως επικεφαλής του Global Telco Account
Business της Lenovo στην περιοχή EMEA.
Ο Αντώνης Μπαρούνας κατέχει Master σε Computer Science από
το Denver University και Bachelor σε Computer Information Systems
από το Deree College.
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@double-trouble: Μέγιστη προσοχή και
προστασία χρειάζονται πλέον όλες οι desktop
και mobile συσκευές, από τις απειλές
Meltdown και Spectre.
@cpu: Πλήττουν σε hardware επίπεδο τους
επεξεργαστές υπολογιστών, smartphones,
tablets, smart watches, ακόμα και smart TV!
@powerless: Ανησυχητική μείωση επιδόσεων
από -επίσημα- patches στα παλαιότερα
iPhones, αλλά τουλάχιστον δεν επηρεάζονται
τα iPads.
@milky-way: Ευχάριστα νέα από την
Κορέα, καθώς τα πολυπόθητα S9/S9+ θα
παρουσιαστούν στο MWC και όχι σε αργότερο
event της Samsung.
@windows: Τέλος έλαβε και η βασική
υποστήριξη των Windows 8.1. Όχι ότι ήθελε
κανείς να μείνει εκεί. Ή στα 7 θα επιμείνει ο
χρήστης, ή θα πάει στα 10.
@project-linda: Ενσωμάτωση του smartphone
στο laptop ως έξυπνο interactive touchpad!
Βέβαια η Razer έχει σαφή κλίση στο gaming,
αλλά μη νομίζετε ότι θα αργήσουν οι reverseengineered προτάσεις για office.
@strip: O tempora o mores… Ρομπότστριπτιζέζ έπιασαν δουλειά στα κλαμπ της
Νεβάδα, ως demos στο πλαίσιο της CES. Βέβαια
τα «textures» θέλουν δουλειά ακόμη!
@saving-face: Το Facebook επιστρέφει στην
core λειτουργία του, δίνοντας προτεραιότητα
στα posts από άτομα, και όχι από εταιρείες.

