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EDITORIAL
Τελικά η Apple οδηγεί τις εξελίξεις;

c.nostis@smartpress.gr

Η τάση του 2018 είναι το “notch”
και αυτό δεν κρύβεται…
Από την περασμένη δεκαετία, όταν εμφανίστηκε το πρώτο iPhone και
δειλά-δειλά τα smartphones άρχισαν να διαδίδονται, η εταιρεία του
αείμνηστου Steve Jobs είχε αποκτήσει τη φήμη του “trend-setter”,
αυτού που ουσιαστικά δημιουργεί τη μόδα, ώστε να ακολουθήσουν
όλοι οι υπόλοιποι. Σε αρκετές περιπτώσεις η Apple δικαίωσε τη φήμη
της αυτή, αν και τα τελευταία χρόνια είχε μείνει πίσω στο «παιχνίδι» των
specs και της καινοτομίας. Ωστόσο, το περίφημο “notch”, ή εγκοπή,
αν θέλετε, του iPhone X, δείχνει πως ακόμη η αγορά ακολουθεί
τις τάσεις που δημιουργεί η εταιρεία από το Cupertino. Πολλοί το
χλεύασαν το περασμένο φθινόπωρο, αρκετοί το αγόρασαν από την
πρώτη μέρα, όμως ήταν κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί και αναμέναμε
με περιέργεια τον ανταγωνισμό. Με το πρώτο τρίμηνο του 2018
να έχει τελειώσει, έχουμε ήδη δει αρκετά Android smartphones με
αντίστοιχο “notch”, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη εκδοχή του, τόσο από
μικρούς κατασκευαστές, όσο και από -πολύ- μεγάλους, όπως π.χ. η
Huawei. Αυτό, βέβαια, δεν είναι μια τόσο εξόφθαλμη «αντιγραφή»
του iPhone X, όπως θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος αυτόματα.
Σε μια αγορά σχεδόν 2 δις smartphones οι μεγάλοι κατασκευαστές
βασίζονται στις οικονομίες κλίμακας για να επιβιώσουν, ενώ
ταυτόχρονα οι περισσότεροι προμηθεύονται το κύριο hardware των
συσκευών τους από τα ίδια εργοστάσια. Στην πράξη αυτό σημαίνει
πως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ευκολότερο και απλούστερο
για όλους να κάνουν τη μετάβαση σε panels με notch, αντί του να
επιμείνουν σε μια κλασική «συνταγή». Ο εξοπλισμός των εργοστασίων
ανανεώνεται διαρκώς ώστε να εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες,
οπότε δεν είναι μόνο ζήτημα «μόδας», αλλά και πρακτικότητας. Από
την άλλη, η αντικατάσταση του Touch ID ολοκληρωτικά από το Face
ID, δεν είναι κάτι που «δικαιώνει» την Apple μέχρι στιγμής. Παρ’
ότι πολλές συσκευές της αγοράς πλέον υποστηρίζουν ξεκλείδωμα
μέσω των χαρακτηριστικών του προσώπου (πλην της Samsung,
πρόκειται για μάλλον απλές, όχι και τόσο προηγμένες εφαρμογές),
κανένας κατασκευαστής δεν έχει τολμήσει να αφαιρέσει τον αισθητήρα

δακτυλικών αποτυπωμάτων από έστω και ένα μοντέλο του. Κάτι που
χαιρετίζουμε και εμείς καθώς η ευκολία που παρέχει ο αισθητήρας
αυτός, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα Face ID ή Face
Unlock, στην παρούσα φάση. Και με βάση τα όσα βλέπουμε, ελάχιστοι
είναι οι χρήστες που επιλέγουν το ξεκλείδωμα μέσω προσώπου,
όταν υπάρχει η επιλογή του fingerprint. Δικαίως, θα λέγαμε! Πως
μας βρίσκει, λοιπόν, ο Απρίλιος του 2018; Με ένα Samsung Galaxy
S9+ που απλώς… βελτίωσε το τέλειο smartphone στα σημεία,
τουλάχιστον για όσους αρέσκονται στην κυρτή οθόνη και την Infinity
Display. Με ένα Huawei P20 Pro που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Παρίσι,
χάρη στην τριπλή του κάμερα (η οποία «έσπασε» τα κοντέρ στα
benchmarks). Με μια Sony που ανανέωσε αισθητικά τις ναυαρχίδες
της σε μια προσπάθεια να παραμείνει στον «αφρό» και με πολλούς,
πολλούς ανερχόμενους ανταγωνιστές Android, οι οποίοι θέλουν να
αυξήσουν τα μερίδιά τους. Και με διάφορες φήμες και έρευνες που
κυκλοφορούν, υποστηρίζοντας πως η Apple θα μειώσει τις τιμές των
επόμενων iPhones… Έτσι θα αποδειχθεί αν τελικά, το αριθμητικό
όριο των… 1.000 (δολλαρίων ή ευρώ), είναι και ψυχολογικό. Πέραν
αυτών, αναμένουμε πιο τολμηρές κινήσεις από τους Κινέζους της
Xiaomi (που μπορεί να ασπάστηκε ταχύτατα το bezel-less σχεδιασμό
αλλά κινδυνεύει να χάσει τις εξελίξεις), όπως και μια ένδειξη για το
μέλλον της OnePlus, που επιμένει σε ένα μικροσκοπικό portfolio,
αλλά εξακολουθεί να είναι μέσα στις πρώτες επιλογές των hardcore
χρηστών. Όσο για τον μέσο χρήστη… Απλά, έχει μάθει να επιλέγει με
βάση τα… Gigabyte (μνήμης RAM και αποθηκευτικού χώρου), έχει
απενοχοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις… “made in China”,
αλλά εξακολουθεί να επιλέγει ανάλογα με την «τσέπη» του, αλλά και
την αισθητική του.Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη στα ράφια το 2018
θα είναι συναρπαστική και από τον πόλεμο τιμών και χαρακτηριστικών
οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι τελικά οι πελάτες.
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Κώστας Νόστης

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

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

Συνδυασμός τεχνολογικής καινοτομίας και
γαλλικής φινέτσας!
Η Alcatel στο πρόσφατο MWC της Βαρκελώνης…
επαναπροσδιορίστηκε, εξέπληξε ευχάριστα με την έντονη παρουσία
της και κατάφερε να συζητηθεί με όλη τη γκάμα smartphones της, αλλά
κυρίως με το Alcatel 5. Πρόκειται για το κορυφαίο μοντέλο της αυτή τη
στιγμή και εντυπωσιάζει με την εμφάνιση και τις δυνατότητές του, ενώ
«χτυπά» την αγορά πολύ ανταγωνιστικά!

Ζήσε χωρίς όρια
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Σχεδιασμός και κατασκευή
Το Alcatel 5 κλέβει αμέσως τις εντυπώσεις
και ελκύει τα βλέμματα χάρη στο
“brushed aluminum” look του, τόσο
στη μαύρη όσο και στη χρυσή έκδοσή
του, ενώ οι κυρτές πλευρές και τα μικρά
bezels ολοκληρώνουν την προχωρημένη
αισθητική του.

Hardware
Το οκταπύρηνο chipset του Alcatel 5
σε συνδυασμό με τα 3GB RAM και το
Android 7.0 Nougat, προσφέρουν στο
χρήστη μια απολύτως ομαλή και ταχύτατη
εμπειρία χρήσης, σε κάθε περίσταση.

Dual selfie camera
Η Alcatel έχει βάλει ψηλά τον πήχυ
στην κατηγορία των selfies και το
αποδεικνύει ακόμη μια φορά με
το ποιοτικό dual camera setup στη
νέα της ναυαρχίδα. Μόλις η κάμερα
αναγνωρίσει πάνω από 3 άτομα στο
πλάνο, αυτομάτως ενεργοποιεί το wideangle mode που η Alcatel ονομάζει
“groupfie”!

Full-screen design
Με τα μικρά bezels και την 18:9 οθόνη
των 5,7”, αλλά και τη seamless κάλυψη
της πρόσοψης με γυαλί, το Alcatel 5 είναι
απόλαυση κατά τη χρήση και τη θέαση
videos ή το gaming.
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Alcatel τα τελευταία χρόνια
δίνει μεγάλη έμφαση στο
νεανικό κοινό, καθώς θεωρεί ότι είναι η «κινητήρια»
δύναμη της αγοράς και
αποτελείται από απαιτητικούς χρήστες. Έτσι, έχει επενδύσει στην ποιότητα κατασκευής και την εμφάνιση, αλλά και
σε ειδικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο software
και hardware, τα οποία θα καλύψουν τις
καθημερινές ανάγκες των χρηστών και θα
κάνουν τις συσκευές της δημοφιλείς σε αυτή
την κατηγορία.
Το Alcatel 5 είναι ουσιαστικά ένα… προσιτό
flagship smartphone, με τιμή και χαρακτηριστικά που θα του επιτρέψουν να ανταπεξέλθει
στον ανταγωνισμό. Όπως όλα τα νέα μοντέλα
της εταιρείας έχει σχεδιασμό με μικρά bezels
και 18:9 aspect ratio οθόνης, η οποία έχει
διαγώνιο 5,7 ιντσών και ανάλυση HD+, ήτοι
720x1440 pixels. Από πλευράς εμφάνισης… σκίζει, με συνδυασμό ενός “brushed
aluminum” look στο πίσω μέρος και κυρτές
πλευρές, ενώ ανθεκτικό κρύσταλλο καλύπτει
την πρόσοψή τους. Στο εσωτερικό του βρίσκουμε το οκταπύρηνο MediaTek 6750 στα
1.5GHz, μαζί με 32GB αποθηκευτικού χώρου
και 3GB μνήμης RAM, συνδυασμός ικανός να
καλύψει οποιαδήποτε καθημερινή ανάγκη του
χρήστη.
Επιπλέον, μπορεί να δεχθεί microSD για επέκταση χώρου και φυσικά μπορεί να δεχθεί
δύο κάρτες SIM, όπως και όλη η νέα γκάμα
της Alcatel. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά
που το κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό του είναι η dual camera στο εμπρός
μέρος, που στοχεύει ξεκάθαρα το νεανικό
κοινό και ένα κυρίαρχο trend: Τις selfies. Έτσι,
διαθέτει έναν κύριο αισθητήρα 16MP και έναν
δεύτερο των 8MP, με τον πρώτο να συνδυάζεται με φακό διαφράγματος f/2.0 και δυνατότητα λήψης fullHD video, αλλά και τα πολυπόθητα effects (π.χ. bokeh) που είναι πλέον
τόσο περιζήτητα. Η κύρια κάμερα είναι εξ’ίσου
ποιοτική, με αισθητήρα 16MP και HDR.
Το Alcatel 5 φέρει σαρωτή αποτυπωμάτων
στο πίσω μέρος, που μπορεί να ξεκλειδώσει
τη συσκευή, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να
εκκινήσετε συγκεκριμένες εφαρμογές που έχετε προγραμματίσει όταν τον αγγίζετε με κάθε
δάχτυλό σας. Επίσης, περιλαμβάνει και Face
Key software feature, με το οποίο μπορείτε
να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σκανάροντας
το πρόσωπό σας. Έρχεται με το Android 7.0
Nougat OS και μπορεί να δεχθεί στο μέλλον
το Android 8.0 Oreo, ενώ όσον αφορά την
αυτονομία του, οφείλεται στη μπαταρία των
3.000mAh και αγγίζει τη μια μέρα, ακόμη και
στα χέρια χρήστη με υψηλές απαιτήσεις.

HOT SPOT

Λεπτό και πανάλαφρο

Με βάρος μόλις 1,33 κιλά και
διαστάσεις 304x217x14,6 mm,
πρόκειται για τον ορισμό του φορητού,
αλλά και πανίσχυρου υπολογιστή!

Huawei MateBook X Pro
Η επιτομή του ultrabook
Ένα ξεχωριστό, υπέρλεπτο laptop, το Huawei Mate X Pro,
έκλεψε τις εντυπώσεις στην παρουσίαση που ετοίμασε
η κινεζική εταιρεία για το MWC 2018 στη Βαρκελώνη.
Πρόκειται για μία εντυπωσιακή ultra-slim πρόταση με
λειτουργικό Windows 10, που διαθέτει οθόνη αφής 13,9
ιντσών ανάλυσης 3K (3000x2000 pixels) με πολύ μικρά
bezels, έχοντας συνολικά 91% screen-to-body ratio, αλλά
και ανθεκτικότητα χάρη στην προστασία Gorilla Glass.
Εντυπωσιακό το ότι η κάμερα της συσκευής είναι …κρυμμένη
μέσα στο πληκτρολόγιο, για να μπορεί η συσκευή να διατηρεί
τα μικρά bezels. To Huawei MateBook X Pro διαθέτει 8ης
γενιάς Intel i7 8550U processor (ή i5 στο πιο οικονομικό
configuration), Nvidia MX150 ξεχωριστό επεξεργαστή
γραφικών, 8 ή 16GB RAM και 256 ή 512GB αποθηκευτικό
χώρο. Διαθέτει ακόμη Quad speakers, power button με
ενσωματωμένο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων,
μπαταρία που προσφέρει αυτονομία έως 14 ώρες, αλλά και
βάρος μόλις 1,33 κιλά. Όσον αφορά τις θύρες υποστηρίζει
Thunderbolt 3, 2 USB Type-C ports, μία USB-A port και jack
ακουστικών. Το Huawei MateBook X Pro θα κυκλοφορήσει
μέσα στην άνοιξη με κόστος από 1.499 ευρώ.

Hardware και επιδόσεις

Μια «ναυαρχίδα» των notebooks δε θα μπορούσε
παρά να έχει ένα κορυφαίο επεξεργαστή της Intel και
μπόλικη RAM ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ακόμη
και του απαιτητικότερου χρήστη.

ZTE Blade V9 & Blade V9 Vita
Με 18:9 οθόνες και face unlock!
Η ZTE παρουσίασε στην έκθεση MWC ορισμένες νέες προσθήκες στην
επιτυχημένη σειρά mid-range συσκευών γνωστή ως Blade. Ο λόγος, για τα
Blade V9 και Blade V9 Vita που διαθέτουν stock Android Oreo 8.1, σύστημα
διπλής κάμερας, σαρωτές αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος και οθόνες των 18:9.
Εξοπλίζονται με σημαντικά αναβαθμισμένο software κάμερας, που υπόσχεται
να αντεπεξέλθει καλύτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Φεύγοντας από
τον τομέα της κάμερας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα Blade V9 δανείζονται
στοιχεία του design των σύγχρονων flagships smartphones. Εξοπλίζονται με face
detection feature, που σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας με το
πρόσωπό σας, ενώ προσφέρουν μικρά bezels και φέρουν γυαλί στο πίσω μέρος.
Το Blade V9 έχει οθόνη 5,7 ιντσών με ανάλυση Full HD, 3GB RAM με 32GB
αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος είναι επεκτάσιμος στα 256GB. Στο εσωτερικό
του βρίσκουμε το Qualcomm Snapdragon 450 chipset ενώ η συσκευή
διαθέτει διπλή κάμερα στο πίσω μέρος με φακούς των 16MP και 5MP, αλλά
και μια 13MP μπροστινή κάμερα για selfies. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα
3.200mAh και η τιμή του ανέρχεται στα €269. Όσο για το Blade V9 Vita, έχει
οθόνη 5,45 ιντσών με ανάλυση HD, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκουμε 2GB
RAM με 16GB αποθηκευτικού χώρου και το Qualcomm MSM8940 chipset.
Φέρει διπλή κάμερα στο πίσω μέρος με αισθητήρες των 13MP και 2MP, ενώ
η selfie κάμερα έχει αισθητήρα 8MP. Τέλος, διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας
3,200mAh και η τιμή του ανέρχεται στα 179 ευρώ.
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HOT SPOT

Daily Assist

Η λειτουργία Daily Assist αναγνωρίζει τον
χρόνο, την τοποθεσία και τις δραστηριότητες,
προσφέροντας σχετικές πληροφορίες
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και
ενημερώνοντας τον χρήστη για… τα πάντα!

Sony Xperia Ear Duo
Επαναπροσδιορίζει τα ασύρματα
ακουστικά!
Το Xperia Ear Duo κατασκευάστηκε για να επαναπροσδιορίσει τα
ασύρματα ακουστικά. Διαθέτει τεχνολογία Dual Listening, ώστε να
μπορεί κάποιος να ακούει μουσική και να δέχεται ειδοποιήσεις, ενώ
ταυτόχρονα ακούει τους ήχους ή τις συζητήσεις γύρω του. Ο ήχος
προσαρμόζεται έξυπνα ανάλογα με τα επίπεδα θορύβου από τον
περιβάλλοντα χώρο χάρη στην ακουστική τεχνολογία Clear Phase της
Sony, παρέχοντας καθαρό ήχο και εξαλείφοντας τη διασπορά του.
Το Xperia Ear Duo αντιδρά, επίσης, σε κινήσεις της κεφαλής. Οι
προηγμένοι αισθητήρες του επιτρέπουν στον χρήστη να αποδεχτεί ή
να απορρίψει εισερχόμενες κλήσεις με μια απλή κίνηση του κεφαλιού,
καθώς και να περιηγηθεί στο μουσικό του αρχείο κουνώντας το
κεφάλι του δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα. Ακόμα, ο χρήστης μπορεί να
ελέγχει την ένταση και τη μουσική του γενικότερα αγγίζοντας ελαφρά
την οθόνη ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κύλισης επάνω στη
συσκευή.
Κατασκευασμένο από ανθεκτικό, ανοξείδωτο ατσάλι και μαλακό
καουτσούκ, το Xperia Ear Duo στηρίζεται στο κάτω μέρος του αυτιού
για να μην εμποδίζει τη χρήση γυαλιών ή άλλων αξεσουάρ. Το
στήριγμα ανοιχτού δακτυλίου διατίθεται σε τρία διαφορετικά μεγέθη
και η αδιάβροχη προστασία IPX2 το καθιστούν τόσο άνετο για χρήση
κάθε μέρα, όλη μέρα.

Nokia 8110
Η επιστροφή της «μπανάνας»!
Ποιος μπορεί να ξεχάσει το Nokia 8110, ένα κινητό που θυμόμαστε
μεταξύ άλλων και από το …Matrix. Κι όμως επιστρέφει για τα καλά,
καθώς μία νέα έκδοση της “μπανάνας” έκανε την εμφάνισή της στο
MWC 2018. Ναι, η HMD Global έχει βαλθεί να μας τρελάνει καθώς,
μετά το 3310, ετοίμασε μία ακόμη μεγάλη επιστροφή… Το Nokia 8110
4G είναι γεγονός και διατηρεί το εμβληματικό καμπυλωτό design. Θα
είναι μάλιστα διαθέσιμο σε δύο χρωματα, το κίτρινο της …μπανάνας
και το πιο σοβαρό μαύρο.Βασίζεται στo Smart Feature OS, διαθέτοντας
εφαρμογές όπως το Google Search, Maps ακόμη και τον Assistant, όπως
και social apps όπως το Facebook και το Twitter. Έρχεται ακόμη με κάποια
“basic” specs όπως κάμερα 2MP, επεξεργαστή Snapragon 205,512MB RAM,
4GB storage και κυρτή οθόνη 2,4’’ QVGA, ενώ δε θα μπορούσε να απουσιάζει
το …φιδάκι. Η μπαταρία των 1.500mAh προσφέρει 9 ώρες VoLTE κλήσεων ή 48
ώρες μουσικής, αλλά και 25 ημέρες αναμονής, ενώ το κόστος της συσκευής φτάνει
τα 79 ευρώ και θα είναι διαθέσιμη το Μάιο.
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Αυτονομία

Με μία και μόνο φόρτιση θα μπορεί κανείς
να απολαμβάνει έως και τέσσερις ώρες
ακουστικών λειτουργιών ενώ η θήκη
προσφέρει μια λειτουργία ταχείας φόρτισης,
χαρίζοντας μία ώρα ακουστικών λειτουργιών
με μόλις επτά λεπτά φόρτισης.

PREVIEW

ASUS ZENFONE 5
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,2’’ IPS, 1080x2246 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 636
CAMERA
Dual 12MP+8MP, 8MP
selfie cam
RAM
4/6GB RAM
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 8.0 Oreo
TIMH
€399 (εκτιμώμενη)

ΤΟ... NOTCH

ΚΑΝΕΙ ΤΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ

η Βαρκελώνη η Asus επέλεξε για
να παρουσιάσει το Asus Zenfone
5 αλλά και μερικά «υπομοντέλα». Ειδικότερα, έχουμε ένα μοντέλο Zenfone 5 των 6.2 ιντσών, στη συνέχεια
υπάρχει το flagship Zenfone 5Z και τέλος, το
Zenfone 5 Lite. Σε σύγκριση με το προηγούμενο
δικό της hardware, η Asus έκανε ένα μεγάλο
βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά το design. Το
Zenfone 5 διαθέτει οθόνη 6,2 ιντσών, ενώ χάρη
στα μικρά bezels το screen to body ratio αγγίζει
το 90%. Η Asus συνοδεύει την οθόνη της συσκευής με μια τεχνολογία η οποία προσαρμόζει
αυτόματα την θερμοκρασία του χρώματος, σαν
το True Tone του iPhone X. Υπάρχει μάλιστα και
ένας αισθητήρας, ο οποίος αντιλαμβάνεται πότε
κοιτάτε την οθόνη και την κρατά ανοιχτή. Το νέο
Zenfone δεν δίνει την αίσθηση του smartphone
που έχει μεγάλο βάρος αλλά ούτε ότι είναι και
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Εμφάνιση και οθόνη
Σαφέστατα, το Zenfone 5 ξεχωρίζει χάρη στο notch στην πρόσοψή του, αλλά
και λόγω της μεγάλης οθόνης των 6,2”,
με την αρκετά υψηλή ανάλυση και το
IPS panel της. Έτσι, συνδυάζει ελκυστικό design αλλά και λειτουργικότητα.
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ελαφρύ. Ζυγίζει 155 γραμμάρια και έχει aspect
ratio 19:9. Το Zenfone 5 είναι παρόμοιο με τα
Plus μοντέλα των Galaxy S8 και S9. Η Asus το
εξοπλίζει με γυαλί μπροστά αλλά και πίσω, ενώ
φέρει LCD οθόνη με ανάλυση 2246x1080.
Στη συσκευή συναντούμε Face Unlock, ωστόσο
μην περιμένετε κάτι σαν το Face ID. Βρίσκεται στο
νέο τηλέφωνο της Asus απλά για να ικανοποιήσει την απαίτηση του κόσμου, ενώ προσθέτουμε
ότι υπάρχει και σαρωτής αποτυπωμάτων στο
πίσω μέρος. Στο εσωτερικό του, θα συναντήσουμε το Snapdragon 636, 64GB αποθηκευτικού χώρου και 4 ή 6GB RAM. Το Zenfone 5
φέρει και ενσωματωμένο σύστημα ηχείων, ενώ
περιλαμβάνει και headphone jack, αλλά και
μπαταρία 3.300mAh.
Όσον αφορά την διαθεσιμότητα, η Asus θα διαθέσει το Zenfone Lite τον Μάρτιο, το Zenfone 5
τον Απρίλιο και το Zenfone 5Z τον Ιούνιο.

PREVIEW

HUAWEI P20 LITE
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5,84’’ IPS, 1080x2280 pixels
CPU
HiSilicon Kirin 659
CAMERA
16MP+2MP camera, 16MP
selfie cam
RAM
4GB RAM
STORAGE
64GB
OS
Android 8.0 Oreo
TIMH
€369

ΤΟ
«ΜΙΚΡΌ»

P20
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ

ε μικρή… διαφορά φάσης σε
σχέση με τα «μεγάλα» P20 και
P20 Pro, η Huawei παρουσίασε
επίσημα για την ευρωπαϊκή (και
κατ’επέκταση για την ελληνική) αγορά το «μικρό» μοντέλο της νέας σειράς της, ονόματι P20
Lite. Το είχαμε γνωρίσει ως Nova 3e για την Κίνα
και οι διαφορές μεταξύ των δύο συσκευών είναι
ελάχιστες, πλην του ονόματός του, φυσικά.
Το Huawei P20 Lite έρχεται με οθόνη IPS 5,84
ιντσών ανάλυσης 2280x1080 pixels και με
aspect ratio 19:9, με πιο “wide” οθόνη σε
σχέση με τον προκάτοχό του. Στο εσωτερικό
του έπρεπε να υπάρχει ικανό hardware καθώς
πρόκειται για μια mid-range συσκευή που δεν
απευθύνεται στην entry-level αγορά, έτσι βρίσκουμε τον οκταπύρηνο επεξεργαστή Kirin
659, μαζί με 4GB RAM, και 64GB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου.
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Software και Hardware
Το Huawei P20 Lite «τρέχει» Android
8.0 Oreo, το οποίο σε συνδυασμό με το
EMUI interface της εταιρείας αλλά και το
αρκούντως ικανό hardware που διαθέτει,
συνθέτουν μια συσκευή που θα υπερκαλύψει τις ανάγκες του μέσου χρήστη.
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Χαρακτηριστικό είναι το “notch” στο πάνω μέρος της οθόνης, το οποίο περιλαμβάνει το ακουστικό και την selfie κάμερα και ουσιαστικά δείχνει
πως η Huawei ακολουθεί το μεγάλο trend του
2018. Χάρη στο περιθώριο αυτό έγινε εφικτό το
19:9 aspect ratio, ενώ η συσκευή ελκύει και τα
βλέμματα…
Το P20 Lite διαθέτει στο πίσω μέρος μια dual
camera 16+2MP, ενώ η εμπρόσθια κάμερα έχει
αισθητήρα 16MP. Ο αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων είναι στο πίσω μέρος της συσκευής, σε αντίθεση με τη σειρά P10 αλλά και
με τα υπόλοιπα P20, ενώ τρέχει το λειτουργικό
Android 8.0 Oreo με το EMUI 8.0. Η μπαταρία
του έχει χωρητικότητα 3.000mAh, ενώ διαθέσιμη είναι υποδοχή USB Type-C.
Το Huawei P20 Lite κυκλοφορεί ήδη στην Ευρώπη έναντι 369 ευρώ σε τρεις αποχρώσεις (Klein
Blue, Sakura Pink & Midnight Black).

PREVIEW

ΝΟΚΙΑ 8 SIROCCO
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5,5’’ P-OLED,
1440x2560 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 835
CAMERA
Dual 12MP camera, 5MP
selfie cam
RAM
6GB RAM
STORAGE
128GB
OS
Android 8.0 Oreo
TIMH
€749

TO NOKIA 8...
ANANEΩΜΕΝΟ!
ία special έκδοση του Nokia 8
παρουσίασε, μεταξύ άλλων, η
Nokia στο MWC 2018, όπου
γνωρίσαμε και το reloaded Nokia
8110 4G, το Nokia 1 Android Oreo Go Edition,
αλλά και τα Nokia 7 Plus και Nokia 6 (2018).
Πρόκειται για το Nokia 8 Sirocco το οποίο, όπως
γίνεται αντιληπτό, είναι μια ανανεωμένη και
βελτιωμένη έκδοση της ναυαρχίδας της εταιρείας, του Nokia 8. Έχει σχεδιαστικές αλλαγές
καθώς είναι κατασκευασμένο κατά 95% από
γυαλί, ενώ η οθόνη του προστατεύεται από
Gorilla Glass 5 με ένα μικροσκοπικό πλαίσιο
από αλουμίνιο στις πλευρές. Όσο για τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται
πλέον στο πίσω μέρος της συσκευής, κάτι που
θα χαροποιήσει μια ομάδα χρηστών που τον
προτιμούν εκεί. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, το Nokia 8 Sirocco έρχεται με P-
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Εμφάνιση και hardware
Το “Rocco” εκτός από πολύ ελκυστικό
σαν συσκευή, ενσωματώνει και πανίσχυρο hardware αλλά και 3 ισχυρές
κάμερες, έτσι μπορούμε με ασφάλεια να
πούμε πως δεν υστερεί σε κανένα τομέο,
συνεπικουρούμενο και από το Android
8.0 Oreo.
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OLED οθόνη 5,5 ιντσών, ανάλυσης 2560x1440
pixels (16:9 aspect ratio) και στο εσωτερικό του
βρίσκουμε τον επεξεργαστή Snapdragon 835,
μαζί με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικού
χώρου, συνδυασμός που είναι σαφώς high-end
και μπορεί να ικανοποιήσει κάθε απαιτητικό χρήστη. Στο πίσω μέρος του φέρει μια dual camera
(12MP primary Zeiss lens & 12MP telephoto με
2x οπτικό zoom) ενώ η selfie camera του έχει
αισθητήρα 5MP wide angle. Αξίζει να σημειωθεί
πως η συσκευή διαθέτει δυνατότητα ασύρματης
φόρτισης ενώ υποστηρίζει το πρότυπο IP67 για
αντοχή στο νερό και τη σκόνη. Τέλος, διαθέτει
μπαταρία με χωρητικότητα 3.260mAh που υποστηρίζει και το πρότυπο Qi wireless charging,
όπως προαναφέραμε. Το Nokia 8 Sirocco τρέχει
το Android 8.0 Oreo μέσω του προγράμματος
Android One της Google και θα είναι διαθέσιμο
τον Απρίλιο με κόστος 749 ευρώ.

PREVIEW

TP-LINK NEFFOS N1
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5,5” IPS LCD,
1080x1920 pixels
CPU
MediaTek Helio P25
CAMERA
Dual 12MP camera, 8MP
selfie cam
RAM
4GB RAM
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 7.1 Nougat
TIMH
Δεv διατίθεται

ΕΛΚΥΣΤΙΚΌ
MID-RANGER!

TP-Link επεκτείνει τη γκάμα των
smartphones της με ένα νέο
μοντέλο, που παρουσίασε στο
MWC 2018 της Βαρκελώνης,
το Neffos N1. Το Neffos N1 κατασκευάστηκε
ακολουθώντας τις βασικές αρχές που έχουμε
δεί και στα προηγούμενα μοντέλα της TP-Link
και διαθέτει μεγάλη οθόνη IPS 5,5 ιντσών με
ανάλυση fullHD αλλά και τρεις, συνολικά,
κάμερες ενώ η μπαταρία έχει χωρητικότητα
3.260mAh, προσφέροντας πολύ καλή αυτονομία. Η κατασκευή του είναι ποιοτική, με το
πάχος να εντοπίζεται στα 7,5 χιλιοστά και το
βάρος του πολύ κοντά στα 165 γραμμάρια. Με
την κύρια dual κάμερα 12-megapixel με αισθητήρα της Sony, το Neffos N1 επιτρέπει τη λήψη
λεπτομερών και ευκρινών φωτογραφιών, μέρα
και νύχτα. Για selfies έως και βιντεοκλήσεις, η
εμπρόσθια κάμερα 8-megapixel της συσκευής
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Φωτογραφικές δυνατότητες
Η Dual 12MP κάμερα του N1 έχει αισθητήρες της Sony (IMX386) και μπορεί να κάνει
λήψεις υψηλής ποιότητας, ενώ συνδυάζεται με dual-LED, dual-tone flash, αλλά και
τη δυνατότητα εφαρμογής bokeh effect.
Όσο τη selfie κάμερα, έχει αισθητήρα 8MP
και κάνει λήψη 1080p video.
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είναι επαρκής και καλύψει άνετα τις ανάγκες του
μέσου χρήστη. Το μοντέλο της TP-Link δεν υπολείπεται ούτως από πλευράς συνδεσιμότητας,
καθώς υποστηρίζει Bluetooth 4.1, Wi-Fi a/b/g/n
5GHz και 2,4GHz, dual band, hotspot και Wi-Fi
direct, για άμεση επικοινωνία με κάθε συσκευή
Android ή απλώς συσκευές με Wi-Fi. Επιπλέον,
το τηλέφωνο διαθέτει υποδοχές για δύο κάρτες
SIM, επιτρέποντας να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα
δύο κάρτες κινητής τηλεφωνίας, για καλύτερη
κάλυψη και τιμές δεδομένων, αλλά και υποδοχή
για κάρτα microSD, για επέκταση του εσωτερικού
χώρου αποθήκευσης.
Η συσκευή προσφέρει επαρκή ισχύ για όλες τις
εφαρμογές χάρη στον οκταπύρηνο επεξεργαστή
της MediaTek, τον Helio P25, που συνδυάζεται
με 4GB RAM, 64GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης, ενώ τρέχει το λειτουργικό Android
7.1 Nougat.

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5,8”/6,2” Super AMOLED
(1440x2960 pixels)
CPU
Exynos 9810
CAMERA
12MP/Dual 12MP (8 MP Selfie)
RAM
4/6GB RAM
STORAGE
64-128-256GB, microSD
OS
Android 8.0
TIMH
€879-979

ΟΙ… ΒΑΣΙΛΕΊΣ

ΕΠΈΣΤΡΕΨΑΝ!
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SAMSUNG GALAXY
S9 & S9 PLUS
ια μία ακόμη χρονιά, η
Samsung επέλεξε το Mobile
World Congress της Βαρκελώνης για την παρουσίαση της
εμβληματικής σειράς ναυαρχίδων της. Φέτος, είναι η σειρά των Galaxy S9 και
S9+ που δίνουν το “παρών” στο MWC 2018,
αποτελώντας το νέο μεγάλο “χτύπημα” της
Samsung στην αγορά.

Γ

Εξωτερική εμφάνιση και κατασκευή
Το design των νέων προτάσεων, αν και βαδίζει
στα χνάρια των S8 και S8+, έχει βελτιώθεί σε
κάποια σημεία, όπως π.χ. στην ύπαρξη ακόμη
μικρότερων bezels, μία τάση που κυριαρχεί στα
κορυφαία smartphones της αγοράς. Επίσης, μια
σημαντική διαφορά είναι η θέση του αισθητήρα
δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως θα αναφέρουμε και στη συνέχεια. Σε γενικές γραμμές
οι δύο ναυαρχίδες θυμίζουν, εξωτερικά, τους
προκατόχους τους, αν και η Samsung φρόντισε
να ανανεώσει τα διαθέσιμα χρώματα ώστε να τις
κάνει ακόμη εντυπωσιακότερες.
Το σίγουρο είναι πως και τα δύο μοντέλα είναι
πιο εύχρηστα με το ένα ή με τα δύο χέρια, κάτι
που σίγουρα θα χαροποιήσει τους “on-the-go”
χρήστες.

Hardware, software και επιδόσεις
Το Samsung Galaxy S9 έρχεται με Super
AMOLED πάνελ 5,8 ιντσών, ενώ το Galaxy
S9+ 6,2 ιντσών, έχοντας και τα δύο ανάλυση
2960x1440 pixels και αναλογία 18,5:9.
Επεξεργαστής των συσκευών είναι είτε ένας
Exynos 9810 (στην international έκδοση) είτε ένας Snapdragon 845 (στην έκδοση για τη
Βόρεια Αμερική), με 4GB RAM στην περίπτωση του S9 και 6GB RAM στην περίπτωση του
Galaxy S9+. ενώ ο αποθηκευτικός χώρος (επεκτάσιμος) φτάνει τα 64GB. Σε μία νότα …
διασκέδασης, η Samsung μας παρουσιάζει τα
animated AR emoji, που σας επιτρέπουν να

δημιουργήσετε 18 animated GIF “stickers”
προσβάσιμα από το πληκτρολόγιο για χρήση
σε messaging apps. Επιπλέον, συναντάμε ανανεωμένες «vision»δυνατότητες στο Bixby (όπως
δυνατότητα μετάφρασης, σε πραγματικό χρόνο,
κειμένων μέσω της κάμερας ή εμφάνιση ...θερμίδων για ένα φαγητό), αλλά και το νέο Smart
Things App που επιτρέπει τον έλεγχο όλων των
smart devices στο σπίτι από τις προτάσεις της
Samsung. Η κορεατική εταιρεία βελτίωσε, επίσης τα face & iris scanners, ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν την ίδια χρονική στιγμή, ενώ
αλλαγή θέσης έχουμε και για τον αισθητήρα
αποτυπωμάτων που βρίσκεται πλέον κάτω από
το camera module.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Στην αιχμή της τεχνολογίας

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.

Χωρίς υπερβολή, είναι δύσκολο να
ξεχωρίσουμε τα δυνατά σημεία των
νέων Galaxy, πολύ απλά διότι δεν
διαθέτουν… «αδύναμα»! Κορυφαία
σε όλους τους τομείς, ναυαρχίδες με
όλη την έννοια της λέξης, θα ικανοποιήσουν στο έπακρο ακόμη και τους
απαιτητικότερους χρήστες.
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Κάμερα, ήχος και αυτονομία
Η Samsung έδωσε μεγάλη έμφαση στις φωτογραφικές δυνατότητες των νέων Galaxy, σε μια
προσπάθεια να συνεχίσουν να αποτελούν τα
κορυφαία smartphones της αγοράς.
Η κάμερα των συσκευών είναι από τα δυνατά
τους σημεία, διαθέτοντας μεταβλητό διάφραγμα
(από f/1.5 έως f/2.4), που ρυθμίζεται αυτόματα
ανάλογα με το θέμα που φωτογραφίζετε και τον
περιβάλλοντα φωτισμό. Το Galaxy S9 διαθέτει
κεντρική κάμερα 12MP, ενώ στην περίπτωση του
Galaxy S9+ συναντάμε dual camera (η κεντρική
12MP με μεταβαλλόμενο διάφραγμα f/1.5 έως
f/2.4 και η δευτερεύουσα telephoto 12MP με
διάφραγμα f/1.7). Να σημειωθεί ότι, για πρώτη
φορά σε πρόταση της Samsung έχουμε υποστήριξη super slow motion στα 960fps (720p ανάλυση), ενώ διαθέσιμη είναι και μία selfie camera
8MP με f/1.7 και autofocus. Τα στερεοφωνικά
ηχεία των Galaxy S9 και S9+ προσφέρουν πλέον
40% πιο δυνατό ήχο, ενώ το «παρών» δίνει η
υποστήριξη Dolby atmos, ηχεία σε συνεργα-

σία με την AKG, αλλά και headphone jack.
Το ανανεωμένο DeX προσφέρει βελτιωμένες
δυνατότητες, όπως υποδοχή του smartphone
και σε όρθια θέση, αλλά και δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίου και υποστήριξη πολλαπλών αναλύσεων οθόνης. Οι νέες συσκευές
είναι ακόμη συμβατές με το πρότυπο IP68 για
αντοχή στο νερό και τη σκόνη, ενώ στον τομέα
της συνδεσιμότητας υποστηρίζονται δίκτυα LTE
Cat.18 για ταχύτητες έως 1.2 Gbps. Η μπαταρία
του Galaxy S9 έχει χωρητικότητα 3.000mAh και
του Galaxy S9+ 3.500mAh, ενώ διαθέσιμη είναι
και δυνατότητα ασύρματης φόρτισης.

Η κάμερα των συσκευών είναι
από τα δυνατά τους σημεία,
διαθέτοντας μεταβλητό διάφραγμα
(από f/1.5 έως f/2.4), που
ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με
τον περιβάλλοντα φωτισμό

Τα στερεοφωνικά ηχεία των Galaxy
S9 και S9+ προσφέρουν 40% πιο
δυνατό ήχο, ενώ το «παρών» δίνει
η υποστήριξη Dolby atmos, ηχεία
σε συνεργασία με την AKG, αλλά
και headphone jack.

Βελτιωμένα είναι τα face & iris
scanners, ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν την ίδια χρονική
στιγμή, ενώ αλλαγή θέσης
έχουμε και για τον αισθητήρα
αποτυπωμάτων που βρίσκεται
πλέον κάτω από την κάμερα.

Συμπέρασμα
Για ακόμη μια χρονιά η Samsung διεκδικεί, δικαίως, το «θρόνο» των smartphones, με δύο
ναυαρχίδες που είναι βελτιωμένες… όσο πρέπει! Τα Samsung Galaxy S9 και S9+ είναι διαθέσιμα σε τρία χρώματα (Midnight Black, Coral
Blue και το νέο Lilac Purple).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Τα νέα Galaxy παραμένουν κορυφαία
με άνεση
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
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REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5/5,7’’ IPS LCD, 1080x2160
pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 845
CAMERA
19MP (5 MP Selfie)
RAM
4/6GB
STORAGE
64GB SD
OS
Android 8.0
TIMH
€649/€849 (εκτιμώμενη)

ΡΙΖΙΚΆ
ΑΝΑΝΕΩΜΈΝΑ

ΚΑΙ HIGH-END!

STRONG

POINT

SONY XPERIA XZ2 &
XZ2 COMPACT
Sony Mobile έδωσε ιδιαίτερη
βαρύτητα στις παρουσιάσεις
νέων smartphones φέτος στη
Βαρκελώνη, επιλέγοντας το
MWC 2018 για τα εγκαίνια της
νέας σειράς ναυαρχίδων Xperia, που έρχονται
με ανανεωμένο σχεδιασμό και σημαντικές βελτιώσεις σε τομείς όπως η οθόνη, η κάμερα και
η ακουστική τους. Έτσι, μας συστήνει τα Sony
Xperia XZ2 και Xperia XZ2 Compact, δύο προτάσεις για το “υψηλότερο σκαλί” της αγοράς.

H

Εξωτερική εμφάνιση και κατασκευή
Ήταν επικτακτική η ανάγκη για ανανέωση του
σχεδιασμού των συσκευών, ώστε να ξεφύγουν
από τα πρότυπα που είχε θέσει η εταιρεία τα
τελευταία χρόνια και να ασπαστούν τη φιλοσοφία των μικρών bezels και των ultra widescreen
οθονών με 18:9 (ή wider) aspect ratio.
Έτσι, τα XZ2 και XZ2 Compact είναι δύο μοντέλα
που “υιοθετούν” το νέο σχεδιαστικό αποτύπωμα (“Ambient Flow” design) της εταιρείας,
με γυάλινη, τρισδιάστατη, λεία επιφάνεια και
συνολικά αίσθηση απαράμιλλης κομψότητας.
Τα bezels έχουν μικρύνει σημαντικά σε σχέση με
προγενέστερα μοντέλα της οικογένειας Xperia,
ενώ η οθόνη έχει πλέον αναλογία 18:9.

Hardware, software και επιδόσεις
Το μεγαλύτερο από τα δύο μοντέλα είναι, φυσικά, το Sony Xperia XZ2, το οποίο έρχεται
με μία νέα Extended Display 5,7 ιντσών HDR
Full HD+ με αναλογία 18:9, ενώ το μικρότερο
Sony Xperia XZ2 Compact είναι μία πρόταση
με Extended Display 5 ιντσών HDR Full HD+ με
αναλογία 18:9.
Και οι δύο κορυφαίες προτάσεις ενσωματώνουν
το νέο επεξεργαστή της Qualcomm Snapdragon
845 , σε συνδυασμό με 4GB RAM και 64GB
επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου. Επιπλέον,
οι συσκευές είναι στεγανές και προστατευμένες
απέναντι στο νερό και τη σκόνη με πιστοποίηση

IP65/68, διαθέτουν οπίσθιο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων (σε αντίθεση με τους
προκατόχους τους που τον είχαν στο πλάι, πάνω
στο power/lock πλήκτρο) και ταχύτητες σύνδεσης έως 1.2Gbps με τη δυνατότητα Gigabit LTE.
Στην πλούσια γκάμα των αξεσουάρ των νέων
Sony Xperia συμπεριλαμβάνονται θήκες Style
Cover Touch και Style Cover Stand σε αντίστοιχα χρώματα για τα δύο μοντέλα, αξεσουάρ
φόρτισης τύπου θήκης Wireless Charging Dock
(φορτιστής Quick Charger UCH12W), νέο σετ
ακουστικών 2-way style USB Audio & Bluetooth
(SDH90C) και τα ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά τύπου open-ear, Xperia Ear Duo.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Multimedia δυνατότητες

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.

Η Sony, παραδοσιακά, δίνει έμφαση
στις multimedia δυνατότητες των συσκευών της, έτσι κι εδώ έχουμε δύο
multimedia ναυαρχίδες, με εξαιρετικές
οθόνες, state of the art κάμερες, πλήρη συνδεσιμότητα και αρκετά ικανό
hardware για κάθε χρήση.
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Κάμερα, ήχος και αυτονομία
Η Sony ανέκαθεν έδινε μεγάλη σημασία στις
φωτογραφικές δυνατότητες των κορυφαίων της
smartphones και δε θα μπορούσε να μη το κάνει
με τα νέα Xperia, παρά το ότι «αντιστάθηκε»
για άλλη μια χρονιά στην τοποθέτηση διπλής
κάμερας σε αυτά. Η κάμερα Motion Eye των
νέων Xperia ανάλυσης 19MP διαθέτει πλέον
την πρώτη παγκοσμίως λειτουργία 4K HDR για
βιντεοσκόπηση σε smartphone, καθώς και τη
λειτουργία λήψης video Full HD σε super slow
motion με 960 καρέ το δευτερόλεπτο. Διαθέσιμη είναι και selfie camera ανάλυσης 5MP,
ενώ το “παρών” δίνει η εφαρμογή 3D Creator
για ανάρτηση στα Social Media. Την τέλεια ακουστική των νέων συσκευών εξασφαλίζουν
τα δυνατά στερεοφωνικά ηχεία και το ολοκαίνουριο σύστημα δυναμικής δόνησης (Dynamic
Vibration System).

Έτσι, τα XZ2 και XZ2 Compact
είναι δύο μοντέλα που
“υιοθετούν” το “Ambient Flow”
design της εταιρείας, με γυάλινη,
τρισδιάστατη, λεία επιφάνεια και
συνολικά αίσθηση απαράμιλλης
κομψότητας.

Η κάμερα Motion Eye ανάλυσης
19MP διαθέτει πλέον την
πρώτη παγκοσμίως λειτουργία
4K HDR για βιντεοσκόπηση
σε smartphone, καθώς και τη
λειτουργία λήψης video Full HD σε
super slow motion με 960 fps.

Tο Sony Xperia XZ2 διαθέτει
μπαταρία χωρητικότητας
3.180mAh και το Xperia XZ2
Compact χωρητικότητας
2.870mAh. Έρχονται με Smart
Stamina, STAMINA mode και
επιπλέον Battery Care και Qnovo
Adaptive Charging.

Από πλευράς αυτονομίας το Sony Xperia XZ2
διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 3.180mAh
και το Xperia XZ2 Compact χωρητικότητας
2.870mAh.
Η μπαταρία έρχεται με υποστήριξη Smart
Stamina, STAMINA mode και επιπλέον Battery
Care και τεχνολογίας Qnovo Adaptive Charging,
ενώ να σημειώσουμε ότι το Xperia XZ2 υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση.

Συμπέρασμα
Η Sony κατάφερε να ανανεώσει σημαντικά τις
ναυαρχίδες της, από πλευράς αισθητικής και
παρουσίασε δύο πραγματικά «φρέσκες» προτάσεις, οι οποίες δεν υπολοίπονται ούτε από
πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών.
Τα Sony Xperia XZ2 και XZ2 Compact θα κυκλοφορήσουν σύντομα στην αγορά με Android 8.0
Oreo out of the box.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Οι οπαδοί της Sony βρήκαν και φέτος
τη ναυαρχίδα που τους αξίζει, ενώ όλοι
οι φίλοι του Android έχουν για ακόμη
μια χρονιά την επιλογή εξαιρετικών
multimedia συσκευών… made in Japan!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
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HOW TO

1.Ελέγξτε επίπεδα μπαταρίας και μνήμης
Με τη νεότερη αναβάθμιση του Android Wear πλέον είναι εύκολο
να ελέγχετε ποιες εφαρμογές του smartwatch σας «τρώνε» μπαταρία
και μνήμη. Μεταφερθείτε απλά στο μενού Ρυθμίσεις της εφαρμογής
Android Wear στο κινητό σας και εκεί θα τις δείτε κάθε λεπτομέρεια!

2. Εμφανίστε ειδοποιήσεις που είχατε «σβήσει»
προηγουμένως
Αν κατά λάθος (ή από βιασύνη) σβήσατε (dismiss) κάποια ειδοποίηση του
smartwatch σας, μην ανησυχείτε. Με ένα swipe up από το κάτω μέρος
της οθόνης μπορείτε να τις επαναφέρετε πατώντας το αντίστοιχο «Back»
εικονίδιο που εμφανίζεται και σας περιμένει!

HOW TO Αndroid Wear tips and tricks!

3. Εγκαταστήστε επιπλέον watchfaces
Αυτό μάλλον το γνωρίζετε! Μεταφερθείτε στο Play Store, βρείτε τα
watchfaces που είναι συμβατά με το ρολόι σας (τον τύπο ή το είδος της
οθόνης του), εγκαταστήστε τα στο κινητό σας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα τα δείτε να εμφανίζονται στο μενού όλων των διαθέσιμων
watchfaces στην εφαρμογή Android Wear.

4. Εγκαταστήστε web browser στο…
smartwatch σας!
Αφού μπορείτε, γιατί να μην το δοκιμάσετε; Βρείτε την εφαρμογή Wear
Internet Browser στο Play Store, εγκαταστήστε την στο κινητό και άμεσα θα την δείτε διαθέσιμη στα μενού του smartwatch σας! Μπορείτε
να εισάγετε URLs, να συγχρονίσετε «Αγαπημένα», ιστορικό κ.ά.
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5. Ακούστε μουσική offline
Εκτός από τη δυνατότητα ελέγχου της μουσικής μέσω Bluetooth στο
κινητό, μπορείτε να ακούσετε και μουσική offline, αρκεί να την έχετε
μεταφέρει στη μνήμη του smartwatch σας! Για την ώρα το Play Music
app της Google θα σας ικανοποιήσει, αφού μεταφέρει όσα κομμάτια
θέλετε, μαζί με playlists, album art κ.ά. Δοκιμάστε το!

6. Ενημερωθείτε για τη διαθέσιμη μπαταρία του
ρολογιού σας
Απλά και λειτουργικά τα πράγματα εδώ: ένα swipe από την οθόνη
αναμονής του smartwatch σας είναι αρκετό για να ενημερωθείτε για
την τρέχουσα κατάσταση ειδοποιήσεων, αλλά και για τα επίπεδα στάθμης της μπαταρίας του με μια ματιά!

Τα Android Wear smartwatches μετρούν αρκετά χρόνια, πλέον, στην αγορά και πολλοί χρήστες έχουν
εξοικειωθεί μαζί τους… ωστόσο δεν είναι πάντα τόσο απλό να βρείτε τα μυστικά τους και ίσως έχουν
δυνατότητες που δε φαντάζεστε ή ποτέ δε μάθατε… Ιδού μερικά κολπάκια για… πρωτάρηδες και μη!

7. Ενεργοποιήστε εύκολα τη σιωπηλή λειτουργία

8. Χρησιμοποιήστε gestures για συντομία!

Βρίσκεστε σε meeting, στη σχολή ή απλά δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν; Μία swipe down κίνηση στο ρολόι σας είναι αρκετή για να σας
δώσει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ: «Όλων των Ειδοποιήσεων»,
«Ειδοποιήσεων Προτεραιότητας» ή «Σιωπηλής Λειτουργίας» τόσο στο
ρολόι, όσο και στο συνδεδεμένο με αυτό κινητό!

Με τη νέα αναβάθμιση του Android Wear μπορείτε να κάνετε πολλά
περισσότερα με το νέο σας smartwatch, χωρίς να το… αγγίζετε! Μία
κίνηση του καρπού προς τα πάνω ή προς τα κάτω θα σας μεταφέρει
στο αντίστοιχο μενού, μία κίνηση του χεριού προς το έδαφος θα σας
«βάλει» στο μενού, ενώ μία αντίθετη, είναι ικανή να σας μεταφέρει ένα
μενού «πίσω».
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USER GUIDE

Εκπαιδευτικά και
brain/memory apps
Ο εγκέφαλός μας χρειάζεται διαρκή άσκηση, όπως και το σώμα μας. Δυστυχώς, η
σύγχρονη τεχνολογία δεν προωθεί αυτό το είδος άσκησης, αντιθέτως όλα είναι εκεί
σαν εύκολες λύσεις ώστε το μυαλό μας σπάνια να μπαίνει στη διαδικασία να «στροφάρει». Δείτε μερικά apps που θα σας βοηθήσουν να το κρατήσετε σε εγρήγορση!

Udemy Online Courses
€Δωρεάν
Μία online πλατφόρμα με πάνω από 32.000 online μαθήματα πάνω σε μια ευρεία γκάμα επιστημών/πληροφοριών που
σίγουρα θα καλύψουν τις απαιτήσεις σας. Επιλέξτε την ιδιαιτερότητα που θέλετε να βελτιώσετε (μνήμη, προσοχή, αντίληψη,
ταχύτητα σκέψης), εγγραφείτε στο μάθημα online και… αυτό ήταν!

Coursera

EdX - Online Courses

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Ξεκινήστε online μαθήματα
πάνω σε αξιόλογες επιστήμες
όπως ο προγραμματισμός, η
δημιουργία Java / Android
εφαρμογών, η χρηματοοικονομία, τα μαθηματικά, το
marketing, η διατροφολογία,
η ψυχολογία κ.α. Μάθετε από τους 115 καλύτερους εκπαιδευτές/καθηγητές στον κόσμο μέσα από 1000 μαθήματα και 25 πεδία επιστήμης,
χωρίς να αφήσετε το κινητό από το χέρι σας!

Δεν έχετε χρόνο για… μεταπτυχιακό ή επιπλέον μαθήματα στη σχολή; Με το συγκεκριμένο
app μπορείτε να συμμετέχετε δωρεάν σε μερικά από τα πιο hot online μαθήματα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο όπως το
Harvard, MIT, Berkeley αλλά και εταιρίες όπως
η Microsoft, Linux Foundation, The Smithsonian
κ.ά. Τι περιμένετε;

Elevate - Brain Training

Fit Brains Trainer

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Μία από τις επιλεγμένες εφαρμογές της Google που
σκοπό έχει να βελτιώσει την
προσοχή σας, τον τρόπο
έκφρασης, την ταχύτητα επεξεργασίας του εγκεφάλου
σας υπό πίεση και να βελτιώσει τις επιδόσεις σας στα μαθηματικά
μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά πάνω
στις ανάγκες σας.

Με πάνω από 18 εκατομμύρια downloads το
συγκεκριμένο app προσφέρει πάνω από 360
τμήματα online εκμάθησης, 12 διασκεδαστικά
παιχνίδια μνήμης και επιχειρεί να εντείνει τις εγκεφαλικές σας λειτουργίες μέσα από ένα απλό, λιτό
αλλά άκρως αποδοτικό UI που έχει βραβευτεί 3
φορές τα τελευταία χρόνια από την Google.
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Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

KOGNITIVO - Brain Training

Khan Academy

€Δωρεάν

€Δωρεάν
Μάθετε -πρακτικά- τα πάντα
με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, που διαθέτει πάνω
από 10.000 βίντεο με επεξηγήσεις σε ενδιαφέροντες
τομείς όπως τα μαθηματικά,
επιστήμη, οικονομία, ιστορία,
τεχνολογία και πολλά άλλα. Διαθέτει έξυπνο μενού αναζήτησης για
να βρίσκετε άμεσα το θέμα πάνω στο οποίο θέλετε να ενημερωθείτε.

Γνωρίστε βαθύτερα τον εαυτό σας, μάθετε πότε
αποδίδετε καλύτερα, ποια στιγμή της ημέρας είστε
σε… νοητική φόρμα και χρησιμοποιήστε το στην
καθημερινότητά σας. Τα δεκάδες τεστ της εφαρμογής στοχεύουν σε τομείς όπως η αναλυτική
ικανότητα, η προσοχή, η αντίδραση και φυσικά
η μνήμη!

Lumosity

Memorado - Brain Games

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Βάλτε δύσκολα στη μνήμη
σας και μάθετε τα όρια του εγκεφάλου σας! Με πάνω από
70 εκατομμύρια downloads
παγκοσμίως, το Lumosity συνδυάζει πάνω από 25 παιχνίδια
λογικής/γνωστικής ικανότητας,
κάθε ένα από τα οποία ταιριάζει απόλυτα με τις ανάγκες (αλλά και δυνατότητες) του εγκεφάλου σας. Τα παιχνίδια του έχουν προετοιμαστεί μετά
από συνεργασία με πάνω από 40 πανεπιστήμια στον κόσμο!

Ένας υγιής εγκέφαλος είναι αυτός που έχει άριστη
μνήμη. Αυτό επιχειρεί να κάνει το συγκεκριμένο
app μέσα από ένα ευρηματικό μενού που επιτρέπει τον συναγωνισμό μεταξύ φίλων, ενώ διαθέτει
πάνω από 450 επίπεδα γνώσεων, 15 διαφορετικά παιχνίδια που στοχεύουν στη βελτίωση της
λογικής, μνήμης, συγκέντρωσης, αντίδρασης
και ταχύτητας!

NeuroNation - Brain Training

Peak - Brain Games

€Δωρεάν
Με πάνω από 6 εκατομμύρια downloads το συγκεκριμένο app στοχεύει
στο να ενισχύσει τη μνήμη
σας, να εντείνει το αίσθημα της προσοχής στη λεπτομέρεια, να βελτιώσει
τη νοημοσύνη σας και
να σας βοηθήσει στο να
λαμβάνετε κρίσιμες αποφάσεις σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Δοκιμάστε το!

€Δωρεάν
Η εφαρμογή ξεχωρίζει για
τον αρκετά υψηλό βαθμό
δυσκολίας της, ειδικά για
τους παίκτες που θέλουν
να… βάλουν δύσκολα στον
εαυτό τους. Τα παιχνίδια της
βασίζονται στην γνωστική
λειτουργία του εγκεφάλου,
επιτρέπουν στον «παίκτη»
να εξασκήσει συγκεκριμένες
δυνατότητές του, βασισμένα
σε ιατρικά αποδεδειγμένα
στοιχεία.
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Επίσημη παρουσίαση των Samsung Galaxy S9
και S9+ στην ελληνική αγορά

Τα S a m s u n g G a l a x y S9 κα ι S9 + π α ρ ο υ σ ί α σ ε ε π ί σ η μ α η
Samsung Electronics Hellas, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ). Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της εταιρείας, Kyoung
Il Min. Οι παρουσιαστές της βραδιάς, Μαρία Κωνσταντάκη και
Παναγιώτης Κουντουράς, εμφανίστηκαν ως Avatar στη σκηνή και
σύστησαν τα νέα smartphones στο κοινό με έναν ευρηματικό τρόπο.
Στη συνέχεια, οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν
σε διασκεδαστικές ενέργειες και να βιώσουν την εμπειρία των Super
Slow – mo videos, να δημιουργήσουν εξατομικευμένα AR Emojis και
να δοκιμάσουν τη Low Light Camera των Galaxy S9 και S9+.
Ο Άρης Παρασκευόπουλος, Διευθυντής του τμήματος κινητής
τηλεφωνίας της Samsung Electronics Hellas, κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του ανέφερε: «Tα Galaxy S9 και S9+ σχεδιάστηκαν για
να ανταποκριθούν στο νέο τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε,
εκφραζόμαστε και μοιραζόμαστε στιγμές της καθημερινότητας μας.
Όλοι αφηγούμαστε ιστορίες με εικόνες: από selfies έως gifs και
emojis. Με έμπνευσή μας το ανθρώπινο μάτι, επανασχεδιάσαμε
την κάμερα για να απαθανατίζει ο χρήστης τη στιγμή μέσα στη

στιγμή. Αποστολή μας στη Samsung είναι να παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες μας και να προσφέρουμε
μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες και συσκευές τη δυνατότητα να
επιτύχουν αυτό που χθες φαινόταν αδύνατο». Τα Galaxy S9 και S9+
εισάγουν στη σειρά Galaxy πλήθος καινοτόμων χαρακτηριστικών,
που προσφέρουν στους χρήστες νέους συναρπαστικούς τρόπους
για να απαθανατίσουν και να μοιραστούν ιδιαίτερες στιγμές, να
εκφραστούν και να αλληλεπιδράσουν με τον κόσμο γύρω τους.
Η επανασχεδιασμένη κάμερα διαθέτει φακό με διπλό διάφραγμα,
που προσαρμόζεται στο περιβάλλον για να τραβήξει εντυπωσιακές
λήψεις κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Έρχονται
με την καινοτόμο λειτουργία Super Slow-mo video, που επιτρέπει
στους χρήστες να καταγράψουν με επικό τρόπο τις καθημερινές
στιγμές τους, καθώς επίσης και με τη δυνατότητα να δημιουργήσουν
τα δικά τους AR Emojis. Επιπλέον, τα συντονισμένα από την AKG
στερεοφωνικά ηχεία συμπληρώνουν την απερίσπαστη εμπειρία που
προσφέρει η οθόνη χωρίς όρια. Τα νέα smartphones διατίθενται σε
Ελλάδα και Κύπρο από 16 Μαρτίου σε τρία χρώματα: Midnight Black,
Coral Blue και το νέο Lilac Purple.
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Sustainability Leader 2017 η WIND Ελλάς

Πρωτοπόρος σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας αναδείχθηκε η WIND
Ελλάς στην τελετή παρουσίασης των The most sustainable companies in
Greece για το περασμένο έτος. Το Sustainability Performance Directory,
ο Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχει διαμορφωθεί με
βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, κατά τα
πρότυπα του αντίστοιχου Γερμανικού Κώδικα, και αποτελεί ένα εργαλείο
για την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε μία σειρά προκλήσεων που
αφορούν σε κανονιστικά πλαίσια, χρηματοδοτήσεις, δίκτυα προμηθευτών
κτλ. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική υιοθέτηση
βιώσιμων πολιτικών από την εταιρεία καθώς και τη δέσμευση της να
συμβάλει ενεργά και αποτελεσματικά στην προώθηση της ευημερίας του

πληθυσμού, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Τζωρτζακάκης,
Γενικός Διευθυντής Σταθερής Τηλεφωνίας και Εταιρικών Πελατών κατά τη
διάρκεια της τελετής: ‘’Καθώς η WIND δεν αποτελεί ένα τοπικό τμήμα/
θυγατρική κάποιου πολυεθνικού ομίλου που απλά υλοποιεί το πλαίσιο
αειφορίας, ως μέρος ενός παγκόσμιου πλάνου, οι πρωτοβουλίες μας, οι
σχετικές προσπάθειες και η απόλυτη συμμόρφωσή μας με τον κώδικα
βιωσιμότητας αποτελούν την ενσάρκωση του κοινού οράματος διοίκησης
και εργαζομένων να επιχειρούμε υπεύθυνα’’.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας
και τον τελευταίο ετήσιο Απολογισμό της WIND στο www.wind.gr
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Τελικά… θέλουμε “notch” ή όχι;

Το iPhone X ήταν μια καινοτόμα συσκευή για την Apple, αλλά προκάλεσε και ένα ακόμη φαινόμενο: τη
διάδοση του “notch”, του περιθωρίου του στο πάνω μέρος της οθόνης, σε σημείο που η πλειοψηφία
των high-end Android smartphones πλέον διαθέτει κάτι αντίστοιχο. Καθώς πλέον αντιμετωπίζουμε αυτό
το trend, θεωρείται πως το notch προσφέρει στο χρήστη κάτι ουσιαστικό (π.χ. μεγαλύτερη επιφάνεια
οθόνης); Είναι ένα μεταβατικό σκαλοπάτι προς το fully bezel-less design ή θα μπορούσε να έχει
παρακαμφθεί ολοκληρωτικά;

Η διαρκής αντιγραφή της Apple από τους
κατασκευαστές Android, αρχίζει να «κουράζει». Γιατί περί αυτού πρόκειται, στην περίπτωση αυτή. Από τεχνικής σκοπιάς, όμως, το notch επιτρέπει μεγαλύτερες οθόνες (σε ορισμένες περιπτώσεις το 18:9 γίνεται… 19:9 χωρίς να αλλάξει το πλάτος της
οθόνης, αλλά μόνο το μήκος) χωρίς να μεγαλώνει το πάνω bezel, ενώ είναι και ενδιαφέρον από σχεδιαστικής πλευρές, καθώς
ελκύει το μάτι. Βέβαια, θα «ξεθωριάσει» σύντομα και αυτή η μόδα, όταν η αγορά γεμίσει… notches. Πάντως, προσωπικά μου αρέσει, ειδικά αν συνδυάζεται από αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου εκατέρωθεν του
notch, μέσω software.

Δημήτρης Σκιάννης
Μπορεί στην όψη το notch να αρέσει σε λίγους, όμως τελικά ίσως ήταν το απαραίτητο βήμα για να δούμε (νωρίς) bezel-less
προτάσεις. Διαφορετικά, θα βλέπαμε ή λύσεις με …ανάποδα τη selfie camera όπως
οι προτάσεις της Xiaomi ή με συνολικά μεγαλύτερα bezels. Φυσικά, δε θα θέλαμε

να μας συντροφεύουν για πάντα και ελπίζουμε σύντομα να βρεθεί ο τρόπος να περιοριστούν ή να μην ενοχλούν. αν προτιμάτε,
τόσο το μάτι μας.
Χριστίνα Κιτσάτη
Ανεξαρτήτως πως αισθάνεστε για την ύπαρξη του «notch» στις τελευταίες highend συσκευές (η αισθητική είναι ένα θέμα
τελείως υποκειμενικό), είναι εμφανές ότι οι
μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες το προτιμούν. Για αυτό είτε μας αρέσει είτε όχι,
μάλλον θα πρέπει σιγά σιγά να το συνηθίζουμε... Κάνεις δεν μπορεί να γνωρίζει
ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν τα σχεδιαστικά και R&D τμήματα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας,
ενώ δεν αποκλείεται ότι η μορφή που έχουν
τα smartphones μας μπορεί σε λίγα χρόνια
να αλλάξει άρδην, υιοθετώντας ενδεχομένως ένα design χωρίς την ύπαρξη bezels. Γι’
αυτό καλό θα ήταν να μην μας πιάνει τόσο
πολύ άγχος με μικρές αισθητικές προσθήκες στα smartphones.

Πέτρος Κυπραίος

34 ΚΤ AΠΡ 2018

Οι πρώτοι «κλώνοι» του iPhone X ήρθαν
από ασιατικούς budget κατασκευαστές,
με σκοπό να «κλέψουν» κάποιες πωλήσεις, στοχεύοντας τους χαμηλούς εισοδηματίες. Αυτό το έκαναν πάντα και δεν αποτελεί έκπληξη. Το παράδοξο είναι ότι αυτή
τη φορά έπεσαν στην παγίδα της αντιγραφής και σοβαροί κατασκευαστές. Ακόμα
«χειρότερα», η ίδια η Google ανακοίνωσε
ότι το επερχόμενο Android P θα είναι βελτιστοποιημένο για εφαρμογές σχεδιασμένες προς χρήση σε οθόνες με notch! Αντικειμενικά, είναι στην καλύτερη περίπτωση
ένα πειραματικό concept. Όχι μόνο δεν έχει
καμία πρακτική χρησιμότητα, αλλά αν μη
τι άλλο επιδεινώνει την εμπειρία χρήσης ενός smartphone. Το ψηφιακό περιεχόμενο
μπορεί να προσαρμοστεί σε μακρόστενο ή
και κυρτό display, αλλά αυτό πρέπει να είναι πάντα παραλληλόγραμμο. Ήδη όλο και
περισσότερες αναφορές λένε ότι στον διάδοχο του iPhone X η Apple θα το εξαλείψει,
παρ’όλο που η ίδια φυσικά το υπερασπίζεται προς το παρόν.
Δημήτρης Θωμαδάκης

ΚΩΔ.
ΚΩΔ.ΤΑΧ.:217064
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεύχος 157 • Aπρίλιος 2018 • ∆΄ Περίοδος

Cover
Story
MWC 2018

Creating
a Better Future

Συνέντευξη
Κάτια Σταθάκη
Εμπορική Διευθύντρια Εταιρικών
Πελατών Vodafone Ελλάδας
«Εστιάζουμε στην ολιστική
προσέγγιση του πελάτη»
• 5TH-GEN: στα Τρίκαλα η ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου 5G
• POINT OF VIEW: 4η Βιομηχανική Επανάσταση - η επόμενη μέρα
• IOT: ένα βήμα πριν από τη μαζική υιοθέτηση του Internet of Things

editorial

editorial3 άκρως4 point of view6 interview8
cover story14 iot22 space26 5th-gen 28 market30
prize32 persona grata34

COVER STORY

04*18

IOT

index

14

22

Στο δρόμο για το e-village
Αργά μεν, σταθερά δε, προχωράει το έργο εγκατάστασης υποδομών υψηλών ταχυτήτων στις λεγόμενες «λευκές» περιοχές, αυτό που σε άψογα ελληνικά ονομάζουμε
«Rural broadband».
Η Intracom έχει ήδη απλώσει τις οπτικές της ίνες, αν και σε μεγάλο μέρος του δικτύου έχει αποφασίσει η διασύνδεση να γίνει ασύρματα, πέφτοντας βέβαια στη γνωστή
παγίδα καθυστέρησης της αδειοδότησης κεραιών.
Βλέπετε η διοίκηση της Intracom είχε θεωρήσει, όταν ανέλαβε το έργο, ότι το θέμα
της αδειοδότησης έχει λυθεί με τον τότε νόμο Βορίδη.
Φυσικά στη χώρα των χαμένων ευκαιριών και του παντοδύναμου κρατισμού, οι ελπίδες
αυτές αποδείχθηκαν φρούδες και οι καθυστερήσεις πήραν πάλι τη δεσπόζουσα θέση
που τους αρμόζει σε αυτή τη γωνιά των Βαλκανίων.
Παρ’ όλες τις αντιξοότητες όμως, η ευρυζωνικότητα προχωρά και ήδη έχει φτάσει σε
περιοχές που πριν λίγα χρόνια ακόμα και η λήψη κινητού ήταν προβληματική.
Σήμερα, βλέπουμε το χαρακτηριστικό αυλάκι της οπτικής ίνας να διασχίζει απομονωμένους επαρχιακούς δρόμους ανάμεσα σε ρεματιές και λαγκάδια!
Ήδη το δίκτυο λειτουργεί επαρκώς, παρέχοντας ευρυζωνικές υπηρεσίες νέας γενιάς
στους πρώτους 121 οικισμούς σε αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, σε
Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα, δηλαδή σε περίπου 48.000 κατοίκους.
Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018, ακόμα 550 οικισμοί με 100.000 κατοίκους θα
μπορούν να δουν το speed test να πιάνει τρελά νούμερα και ίσως θεωρήσουν, έστω
και για λίγο, ότι είναι ισότιμοι πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Β. Ξανθάκης
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Σχέδια επί χάρτου

K

αταιγισμός έργων καταγράφεται στις προθέσεις του
Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, όπου σε δύο λίστες δημοσιεύονται
συνολικά 53 έργα πληροφορικής και επικοινωνιών που
-σύμφωνα με τον κ. Παππά- εντάσσονται στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.
Πρόκειται ομολογουμένως για μία πολύ φιλόδοξη λίστα συνολικού
προϋπολογισμού 579 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως -πέρα από την ένταξή τους
σε αυτές τις λίστες- για την ώρα παραμένουν σχέδια επί χάρτου.

Οι δύο κατάλογοι που δημοσίευσε το υπουργείο, ο ένας με 7 έργα που
αφορούν την ίδια την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και 46 έργα που
αφορούν άλλους φορείς, είναι μία πολύ ωραία συλλογή που βρίσκεται όμως
πολύ μακριά από την υλοποίηση, αφού δεν έχει εξασφαλιστεί, μέχρι τώρα,
η χρηματοδότηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία δημόσια διαβούλευση
τεύχους προκήρυξης έργου, κάτι που μπορεί να σημαίνει (εκτός αν έχουμε
κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις) ότι τα περισσότερα αναφερόμενα έργα είναι
σε επίπεδο τίτλου ή απλής περιγραφής.

δυσκολίες στη υλοποίηση, ενώ ταυτόχρονα δίνει
μεγάλη ευελιξία.

Η εμπειρία έχει δείξει ως τώρα ότι για να φθάσει ένα έργο να ωριμάσει και να προκηρυχθεί
χρειάζεται τουλάχιστον 3 μήνες από τη στιγμή
της περιγραφής του…

Σχετικά με το περιεχόμενο, έχει συνάψει συνεργασία μεταξύ άλλων με το Netflix, και φυσικά θα αποκτήσει ακόμα περισσότερη ποικιλία
αν καταφέρει -μαζί με τη Vodafone- να είναι ο
υπερθεματιστής στον διαγωνισμό για τη Forthnet.

…και δύσκολα ένας φορέας βγάζει στον αέρα
ένα έργο πληροφορικής χωρίς τις ενδεδειγμένες
προδιαγραφές.
Επίσης, η λίστα του υπουργείου είναι τόσο πολυσυλλεκτική, ώστε να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί
χαοτική.
Βλέπουμε για παράδειγμα το Συζευξις 2, που
είναι ένα ολοκληρωμένο και μελετημένο έργο,
να συγκατοικεί με το έργο «Εθνική Υποδομή
Ευφυούς Γεωργίας»…

Η άνοιξη της συνδρομητικής φαίνεται ότι
θα είναι το 2018, αφού μέσα στις επόμενες
εβδομάδες, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι
θα έχουν ο καθένας τη συνδρομητική του
πλατφόρμα.
Με το ψαλίδι έτοιμο να κόψει την κορδέλα των
εγκαινίων της δικής της τηλεοπτικής πρότασης,
βρίσκεται η Wind και το ίδιο ετοιμάζονται να
κάνουν από το Χαλάνδρι.

Με αυτές τις κινήσεις αποτυπώνεται η μεταστροφή από τις στεγανές συνδρομητικές πλατφόρμες
με τα προκαθορισμένα πακέτα και κανάλια, σε
πιο ευέλικτες λύσεις.
Όπου οι τηλεθεατές θα επιλέγουν on demand
ακόμα και μόνο μία εκπομπή, χωρίς άλλες δεσμεύσεις.

Από το Μέγαρο επίσης ετοιμάζονται για νέες
κινήσεις της που θα οδηγήσουν στο λανσάρισμα
της συνδρομητικής της τηλεόρασης ως υπηρεσία
over the top.

…το οποίο προβλέπει μερικές χιλιάδες
κεραίες, την ίδια στιγμή που στη χώρα δεν
έχουμε καν εξασφαλίσει αποτελεσματική
διαδικασία για την αδειοδότηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
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Η Wind πάντως για την είσοδό της στην τηλεόραση έχει ανακοινώσει τη συνεργασία της με
την Zappware από την οποία λαμβάνει την τεχνολογική λύση.
Ουσιαστικά θα πρόκειται για over the top υπηρεσία με τη χρήση Android TV box, που είναι
απλή σταθερή και πλήρως συμβατή λύση, χωρίς

Αργά μεν, σταθερά δε, προχωράει το έργο
εγκατάστασης υποδομών υψηλών ταχυτήτων στις λεγόμενες «λευκές» περιοχές,
αυτό που σε… άψογα ελληνικά ονομάζουμε
«Rural broadband».

Η Intracom έχει ήδη απλώσει τις οπτικές της
ίνες, αν και σε μεγάλο μέρος του δικτύου έχει
αποφασίσει η διασύνδεση να γίνει ασύρματα,
πέφτοντας βέβαια στη γνωστή παγίδα καθυστέρησης της αδειοδότησης κεραιών.
Βλέπετε η διοίκηση της Intracom είχε θεωρήσει,
όταν ανέλαβε το έργο, ότι το θέμα της αδειοδότησης έχει λυθεί με τον τότε νόμο Βορίδη.
Φυσικά στη χώρα των χαμένων ευκαιριών και
του παντοδύναμου κρατισμού, οι ελπίδες αυτές
αποδείχθηκαν φρούδες.
Οι καθυστερήσεις πήραν πάλι τη δεσπόζουσα
θέση που τους αρμόζει σε αυτή τη γωνιά των
Βαλκανίων.
Παρ’όλες τις αντιξοότητες όμως, η ευρυζωνικότητα προχωρά και ήδη έχει φτάσει σε περιοχές
όπου πριν από λίγα χρόνια ακόμα και η λήψη
κινητού ήταν προβληματική.
Σήμερα, βλέπουμε το χαρακτηριστικό αυλάκι
της οπτικής ίνας να διασχίζει απομονωμένους
επαρχιακούς δρόμους ανάμεσα σε ρεματιές
και λαγκάδια! Ήδη το δίκτυο λειτουργεί επαρκώς, παρέχοντας ευρυζωνικές υπηρεσίες νέας
γενιάς στους πρώτους 121 οικισμούς, δηλαδή
σε περίπου 48.000 κατοίκους. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018, ακόμα 550 οικισμοί με
100.000 κατοίκους θα μπορούν να δουν το speed
test να πιάνει τρελά νούμερα.

Μετά την κατάρρευση της Σύμβασης Κεντρικής Διαχείρισης μεταξύ της Forthnet και των
15 ΠΑΕ που συμμετείχαν σε αυτή, επικράτησε
ένα μπάχαλο.
Όλοι μιλάνε με όλους, ο καθένας έχει τους «δικούς του» ανθρώπους και επικρατεί το απόλυτο
χάος.
Επίσης είναι από τις λίγες φορές που έχουμε
ευθείες βολές μεταξύ των διοικήσεων των παρόχων, οι οποίοι ανταλλάσσουν εκατέρωθεν
πύρινες ανακοινώσεις, γαρνιρισμένες με ειρωνεία και απαξίωση.

Αν πάντως ήταν ΠΡΟΠΟ θα το παίζαμε τριπλή
παραλλαγή. Ψάξτε αλλού για τα «σίγουρα» διότι
μπάλα είναι και γυρίζει…

Διαβάσαμε ας πούμε για «όνειρα θερινής νυκτός», «προτάσεις που προκαλούν θυμηδία»
και για «κάποιους που πίστευαν ότι οι ενδιαφερόμενοι θα σχημάτιζαν ούρα έξω από τα γραφεία
τους».
Όλα αυτά, αποδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι
το ποδοσφαιρικό περιεχόμενο στο τηλεοπτικό
προϊόν, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι η πολυδιάσπαση των διαπραγματεύσεων με την απουσία
Κεντρικής Συμφωνίας, θα είναι πιο δαπανηρή
για τους παρόχους.
Ενώ ίσως αποδειχθεί περισσότερο δαπανηρή και
για τους καταναλωτές, οι οποίοι θα κληθούν κατά
πάσα πιθανότητα να πληρώσουν δύο παρόχους
για να ικανοποιήσουν πλήρως τις οπαδικές τους
ανάγκες.
Ίσως βέβαια από αυτή την ιστορία να προκύψει
και κάτι θετικό. Μπορεί τελικά να είναι οικονομικότερη λύση ο τηλεθεατής να αφήσει τον
καναπέ, να πάει στο γήπεδο και να ενισχύσει
απευθείας, χωρίς μεσάζοντες την ομάδα του.

Σε μάχη χαρακωμάτων έχει εξελιχθεί ο
ανταγωνισμός των συνδρομητικών παρόχων
τηλεόρασης Cosmote TV και Nova-Forthnet
για τη μετάδοση των αγώνων της Super
League για την περίοδο 2018-2019.

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, (για τον Ατρόμητο θα σας γελάσουμε…) οι οποίοι θα είναι και οι ρυθμιστές.
Υπάρχει ένα σενάριο ότι η Κάντζα έχει κα(βα)
ντζώσει τους «μεγάλους», αλλά όλα είναι πλέον
τόσο ρευστά σε αυτή την αγορά, στην οποία οι
εκπλήξεις είναι πλέον ο κανόνας.

Όπως και να έχει το πράγμα, είναι δεδομένο
ότι από αυτή την ιστορία κερδισμένη θα βγει η
Cosmote TV, καθόσον είναι οικονομικά πιο εύρωστη, ενώ δεν έχασε τίποτα, αλλά αντιθέτως, με
κάθε ΠΑΕ που θα κάνει συμφωνία, θα εμπλουτίζει
και το αθλητικό της πακέτο.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι το παιχνίδι παίζεται
στις μεγάλες ΠΑΕ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,

Ανάμεικτα συναισθήματα και απόψεις άφησε η φετινή διοργάνωση του Mobile World
Congress στους συνέδρους, εκθέτες και
δημοσιογράφους που παρευρέθηκαν στη
Βαρκελώνη, τόσο για το ύφος της, όσο και
για το περιεχόμενό της…

Όπως προκύπτει από πολλές συζητήσεις και
κουβέντες που ανταλλάξαμε με στελέχη και
συναδέλφους, τόσο από την Ελλάδα, όσο και
το εξωτερικό, όλοι θεωρούν πως η έκθεση του
2018, αποτέλεσε «σταθμό» για το 5G.
Από την άλλη πλευρά όμως, το περιεχόμενο των
keynotes και των ανακοινώσεων που προέκυψαν
από το συνεδριακό κομμάτι, αποδείχτηκε μάλλον
φτωχότερο σε σχέση με άλλοτε.
Φυσικά, όσο περισσότερες συσκευές «κουμπώνουν» πάνω σε ένα ενιαίο δίκτυο, και ανταλλάσσουν πληροφορίες, τόσο περισσότερο αυξάνονται και τα ζητήματα ασφαλείας που προκύπτουν.
Ήταν επόμενο λοιπόν, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο IT, να είχαν πολλά να πουν κι
ακόμα περισσότερα να… αντιμετωπίσουν στο
διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο του IoT.
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POINT OF VIEW

Η ελπίδα έρχεται (;)

Γράφει ο
Στέλιος Βαλτζής

Είμαστε ήδη στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018, και
οι εταιρείες του κλάδου ετοιμάζονται να κλείσουν το τρίμηνο
και να μελετήσουν τα αποτελέσματα τους. Μία διαδικασία
θρίλερ, για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, καθώς επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου να μαζέψουν παραγγελίες
και να τιμολογήσουν παραδοτέα. Μία διαδικασία που στο
τέλος της θα δώσει το στίγμα της υπόλοιπης χρονιάς, αν και
το οικονομικό έτος κάθε εταιρείας μπορεί να προσδιορίζεται
διαφορετικά (για παράδειγμα η Cisco βρίσκεται ήδη στο Q3
του δικού της). H ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών έχει
στιγματιστεί τα τελευταία χρόνια από μία καθήλωση η οποία
οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, με σημαντικότερους
την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την έλλειψη
στρατηγικών επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα
στο πλαίσιο αυτό, με ενδιαφέρον είδαμε ότι ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
Νίκος Παππάς, ανακοίνωσε την «ανάσταση του Λαζάρου»,
δηλαδή την απόφαση να ενταχθεί το Σύζευξις 2 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Από μόνο του, το Σύζευξις 2, εκτός ότι εξοικονομεί ένα μεγάλο μέρος του τηλεπικοινωνιακού κόστους του Δημόσιου
Τομέα, είναι και μία τονωτική ένεση στα αποτελέσματα των
σημαντικότερων εταιρειών του κλάδου, καθώς περισσότερο
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από μισό δισ. ευρώ θα διοχετευθεί στα ταμεία των αναδόχων, ενώ το κράτος θα επιτύχει μία αρκετά σημαντική
εξοικονόμηση που θα οδηγήσει στην επιστροφή της επένδυσης (payback) μέσα σε περίπου πέντε χρόνια, ίσως και
γρηγορότερα κατά κάποιους αναλυτές.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οικονομία κάνει κύκλους και
όποια κεφάλαια διοχετεύονται σε αυτήν, κυκλοφορούν με
διαφορετικούς τρόπους, είτε σε μισθοδοτικό κόστος, είτε
σε φορολογία, είτε σε προμήθεια υπηρεσιών, αναλωσίμων
και λοιπών, από τρίτους. Συνεπώς, η άμεση εκκίνηση αυτού
του έργου, μόνο ως ένα πραγματικά ελπιδοφόρο μήνυμα θα
μπορούσε να ερμηνευτεί, κατ’αρχάς ευχόμενοι να ανακοπεί
το ρεύμα μείωσης της απασχόλησης στον κλάδο, αλλά και
για να εκσυγχρονιστεί (ως ένα βαθμό) η λειτουργία του Δημοσίου. Επίσης, ευχόμενοι να μην είναι απλά άλλη μία εξαγγελία και να εξευρεθούν οι πόροι για τη χρηματοδότηση του
έργου. Αν μέχρι να γίνει αυτό πρέπει να δούμε την επόμενη
μέρα, δεν μπορεί να είναι άλλη από την συζήτηση για το 5G
αλλά και την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Αν ανατρέξετε
στις αναφορές της δημοσιογραφικής αποστολής της Smart
Press στο φετινό MWC, θα διαπιστώσετε ότι η εξέλιξη στα
Δίκτυα 5ης Γενιάς είναι πλέον κοινός τόπος, ιδίως μετά την
ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης του σχετικού προτύπου

στις αρχές του έτους. Δεν μπορούμε παρά να δούμε με
αισιοδοξία το γεγονός ότι οι σχετικοί διάλογοι στο επίπεδο
της πολιτικής ηγεσίας έχουν ξεκινήσει. Η στήλη έχει γνώση
ενημερώσεων αλλά και πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί
από θεσμικούς παράγοντες ώστε να αντιμετωπιστούν τα
θέματα που τίθενται για την ανάπτυξη του 5G στην Ελλάδα.
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν και είναι ελπιδοφόρο
το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι αρμόδιοι εντάσσουν
στην ατζέντα τους την μετάβαση στα δίκτυα πέμπτης γενιάς,
πολλά ακανθώδη θέματα εξακολουθούν να μένουν άλυτα
για χρόνια. Ευχή μας είναι να λυθούν πριν από την έλευση
των δικτύων έκτης γενιάς.
Σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί μιλάμε τόσο πολύ
για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς και τι καινούργιο θα μας
φέρουν, προσέξτε που θα απευθύνετε την ερώτηση. Αν
ρωτήσετε έναν τεχνοκράτη μηχανικό, θα σας πει: «πολύ
γρήγορο mobile Internet και πολύ μικρό round trip delay».
Αν ρωτήσετε έναν οραματιστή του χώρου, θα σας μιλήσει
για έναν υπέροχο κόσμο νέων υπηρεσιών που, προς το
παρόν, βλέπουμε ως ένα βαθμό σε ταινίες του Hollywood.
Ρωτώντας εμάς, θα σας πούμε ότι το 5G είναι ο δρόμος για
την ελπίδα στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, που θα δώσει
τη δυνατότητα να αναπτυχθούν νέοι κλάδοι οικονομίας αλλά
και νέοι ορίζοντες στους υφιστάμενους. Ναι, το 5G είναι
η «ελπίδα που έρχεται». Είναι η ελπίδα για την ανάπτυξη

παραδοσιακών κλάδων όπως του Τουρισμού, της Ναυτιλίας
και των Μεταφορών. Είναι όμως και ένα βασικό συστατικό
της δημιουργίας νέων οικοσυστημάτων, όπως της ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, προσβάσιμων από
οποιαδήποτε συσκευή, κινητή και σταθερή, της δημιουργίας
και αξιοποίησης των δεδομένων, της ψηφιοποίησης του
προϊόντος του πολιτισμού μας, αλλά και πολλών άλλων
κλάδων. Ναυαρχίδες όμως, κατά τη γνώμη μας, θα είναι η
4η Βιομηχανική Επανάσταση και το FinTech. Αν όλα αυτά σας
ακούγονται παράξενα, δεν έχετε παρά να παρακολουθείτε
από κοντά όσα ετοιμάζονται και ετοιμάζουμε.
Μέσα από τη δύσκολη χρονική περίοδο που περνάμε, βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας τον τρόπο που θα ξαναμπούμε σε μία περίοδο θετικών εξελίξεων. Χρειάζεται ωστόσο
εκτός από τόλμη, και αρετή. Αρετή να συνεργαστούμε, όλοι
οι εμπλεκόμενοι φορείς, από το επίπεδο της Κυβέρνησης
και των Ανεξαρτήτων Αρχών, των Θεσμικών Φορέων και
των επιμέρους προμηθευτών, μέχρι το επίπεδο του μέσου
χρήστη. Τόλμη να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα
χωρίς παρελκυστικές τακτικές και χωρίς φανφάρες. Τόλμη
να αφήσουμε πίσω μας λυμένα, όποια θέματα. Διαφορετικά,
οι τυμπανιστές και οι κωπηλάτες θα λιγοστεύουν διαρκώς,
τα καράβια θα χάνονται και η Ιθάκη θα μείνει ένα μακρινό
όνειρο. Εμείς όμως προτιμούμε να οραματιζόμαστε ότι ίσως
αυτή τη φορά να είμαστε οι πρωτοπόροι κι όχι οι ουραγοί.
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INTERVIEW

Κάτια Σταθάκη
ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΠΕΛΑΤΏΝ VODAFONE ΕΛΛΆΔΑΣ
Πλαισιώνοντας, εδώ και λίγο καιρό, την παρουσία της σε διεθνές επίπεδο με
νέα εταιρική ταυτότητα, αλλά και με στρατηγική τοποθέτηση που αναδεικνύει την
πεποίθηση της ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές
υπηρεσίες θα διαδραματίσουν θετικό ρόλο, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα
ζωής των ανθρώπων στον κόσμο, η Vodafone δηλώνει «έτοιμη» να σταθεί δίπλα στους
πελάτες της, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
Η Κάτια Σταθάκη, Εμπορική Διευθύντρια Εταιρικών Πελατών της Vodafone Ελλάδας,
μιλά στο InfoCom για την αφομοίωση των τεχνολογικών εξελίξεων από την εγχώρια
αγορά, αλλά και για το πόσο «έτοιμοι» είναι οι εταιρικοί -και όχι μόνο- πελάτες της
εταιρείας, για ένα «μέλλον που... συναρπάζει»!



Συνέντευξη στον
Ανδρέα Καραντώνη

I.C.: Πώς βλέπετε την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά;
Τι ζητούν οι Business πελάτες, πέραν από τη φωνή και το
Internet;
Κ.Σ.: Τους τελευταίους μήνες, παρατηρείται μία σταθερότητα στην αγορά. Οι εταιρείες, πλέον έχουν στο μυαλό τους
την εξωστρέφεια και αναζητούν τρόπους αξιοποίησης της
τεχνολογίας, για να πάνε μπροστά. Υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης, ωστόσο το ζητούμενο είναι να κινηθεί η κατάσταση
λίγο πιο έντονα και πιο μαζικά.
Σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν πελάτες που είναι «παραδοσιακοί» και δυσκολεύονται να δουν την επόμενη ημέρα,
καθώς δίνουν προτεραιότητα κατ’ αρχήν στην επιβίωση των
επιχειρήσεών τους στην αγορά. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που αντιλαμβάνονται τη δύναμη και τη
μαγεία του Internet και ως εκ τούτου, ζητούν πολύ υψηλές
ταχύτητες, αλλά άλλες υπηρεσίες, όπως IoT, Cloud και
Business WiFi, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να είναι πιο
εξωστρεφείς απέναντι στον δικό τους πελάτη.
I.C.: Με ποιους τρόπους ανταποκρίνεται η Vodafone στις
συγκεκριμένες ανάγκες;
Κ.Σ.: Η Vodafone διαθέτει ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών
για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες όλων των πελατών της, είτε πρόκειται για τη δική
τους εσωτερική λειτουργία είτε για τους δικούς τους πελάτες. Για παράδειγμα, μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν
παρουσία στο εξωτερικό, μπορούν να έχουν εύκολη διασύνδεση με όλα τα σημεία του κόσμου, μέσω του διεθνούς
δικτύου της Vodafone.
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Απευθυνόμενη σε μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, η
Vodafone διαθέτει λύσεις που προσαρμόζονται ανάλογα με
τις ανάγκες τους, παρέχοντας ευελιξία, μεταξύ άλλων, και
στο κοστολογικό μοντέλο των υπηρεσιών τους. Επιπλέον,
αξίζει να αναφερθεί, διότι ενίοτε το ξεχνάμε, ότι ένα από
τα πιο σημαντικά πράγματα για τους εταιρικούς πελάτες
είναι η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Όση τεχνολογία
και αν μπει στη ζωή μας και όσο «διαβασμένος» και αν είναι
ένας πελάτης, πάντοτε θα χρειάζεται έναν συνεργάτη που
θα είναι δίπλα του, θα τον καταλαβαίνει και θα ανταποκρίνεται γρήγορα σε όποια ανάγκη παρουσιαστεί. Επομένως,
η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση είναι εξ ίσου σημαντική
με την τεχνολογία.
I.C.: Πώς βλέπετε το IoT ως εργαλείο για τις σύγχρονες
επιχειρήσεις και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα αλλάξει όχι
μόνο την τηλεπικοινωνιακή αγορά, αλλά όλες τις αγορές;
Κ.Σ.: Στον χώρο του IoT η Vodafone, συνολικά έχει πάρα
πολύ καλές επιδόσεις και ειδικότερα στην ελληνική αγορά,
μέσω της Zelitron, μιας θυγατρικής εταιρείας της Vodafone
Ελλάδας. Το IoT, όντως, αλλάζει άρδην το επιχειρησιακό
μοντέλο και τον τρόπο λειτουργίας μίας επιχείρησης, καθώς
– πέραν της μείωσης του κόστους - καθιστά εφικτή την αλλαγή όλων των εσωτερικών της διαδικασιών. Ένα από τα πιο
χαρακτηριστικά παραδείγματα πελατών μας είναι τα εκπαιδευτήρια «ΠΑΛΛΑΔΙΟ», τα οποία υιοθέτησαν την υπηρεσία
«Fleet Control» της Vodafone, με σκοπό να εξορθολογήσουν
το κόστος, μέσα από την καλύτερη διαχείριση του στόλου.
Σήμερα, τα εκπαιδευτήρια με τη βοήθεια της Vodafone,
έχουν διαθέσει στους γονείς ένα application, μέσω του
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οποίου μπορούν να παρακολουθούν το γεωγραφικό στίγμα
του σχολικού λεωφορείου σε πραγματικό χρόνο. Επομένως,
μιλάμε πια για εμπειρία του δικού τους, τελικού πελάτη κι
όχι απλά για μία διαδικασία κοστολογικού ελέγχου. Πλέον,
η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται σε πολλούς πελάτες
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με εξοπλισμό ελληνικής
κατασκευής της Zelitron και SIM της Vodafone. Και αυτό μας
κάνει υπερήφανους, διότι είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή Ελλάδα και υπό τις παρούσες συνθήκες να εξάγουμε
τεχνογνωσία και τεχνολογία.
I.C.: Ποια είναι η σημασία των επενδύσεων σε τεχνολογίες
NB-IoT;
Κ.Σ.: Το NB-IoT έρχεται να «εκδημοκρατίσει» το IoT. Αυτή
τη στιγμή οι συσκευές IoT είναι σχετικά ακριβές. Με την
τεχνολογία NB-IoT αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η τιμή
τους, αλλά και το μέγεθός τους, κάτι που θα κάνει την
εγκατάστασή τους σε μεγάλες ποσότητες ευκολότερη.
Επίσης, καθώς το NB-IoT αξιοποιεί ένα τμήμα του φάσματος
που έχει εξαιρετική διατρητική ικανότητα, μπορεί εύκολα να
εγκατασταθεί σε δυσπρόσιτα σημεία. Έτσι, εκτιμούμε ότι
θα εφαρμοστεί μαζικά από εταιρείες ενέργειας, ύδρευσης
κ.λπ. Δεν σας κρύβω ότι στο εξωτερικό η Vodafone ήδη
έχει συνάψει συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες ύδρευσης
για την παροχή λύσεων μέτρησης ύδατος. Πιστεύουμε ότι
μία πληθώρα από ανάλογες υλοποιήσεις IoT θα γνωρίσουν
σημαντική άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από τα
ασύρματα δίκτυα των εταιρειών. Σύντομα θα ζήσουμε μία
εποχή όπου τα πάντα θα είναι διασυνδεδεμένα.
I.C.: Ποια είναι η άποψή σας για το οικοσύστημα του IoT
στην Ελλάδα, σήμερα;
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Κ.Σ.: Η εγχώρια αγορά του IoT δεν είναι ακόμα ώριμη, υπό
την έννοια ότι δεν υπάρχει αποδοχή των λύσεων IoT από το
σύνολο των εταιρειών. Παρατηρούμε, επίσης, ότι αρκετές
εταιρίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα για το
τι μπορεί να τους προσφέρει το IoT. Για παράδειγμα, η
εφαρμογή Fleet Control μπορεί να έχει διαφορετική χρήση
για κάθε πελάτη - είτε για τον έλεγχο του στόλου και των
οδηγών είτε, στην περίπτωση μεταφοράς δεμάτων, για να
προσφέρει καλύτερη εμπειρία στον δικό του τελικό πελάτη,
παρέχοντάς του τη δυνατότητα να παρακολουθεί ανά πάσα
στιγμή πού βρίσκεται το δέμα του και πότε θα παραδοθεί.
Το δύσκολο, λοιπόν είναι να καταλάβει κανείς ποια είναι η
ανάγκη του πελάτη και ποιες είναι οι λειτουργίες που μπορεί να βελτιώσει. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς λειτουργούμε
πάρα πολύ οργανωμένα και καθετοποιημένα, προκειμένου
να έχουμε τη βέλτιστη ανταπόκριση των πελατών μας. Παράλληλα, υπάρχει κι ένα οικοσύστημα από startups, τα οποία
αναπτύσσουν εφαρμογές IoT, που μπορούν να εγκατασταθούν πάνω στις πλατφόρμες και τις υποδομές των παρόχων τηλεπικοινωνιών. Εμείς ως Vodafone, με τη θυγατρική
εταιρεία μας Zelitron, αναπτύσσουμε εφαρμογές που έχουν
σχέση με το asset management - το πρώτο και πιο σημαντικό
για μία εταιρεία. Ωστόσο, πάντοτε εξετάζουμε όλες τις πιθανές συνέργειες με εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται
στο δικό μας κάθετο τομέα του asset management. Ας μην
ξεχνούμε ότι οι εφαρμογές IoT αυξάνονται εκθετικά, άρα
κάποια στιγμή θα δούμε μία πλατφόρμα αντίστοιχη του app
store, από όπου θα αγοράζει κανείς ΙοΤ applications. Συμπερασματικά, πιστεύω ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή,
όμως καθώς η ιστορία έχει δείξει ότι ζούμε σε μία χώρα
που αφομοιώνει πολύ γρήγορα την τεχνολογία, θεωρώ πως
θα πάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο βήμα.

I.C.: Ποια είναι η αποδοχή του Cloud και εν γένει των νέων
τεχνολογιών από τις σημερινές επιχειρήσεις;
Κ.Σ.: Υπάρχουν πελάτες μας που παρακολουθούν τις
τεχνολογικές εξελίξεις και είναι ενημερωμένοι για όλες
τις καινοτομίες. Έτσι, έρχονται πολύ πιο εύκολα κοντά
μας και ζητούν περισσότερες πληροφορίες είτε για Cloud
υπηρεσίες είτε για IoT υπηρεσίες. Θα έλεγα, ωστόσο, ότι
το μεγαλύτερο τμήμα των πελατών μας ακόμα διατηρεί
κάποιες επιφυλάξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει
να πηγαίνεις βήμα-βήμα. Προφανώς, δεν μπορείς να προτείνεις σε έναν διστακτικό πελάτη το καθολικό outsource
των αρχείων και των υπηρεσιών του στο Cloud. Αντίθετα,
πρέπει προχωράς με μία λογική που θα τον βοηθήσει να
κατανοήσει ότι το Cloud είναι ένα εργαλείο διαθέσιμο ανά
πάσα στιγμή και είναι εξ ίσου ασφαλές με τις υφιστάμενες
υποδομές του. Το πλέον σημαντικό για το Cloud -κάτι που
έχουν αντιληφθεί στο σύνολό τους τα eshop στην Ελλάδαείναι η δυνατότητα της ευελιξίας. Ένα δυνατό online shop
σήμερα λαμβάνει περίπου 3.000 με 4.000 concurrent hits
κατά τις ώρες αιχμής. Όταν αυτό πολλαπλασιαστεί επί 20
φορές, όπως σε μία «Black Friday» ή κατά τη διάρκεια της
εορταστικής περιόδου, ένα eshop θα χρειάζεται πολλαπλάσια υπολογιστική ισχύ για να υποστηρίξει τους πελάτες
του. Όταν έχεις τους πόρους σου εντός της εταιρείας,
είναι αδύνατο να διαθέσεις τόσο μεγάλη υπολογιστική ισχύ,
καθώς το κόστος για τους servers είναι δυσπρόσιτο. Εμείς
διαθέτουμε τους ανάλογους server και παρέχουμε υπολογιστική ισχύ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.
Μπορώ να πω με υπερηφάνεια ότι τα μεγαλύτερα ελληνικά
eshop είναι πελάτες μας.
I.C.: Ποιες νέες υπηρεσίες και καινοτομίες για τις επιχειρήσεις να περιμένουμε από τη Vodafone;
Κ.Σ.: Σίγουρα στο IoT θα βλέπουμε συνέχεια εξελίξεις και
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Σε ότι αφορά τις καινοτομίες,
θα έλεγα ότι θα εστιάσουν περισσότερο στον τρόπο με
τον οποίο γίνεται η προσέγγιση του πελάτη και όχι τόσο
στα ίδια τα προϊόντα. Άλλωστε, σήμερα είναι εξαιρετικά
δύσκολο για μία εταιρία να δημιουργήσει κάποια φοβερή
τεχνολογική καινοτομία που δεν θα μπορεί να αναπτύξει
ένας developer σε κάποια άλλη γωνιά του πλανήτη. Γι’ αυτόν
τον λόγο πιστεύω ότι οι καινοτομίες στις μέρες μας είναι
σημαντικό να στοχεύουν στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών και προσέγγισης του πελάτη. Προϊόντα και εταιρείες
υπάρχουν πολλά. Εμείς, έχοντας state of the art προϊόντα και
πλεονέκτημα σε τομείς, όπως το IoT, θα εστιάσουμε στην
ολιστική προσέγγιση του πελάτη και στη σωστή ομαδοποίηση των προϊόντων ανά κατηγορία πελάτη ή ακόμα και ανά
πελάτη. Θεωρώ ότι αυτός είναι τελικά ο παράγοντας που
θα οδηγήσει τις εξελίξεις, μέσα από την προσωποποιημένη
εξυπηρέτηση.

I.C.: Πού βρισκόμαστε αναφορικά με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών εταιρειών και σε ποιο βαθμό
έχουν προχωρήσει οι υπηρεσίες σύγκλισης;
Κ.Σ.: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μία πολύ μεγάλη
συζήτηση. Σήμερα, υπάρχουν εταιρείες που έχουν «γεννηθεί» στον ψηφιακό κόσμο και άλλες που προσπαθούν να
τις φτάσουν. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολύς ακόμη
δρόμος για την πλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Ένα παράδειγμα, που βλέπουμε καθημερινά, είναι ο φόβος
πολλών καταναλωτών να πραγματοποιήσουν μία αγορά
online πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα. Δεδομένου λοιπόν
ότι το ψηφιακό αποτύπωμα αποτελεί έναν βασικό πυλώνα για
αυτόν τον μετασχηματισμό, πιστεύω ότι έχουμε πολύ ακόμη
δρόμο μπροστά μας. Βέβαια, γίνεται μεγάλη προσπάθεια.
Εταιρείες όπως το «Beat», είναι πλήρως ψηφιακές και παρέχουν υπηρεσίες μέσω κινητού. Άλλωστε και η Vodafone
εστιάζει κατά προτεραιότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό
σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι το digital είναι το μέλλον.
Οι υπηρεσίες σύγκλισης έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο και θα έλεγα ότι η Vodafone έχει οδηγήσει τις
εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, το
Vodafone One Net, όπου το κινητό και το σταθερό τηλέφωνο γίνονται πραγματικά ένα, είναι η απόλυτη υπηρεσία
σύγκλισης και μία αποκλειστική καινοτομία της Vodafone.
I.C.: Πείτε μας δυο λόγια για το Vodafone One Net. Ποια
είναι η αποδοχή του από τους πελάτες σας;
Κ.Σ.: Υπάρχουν πελάτες που βλέπουν την αντικατάσταση
του τηλεφωνικού κέντρου από κάποια υπηρεσία σύγκλισης,
όπως το One Net, ως μία πολύ μεγάλη ευκαιρία. Άλλωστε,
δεν είναι τυχαίες οι εξαγορές που γίνονται αυτή τη στιγμή
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στην κόσμο, όπως αυτή της BroadSoft από τη Cisco. Στο
μέλλον, δύσκολα θα πωλείται hardware on premise, καθώς
θα είναι λίγοι οι λόγοι που θα δικαιολογούν αυτήν την επιλογή. Συνήθως, αυτοί που δυσκολεύονται να προχωρήσουν σε
τέτοιου είδους αλλαγές είναι πιο παραδοσιακοί οργανισμοί,
όπως, για παράδειγμα, οι μεγάλες τράπεζες. Σε αυτόν τον
τομέα, η Vodafone είναι ήδη πάρα πολύ μπροστά, διαθέτοντας υπηρεσίες σύγκλισης και τηλεφωνικού κέντρου στο
Cloud σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην πράξη, το να μπορεί
να πάρει σήμερα μία εταιρία μία υπηρεσία, όπως το virtual
τηλεφωνικό κέντρο «as a service», είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον αγοράς.
Σκεφτείτε, ότι, εάν ο μέσος όρος ζωής ενός τηλεφωνικού
κέντρου στο εξωτερικό είναι 5 χρόνια, στην Ελλάδα αυτή τη
στιγμή είναι 7, 10 ή και περισσότερα χρόνια, ακριβώς γιατί
μία επιχείρηση δεν μπορεί εύκολα να «σηκώσει» το κόστος
της επένδυσης για την αντικατάστασή του. Το να μπορείς
όμως να έχεις την ευελιξία να πληρώνεις το τηλεφωνικό
σου κέντρο με το μήνα και να μπορείς να αυξομειώνεις την
υπηρεσία που λαμβάνεις, ανάλογα με τις ανάγκες σου, και
με απλό τρόπο, είναι το ζητούμενο σε μία εποχή που όλα μεταβάλλονται. Το Vodafone One Net δείχνει, λοιπόν, ακριβώς
προς τα πού οδεύει αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού.
I.C.: Ποια είναι τα σχέδιά σας για την περαιτέρω εξωστρέφεια των εταιρειών;
Κ.Σ.: Ο πιο σημαντικός τρόπος για να επιτύχει η εξωστρέφεια είναι να καταλάβει ένας πελάτης τις καινούριες τεχνολογίες και να κατανοήσει τα οφέλη από τη χρήση τους.
Ο τρόπος που η κάθε τεχνολογία λειτουργεί, ίσως να μην
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τον δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθώς δεν είναι κατ’ ανάγκη
δουλειά του επαγγελματία να κατανοήσει τις ίδιες τις τεχνολογίες. Και αυτό διότι αντιμετωπίζει πολύ πιο σοβαρά
ζητήματα, που τον απασχολούν στην καθημερινότητά του,
όπως το να επιτύχει τον επιθυμητό κύκλο εργασιών, να
είναι εν τάξει με τις υποχρεώσεις του κτλ. Η επιτυχία είναι
συνυφασμένη με την εξωστρέφεια και εμείς είμαστε δίπλα
στις επιχειρήσεις, αρωγοί τον καθημερινό αγώνα τους προσφέροντας νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσία.
I.C.: Πώς προσεγγίζετε τις κάθετες αγορές; Αναπτύσσετε
συγκεκριμένα προϊόντα για κάθε αγορά, κάνοντας προσαρμογές και προσφέροντας συνδυαστικές λύσεις ανάλογα με
τις ανάγκες του πελάτη;
Κ.Σ.: Εάν δεν προσεγγίσεις σήμερα σωστά τις κάθετες
αγορές -ειδικά για τις καινούριες υπηρεσίες- είναι δύσκολο
να προχωρήσεις μπροστά. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχουν πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες cloud, που έχουν
διαφορετική χρήση για τον κάθε πελάτη. Για κάποιον μπορεί
να είναι σημαντικό το disaster recovery, για κάποιον άλλον το
backup, ενώ για κάποιον τρίτο η δυνατότητα αυξομείωσης
της υπολογιστικής ισχύος. Έτσι, προσεγγίζουμε τους πελάτες μας με στοχευμένο marketing, έρευνες και ανάλυση της
πελατειακής μας βάσης, προκειμένου να βλέπουμε κάθε
φορά τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται. Στην ουσία
ο πελάτης μάς καθοδηγεί με βάση τις ανάγκες του – δεν
προσπαθούμε εμείς να τον καθοδηγήσουμε. Βλέπουμε,
λοιπόν, ότι κάποιες κάθετες αγορές χρειάζονται ένα συγκεκριμένο συνδυασμό προϊόντων που πληρούν τις ανάγκες
τους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε.

I.C.: Πρόσφατα ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση
της Cyta Ελλάδος. Ποιο είναι το return on investment που
αναμένετε από τη συγκεκριμένη επένδυση, και πόσο θα
βοηθήσει σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως π.χ.
στον ξενοδοχειακό κλάδο;
Κ.Σ.: Η εξαγορά της Cyta Ελλάδος, η οποία πρέπει πρώτα
να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, σίγουρα θα είναι μία
θετική εξέλιξη τόσο για την αγορά των τηλεπικοινωνιών όσο
και για τη Vodafone ειδικότερα. Θεωρούμε ότι θα ενισχύσει
την πελατειακή μας βάση και το δίκτυό μας, ενώ θα αποτελέσει ευκαιρία για τους εργαζομένους των δύο εταιρειών
να ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους, να αναδείξουν το
ταλέντο και την εμπειρία τους, αλλά και να εμπλουτίσουν
τις δεξιότητές τους.
I.C.: Το ενδεχόμενο επέκτασης της δραστηριοποίησης σας
σε άλλους τομείς, όπως π.χ. η ενέργεια, είναι κάτι που
εντάσσεται στο πλάνο της εταιρείας;
Κ.Σ.: Η Vodafone ξεκίνησε από την κινητή τηλεφωνία, στη
συνέχεια εισήλθε στη σταθερή τηλεφωνία κι έπειτα στο
IoT, το Cloud και την συνδρομητική τηλεόραση. Ήδη συνεργαζόμαστε με μεγάλη εταιρεία παροχής ενέργειας για
την πώληση υπηρεσιών ενέργειας από τα καταστήματά
μας αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται πιθανό να φτάσουμε
κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον να προμηθεύουμε οι
ίδιοι με δικές μας υπηρεσίες ενέργειας τους καταναλωτές.
Ως Vodafone προτιμούμε να διαθέτουμε τις τεχνολογικές
λύσεις business IoT για τη διαχείριση και μέτρηση π.χ. του
φυσικού αερίου σε κάποια επιχείρηση, παρά να διαθέτουμε
οι ίδιοι το φυσικό αέριο. Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, έχουμε αρκετές εξωτερικές συνεργασίες σε διάφορους τομείς.
Για παράδειγμα, στον τομέα της ασφάλειας συνεργαζόμαστε με τη Cyber Rescue, έναν οργανισμό με παγκόσμιο

αποτύπωμα και μεγάλη αξιοπιστία, η οποία μας δίνει τις
καλύτερες πρακτικές για το πώς πρέπει να αναπτύσσουμε
τα προϊόντα μας και να προσεγγίσουμε τους πελάτες μας
σε σχέση με το Security. Άλλωστε, η ασφάλεια έχει πάρα
πολύ μεγάλη σχέση και με τα δίκτυα της κινητής και της
σταθερής, το cloud και το IoT.
Δεν μπορείς να είσαι ολιστικός πάροχος τεχνολογικών
υπηρεσιών, αν δεν έχεις και τέτοιου είδους συνεργασίες,
οι οποίες εμπλουτίζουν τις υπηρεσίες σου με τις βέλτιστες
πρακτικές.
I.C.: Δραστηριοποιείστε πολλά χρόνια στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών. Πως βιώνετε μέσα στο χρόνο όλες τις
αλλαγές που έχουν επέλθει στον κλάδο και ειδικότερα με
την έλευση τεχνολογιών όπως το 5G, το IoT, το A.I. κ.ά.;
Κ.Σ.: Βρίσκομαι στη Vodafone και τις τηλεπικοινωνίες πάρα
πολλά χρόνια. Η αγορά μας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία
χρόνια. Τα πράγματα επιταχύνονται. Η Vodafone πιστεύει
ότι το μέλλον θα είναι συναρπαστικό και θέλει να είμαστε
έτοιμοι γι’ αυτό. Αυτό ακριβώς έρχονται να κάνουν οι νέες
τεχνολογίες. Το IoT, που είναι ένας καινούριος, θαυμαστός
κόσμος που ανοίγεται μπροστά μας, το 5G που θα εκμηδενίσει τις καθυστερήσεις στην αποστολή των δεδομένων, ώστε
αυτόνομα οχήματα να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια
στους δρόμους, το Virtual και το Augmented Reality, η τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνολογίες που θα φέρουν εκπληκτικές
αλλαγές στη ζωή μας.
Προσωπικά, κρατάω το θετικό κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι αυτό
μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά στη ζωή μας. Πάντα
θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία υπέρ του
ανθρώπου και θεωρώ ότι εμείς στη Vodafone το καταφέρνουμε πολύ καλά.

Η Κάτια Σταθάκη είναι Εμπορική Διευθύντρια Εταιρικών
Πελατών της Vodafone Ελλάδας από το 2016. Εντάχθηκε
στο δυναμικό της εταιρείας το 2002, αναλαμβάνοντας διάφορους διοικητικούς ρόλους στις διευθύνσεις Consumer
και Enterprise, όπως Head of Corporate, VGE & Enterprise
Solutions, Enterprise Segment Senior Manager, Customer base
Management Senior Manager, Group product Manager Postpaid
& Fixed. Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και έκανε MBA στο Henley
Management College.
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MWC 2018: Creating
a Better Future

Χρονιά ορόσημο για τα δίκτυα 5ης γενιάς


Γράφει o
Ανδρέας Καραντώνης

Το Mobile World Congress αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά
την έκθεση - σταθμό για τις τεχνολογικές λύσεις, υπηρεσίες
και εφαρμογές του mobile -και όχι μόνο- οικοσυστήματος. Τα
επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, μιας
και περισσότεροι από 2.400 εκθέτες, 107.000 επισκέπτες
και πάνω από 3.500 εκπρόσωποι του Τύπου από όλο τον
κόσμο, κατέκλεισαν τις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού
κέντρου Fira Europa.
Μπορεί φέτος να έλειπε το «next big thing», που να ξεχώριζε σε σχέση με άλλα elements του συνεδρίου, όπως
π.χ. το Artificial Intelligence που είχε έντονη παρουσία
την περσινή χρονιά, ωστόσο αυτό που είδαμε, ήταν μία
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στροφή στην ολιστική και ώριμη προσέγγιση του 5G και
του IoT. Ο δρόμος για τη «δημιουργία ενός καλύτερου
μέλλοντος», τίτλος που επέλεξαν και οι διοργανωτές της
GSMA, περνάει απαραίτητα μέσα από το 5G, αφού πρόκειται
για μία τεχνολογία που θα μετασχηματίσει άρδην τη ζωή,
την εργασία και τη διασκέδασή μας.
Οι κατασκευαστές, στο σύνολό τους, «κατέβηκαν» στην
αρένα με πλήρες portfolio υπηρεσιών 5ης γενιάς, από
την υποδομή μέχρι το modem του σπιτιού, ενώ η διάχυση
του IoT σε όλα τα μήκη και πλάτη του Fira Europa, ήταν
εμφανής. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, από την άλλη,
με λιγότερο «σκεπτικισμό» από άλλες χρονιές, φαίνονται

έτοιμοι για επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, θέτοντας
στόχο την εμπορική εφαρμογή 5G για το 2020.
Εξ άλλου, διασυνδεδεμένες συσκευές, αυτοκίνητα, κοσμήματα και πολλά ακόμα στοιχεία που προορίζονται να
ενταχθούν στην καθημερινότητά μας στο άμεσο μέλλον,
παρουσιάστηκαν σε πολλά από τα εκθεσιακά περίπτερα. Σε
αντιδιαστολή με παλαιότερες, και κυρίως με την αντίστοιχη
περσινή έκθεση, τα live demos έδωσαν τη θέση τους σε
πραγματικά cases, τα οποία ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία.
Όπως γίνεται αντιληπτό, βέβαια, όσο περισσότερες συσκευές
«κουμπώνουν» πάνω σε ένα ενιαίο δίκτυο, επικοινωνούν
μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες, τόσο περισσότερο
αυξάνονται και τα ζητήματα ασφαλείας που προκύπτουν.
Ήταν επόμενο λοιπόν, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται
τόσο στο IT όσο και στο Physical Security, να είχαν πολλά
να πουν, και ακόμα περισσότερα να… αντιμετωπίσουν στο
διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο του IoT.

Επιτυχημένα, συγκρινόμενα με τα τελευταία χρόνια, ήταν και
τα άλλα δύο side events που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
του MWC, Show Stoppers και Mobile Focus, αντίστοιχα.
Παρ’όλα αυτά, μετά την «κοιλιά» που έκαναν αμφότερα,
τα δύο προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρχε άλλο περιθώριο
για… παρακάτω. Η άνοδος ή η τελική πτώση, φάνταζαν
ως οι μόνες πιθανές ρεαλιστικές εξελίξεις.
Η αλήθεια είναι πάντως πως για κάποιον «ανυποψίαστο»,
μία βόλτα στα halls, δημιουργούσε ψευδαίσθηση αναφορικά
με τα δίκτυα 5ης γενιάς, στη λογική ότι είναι τόσο κοντά,
ώστε από αύριο το πρωί, όλα γύρω μας θα «τρέχουν» με
ταχύτητες 5G. Πρακτικά, όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά για
την ακρίβεια, θα περάσουν πολλά χρόνια ακόμα για να
βιώσουν οι κοινωνίες τα οφέλη της έλευσης της νέας
γενιάς δικτύων. Ιδίως στην Ευρώπη, όπου φαίνεται να
μένει σαφώς πίσω σε σχέση με Άπω Ανατολή και Η.Π.Α.
σε ότι αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις και κυρίως τα
βήματα προς το 5G.

Εξ ίσου σημαντικές ήταν και ήταν οι λύσεις που παρουσιάστηκαν -ενδεχομένως για πρώτη φορά τόσο ολοκληρωμένες- σε επίπεδο καθέτων αγορών, που μπορούν να
λειτουργήσουν ως new revenue generators, με αιχμή του
δόρατος, τη ναυτιλία.

Στον δρόμο για το 5G

Από την άλλη πλευρά όμως, το περιεχόμενο των keynotes
και των ανακοινώσεων που προέκυψαν από το συνεδριακό
κομμάτι, αποδείχτηκε μάλλον φτωχότερο σε σχέση με άλλοτε, με εξαίρεση τη Formula 1, ένα από τα μεγαλύτερα
εμπορικά γεγονότα παγκοσμίως, που επέλεξε το MWC
2018 για να ανακοινώσει το λανσάρισμα του δικού της
προϊόντος τηλεοπτικής αναμετάδοσης, F1 TV Pro καθώς
και το πρόγραμμα «Women4Tech» που έδωσε μία διαφορετική νότα στο συνέδριο.

Με τις τεχνολογίες και τον καθορισμό των προτύπων για
το 5G, έχει πλέον αρχίσει η συζήτηση για τον τρόπο και το
ρυθμό μετάβασης στην επόμενη γενιά. Με αυτό το σκεπτικό,
ο ενθουσιασμός έχει δώσει τη θέση του στο σχεδιασμό, με
την GSMA να κάνει πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις, βάζοντας
πλέον στο παιχνίδι και το… 4G.
Έτσι, εκτιμά ότι η μετάβαση σε δίκτυα 4G και 5G θα επιταχυνθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενώ η πρόβλεψη δείχνει
ότι το 4G θα φθάσει το 53% των παγκοσμίων συνδέσεων
έως το 2025, από 29% το 2017. Η έκθεση που δημοσιεύει η GSMA για την Κινητή Οικονομία, δεν παραλείπει
φυσικά να προσθέσει ότι τα δίκτυα 5G θα αυξηθούν σε
ετήσια βάση κατά 14%, μετά την κυκλοφορία των πρώτων
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εμπορικών δικτύων 5G φέτος. Για την GSMA, κλειδί για
την ανάπτυξη δικτύων 5G είναι η υιοθέτηση του IoT σε
επίπεδο καταναλωτών, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο τα για
έξυπνα σπίτια, τα κτίρια και τις επιχειρήσεις.
Επίσης, η αυγή του 5G -σύμφωνα πάντα με την GSMAβάζει στο κάδρο πλέον τόσο τις κυβερνήσεις, όσο και τις
ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες καλούνται να αναπτύξουν ένα
φιλοεπενδυτικό πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα να αναπτύξουν
ρυθμιστικές πολιτικές που να ευνοούν τη συνεργασία, τη
διασύνδεση, αλλά και την ασφάλεια.
Κάπου εδώ μάλιστα αρχίζει να ανοίγει η συζήτηση για το
φάσμα συχνοτήτων, και ομολογουμένως ανυπομονούμε να
ανοίξει αυτή η κουβέντα στη χώρα μας, όπου η αδειοδότηση
κεραιών κινητής είναι ακόμα κολλημένη στη «λάσπη» της
γραφειοκρατίας.

4YFN - Connecting Startups
Σημείο αναφοράς για τη διοργάνωση του 2018, αποτέλεσε
η παράλληλη έκθεση 4YFN, η οποία, άνετα θα μπορούσε να
γίνει ένα spin-off event, και μάλιστα με τεράστια επιτυχία.
Εντελώς διαφορετικές εικόνες από αυτές που βλέπουμε
στην κύρια έκθεση, με νεανικότητα, ζωντάνια, φρέσκιες
ιδέες και προσμονή, να κυριαρχούν στο «αέρα» του Fira
Montjuic. Φέτος η συμμετοχή ήταν τεράστια, με ομάδες
developers από όλο τον κόσμο, να παρουσιάζουν τις ιδέες
τους σε funds και investors, μέσα από διαδικασία pitching,
με την ελπίδα ότι θα είναι οι εκλεκτοί που θα λάβουν την
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πολυπόθητη χρηματοδότηση. Για πρώτη φορά, άλλωστε, στο
4YFN, συμμετείχε συγκροτημένη ελληνική αποστολή, με τα
στελέχη της οποίας μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε
και να αντιληφθούμε τόσο τον ενθουσιασμό τους, μιας και
για τις περισσότερες από αυτές δεν ήταν απλά η πρώτη
τους συμμετοχή σε έκθεση παρόμοιου βεληνεκούς, αλλά
πρακτικά το πρώτο λανσάρισμα της εφαρμογής τους στο
ευρύ κοινό, όσο και την αγωνία τους για την έκβαση της
προσπάθειάς τους…

Η «εθνική ομάδα τεχνολογίας» στο
MWC 2018
Από πλευράς ελληνικής παρουσίας, η φετινή ήταν μακράν
η μεγαλύτερη αποστολή που έγινε ποτέ στη Βαρκελώνη, και μάλιστα με διττή παρουσία, σε κυρίως εκθεσιακό
χώρο και 4YFN. Μπορεί φέτος να μην παρευρέθηκε στις
εργασίες της ελληνικής αποστολής ο Υπουργός, ωστόσο
σύσσωμη η πολιτική ηγεσία και οι αρμόδιοι φορείς που
υποστήριξαν την αποστολή, ήταν εκεί, προεξεχόντων των
Γ.Γ. Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιου Ράλλη και Επικοινωνίας
και Ενημέρωσης, Λευτέρη Κρέτσου.
Παρών ήταν και ο νέος πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Κωνσταντίνος
Μασσέλος, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημόσια
εμφάνιση, έπειτα από την ανάληψη των νέων καθηκόντων.
Αναλυτικά οι εταιρείες που συμμετείχαν στην αποστολή
του MWC 2018 ήταν:
Η Apifon είναι μία εταιρεία επικοινωνίας υπολογιστικού
νέφους (cloud), η οποία παρέχει λύσεις digital messaging

σε επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν τα έσοδά τους,
αλλά και να βελτιώσουν την εμπειρία εξυπηρέτησης του
πελάτη.
Η Baggagement είναι η πρώτη υπηρεσία αυθημερόν παράδοσης και παραλαβής αποσκευών στην Ελλάδα, που
σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε την Αθήνα χωρίς
περιττό βάρος.
Η Collectives είναι μία εταιρεία που έχει ως αρχές τη
λειτουργική καινοτομία και την υγιή συνεργατική επιχειρηματικότητα.
Η Cytech αναπτύσσει λύσεις κινητής τηλεφωνίας που
μεταφράζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες σε τεχνολογία.
Η DANAOS ιδρύθηκε το 1986 στην Ελλάδα από τους Γιάννη
Κούστα και Δημήτρη Θεοδοσίου, με σκοπό τη συνεχή παροχή ολοκληρωμένων και εύκολα προσβάσιμων, ασφαλών
λύσεων πληροφορικής, που λαμβάνουν πλήρως υπ’όψη τις
λειτουργικές και τεχνικές διαστάσεις του ναυτιλιακού κλάδου.
Η εταιρεία Direct Solutions υλοποιεί καινοτόμες εφαρμογές
ηλεκτρονικών και πληροφορικής για πελάτες B2B και B2C.
Η FASMETRICS ιδρύθηκε το 2005 στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά τηλεπικοινωνιών.
Η Gemcraft Games είναι μία ανεξάρτητη ελληνική εταιρεία
ανάπτυξης, αφοσιωμένη στη δημιουργία παιχνιδιών ποιότητας, με καινοτόμα μηχανική και πρωτότυπο gameplay.

Η Happyland Entertainment είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία
ανάπτυξης παιχνιδιών, που ιδρύθηκε το 2017, από τον
Μαρίνο Μπόικο Πεχλιβάνοφ και τη Βασιλική Τσιφτσιάν,
με έδρα την Αθήνα.
Η InAccel βοηθά εταιρείες να αυξήσουν την ταχύτητα των
εφαρμογών τους στο υπολογιστικό νέφος (cloud) με βάση
καινοτόμους επιταχυντές.
Ο Industry Disruptors Game Changers (IDGC) είναι ένας
μη κερδοσκοπικός οργανισμός λαϊκής βάσης που προωθεί
την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας
στις νεοφυείς επιχειρήσεις και την εξωστρέφεια.
Με βάση μία καινοτόμα και ευέλικτη πλατφόρμα, η INLIFE
μπορεί να προσφέρει σοβαρά παιχνίδια που αξιοποιούν στο
έπακρο τις δυνατότητες του Διαδικτύου των Πραγμάτων
(ΙοΤ), προκειμένου να επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους
και μία βιώσιμη μεταβολή της συμπεριφοράς των παικτών.
Η Invent ICT είναι μία πρωτοβουλία που ανέπτυξε η EPI.
noo του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ) και
του οργανισμού Industry Disruptors Game Changers, ενώ ο
σχεδιασμός και η υλοποίησή του έχει γίνει με τη συνδρομή
της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).
Η METIS CYBERTECHNOLOGY ειδικεύεται στους τομείς
της Ηλεκτρονικής Μηχανικής, του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ), του Υπολογιστικού Νέφους και της Τεχνητής
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Νοημοσύνης, προσαρμόζοντάς τους στις συγκεκριμένες
ανάγκες της Παγκόσμιας Ναυτιλίας.
Η Motivian προσφέρει προηγμένες λύσεις πληροφορικής
στους τομείς του σχεδιασμού και της αυτοματοποίησης
διεργασιών για μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού (με
έμφαση σε ιδρύματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εταιρείες τηλεπικοινωνιών) και δημόσιου τομέα.
Η Nous4Health (NOvel and Unique Digital Solutions for
Health) αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες για να προάγει την υγεία και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής, μέσα
από προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν δυνατότητα
εξατομίκευσης και προσαρμογής στις προτιμήσεις και τις
ανάγκες του εκάστοτε τελικού χρήστη.
Η CityZenApp της Noveltech είναι μία νέα προσέγγιση
του τρόπου με τον οποίο ένας δήμος παρέχει υπηρεσίες
στους πολίτες του. Επίκεντρο είναι το κινητό τηλέφωνο,
ενώ αξιοποιούνται και άλλοι δίαυλοι (web, email, SMS). Η
CityZenApp είναι ένα βασικό συστατικό που συνεισφέρει
στην υλοποίηση της «Έξυπνης Πόλης» και της ψηφιακής
στρατηγικής.
Η Propulsion Analytics είναι μία καινοτόμος εταιρεία που
δραστηριοποιείται στον τομέα της παρακολούθησης επιδόσεων
και της εξοικονόμησης ενέργειας για το ναυτιλιακό κλάδο.
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Η Protonyx Data Services είναι μία επιχείρηση διάθεσης
λογισμικού προστιθέμενης αξίας, που ειδικεύεται στην
ανάπτυξη λογισμικού για virtualization δικτύων, το οποίο
μπορεί να βοηθήσει οργανισμούς κάθε μεγέθους να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τους δικτυακούς και
τηλεπικοινωνιακούς πόρους τους.
Η Purposeful χρησιμοποιεί δεδομένα για να ανακαλύπτει
νέες χρήσεις δοκιμασμένων φαρμάκων.
Η Regate έχει αποδείξει ότι κατέχει ηγετική θέση στον χώρο
των λύσεων Outdoor Enterprise Mobility, που διατίθενται
στο νέφος ή στους χώρους του πελάτη.
Η SBOING.NET είναι μία μικρομεσαία επιχείρηση υψηλής
τεχνολογίας στον τομέα των ΤΠΕ, που αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές και συστήματα κινητής τηλεφωνίας για
τη συλλογή, επεξεργασία και εκμετάλλευση δεδομένων
location και mobility.
Η Setel Hellas είναι μία διεθνής επιχείρηση παροχής
κορυφαίων λύσεων ΤΠΕ, ειδικά σχεδιασμένων για καθετοποιημένες ναυτιλιακές και θαλάσσιες επιχειρήσεις.
Η SoftOne είναι μία από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις
διάθεσης λογισμικού στην Ευρώπη, εστιάζοντας στην ανάπτυξη λύσεων ERP, CRM και κινητής τηλεφωνίας, καθώς
επίσης καινοτόμων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Η SOFTWeb Adaptive I.T. Solutions είναι μία καινοτόμος
εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας / web και στην παροχή ολοκληρωμένων
τεχνολογικών υπηρεσιών.
Η Space Hellas είναι μία κορυφαία εταιρεία Value Added
Solutions Integrator και Service Provider, στους τομείς
των ΤΠΕ και της Ασφάλειας για τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, των επιχειρήσεων, του δημοσίου και των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη σύμφωνα
με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO/IEC 27001:2013.
Η Starttech Ventures είναι μία επιχείρηση με μεγάλη εμπειρία στις επενδύσεις αρχικού σταδίου, η οποία εφαρμόζει
πρόγραμμα Lean Acceleration.
Η SyncBnB βοηθά ιδιοκτήτες και διαχειριστές ενοικιαζόμενων παραθεριστικών κατοικιών, καταχωρίζοντας τα
ακίνητά τους σε πολλαπλούς διαύλους (AirBnB, Homeaway,
Booking.com, Tripadvisor και πάνω από 200 ακόμα) και
στη συνέχεια εξασφαλίζει ότι ποτέ δεν προκύπτει διπλή
κράτηση, συγχρονίζοντας όλα τα ημερολόγιά τους.
Η cloud πλατφόρμα της TELENAVIS καλύπτει όλες τις
πτυχές του σχεδιασμού και της παρακολούθησης για κάθε
εταιρεία και για οποιονδήποτε στόλο, παρέχοντας βελ-

τιστοποίηση δρομολογίων, παρακολούθηση υπηρεσιών,
απόδειξη παράδοσης, πληρωμές και ανάλυση δεδομένων.
Η Tourismart είναι μία ολοκληρωμένη εφαρμογή κινητής
τηλεφωνίας και λύση Διαδικτύου των Πραγμάτων, που
βοηθά τους ξενοδόχους να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στα smartphones των πελατών κατά τη διάρκεια της
διαμονής τους.
Η Traptics είναι ένα μικρό στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών,
με έδρα την Αθήνα.
Η Workathlon, με τη συμβολή της τεχνολογίας, προσφέρει
λύσεις νέου κύματος προσανατολισμένες στη διαχείριση
της πρόσληψης και σωστής κατανομής προσωπικού για
ξενοδοχεία και resorts.

Από το 5G στο Α.Ι. μέσω ΙοΤ
Το trend του 5G έχει πλέον γίνει commodity, ενώ στο
προσκήνιο έρχεται καλπάζοντας η Α.Ι., με όλα τα παραπάνω
να μην είναι τίποτα άλλο από τη διεύρυνση του οικοσυστήματος. Ζούμε σε μία αγορά που -για όσους θυμούνταιξεκινήσαμε από μία σύνδεση ανά συνδρομητή, περάσαμε
στις δύο, στα δίκαρτα τηλέφωνα, στο M2M, συνδέσαμε
αυτοκίνητα, αυτόματους πωλητές, μηχανήματα και διαδικασίες. Προχωράμε στο ΙοΤ, στο βάθος προβάλλουν το
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5G και το Α.Ι. ενώ έπεται συνέχεια! Δεν θέλει και πολύ…
νοημοσύνη (Φυσική ή Τεχνητή) για να καταλάβει κάποιος
ότι η βιομηχανία αναζητεί απεγνωσμένα ένα νέο hype. Αυτό
το βρίσκει στο όνομα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με την
οποία υπόσχεται να εφοδιάσει όλα τα προϊόντα και τα μέσα
του οικοσυστήματος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι
εξελιγμένοι αυτοματισμοί ανάδρασης που (θα) λαμβάνουν
δεδομένα από τις εκατοντάδες ή και χιλιάδες διασυνδεμένες
συσκευές μέσω ΙοΤ, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
έξυπνοι. Όμως, υπάρχει μεγάλη απόσταση ακόμα από το
να χαρακτηρισθούν «νοήμονες».
Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, το «Smart» έχει χρησιμοποιηθεί
ήδη σαν hype από το 2007 όταν παρουσιάστηκε το iPhone,
και όπως είναι φυσικό έχει κλείσει προ πολλού τον κύκλο
του. Πάροχοι software και hardware, κατασκευαστές εξοπλισμού και smartphones, έχουν πάρει θέση για το νέο
αυτό trend. Φυσικά, δεν πρόκειται για μυθολογία, αλλά για
μία φυσική μετεξέλιξη που θα επέλθει όταν συναντηθούν,
μεγάλος όγκος δεδομένων, τεράστια επεξεργαστική ισχύς
και βέβαια ασύρματα δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων.
`Από αυτά τα συστατικά της συνταγής, στην πράξη το μόνο
άμεσα προσβάσιμο είναι τα δεδομένα, η διαχείριση των
οποίων όμως είναι ακόμη θολή, όσον αφορά την ιδιωτικότητα
και τη δομή τους. Η επεξεργαστική ισχύς από την άλλη
υπάρχει, αλλά, ενώ η ανάλυση των δεδομένων μπορεί
να δώσει πολλές απαντήσεις, κανένας στην πράξη δεν
ξέρει να κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Τέλος, τα δίκτυα
υπερύψηλών ταχυτήτων σε επίπεδο Gbit είναι ακόμη σε
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βρεφικό στάδιο, όσο και αν στην επόμενη διετία θα δούμε
τις πρώτες υλοποιήσεις. Θα συμφωνήσουμε βέβαια ότι
«όποιος πάψει να ονειρεύεται, έχει πάψει να ζει» και η
βιομηχανία των επικοινωνιών σίγουρα θα πρέπει να ξεκινήσει
από το να θέσει στόχους και να καλλιεργήσει τη ζήτηση.
Έτσι λοιπόν, πριν προλάβετε να μας χαρακτηρίσετε ως
πεζούς, δηλώνουμε εκ των προτέρων υπέρ του 5G, του ΙοΤ
και του Α.Ι. Απλά και μόνο επισημαίνουμε το γεγονός ότι
αντικειμενικά, ακόμα και με τα πλέον αισιόδοξα σενάρια,
το Α.Ι. είναι ακόμη κάπως μακριά. Τόσο μακριά, όσο και
ο ορισμός του, στον οποίο δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη
ούτε τα λεξικά…

Με φόντο το 2019
Συμπερασματικά, η γενικότερη αίσθηση που αποκομίσαμε
είναι πως βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μίας συναρπαστικής
εποχής, η οποία θα αλλάξει τη ζωή μας, με το smartphone
-στην όποια του μορφή- σαν επίκεντρο της καθημερινότητάς
μας. Αυτή η προοπτική, σε συνδυασμό με την παράλληλη
ωρίμανση πολλών τεχνολογιών (5G, IoT, AI, AR, VR), έδωσε
νέο παλμό και ζωντάνια στο φετινό MWC.
Για την έκθεση του 2019, που θα πραγματοποιηθεί από τις
25 ως τις 28 Φεβρουαρίου, αναμένουμε να δούμε απόλυτα
«5G ready» προσέγγιση, καθώς και τις πρώτες εμπορικές
συσκευές 5G, ενώ ίσως τα συστήματα που μέχρι πρότινος
χαρακτηρίζονταν «έξυπνα», να περάσουν σε νέα φάση και
να γίνουν… «νοήμονα»!

Logitech Meetup
Η Logitech Meetup είναι μια κορυφαία κάμερα
τηλεδιασκέψεων η οποία έχει σχεδιαστεί για μικρές αίθουσες
συσκέψεων και χώρους συνεργασίας

Logitech Group
H Logitech Group είναι ένα προσιτό σύστημα τηλεδιάσκεψης
για μεσαίες έως μεγάλες αίθουσες συσκέψεων

www.logitech.com/el-gr/conference-cam
Logitech SA (Athens) - 210 6774512
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Ένα βήμα πριν από τη μαζική
υιοθέτηση του ΙοΤ
Ανταπόκριση από το Mobile World Congress


Γράφει η
Χριστίνα Πατσιούρα
christina@beechamresearch.com

22 infocom•04•18

Το ΙοΤ φαίνεται να ωριμάζει
Στην πρώτη φάση του κύκλου ζωής ενός τεχνολογικού
προϊόντος, σύμφωνα με τον Utterback, πολλές νέες εταιρείες εισέρχονται στην εν λόγω αγορά, υπάρχει έντονο το
στοιχείο του πειραματισμού και της καινοτομίας, στα πλαίσια της Έρευνας & Ανάπτυξης. Σε αυτό το πρώτο στάδιο,
ακόμα δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες οι διαδικασίες για την
παραγωγή του, αλλά ούτε η τελική του μορφή ως προς τα
τεχνικά και άλλα χαρακτηριστικά του. Εδώ, η έμφαση δίνεται
στο «να το κάνουμε να δουλεύει» και όχι τόσο στο πώς να
δουλεύει βέλτιστα, ενώ η ζήτηση γι’αυτό περιορίζεται σε
μερικούς μόνο «τολμηρούς» τελικούς χρήστες. Πρέπει να
περάσει κάποιος καιρός προτού τα ποικίλα χαρακτηριστικά
του προϊόντος και οι σχετικές παραγωγικές διαδικασίες
γίνουν συγκεκριμένα. Στη δεύτερη αυτή φάση είναι που η
αγορά ωριμάζει μαζί με το προϊόν, οι νέοι παίκτες είναι ολοένα λιγότεροι, ενώ η υιοθέτησή του είναι πλέον πιο ευρεία.

Ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη
φάση φαίνεται να βρισκόμαστε με το ΙοΤ, λίγο πριν υιοθετηθούν μαζικά οι εφαρμογές, και αφού έχουμε ασχοληθεί
με τις διάφορες παραλλαγές σε πρωτόκολλα επικοινωνίας,
τις διαθέσιμες συσκευές και τις πλατφόρμες. Φαίνεται πως
σύντομα η αγορά θα καταλήξει στις ωριμότερες, τεχνικά
και εμπορικά, λύσεις. Το ΙοΤ έχει πια καθιερωθεί ως ένα
σύνολο τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στην υπαρκτή και
μετρήσιμη ζήτηση της αγοράς, ενώ είναι σχεδόν σίγουρο
ότι είμαστε ένα βήμα πριν καθιερωθεί, τεχνολογικά και
εμπορικά, σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Λιγότερος «θόρυβος» από τις ΙοΤ
πλατφόρμες στο φετινό MWC
Αυτό είναι που αποκομίσαμε από την εμπειρία του φετινού
Mobile World Congress στη Βαρκελώνη. Αντίθετα με τα τρία
τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε πια ο θόρυβος γύρω από το

ΙοΤ, έλειπαν οι οραματικές ομιλίες και κατά τι ο ενθουσιασμός. Η Αίθουσα 8, όπου βρίσκονται οι περισσότερες
εταιρείες του «οικοσυστήματος» ΙοΤ, έδινε την εντύπωση
μίας ακόμα αίθουσας σαν όλες τις άλλες, η οποία περιλάμβανε εταιρείες που ασχολούνταν με κάτι καθιερωμένο και
τετριμμένο, τίποτα το φοβερά καινοτόμο και ανατρεπτικό.
Στον άλλοτε πολύβουο κόσμο των ΙοΤ πλατφορμών, δύσκολα
κάποιος έβρισκε νέες εταιρείες με πραγματικά καινοτόμα
πρόταση, ενώ ήδη οι πλατφόρμες που λίγο-πολύ έχουν
ξεχωρίσει, είτε από τις μεγάλες είτε από τις μικρότερες
εταιρείες, φαίνονται να συνεχίζουν δυναμικά. Δεν είναι ότι
δεν υπάρχουν πια νεοεισερχόμενοι παίκτες - το αντίθετο
μάλιστα. Η έρευνα αγοράς μας, καταγράφει αύξηση του
απόλυτου αριθμού ΙοΤ πλατφορμών για κάθε χρόνο από
το 2008 μέχρι σήμερα. Ωστόσο, για πρώτη φορά το 2017,
φαίνεται πως εισήλθαν λιγότερες σχετικά πλατφόρμες
στην αγορά, ενώ αρκετές είναι αυτές που σταματούν να
υπάρχουν ήδη από το 2016, αφού οι εταιρείες τους δεν καταφέρνουν να βρουν επιπλέον χρηματοδότηση. Πιστεύουμε
πως αυτή είναι η τάση που θα συνεχιστεί.

Οι τηλεπικοινωνίες στο ΙοΤ και οι ΙοΤ
εφαρμογές με «μικρά δεδομένα» από
πολλές συσκευές
Στο μέτωπο των τηλεπικοινωνιών, μακριά από τις υποσχέσεις για το 5G, το νέο αγαπημένο του κλάδου, για τον
κόσμο του ΙοΤ φαίνεται να επικρατεί ο ρεαλισμός. Έχουμε
αναλύσει διεξοδικότερα σε άλλα αφιερώματα τις διάφορες
παραλλαγές τεχνολογιών διασύνδεσης στο ΙοΤ και των διαφόρων «λόμπι» υποστήριξης του καθενός. Η πάγια θέση μας
ήταν και είναι ότι «διαφορετικές τεχνολογίες επικοινωνίας
ΙοΤ είναι κατάλληλες για διαφορετικές εφαρμογές ΙοΤ»,
υπονοώντας πως δεν πιστεύουμε στην απόλυτη επικράτηση
μίας έναντι άλλης τεχνολογίας, αλλά στο ότι το όφελος θα
μεγιστοποιηθεί από τη συμβίωση μερικών διαφορετικών
τεχνολογιών.
Για να επανέλθουμε στον κύκλο ζωής ενός τεχνολογικού
προϊόντος και της καινοτομίας, η ποικιλία των τεχνολογιών
διασύνδεσης στο ΙοΤ και οι εξελίξεις που είδαμε στο MWC,
μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το ΙοΤ, τουλάχιστον ως προς
το σκέλος των τηλεπικοινωνιών, βρίσκεται στη μετάβαση
από την πρώτη φάση του «πειραματισμού» σε αυτήν της
πλατιάς υιοθέτησης και επικράτησης λιγότερων επιλογών.
Χωρίς αμφιβολία, ο μεγάλος όγκος των εφαρμογών ΙοΤ είναι
αυτές που χρειάζονται τη μετάδοση και τη λήψη μικρών
πακέτων δεδομένων, σε χαμηλό κόστος και σε πληθώρα
σημείων τοποθεσίας, και όχι τόσο αυτές που βασίζονται
σε ευρυζωνικές συνδέσεις για συνεχή μετάδοση / λήψη

δεδομένων. Αυτές οι πρώτες εφαρμογές καλύπτονται από
όλες τις Low Power Wide Area τεχνολογίες, δηλαδή το
NB-IoT, LoRa, Sigfox, CAT-M, Wisun, Ingenu. Η συζήτηση
πρόσφατα έχει γίνει πιο έντονη γύρω από το πώς τιμολογούνται αυτού του τύπου οι συνδρομές σε συνδέσεις, και
η υποστήριξή τους στη διάρκεια ζωής της εφαρμογής και
των συσκευών. Εδώ είναι που υπεισέρχεται η σημασία του
να πάμε πιο πέρα από το απλά «να δουλεύει». Για πολλούς
παρόχους τηλεπικοινωνιών, το κόστος χρήσης του δικτύου
και κυρίως αυτό της υποστήριξης εφαρμογών ΙοΤ με τον
ίδιο τρόπο που υποστηρίζονται τα παραδοσιακά συμβόλαια σύνδεσης, την αντίστοιχη τιμολόγηση και συντήρηση
με προσωπικό αν χρειαστεί, ξεπερνά το προσδοκώμενο
όφελος κατά πολύ. Σε αυτό το ερώτημα, πολλοί πάροχοι
τηλεπικοινωνιών απαντούν με την ανάγκη να προσφέρουν
επιπλέον υπηρεσίες και άρα να προσθέσουν αξία στους
πελάτες που χρησιμοποιούν το ΙοΤ, σε μορφή πλατφόρμας,
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λογισμικό και διαχείριση δεδομένων, εξειδικευμένες εφαρμογές για τους διαφορετικούς κλάδους και χώρους που θα
υλοποιηθεί ένα έργο ΙοΤ. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις της
πλατφόρμας Vodafone Managed IoT Connectivity Platform
ή της αντίστοιχης λύσης του Orange Business Services.
Οι ίδιες εταιρείες που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση,
ισχυρίζονται ότι τα έσοδά τους μπορούν να αυξηθούν από
5 μέχρι 30 φορές, ως προς αυτά που θα λάμβαναν αν απλά
υλοποιούσαν τη διασύνδεση και όχι τις υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση-έκπληξη εταιρείας για
τις τηλεπικοινωνίες στο ΙοΤ
Ίσως η ανακοίνωση σχετικά με το ΙοΤ που κίνησε το περισσότερο ενδιαφέρον και εξέπληξε στο MWC να ήταν αυτή
της εταιρείας 1NCE, μίας spinoff της Deutsche Telekom,
η οποία ασχολείται μόνο με τη διασύνδεση συσκευών με
μία καινοτόμα και εξαιρετικά ανταγωνιστική ως προς την
τιμή πρόταση. Η Γερμανική εταιρεία αναφέρει ότι ο κάθε
πελάτης που θέλει να διασυνδέσει οποιονδήποτε αριθμό
συσκευών, με οποιαδήποτε τεχνολογία στο αδειοδοτούμενο φάσμα (NB-IoT, 2G, 3G, CAT-M, LTE-M, UMTS άρα
όχι LoRa, Sigfox, κ.λπ.), για εφαρμογές χαμηλού ρυθμού
μετάδοσης δεδομένων, θα μπορεί να το κάνει πληρώνοντας 10 ευρώ για 10 χρόνια, δηλαδή 1 ευρώ το χρόνο, και
να εκχωρεί τη διαχείριση των συνδέσεων στην εν λόγω
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εταιρεία. Πέραν της τιμής που είναι περίπου 80 φορές
χαμηλότερη από τις αντίστοιχες των ανταγωνιστών στο μη
αδειοδοτούμενο φάσμα, όπως της Sigfox, το συγκριτικό
πλεονέκτημα αυτής της πρότασης είναι ότι «ακουμπά» στο
δίκτυο της Deutsche Telekom, παρέχοντας κάλυψη σε όλη
την Ευρώπη και σε «αλλαγές» τεχνολογίας δικτύου, όπως
για παράδειγμα εκεί όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη
για το ΝΒ-ΙοΤ, να «αλλάζει» σε 2G και το αντίστροφο.
Το ενδιαφέρον με αυτή την πρόταση, έγκειται στο πρωτοποριακό στοιχείο -κανείς μέχρι στιγμής δεν προσεγγίζει
με τέτοιο τρόπο τη συνδεσιμότητα στο ΙοΤ- του να μην
ασχολείται ο χρήστης καθόλου με τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, αλλά να πληρώνει ένα ποσό άπαξ και σταθερό,
και ο πάροχος να καλύπτει όποιες ανάγκες προκύψουν.
Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί πως αυτή η προσέγγιση
μειώνει την πολυπλοκότητα και την αδιαφάνεια για τους
χρήστες εφαρμογών ΙοΤ ως προς το κόστος και την αξία
της διασύνδεσης που χρειάζονται για τις συσκευές τους.

Αγώνας για το ποιος θα συνδέσει τα
δισεκατομμύρια συσκευές
Είναι συνεπώς απορίας άξιο, γιατί και άλλοι ανταγωνιστές
πάροχοι δεν υιοθέτησαν αυτή την προσέγγιση, τουλάχιστον για την κάλυψη εφαρμογών που σίγουρα χρειάζονται

απλοποίηση και ευελιξία, προκειμένου να επιτευχθούν οι
πολυπόθητες κλίμακες, που είναι οι εφαρμογές low data.
Μπορεί βέβαια τελικά να είναι τόσο αμελητέα τα αναμενόμενα κέρδη για τους παρόχους που δεν ενδιαφέρονται καν
για αυτές τις εφαρμογές, παρ’όλο που τις εξυπηρετούν, αν
και έχουν επενδυθεί τεράστια ποσά στην εσωτερική αναδιοργάνωση των εταιρειών για να προσφέρουν τις λύσεις ΙοΤ
και να αναβαθμίσουν το δίκτυο τηλεπικοινωνιών.
Προς το παρόν, τα πρωτεία στο χώρο του Low Power Wide
Area (LPWA) και των low data εφαρμογών, φαίνεται να κατέχει το ανοιχτό πρότυπο LoRa. Με 530 μέλη, μεταξύ των
οποίων οι Alibaba, Tata, Renesas, Comcast, Οrange, κ.ά.,
η LoRa Alliance επιτρέπει σε οποιονδήποτε φτιάξει ένα
προϊόν LoRa, να αποκτήσει την πιστοποίηση του προτύπου
και σε οποιονδήποτε διαθέτει χρηματοδότηση να στήσει ένα
δίκτυο LoRa, κάτι που έχει οδηγήσει σε ένα πολύ δυναμικό
οικοσύστημα κατασκευαστών εξοπλισμού, παρόχων και
εταιρειών ΙοΤ πλατφορμών. Σε παρόμοιο μήκος κύματος
είναι το Sigfox, με τη διαφορά ότι θα πρέπει η εταιρεία
να παρέχει κάλυψη δικτύου στη χώρα εφαρμογής, και ότι
το πρότυπο δεν είναι ανοιχτό, ωστόσο απευθύνεται σε
παρόμοιες εφαρμογές. Μέχρι πρότινος, το σημαντικότερο
πλεονέκτημα του LoRa και του Sigfox σε σχέση με το αδειοδοτούμενο φάσμα, ήταν η χαμηλότερη τιμή. Η περίπτωση
της 1NCE σίγουρα θα προκαλέσει τριγμούς στο μοντέλο

λειτουργίας των παρόχων αυτών των δύο προτύπων. Ένα
άλλο ενδιαφέρον ερώτημα λοιπόν, είναι τι θα γίνει με τα
εναλλακτικά μοντέλα του LoRa και της Sigfox: πρόκειται η
1NCE να «σκοτώσει» αυτούς τους ανταγωνιστές;
Καταλήγοντας, το σίγουρο είναι ότι πλέον είναι πιο εμφανή
τα σημάδια «ωρίμανσης» της αγοράς του ΙοΤ με την επικέντρωση σε ερωτήματα του τύπου «πώς θα λειτουργεί βέλτιστα μία ΙοΤ εφαρμογή συνολικά», τόσο ως προς τα τεχνικά
όσο και τα εμπορικά χαρακτηριστικά της. Αυτό το ερώτημα
αγγίζει όλα τα τεχνολογικά επίπεδα της λεγόμενης λύσης
ΙοΤ: τον εξοπλισμό, το λογισμικό, τη διασύνδεση και την
αξιοποίηση δεδομένων, από τον τελικό χρήστη. Εστιάσαμε
περισσότερο στο θέμα της διασύνδεσης, ως το λιγότερο
«trendy» θέμα -αν συγκρίνει κάποιος με τα διάφορα είδη
«εξωτικών» αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης από τα ΙοΤ
δεδομένα- ωστόσο το πιο βασικό, αν σκεφτεί κάποιος ότι
χωρίς τη διασύνδεση δεν υπάρχουν ούτε οι συνδεδεμένες
συσκευές, ούτε μπορούν να επιτευχθούν οι «μεγάλοι αριθμοί» που θα καταστήσουν το όραμα του ΙοΤ εφικτό.
Οι πρόσφατες εξελίξεις, μας κάνουν να αισιοδοξούμε κριτικά. Μοιραία, ο απολογισμός θα γίνει σε ένα χρόνο από
τώρα, στο επόμενο Mobile World Congress στη Βαρκελώνη
- ελπίζουμε με καλύτερο καιρό αυτή τη φορά.
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SPACE

Σε τροχιά λειτουργίας ο Ελληνικός
Διαστημικός Οργανισμός
Με επικεφαλής τον Δρ. Σταμάτιο Κριμιζή


Γράφει η
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26 infocom•04•18

Ο Δρ. Σταμάτιος Κριμιζής, ακαδημαϊκός - διαστημικός επιστήμονας με διακεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία ως
εκπαιδευτικός και πρωτοπόρος ερευνητής, με πειράματα
στα σπουδαιότερα διαστημικά προγράμματα των Η.Π.Α. και
της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, τοποθετήθηκε
από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά, στη θέση του προέδρου του
νεοσύστατου Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ).
Το διοικητικό του ΕΛΔΟ πλαισιώνουν καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί και ερευνητές, στρατιωτικοί και ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας Hellas Sat, ιδιοκτήτριας των
ομώνυμων δορυφόρων, στην οποία έχουν παραχωρηθεί
τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στο διάστημα,
Χριστόδουλος Πρωτοπαππάς. Διευθύνων σύμβουλος επε-

λέγη ο Κωνσταντίνος Πιλαφτσής, στρατιωτικός, απόφοιτος
Σχολής Ικάρων, Τμήμα Ιπταμένων με MA in Diplomatic
Studies, Westminster, London και MSc Γεωπληροφορικής,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο οποίος μεταξύ άλλων
συμμετείχε στη διαχείριση προγράμματος στρατιωτικών
δορυφόρων Helios-2.
Ο ΕΛΔΟ έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής της χώρας στο διάστημα καθώς και τη
διαχείριση εθνικών έργων που αφορούν σε διαστημικές
τεχνολογίες. Η λογική της δημιουργίας του αφορά την
ανάγκη της συγκέντρωσης της δραστηριότητας περί των
διαστημικών υπηρεσιών και εφαρμογών που αγγίζουν τόσο
τον ιδιωτικό, όσο και τον δημόσιο τομέα. Όπως είπε ο Δρ.
Σταμάτιος Κριμιζής κατά την παρουσίαση του διοικητικού

συμβουλίου η συζήτηση για τη ίδρυση ενός τέτοιου Οργανισμού ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, ενώ να σημειωθεί ότι
ανάλογοι οργανισμοί λειτουργούν εδώ και χρόνια σε όλες
τις προηγμένες χώρες.
Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο υπουργός ΨΗΠΤΕ
οι επενδύσεις στις διαστημικές τεχνολογίες αφορούν μια
εμπορική δραστηριότητα με τζίρο 200 δισ. ευρώ ετησίως, σε
παγκόσμιο επίπεδο, ενώ σύμφωνα με την τελευταία μελέτη
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), η αναλογία
του return of investment (επιστροφή της επένδυσης) του
διαστήματος είναι 1 ένα προς 7.Ο Γενικός Γραμματέας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας,
ο οποίος εργάστηκε για τη δημιουργία του νεοσύστατου
Οργανισμού, μίλησε «για πολλαπλά οφέλη στην οικονομία
και την επιχειρηματικότητα, καθώς θα υπάρξει διάχυση των
τεχνολογιών του Διαστήματος και των εφαρμογών τους σε
όλους τους κλάδους της οικονομίας».Ο Δρ. Σταμάτιος Κριμιζής στη σύντομη ομιλία του στηλίτευσε την κακοδαιμονία
της φυλής -την αδυναμία των Ελλήνων να λειτουργήσουν
ως ομάδα- και υποσχέθηκε πως ο νεοσύστατος διαστημικός
Οργανισμός θα αποτελέσει πρότυπο για τη λειτουργία του,
ξεπερνώντας τις ελληνικές αδυναμίες και λειτουργώντας
με ήθος, διαφάνεια και αξιοκρατία.
Στο παρασκήνιο της εκδήλωσης δεν έλειψε η κριτική για
τις επιλογές του ΥΠΗΠΤΕ στο συγκεκριμένο θέμα, η οποία
αποδόθηκε στο ότι με τη δημιουργία του ΕΛΔΟ θα απωλέσουν τη δύναμή τους άλλοι οργανισμοί που σήμερα έχουν
στην ευθύνη τους τμήματα της διαστημικής δραστηριότητας.
Σε κάθε περίπτωση η επιτυχία του όλου εγχειρήματος θα

κριθεί από το αποτέλεσμα. Το θετικό είναι ότι ξεκινά από το
μηδέν. Η μόνη του «προίκα» είναι οι άνθρωποι που έχουν
τεθεί επικεφαλής, οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν όλη τη διάθεση να συμβάλλουν και στην επιστροφή νέων επιστημόνων
που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα λόγω της κρίσης,
αναζητώντας εργασία. Το στοίχημα είναι τα στελέχη αυτά να
μπορέσουν να ξεπεράσουν τους σκοπέλους που έχουν να
αντιμετωπίσουν σε ένα περιβάλλον δημοσίου τομέα (π.χ.
στελέχωση, κονδύλια, αυτονομία στις αποφάσεις) όπου
τα πάντα κινούνται αργά και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Μέλη του διοικητικού
συμβουλίου τοποθετήθηκαν επίσης οι Βασίλειος Αναστασόπουλος, Καθηγητής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Βασίλειος Κωστόπουλος,
καθηγητής, διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής
και Ταλαντώσεων, Τμήμα Μηχανολόγων Αεροναυπηγών
Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γεώργιος Μαντζούρης,
απόφοιτος Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Τμήμα Μαχίμων, MSc
Systems Engineering και MSc Astronautical Engineering, US
Naval Postgraduate School και Αθανάσιος Πότσης, Διδάκτωρ
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
`Την εκδήλωση παρουσίασης του ΕΛΔΟ παρακολούθησαν οι
μαθητές του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών - Μαρασλείου,
οι οποίοι είχαν κερδίσει πέρυσι την πρώτη θέση στο μαθητικό διαγωνισμό διαστημικής «CanSat in Greece» -στον
οποίο μετέχουν και φέτος- μαζί με τους καθηγητές τους.
Όπως ανακοινώθηκε το ΥΨΗΠΤΕ θα αναλάβει τα έξοδα της
συμμετοχής τους στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
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5TH-GEN

Στα Τρίκαλα η ανάπτυξη
πιλοτικού δικτύου 5G

Παράλληλα η ΓΓΤΤ προωθεί και άλλες
συναφείς δράσεις
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Τα Τρίκαλα θα είναι η πρώτη πόλη που επελέγη για δοκιμή
του 5G. Η ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου 5G στην πόλη των
Τρικάλων προχωρά έπειτα από την υπογραφή χθες Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του δημάρχου της πόλης Δημήτρη
Παπαστεργίου και του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) Βασίλη Μαγκλάρα. Με την ανάπτυξη του πιλοτικού δικτύου 5G, η πόλη των Τρικάλων θα
λειτουργήσει ως πλατφόρμα επίδειξης αλλά και δοκιμών για
τα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Τα Τρίκαλα συμμετέχουν ήδη στο
ευρωπαϊκό δίκτυο έξυπνων πόλεων και γίνονται η πρώτη
πόλη της χώρας και από τις πρώτες στην Ευρώπη, όπου θα
αναπτυχθεί δίκτυο 5G. Η τεχνογνωσία που ήδη διαθέτουν
οι τεχνικές υπηρεσίες της πόλης αλλά και το αυξημένο
επίπεδο εξοικείωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων
με τις ψηφιακές τεχνολογίες, διαμορφώνουν ένα απόλυτα
ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη και αξιολόγηση του
πιλοτικού δικτύου. Για την υλοποίηση του έργου θα υπάρξει συνεργασία και με ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις
του κλάδου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η ΓΓΤΤ,
ως αρμόδια υπηρεσία για την προώθηση των στόχων του
ευρωπαϊκού θεματολογίου για το 2025 (Gigabit Society)
σχεδιάζει μια σειρά δράσεων για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού οδικού χάρτη για την ανάπτυξη των δικτύων 5G. Η

συμφωνία για την ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου στα Τρίκαλα
είναι το πρώτο βήμα και θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις,
με στόχο να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν εμπορική
διαθεσιμότητα υπηρεσιών 5G σε όλες τις μεγάλες πόλεις
και τους συγκοινωνιακούς άξονες της χώρας, όπως προβλέπουν οι στόχοι του Gigabit Society. Παράλληλα, η ΓΓΤΤ
προωθεί και άλλες συναφείς δράσεις, όπως η εξασφάλιση
του αναγκαίου φάσματος συχνοτήτων και η απλοποίηση των
διαδικασιών ελέγχου και αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων.
Ο κ. Βασίλης Μαγκλάρας δήλωσε σχετικά: «Τα δίκτυα
5G είναι η επερχόμενη επανάσταση στο χώρο των ΤΠΕ:
δημιουργούν το περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτόμων
υπηρεσιών που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα του
πολίτη και θα αποτελέσουν πλατφόρμα για την ανάπτυξη
νέων οικοσυστημάτων καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Με τις δράσεις αυτές και σε συνδυασμό με τα σχεδιαζόμενα έργα για την ανάπτυξη και αξιοποίηση ευρυζωνικών
υποδομών σε όλη τη χώρα, με προϋπολογισμό άνω των
700 εκ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, στοχεύουμε
στην αναβάθμιση της Ελλάδας στον τομέα των ψηφιακών
υποδομών και ως εκ τούτου στην δημιουργία ουσιαστικών
προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.»

MARKET

Μειώθηκε 3% η αξία της αγοράς
των smartphones το 2017
Στην τρίτη θέση βρέθηκε για πρώτη φορά μία
ελληνική εταιρεία, η MLS
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Σε ποσοστό 3% μειώθηκε η αξία της αγοράς των smartphone
το 2017. Διαμορφώθηκε σε 502,3 εκατ. ευρώ έναντι των
518,6 εκατ. ευρώ το 2016. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες
πληροφορίες, το 2017 πουλήθηκαν περίπου 2,1 εκατ.
smartphones, αριθμός χαμηλότερος σε σχέση με τα 2,24
εκατ. που ήταν τόσο το 2016 όσο και το 2015 με την πτώση
να διαμορφώνεται περίπου στο 6%.
Στις δύο πρώτες θέσεις με βάση τον αριθμό τεμαχίων που
πουλήθηκαν, παρέμειναν Samsung και Huawei. Το μερίδιο
της Samsung ήταν ελαφρώς μειωμένο στο 32,5% από
33,2%, ενώ η Huawei ανέβηκε από το 13% στο 17,3% για
το σύνολο της χρονιάς. Με βάση την αξία των πωλήσεων η
εικόνα των μεριδίων είναι διαφορετική με τη Samsung να
καταλαμβάνει μερίδιο 39,3%, την Apple κοντά στο 30% και
τη Huawei περίπου στο 20%.
Στην τρίτη θέση βρέθηκε για πρώτη φορά μία ελληνική
εταιρεία, η MLS, η οποία αύξησε το μερίδιο της στο 9% από

6,3% που ήταν το 2016. Στην τέταρτη θέση της αγοράς,
πάντα με βάση τον αριθμό συσκευών που πουλήθηκαν,
έπεσε η Apple με 7,4% (από 8,3%), ενώ την πεντάδα κλείνει
ένας νέος «παίκτης» η Xiaomi, το μερίδιο της οποίας για το
σύνολο της χρονιάς εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 6,2%.
Εκτός της πρώτης πεντάδας δεν υπήρξε άλλος κατασκευαστής με μερίδιο πάνω από 5% για το σύνολο του 2017.
Στην έκτη θέση βρέθηκε η Lenovo με 4,7% και θα πρέπει
να σημειωθεί ότι η κινεζική εταιρεία θα σταματήσει να
χρησιμοποιεί την επωνυμία Lenovo για τα smartphones της
και θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά αυτή της Motorola. Το
μερίδιο της τελευταίας το 2017 στην Ελλάδα εκτιμάται πως
ήταν λίγο πάνω από το 2%. Με μερίδια λίγο πιο πάνω από
το 3% κινήθηκε η Vodafone (3,5%) και η Sony (3,4%), ενώ
κάτω από 3% ήταν η Alcatel (2,6%) και οι συσκευές Turbo-X
(2,4%). Η Nokia ήταν στο 1,9% για το σύνολο της χρονιάς,
αν και εμφανίστηκε ουσιαστικά στο β’ εξάμηνο.

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

PRIZE

Nokia Bell Labs Prize

Διαγωνισμός για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Η Nokia Bell Labs άνοιξε τον 5ο παγκόσμιο ετήσιο διαγωνισμό Prize, καλώντας τους εφευρέτες να υποβάλλουν τις
καινοτομίες τους, στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Η διαδικασία
του Prize παρέχει στους διαγωνιζομένους άμεση πρόσβαση
στους ερευνητές και στα κορυφαία μυαλά της Nokia Bell
Labs, ώστε να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν και να αναπτύξουν πλήρως τις ιδέες τους, και έτσι να αυξήσουν τις
δυνατότητες τους για να αλλάξουν τον κόσμο. Οι εφευρέτες
μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις των ιδεών τους
μέχρι τις 25 Απριλίου 2018.
Ο διαγωνισμός Nokia Bell Labs Prize αναζητά καινοτόμες
προτάσεις για τις μεγάλες ανθρώπινες προκλήσεις που
οδηγούν και θα στηρίξουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, και θα προσφέρουν μία βελτιωμένη ικανότητα να
αισθανόμαστε, να ελέγχουμε και να αυτοματοποιούμε τα
πάντα. Βλέπουμε αυτή την επανάσταση να οδηγείται από
συστήματα επαυξημένης ευφυίας που συνδέονται σε τρισεκατομμύρια αισθητήρες, συστήματα, πλατφόρμες και
ρομπότ, μέσα από μία τεράστιας κλίμακας distributed δι-
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κτυακή υποδομή, με αξιοπιστία, ασφάλεια και πολύ χαμηλή
καθυστέρηση. Ο τελικός ανθρώπινος στόχος αυτής της
τεχνολογικής επανάστασης είναι να μειώσει το χρόνο που
ξοδεύουμε σε εργασίες ρουτίνας, ή και φτιάχνοντας τες
αυτόματα, δημιουργώντας νέες γνώσεις για ευφυή έλεγχο
των αυτοματοποιημένων συστημάτων.
Βραβεία μέχρι και 175.000 δολάρια θα αποδοθούν στους
νικητές της πρώτης, δεύτερης και τρίτης θέσης, οι οποίοι
θα βραβευθούν επίσης με την ευκαιρία να συνεργαστούν με
παγκόσμιας αναγνώρισης ερευνητές της Nokia Bell Labs,
και να έρθουν σε επαφή με ένα panel από ειδικούς κριτές.
Ο Marcus Weldon, πρόεδρος της Nokia Bell Labs και chief
technology officer της Nokia, δήλωσε: «Βρισκόμαστε στην
αρχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που θα μεταμορφώσει την ανθρώπινη ύπαρξη με τρόπους που δε φανταζόμασταν. Το Bell Labs Prize αναζητά εφευρέτες που θα φέρουν αυτή την επανάσταση, ενδιαφερόμενοι για συνεργασία
με ένα μεγάλο εύρος πτυχών, που αποτελούν τον κλασσικό
τρόπο της Bell Labs και το μυστικό της επιτυχίας μας.»

PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@final-frontier: Με περισσή χαρά
υποδεχτήκαμε την είδηση σχετικά με την
επιλογή του κορυφαίου αστροφυσικού
Σταμάτη Κριμιζή στην ηγεσία του Ελληνικού
Διαστημικού Οργανισμού!

Massimo Pizzocri

VP Consumer Sales Epson Ευρώπης
& CEO Epson Ιταλίας
Έχοντας επενδύσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται, η Epson πιστεύει ένθερμα στον μετασχηματισμό της επαγγελματικής εκτύπωσης και τη μεταστροφή της προτίμησης από
τους laser εκτυπωτές, στους inkjet.
Στόχος της Epson για την Ελλάδα είναι η κατάκτηση ενός ισχυρότερου μεριδίου στα office προϊόντα, μιας και σήμερα, λόγω της σαφής προτίμησης των
επαγγελματιών στους laser εκτυπωτές, το ποσοστό της δεν ξεπερνά το 3-4%.
Στον αντίποδα, κατέχει ένα πολύ ισχυρό ποσοστό στα προϊόντα consumer, που
ανέρχεται σε 70%.
Το πλάνο της Epson για το ελληνικό γραφείο, είναι να αποτελέσει κόμβο για το
συντονισμό των ενεργειών και σε γειτονικές χώρες και σταδιακά να αυξηθεί
το ανθρώπινο δυναμικό που το απαρτίζει, με σκοπό να έχει διπλασιαστεί
μέσα στην επόμενη τριετία. Παράλληλα, η αλλαγή του business model με την
κατάλληλη επιλογή του καναλιού διανομής και μεταπωλητών, βρίσκεται σε
πρώτο πλάνο.
Την αισιοδοξία του για το εγχείρημα αυτό, εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος της
Epson για το region της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με δημοσιογράφους, προκειμένου να τους ενημερώσει για τη
στρατηγική και τα πλάνα της εταιρείας στην εγχώρια αγορά.
Ο Massimo Pizzocri είναι υπεύθυνος πωλήσεων των καταναλωτικών προϊόντων
στην περιοχή EMEA και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας στην Ιταλία.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Epson Ιταλίας το 1999, από τη θέση του Διευθυντή Marketing για τη χώρα, ενώ αργότερα ανέλαβε Διευθυντής Στρατηγικού
Marketing για ολόκληρη την περιοχή EMEA. Το 2006 ανέλαβε Διευθύνων
Σύμβουλος της Epson Ιταλίας, ρόλο που κατέχει ακόμα σήμερα, μαζί με αυτόν
του Αντιπροέδρου Πωλήσεων Καταναλωτικών Προϊόντων της Epson Ευρώπης.
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@life-of-P: Η νέα σειρά των high-end
Huawei smartphones κατέφθασε… εκ
Παρισίων, με P20, P20 Pro και P20 Lite.
Τοποθετώντας τον fingerprint reader στην
πρόσοψη, όπου ανήκει σύμφωνα με την
κοινή λογική της εργονομίας.
@uber: Ελκυστικό concept η αυτόνομη
οδήγηση, αλλά στον πραγματικό κόσμο
όταν η τεχνολογία «crash-άρει», η
ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να γίνει…
restore from last checkpoint.
@driven: Ίσως στην αρχή να είναι πιο
βιώσιμο το μεταβατικό «assisted» driving
μέχρι να εξαλειφθούν οι first-world
ασθένειες του πλήρους «autonomous»
driving.
@liquid: Τελευταία ανάσα ζωής προσφέρει
η LG στην τεχνολογία LCD, καθώς
λέγεται ότι τέτοιου είδους οθόνη θα
χρησιμοποιήσει στη νέα ναυαρχίδα G7.
Καθαρά για οικονομικούς λόγους βέβαια.
@secure: Σύμφωνα με τη Google, το
Android είναι τώρα τόσο ασφαλές όσο
το iOS. Βέβαια, για τον απλό χρήστη, ένα
λειτουργικό με open κατεύθυνση, πάντα
θα κινδυνεύει περισσότερο από ένα
sandboxed σύστημα.
@spring-break: Όταν φτάσει η ώρα να
εγκαταστήσετε το επερχόμενο «μεγάλο»
Spring Creators Update των Windows 10,
η Microsoft υπόσχεται ότι ο μέσος χρόνος
που θα χρειαστείτε, θα έχει μειωθεί από τα
82 στα 30 λεπτά.
@solid: Τα σημαντικότερα θέματα των
SSD είναι το μεγάλο κόστος και η μικρή
χωρητικότητα. Το ένα από αυτά λύθηκε, με
την ανακοίνωση του πρώτου SSD 100 TB!!!

