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EDITORIAL
Το παιχνίδι του περιεχομένου
μόλις τώρα αρχίζει…

c.nostis@smartpress.gr
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χε ιασ ός
Το uawei 2 ro εντυπωσιάζει από…
μακριά αλλά και στο χέρι, με την
κατασκευή από μέταλλο και γυαλί, την
be e ess πρόσοψη και τα αστραφτερά
χρώματα που επέλεξε η εταιρεία να το
καλύψουν. Προσοχή, όμως, μια θήκη
είναι απαραίτητη, από την πρώτη κιόλας
μέρα…

0M

20M

8M

Hardware

18

Το πανίσχυρο irin
hipset σε
συνδυασμό με τα 6
AM και τα 12
αποθηκευτικού χώρου προσφέρουν
εκρηκτικές επιδόσεις στη συσκευή, ενώ η
ισχύς της τεχνητής νοημοσύνης (AI) περνά
τις δυνατότητες του 2 ro σε άλλο
επίπεδο.

1

2
20

A

MM

11
82
102 00
20
2 M

ά ερα
Με την πρώτη trip e amera του
κόσμου σε smartphone, το 2 ro έχει
ήδη κερδίσει το «θρόνο» στον τομέα
αυτό επάξια. Με
υβριδικό oom,
αισθητήρα M (
) και δυνατότητα
λήψης υψηλής ποιότητας
αλλά και
s ow motion ideo, υποκαθιστά άνετα
τη φωτογραφική σας μηχανή

A

Software
Η πλέον πρόσφατη έκδοση του Android
( .1 Oreo) συνδυάζεται αποτελεσματικά
με το περιβάλλον M I .1 και προσφέρει
smooth, ταχύτατη λειτουργία αλλά και
πολλές δυνατότητες που «λύνουν» τα
χέρια του χρήστη.
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Μικρά στο μάτι,
απίστευτα σε απόδοση!
High-Res audio certified
Stainless Steel housings
DualCoil™ dynamic drivers
Over-ear hooks για μέγιστη σταθερότητα εν κινήσει
Εξαιρετική απομόνωση θορύβου
Remote controlled
Χαμηλό βάρος για μέγιστη άνεση (41 γραμμάρια)
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Σίγουρα λατρεύετε το νέο σας iPhone και τις κάμερές του, ωστόσο εάν ανήκετε στους λάτρεις των
mobile photos αξίζει να ρίξετε μια ματιά στα 8 tips που σας ετοιμάσαμε, ώστε οι φωτογραφίες σας να
μείνουν στην… ιστορία!
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Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
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Coursera
€Δωρεάν
A
11 καλύτερους εκπαιδευτές καθηγητές

1000

2

EdX - Online Courses

Elevate - Brain Training

€Δωρεάν

€Δωρεάν
-

Harvard, MIT, Berkeley
M
-

Fit Brains Trainer

βελτιώσει τις επιδόσεις σας
στα μαθηματικά
-

Khan Academy

€Δωρεάν

€Δωρεάν

18
τμήματα on ine εκμάθησης 12

360
-

διαθέτει πάνω από 1 .
βίντεο με
επεξηγήσεις σε ενδιαφέροντες τομείς
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Symbian

KOGNITIVO - Brain Training
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αναλυτική ικανότητα,
η προσοχή, η αντίδραση

0

Memorado - Brain Games

NeuroNation - Brain Training

€Δωρεάν

€Δωρεάν
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επίπεδα γνώσεων 1
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-

σας
-

Peak - Brain Games

Udemy Online Courses

€Δωρεάν

€Δωρεάν
πάνω από 2.
θήματα

on ine μα-

γνωστική
λειτουργία του εγκεφάλου,

2
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GREEK EVENTS

Wind Vision

Σε νέα φάση εισέρχεται η αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης
έπειτα από την είσοδο της Wind και στην αγορά αυτή, με τη νέα
υπηρεσία της, Wind ision, η οποία σε πρώτη φάση απευθύνεται
στους συνδρομητές της και παρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Android
και ενσωματωμένο το et i .
Κατά την παρουσίαση της Wind ision ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Wind άσος αρκαλής σημείωσε πως «θεωρούμε
ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για είσοδο στη συγκεκριμένη
αγορά, η οποία θα μεταμορφωθεί τα επόμενα χρόνια» εκτιμώντας
ότι στο άμεσο μέλλον η διείσδυση της συνδρομητής τηλεόρασης
στην Ελλάδα θα ανέβει στο
από 2
σήμερα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε το 2 της τηλεθέασης στη
χώρα μας γίνεται on demand (κατά παραγγελία) 6 των χρηστών
βλέπουν outube σε εβδομαδιαία βάση, 6
του τηλεοπτικού
περιεχομένου οι έφηβοι το παρακολουθούν από κινητές συσκευές,
στις ηλικίες
ετών βλέπουν τηλεοπτικό περιεχόμενο και
βίντεο σε κινητές συσκευές.
Σε πρώτη φάση η Wind ision απευθύνεται σ τους 6 .
συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου της Wind ή σε
όποιον νέο συνδεθεί με το δίκτυό της με δύο τιμολογιακά πακέτα
εκ των οποίων το δεύτερο και ακριβότερο θα συμπεριλαμβάνει τα

αθλητικά κανάλια της o a (Wind και Forthnet έχουν εμπορική
συμφωνία). Όπως επίσης τονίστηκε, το Android
για την τηλεόραση
πρακτικά είναι ότι το smartphone για την κινητή τηλεφωνία. Η Wind
ision ως Android
κάνει κάθε τηλεόραση «έξυπνη» και προσφέρει
άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες της oog e, όπως τo oog e a
Mo ies για ταινίες on demand, εφαρμογές όπως το poti , το unein,
το oog e a Musi , το ou ube και το oog e a ames.
Αναλυτικότερα, η νέα υπηρεσία της Wind απευθύνε ται σ ε
υφιστάμενους καθώς και νέους οικιακούς πελάτες σταθερής
τηλεφωνίας και Internet και είναι διαθέσιμη σε δύο πακέτα μηνιαίας
συνδρομής, Fami a k στα , Ευρώ που προσφέρει την εμπειρία
θέασης των συνδρομητικών καναλιών, μαζί με τις δυνατότητες του
αποκωδικοποιητή της WI
I IO και Fu a k στα 2 , Ευρώ
που προσφέρει όλο το περιεχόμενο του Fami
a k μαζί με όλη
την δράση των σπουδαιότερων αθλητικών διοργανώσεων από τα
κανάλια o asports.
Τέλος, όλοι οι νέοι συνδρομητές Wind ision θα μπορούν να έχουν
μήνες δωρεάν συνδρομή et i εάν διαθέτουν σύνδεση Wind
A
ή 6 μήνες δωρεάν συνδρομή et i για συνδέσεις Wind Fiber
( ,1
2 Mbps). Η προσφορά αυτή αφορά σε νέους αλλά και
υφιστάμενους συνδρομητές et i .
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digitallife.gr
Η τεχνολογία στη
ζωή μας

infocom.gr
Τεχνολογία - Πληροφορική
- Media με άποψη

myphone.gr
The unwired
revolution

socialmedialife.gr
Τα social media είναι
φίλοι μας!

thatslife.gr
Life as it is!

gameslife.gr
Ζήσε το παιχνίδι!

comingsoon.gr
Όλη η διασκέδαση
σε ένα site!

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

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

coolhome.gr
Εκεί που νιώθεις
cool, είναι σπίτι

mwc.gr
It’s a mobile
world!

infocomsecurity.gr
Rethink IT security
strategy

e-businessworld.gr
Real e-life stories

doriforikanea.gr
Δορυφορική - Επίγεια
ψηφιακή - IPTV

satguide.gr
Οδηγός αγοράς για SAT DTV - IPTV

securityproject.gr
Κορυφαία συνάντηση
των ειδικών ασφάλειας

itsecuritypro.gr
Enterprise computing &
IT security

securitymanager.gr
Σημείο αναφοράς για την
ασφάλεια
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Πόσα νέα smartphones «αντέχει»
ετησίως η αγορά;

Εδώ και χρόνια, οι κατασκευαστές smartphones λανσάρουν νέα μοντέλα με φρενήρη ρυθμό, συχνά χωρίς
να έχει συμπληρωθεί ούτε το «τυπικό» 12μηνο του εκάστοτε κύκλου ζωής. Επιπλέον, πολλές συσκευές
που παρουσιάζονταν σε διαφορετικές περιόδους (για λόγους τακτικής αλλά και ώστε να συμπίπτουν με
διεθνείς εκθέσεις, π.χ. MWC, IFA), πλέον δεν διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, οπότε το
12μηνο τείνει να γίνει… 6μηνο. Ποιά η γνώμη σας για αυτόν τον ατέρμονα «αγώνα δρόμου»;

Είναι γεγονός πως οι κατασκευαστές έχουν παρασυρθεί σε αυτή την κούρσα δίχως τελειωμό, καθώς θέλουν να διατηρούνται στο προσκήνιο όσο το δυνατόν
περισσότερο κατά τη διάρκεια του έτους.
Με δεκάδες «παίκτες» να παρουσιάζουν
συνολικά τριψήφιο αριθμό συσκευών ετησίως, είναι πολύ δύσκολο να στρέψουν
πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας και
ο πιο σίγουρος τρόπος είναι ένα λανσάρισμα συσκευής. Δυστυχώς, ένας τόσο
μικρός κύκλος ζωής σημαίνει πως βλέπουμε όλο και συχνότερα συσκευές χωρίς ιδιαιτερότητες, καινοτομίες και ουσιώδεις βελτιώσεις, όμως το marketing
και η επιθυμία του χρήστη να βρίσκεται στην «αιχμή» της τεχνολογίας, αποδίδουν σε επίπεδο πωλήσεων. O tempora,
o mores…
Δημήτρης Σκιάννης
Η αλήθεια είναι ότι κάποιες εταιρείες το έχουν παρακάνει σχετικά με το πόσο συχνά ανανεώνουν τις ναυαρχίδες τους.
Όσο και αν αρέσει σε όλους μας να βλέπουμε νέα, πιο προηγμένα, μοντέλα στην
αγορά, θεωρώ ότι το εξάμηνο είναι υπερβολικό για ανανέωση ενός smartphone.
Πραγματικά θα με ενοχλούσε να έχω α-

γοράσει ένα υπέροχο κορυφαίο μοντέλο
(δαπανώντας ένα σεβαστό ποσό) και, σε
6 μήνες να ...ξερογλείφομαι, γιατί ανακοινώθηκε το επόμενο. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο κόσμος κρατάει πια τα κινητά του
περισσότερο και μάλλον οι εταιρείες πρέπει να το ξανασκεφτούν...
Χριστίνα Κιτσάτη
Με τον ανταγωνισμό να εντείνεται όλο και
περισσότερο, οι εταιρείες επιδίδονται σε
ένα «διαρκές ράλι», ώστε να μπορέσουν
οι συσκευές τους να κερδίσουν το ενδιαφέρον όσο το δυνατόν περισσότερων καταναλωτών. Στην πραγματικότητα θεωρώ
ότι αυτός ο αγώνας δρόμου δεν οδηγεί
πουθενά, καθώς ο ψαγμένος (και υποψιασμένος) καταναλωτής γνωρίζει το πότε
μία εταιρεία βγάζει μία συσκευή, η οποία
αποτελεί ένα απλό remake του περσινού
μοντέλου και το πότε θα έχει στα χέρια
του μία πραγματικά «φρέσκια» συσκευή.
Κατά την άποψη μου θα προτιμούσα λιγότερες και πιο εξελιγμένες συσκευές,
αλλά business is business όπως λένε και
το marketing έχει αποδειχθεί ότι τις περισσότερες φορές ακολουθεί έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο…
Πέτρος Κυπραίος
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Το πρόβλημα ξεκινάει από τη λογική ότι
οι κατασκευαστές πρέπει να παρουσιάζουν στους μετόχους τους, νέα προϊόντα ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Αυτό ως ένα μεγάλο βαθμό έχει λογική, για να ξέρουν ότι πιάνουν τόπο οι επενδύσεις τους. Στην πράξη όμως, όπως
βλέπουμε, οι ανάγκες της αγοράς δεν είναι… «συμβατές» με αυτή την πρακτική.
Όταν όμως μία εταιρεία παρουσιάζει έναν
αριθμό νέων προϊόντων κάθε χρόνο, σημαίνει ότι όχι μόνο δίνει περισσότερες επιλογές στους πελάτες, αλλά και ότι αυξάνει το γενικότερο σύνολο των επιλογών στην αγορά, υπέρ της. Έτσι μία άλλη
εταιρεία, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί
να παρουσιάσει μικρότερο αριθμό προϊόντων. Δηλαδή όλος αυτός ο κύκλος
δεν αποτελεί απαραίτητα επιλογή των ίδιων των εταιρειών, αλλά υφίσταται αναγκαστικά για λόγους ανταγωνισμού.
Με δεδομένη την «ΙΤ» φύση των σημερινών κινητών, και το γεγονός ότι το ανά μικρά βήματα εξελισσόμενο hardware αντέχει αρκετές αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος σε νέες εκδόσεις, σίγουρα δεν δικαιολογείται η ετήσια αντικατάσταση συσκευής.
Δημήτρης Θωμαδάκης

Τεχνολογία Σύνθεσης
Bandwidth
Η καινοτόμος προσέγγιση
στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

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

Τel.:

+30 210-9902272

Email: info@combox.gr

www.combox.gr
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Όλο και πιο κοντά στο στόχο της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 φτάνει η χώρα, με την
ταχύτητα εγκατάστασης των Δικτύων Νέας Γενιάς.
Cosmote, odafone και ind, έχουν αποδοθεί πάση δυνάμει στην ανάπτυξη των
δικτύων τους, αλλά και τη διασύνδεση μεταξύ τους, ώστε να κατακτήσουν το νέο
εμπορικό στοίχημα που έχουν θέσει.
Εκτός βέβαια από τα έργα στους δρόμους και στα ΚΑΦΑΟ, η μάχη δίνεται και στο
επίπεδο της κατανάλωσης.
Το θέμα -αλλά και το ερώτημα- είναι αν ο καταναλωτής θα διαθέσει το επιπλέον ποσό
που είναι αναγκαίο για να κάνει το βήμα αναβάθμισης της ταχύτητας που έχει σήμερα
και το οποίο κυμαίνεται από ως 12 ευρώ, ανάλογα με τον πάροχο, τη χρονική δέσμευση του συμβολαίου του και τις υπόλοιπες υπηρεσίες του πακέτου που θα επιλέξει.
Είναι βέβαιο ότι οι καταναλωτές διψούν για υψηλές ταχύτητες στο Internet, όμως,
άλλο τόσο βέβαιο ότι το επιπλέον κόστος για αρκετούς -με τις τρέχουσες οικονομικές
συνθήκες- ενδέχεται να είναι σημαντικό.
Παρ όλα αυτά, από πλευράς alue for money, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία…
Για παράδειγμα, μία μέση τιμή για το ADS που κυριαρχεί σήμερα, και δίνει πραγματικές ταχύτητες που σπάνια ξεπερνούν τα 10 Mpbs, είναι τα 25 ευρώ (συνδυαστικά
με σταθερή), ενώ μία μέση τιμή για το DS 50 με πραγματική ταχύτητα στα 5 Mbps
είναι τα 5 ευρώ μηνιαίως.
Για τη νέα γενιά ταχυτήτων των 100 και 200 (πραγματικών) Mbps, το μηνιαίο κόστος
είναι 2 και 2 ευρώ αντίστοιχα.
Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, με το ADS το μέσο κόστος ανά πραγματικό Mbps είναι
περίπου 2 ευρώ. Το κόστος στο DS μειώνεται στο 1,2 ευρώ / Mbps και η μεγάλη
κοστολογική ανατροπή έρχεται στα NGN, με μέση τιμή τα 0, 0 ευρώ ανά Mbps! Πως
λέμε τα έχει όλα και συμφέρει;
Οπότε, μάλλον είναι θέμα marketing και προφανώς οι στόχοι θα επιτευχθούν ίσως
με κάποιες έξυπνες προσφορές, αφού αρθούν και οι τελευταίες τυχόν αναστολές.
Β. ανθάκης
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το παιχνίδι του 5G μπαίνει η ελληνική πολιτεία κάνοντας μία
ευχάριστη έκπληξη τεχνοφιλίας. ον πρίλιο, ο γενικός
γραμματέας ηλεπικοινωνιών και αχυδρομείων
ασίλης
αγκλάρας, συνάντησε τους προέδρους και διευθύνοντες
συμ ούλους του ομίλου Ε, ιχάλη σαμά , της o afone,
άρη προυμίδη, της
, άσο αρκαλή και τον γενικό διευθυντή της

νωσης Εταιρειών ινητής ηλεφωνίας ΕΕ , ιώργο τεφανόπουλο, με τους
οποίους συ ήτησε τη διαμόρφωση και εφαρμογή του εθνικού οδικού χάρτη για
την ανάπτυξη δικτύων 5G, ο οποίος θα ενσωματωθεί στο Εθνικό Ευρυ ωνικό
χέδιο. πορεί όλα αυτά να ακούγονται λίγο εθιμοτυπικά και θεωρητικά, αλλά
αν συγκρίνουμε αυτή την εξέλιξη σε σχέση με την τεχνοφο ική παράδοση της
πολιτείας, σίγουρα πρόκειται για ένα ήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πέντε κοινοπραξίες εκδήλωσαν αρχικό ενδιαφέρον για το έργο που έχει προκηρύξει το
ργε
μώ .
Στην πρώτη, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, συμμετέχει ο ΟΤΕ μαζί με τη θυγατρική της
Deutsche Telekom, .
.
Η δεύτερη συγκροτείται από την κτωρ, την
Intrakat, την Intrasoft και την ι αλική Autostrade.
Στο κάτω-κάτω κανείς δε ζήτησε από το
κρά
να γίνει επενδυτής υποδομών ή
αγοραστής υπηρεσιών.

τρίτη από τις Τέρνα, inci και την σουηδική
apsch, η τέταρτη από τον όμιλο Μυτιληναίου
και τη γγρική Nusz, ενώ στην πέμπτη ηγείται
η Starbag.

Αυτό που για δεκαετίες ζητούν όλες οι επιχειρήσεις, είναι να γίνει εγγυητής και θεματοφύλακας
των επενδύσεων, κατανοώντας ότι ένα σταθερό
φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο είναι ο υπ αριθμόν
ένα αράγ α α ά
.

Αν και το ρ
ιάγραμμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, η προκήρυξη ενός έργου τεχνολογίας,
υψηλής αξίας, είναι ότι πρέπει για να δώσει κάποια
ώθηση στην αγορά, έστω και ψυχολογική.

Είναι ουσιαστικά το έδαφος που πατάνε όλες οι
επενδύσεις. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν
είναι ανηφορικό, σημασία έχει να είναι α ερ
και ρ λ ιμ

Αν και τα έργα του Δημοσίου δεν είναι έργα που
θα ενισχύσουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων,
αυξάνουν όμως τον κύκλο εργασιών και δίνουν
πνοή στις μεγάλες ε ι ειρή ει .

…ώστε να γίνονται
in
n με σχετική
ασφάλεια και οι επενδυτές να βλέπουν τη χώρα
μας ως «προορισμό».
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Απ ότι φαίνεται, οι αλλαγές αυτές έχουν να
κάνουν με την δυνατότητα της Επιτροπής να
διαχειρίζεται με ταχύτητα τις
ε ε ρ κλήει που γεννιούνται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών και των
μεταφορών.
λλωστε, η α ελε μα ικ
α της Αρχής είναι
ο μόνος τρόπος να είναι σεβαστή και εγγυητής
της αγοράς.
Βλέπετε το έργο της είναι πολύ δύσκολο, αφού οι
αποφάσεις της δεν είναι πάντα αρεστές σε όλους
και μάλιστα σε μία αγορά που οι παίκτες έχουν
πολύ ι ρά ικ μικά ρ λ και επιρροή.
Η Cosmote δείχνει αποφασισμένη να παίξει δυνατά το χαρτί που σχετίζεται με την οικογένεια
και την α άλεια
Δια κ για τα παιδιά.
Είναι εξαιρετικά μεγάλη η ια μι ική καμ άια που έχει ξεκινήσει και έχει ενδιαφέρον το
γεγονός ότι έχουν ρίξει αρκετά χρήματα στο
συγκεκριμένο τομέα.

Με αυτή την έννοια χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία
του α λ αγκλάρα και ευελπιστούμε ότι θα
είναι η αρχή του 5G στην Ελλάδα!
Καιρό είχαμε να δούμε νέα δημόσια έργα να παίζουν στην αγορά. Πρόκειται για την εγκατάσταση
λεκ ρ ικώ ι ω , στον Αυτοκινητόδρομο
Αιγαίου, Κεντρικής Ελλάδος, τον Μορέα, την
Ολυμπία, την Ιόνια και την Εγνατία Οδό.

Βαθιές αλλαγές σχεδιάζονται για την ΕΕΤΤ, όπως
φαίνεται από την ένταξη του έργου «Οργανωτική και λειτουργική προσαρμογή της ΕΕΤΤ» στο
ι ειρ ιακ ρ γραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 201 -2020.

λλωστε, σε τόσο μεγάλης έκτασης έργα,
ανοίγει ένα ευρύ οικοσύστημα, που ανανεώνει τις ευχάριστες προσδοκίες και φτιάχνει ένα κλίμα.

Προφανώς γιατί έρχονται «δεύτεροι», αφού
ρ γ ε ι μ λε που με συνέπεια έχτιζαν για πολλά χρόνια και με εξαιρετικά αποτελέσματα στο συγκεκριμένο τομέα.
σε που η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η συγκεκριμένη επιλογή και το timing δεν είναι τυχαία
και θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες…

Στην αγορά της λιανικής όλοι περιμένουν το
Πλαίσιο να μπει δυνατά στα λευκά. Και ίσως αν
κρίνουμε από το πρόσφατο ταξίδι του ώ α
α ω α να μην είναι η μοναδική έκπληξη…

Η ανάπτυξη ικ
ικώ ι ώ με ταχύτητες
της τάξης του 1Gbps και η εκκίνηση του 5G, είναι
στα πλάνα του ομίλου, και μία αρχική εκτίμηση
επένδυσης κοντά στα 2 δισ. ευρώ.

Ομολογούμε ότι διατηρούμε μία δυσπιστία σχετικά με την απαλλαγή των ια μικώ ραρι ή ω από τη βαρύτητα της ελληνικής
γραφειοκρατίας και φορολογίας.

α έχει ενδιαφέρον η αντίδραση που θα υπάρξει
στην αγορά. Όχι τόσο από τον Κωτσόβολο, όσο
από τη
i
.

Ένα νούμερο το οποίο από τη στιγμή που αφορά
μ , είναι ένα πάγιο που ανήκει σε μία
ιδιωτική εταιρεία, αλλά άρρηκτα συνδεμένο με
την ίδια τη χώρα και τους πολίτες της.

Από την άλλη, φαίνεται ένα καλό σενάριο (επιστημονικής φαντασίας;) η συνεργασία του νεοσύστατου οργανισμού με τη Space X του on
που έχει ξεκινήσει το pro ect Greece
μέσω της Tesla.

Γιατί από εκεί θα επιδιώξει το λα ι να πάρει
μερίδιο. Τουλάχιστον αυτό λέει η πρώτη ανάγνωση…
Το γεγονός πάντως ότι υπήρξαν αρκετά μ ιε μα α για το θέμα και δεν διαψεύστηκαν,
μάλλον επιβεβαιώνει τις φήμες.

Αυτός είναι ο λόγος που το επενδυτικό πλάνο
του οργανισμού παρουσιάστηκε από τον CEO του
ομίλου Deutsche Telekom, i o
o
,
στον πρωθυπουργό, και στον υπουργό ΨΗΠΤΕ,
Νίκο Παππά…
…οι οποίοι από την πλευρά τους έχουν την ευκαιρία να παίξουν το χαρτί των επενδύσεων και
να ω
ελ της πολιτικής με λίγο
φως από την οικονομία.

Και μιλώντας για όραμα και πραγματικότητα,
είχαμε αναφερθεί πρόσφατα στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση
των αγρ ικώ ικ ω .

Αν και πάνω από μία δεκαετία ο ΟΤΕ δεν
είναι πλέον η Δ
που οι παλαιότεροι
ξέραμε, παραμένει αναμφισβήτητη η θέση
που κατέχει στην εθνική οικονομία…
…λόγω του μεγέθους άλλα και της κρίσιμης
σημασίας των λε ικ ι ω ιώ στη σημερινή
κοινωνία.
Αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι ο
είναι
μέλος ενός παγκόσμιου κολοσσού με γερμανικές
ρίζες, το ειδικό του βάρος δεν είναι μόνο οικονομικό άλλα και πολιτικό.
Μέσα από αυτό το πρίσμα, δεν περνάει απαρατήρητη η ανακοίνωση του ε ε
ικ
ρ γράμμα για την επόμενη τετραετία.

Η χώρα μας ανήκει πλέον στο club των χωρών που διαθέτουν ια μική
ρε α.
Ολοκληρώθηκε η ίδρυση του Ελλ ικ Διαμικ
ργα ι μ , μία πρωτοβουλία του
υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά.
Σκοπός του Δ είναι η εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής της χώρας στο διάστημα
καθώς και τη διαχείριση εθνικών έργων που
αφορούν σε διαστημικές τεχνολογίες.
Στη θεωρία δεν έχουμε κανένα λόγο να μη συμφωνήσουμε, αλλά πρέπει να επισημάνουμε τις
δύσκολες ώρες που περνά η ε ι ειρ μα ικ
α
στη χώρα μας.

Αιτία η δυσπραγία των Δημόσιων φορέων στην
α ει
ω κεραιώ που χρησιμοποιούνται στην σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών
του δικτύου.
Τώρα βλέπουμε αρκετές καθυστερήσεις στην
ανάπτυξη των αστικών Δικτύων Νέας Γενιάς από
τους παρόχους οι οποίοι σκοντάφτουν στην…
λεκ ρ
.
Το Δ ΔΔ «καρφώνουν», κυρίως η odafone
και η ind, ως υπεύθυνο για τις καθυστερήσεις
στην υλοποίηση των επενδύσεών τους σε Δίκτυα
Νέας Γενιάς.
Έτσι αναγκάστηκαν να υποβάλουν αίτημα στην
για αλλαγή του χρονοδιαγράμματος για
την ενεργοποίηση συνδέσεων σε περιοχές της
Αττικής, λόγω καθυστέρησης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
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Μόλις στο προηγούμενο τεύχος είχαμε γράψει για την ανακοίνωση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού σχετικά
με το διοικητικό συμβούλιο που τον απαρτίζει, και ελπίζαμε
ότι τα επόμενα νέα σχετικά με αυτό το θέμα θα αφορούσαν
κάποια θετική πρόοδο.
Παγιδευμένος όμως από την κρατική φύση του, ο Ε ΔΟ έκανε
αντίθετα ένα βήμα προς τα πίσω. Για τη θέση του προέδρου
είχε επιλεγεί ο Δρ. Σταμάτης Κριμιζής, ένας επιστήμονας
διεθνούς εμβέλειας, με σημαντική εμπειρία στο χώρο της
διαστημικής έρευνας. Ακαδημία Αθηνών, πανεπιστήμιο Johns
opkins, Ευρωπα κός Διαστημικός Οργανισμός, ακόμα και
NASA, είναι κάποια από τα ιδρύματα που κοσμούν το βιογραφικό του. Μία εκπληκτική μεν, σχετικά άγνωστη πληροφορία
δε, είναι ότι υπάρχει ακόμα και ένας αστεροειδής (8 2
rimigis) που έχει ονομαστεί έτσι προς τιμή του.
Όλοι ήταν σύμφωνοι λοιπόν ότι ήταν ο πλέον κατάλληλος
άνθρωπος για να τεθεί επικεφαλής ενός εγχειρήματος με
σκοπό όχι απλά την επιβίωση αλλά την πραγματική ανάπτυξη
της Ελλάδας.
Ο ίδιος βέβαια ήταν εμφανές ότι ανέλαβε τη θέση του
«υποψιασμένος», καθώς ακόμα και η ομιλία του κατά την
εκδήλωση του Ε ΔΟ ήταν στην καλύτερη περίπτωση «συ-
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γκρατημένη», ενώ κατά κανόνα σε αυτές τις περιπτώσεις
τα νέα στελέχη συνδυάζουν έναν αισιόδοξο χαιρετισμό με
υποσχέσεις.
Διαβάζοντας «ανάμεσα στις γραμμές», καταλάβαινε κάποιος ότι ο καθηγητής ήταν αν μη τι άλλο ψυχολογικά προετοιμασμένος για πιθανές «επιπλοκές» με τα πολιτικά
στελέχη του οργανισμού.
Όντως, μόλις ένα μήνα αργότερα, ο ίδιος δήλωσε την
παραίτηση του από το ρόλο του προέδρου. Συγκεκριμένα
επικαλέστηκε μη αξιοκρατική επέμβαση από την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, όπως επίσης χαμηλό επίπεδο τεχνογνωσίας εκ μέρους τους, αλλά και απόπειρα
απαξίωσης της ισχύος του οργανισμού, με τη μετάθεση
καίριων αρμοδιοτήτων στο ίδιο το υπουργείο.
Από την πλευρά της, η πολιτική ηγεσία ανέφερε χαρακτηριστικά και εν συντομία, ότι «η επιτυχία δεν μπορεί να
εξαρτάται από πρόσωπα». Προφανώς αυτό ερμηνεύεται ως
«ουδείς αναντικατάστατος», παρ όλο που η αντικατάσταση
κάποιων ανθρώπων σίγουρα αξίζει να αποφευχθεί, αν αυτά
που «φέρνουν στο τραπέζι» δικαιολογούν συμβιβασμούς.
Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν είχε ισχυριστεί ποτέ ότι
τόσο ο υπουργός Νίκος Παππάς όσο και ο γενικός γραμ-

ματέας Βασίλης Μαγκλάρας, έχουν οποιαδήποτε ειδίκευση
στο αντικείμενο του Διαστήματος.
Ο κ. Κριμιζής δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε να διατηρήσει το
τρίπτυχο «αξιολόγηση - αξιοκρατία - αριστεία», που αποτελεί
βιωματικό και εργασιακό κανόνα για τον ίδιο. Κρίνοντας από
το έργο και το βιογραφικό του, δεν μπορούμε παρά να πιστέψουμε ότι αυτό αποτελεί όντως το «mantra» του. Όσο για την
Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας,
δήλωσε καθαρά υποστήριξη για τις όποιες επιλογές του
υπουργείου, κάτι που βέβαια δεν αποτελεί καμία έκπληξη,
δεδομένης της φύσης της…
α ήταν εύκολο να πιστέψει κάποιος ότι το λάθος σε αυτή
την υπόθεση βαραίνει το υπουργείο, αν θέσει αποκλειστικά
στερεοτυπικά κριτήρια. σως όμως αν το εξετάσουμε προσεκτικά, δούμε πιο καθαρά αυτό που ήδη γνωρίζουμε, ότι
δηλαδή σπάνια φταίει μόνο ένας για τον «χωρισμό».
Στην Ελλάδα είναι συνήθης πρακτική να ιδρύεται ένας κρατικός οργανισμός με γνώμονα πρώτα το προσωπικό και
πολιτικό κέρδος, και η κοινωφέλεια του να «προικίζεται»
μόνο με ότι… περισσεύει. Αυτό που ξεχνούν πολλοί όμως,
είναι ότι και οι τεχνοκράτες έχουν τις δικές τους επιστημονικές ατζέντες, τις οποίες αγωνίζονται να υποστηρίξουν, να
διατηρήσουν και να επιβάλλουν. Είναι ελκυστική η παγίδα
«μηχανικής» καταγραφής των πολιτικών σε μαύρη λίστα, και
η έκδοση λευκής επιταγής στους επιστήμονες.
Η αλήθεια είναι ότι δε γνωρίζουμε τι ακριβώς συζητήθηκε
πίσω από τις κλειστές πόρτες, όμως θα τολμήσουμε να μαντέψουμε ότι οι δύο πλευρές προσπάθησαν να προωθήσουν
η κάθε μία τη δική της προσέγγιση, και τελικά νίκησε το
υπουργείο λόγω… «πλεονεκτήματος έδρας». Δεν ξέρουμε
πως θα ήταν αυτή η χώρα αν την κυβερνούσαν επιστήμονες.
σως να ήταν μία καλή εναλλακτική για τους πολιτικούς.
Όπως και αν έχει το πράγμα, η υπόθεση τελείωσε γρήγορα,
και τη θέση του κ. Κριμιζή ανέλαβε αναπληρωματικά ο Χριστόδουλος Πρωτοπαππάς. Με λιγότερη ίσως τεχνογνωσία
από τον κ. καθηγητή, αλλά με καθόλου μικρή εμπειρία στον
τομέα του Διαστήματος, ειδικά όσον αφορά την οργάνωση,
που είναι και το κύριο ζητούμενο της διοίκησης του Ε ΔΟ.
Επίσης πρόκειται για ένα στέλεχος που αποδεδειγμένα
έχει καλή σχέση με την πολιτική ηγεσία, οπότε τα πράγματα
αναμένονται να κυλίσουν αισθητά πιο ομαλά με τον κ. Πρωτοπαππά στο… πηδάλιο.
α παρατηρήσατε ότι τα social media δεν έκαναν τον «κύκλο»
τους με memes κατά του Σταμάτη Κριμιζή, ελπίζουμε όχι μόνο

επειδή όντως δε βρήκαν κάτι εναντίον του, αλλά επειδή τον
αναγνώρισαν ως ένα άτομο που τόσο προσωπικά όσο και
επαγγελματικά, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
Έτσι είχαν απόθεμα που έβγαλαν τελικά κατά του νέου προέδρου, κυμαινόμενο από black humor μέχρι ξεκάθαρες κακίες,
σε σημείο που φάνηκε ότι ήταν εμφανώς… κατευθυνόμενο.
Για του λόγου το αληθές, όσοι τα έχετε ακολουθήσει, θα
διαπιστώσατε ότι δε στοχεύουν καν στην επαγγελματική αποτελεσματικότητα του, αλλά στις προσωπικές επιλογές του.
Όμως ο διευθύνων σύμβουλος της ellas Sat δεν έχει παρά
να αφήσει την ίδια τη σταδιοδρομία του στις τηλεπικοινωνίες
να αναλάβει την «υπεράσπιση» του. Ανεξάρτητα από τους
λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι πρόκειται για ένα στέλεχος που μέχρι τώρα είχε
θετική επίδραση σε όποιο pro ect έχει αναλάβει.
ραγε όσοι τον επικρίνουν, γνωρίζουν ότι βρίσκεται πίσω
από την ίδρυση του πρώτου ISP στην Κύπρο, σε μία εποχή
που ακόμα και η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει το δρόμο της
στη συγκεκριμένη αγορά; Γνωρίζουν ότι ήταν ένας από τους
πρωτεργάτες της Ελεύθερης αδιοφωνίας και Τηλεόρασης,
τόσο την Ελλάδα όσο και στην Κύπρο; Γνωρίζουν ότι για δύο
συνεχείς θητείες υπήρξε πρόεδρος του ESOA; Τέλος, στις
επίμονες προσπάθειες του, οφείλουμε σε μεγάλο ποσοστό
τη θέση στις 9 μοίρες.
Με ένα βιογραφικό όπως το δικό του, αν μη τι άλλο αξίζει
μία ευκαιρία και σε αυτό το έργο, χωρίς προκαταλήψεις.
λλωστε και ο ίδιος έχει δηλώσει «μεταβατικός», καθώς έχει
ξεκαθαρίσει πως όταν προκηρυχθεί επίσημα η θέση δεν θα
την διεκδικήσει. Η αίσθηση μας, από τις πρώτες πληροφορίες
για τις κινήσεις που έχει ήδη κάνει, είναι ότι θα του ζητηθεί να
παραμείνει όταν έρθει η ώρα, και τότε θα χάσει πλέον κάθε
νόημα το μέχρι τώρα bullying εναντίον του.
«Πιστός» στην πορεία που χάραξε κάθε άλλος κρατικά ελεγχόμενος οργανισμός στη χώρα, ο Ε ΔΟ έπεσε και αυτός σε
λακκούβες αλλά και σε πολλά σαμαράκια. Με τόσα αστέρια
στον ουρανό κινδύνεψε -χάρη και στις άστοχες ανακοινώσειςνα χαρακτηριστεί «πολιτικό UFO»…
στόσο, είναι ένα εγχείρημα που αν το διαχειριστούμε και
εκμεταλλευτούμε σωστά, θα φέρει ουσιαστικά οφέλη, κυρίως
σε επίπεδο τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης της νέας γενιάς,
οπότε ελπίζουμε η «εκτόξευση» του να θυμίζει το Apollo
11 και όχι το Challenger. Το Space Camp, που λέγεται ότι
θα δούμε αυτό το καλοκαίρι, και κάποια συμφωνία με τους
Γάλλους, ίσως είναι τα πρώτα θετικά δείγματα.
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. .: Το κρίσιμο σημείο για την ενθάρρυνση των αναγκαίων, πρώιμων επενδύσεων στο 5G, είναι να εντοπιστούν
μελλοντικές εφαρμογές που θα αποφέρουν νέες ροές
εσόδων, ελκυστικές για εταιρείες και επενδυτές.
Το φάσμα για τέτοιες νέες εφαρμογές είναι πραγματικά τεράστιο, δεδομένου ότι το όραμα για το 5G έχει
ως τελικό στόχο δίκτυα και υπηρεσίες με δυνατότητες
για εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες, αδιάλειπτης χρήσης,
παντού και οποτεδήποτε. Οι εφαρμογές που τελικά θα
προσφερθούν και θα έχουν αποδοχή των χρηστών στην
παρούσα φάση, δεν μπορούν να περιγραφούν με ακρίβεια,
αλλά σε γενικές γραμμές είναι δεδομένο ότι το 5G θα
υποστηρίξει νέες εφαρμογές και υπηρεσίες για την ψυχαγωγία των χρηστών (π.χ. ideo υπερυψηλής ευκρίνειας,
εικονικής / επαυξημένης πραγματικότητας μέσω mobile
συσκευών, κ.λπ.) και την υλοποίηση του ΙοΤ με ενιαίες
υποδομές και παροχή υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας, με
χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία (low latency,
high reliability). Με το 5G η κινητή ευρυζωνικότητα δεν θα
προσφέρεται μόνο για υπηρεσίες μέσω παραδοσιακών
φορητών συσκευών που χρησιμοποιούμε σήμερα (π.χ.
smartphones, laptops, κ.λπ.), αλλά θα συνδέει ένα μεγάλο
αριθμό αντικειμένων (IoΤ).
Με τη χρήση τεχνολογιών 5G θα προγραμματίζονται και

θα διαχειρίζονται υποδομές μηχανών που θα βρίσκονται σε επικοινωνία μεταξύ τους (machine-to-machine
communications) και που ενδέχεται να απαιτούν εξαιρετικά αξιόπιστη και χαμηλής καθυστέρησης συνδέσεις (ultra
reliable - low latency communication). Με το 5G, η χρήση
πόρων γίνεται δυναμική, επιτυγχάνεται η πραγματική
σύγκλιση σταθερών και mobile δικτύων, και αλλάζουν τα
μοντέλα του επιχειρείν για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (δικτύου και υπηρεσιών). α είναι πλέον δυνατή
η ασύρματη κάλυψη σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα
χρηστών, ευρυζωνική πρόσβαση σε τεράστιο πλήθος
χρηστών / συσκευών που βρίσκεται π.χ. σε γήπεδο ή σε
εμπορικό κέντρο, και την ίδια στιγμή θα δίνεται και η δυνατότητα παροχής στοχευμένων υπηρεσιών σε μεμονωμένα
άτομα στο σπίτι ή στα γραφεία, ευρυζωνική πρόσβαση σε
οχήματα για ταχείες μετακινήσεις, με παροχή πόρων του
δικτύου αποκλειστικά γι αυτούς.
Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες υποστήριξης των αποκαλούμενων «κάθετων» αγορών ( ertical
markets), για εφαρμογές έξυπνων κατοικιών, πόλεων, βιομηχανικό αυτοματισμό στα εργοστάσια του μέλλοντος
(factories of the future), ασφάλεια κρίσιμων υποδομών με
παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας και έλεγχο π.χ.
δικτύων ύδρευσης και ενέργειας, αυτοματοποιημένες
μεταφορές προ όντων με αυτοοδηγούμενα οχήματα, νέες
υπηρεσίες παροχής εξ αποστάσεως υπηρεσιών υγείας
(μέχρι και απομακρυσμένα χειρουργεία), καθώς και υποστήριξη άλλων κλάδων της οικονομίας, όπως η γεωργία,
ο τουρισμός, ο πολιτισμός, κ.λπ.

Θα δημιουργηθούν
νέες υπηρεσίες
υποστήριξης των
αποκαλούμενων
«κάθετων» αγορών.
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. .: Η Ευρωπα κή Ένωση, όπως βέβαια και οι άλλες μεγάλες παγκόσμιες οικονομικές υπερδυνάμεις (Αμερική,
Ιαπωνία, Κίνα, κ.ά.) αναγνώρισε ήδη από το 2012 ότι οι
επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών, δικτύων και
υπηρεσιών 5ης γενιάς είναι θεμελιώδους σημασίας για
την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας
την επόμενη δεκαετία. ς αποτέλεσμα σχετικών διαβουλεύσεων, ελήφθησαν νωρίς σημαντικές αποφάσεις
για επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων (στην Ευρώπη και εκατοντάδων συνολικά παγκοσμίως) σε έρευνα
αναφορικά με τα αντικείμενα του 5G. Δημόσια κεφάλαια,
προερχόμενα από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους,
συνδυάστηκαν με ιδιωτικά κεφάλαια από εταιρείες του
χώρου ΤΠΕ, και εδραιώθηκε έτσι μια σύμπραξη Ιδιωτικού -

Ελήφθησαν
νωρίς
σημαντικές
αποφάσεις για
επενδύσεις
δεκάδων
δισεκατομμυρίων
στην Ευρώπη.
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Δημόσιου Τομέα με την επωνυμία «5G Infrastructure Public
Pri ate Partnership» (5G PPP - 5g-ppp.eu) που απασχολεί
δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες και μηχανικούς σε σχετικά ερευνητικά έργα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ελληνικές
εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα έχουν
σημαντικό ρόλο σε πολύ μεγάλο αριθμό αυτών των έργων.
Είναι πραγματικά μία μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας να
βγει μπροστά σε κάποια σχετικά θεματικά πεδία έρευνας,
και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη εταιρειών που θα δραστηριοποιηθούν μελλοντικά στο χώρο
του 5G με έντονο εμπορικό προσανατολισμό. Αν μερικές
μόνο από αυτές τις προσπάθειες, επιτύχουν, τότε θα
υπάρξουν προοπτικές για μεγάλες θετικές επιπτώσεις
στην οικονομία, την αγορά εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Εκτός από επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, η Ευρώπη έχει καταστρώσει ένα σχέδιο για τη συνολική υπο-

στήριξη της μετάβασης προς τη νέα εποχή 5G, το οποίο
ονομάζεται «5G for Europe Action Plan» και το οποίο έχει
θέσει τρείς βασικούς στόχους.
Την εναρμόνιση των εθνικών σχεδίων των κρατών-μελών
προς την κατεύθυνση πιλοτικών επιδείξεων του 5G αρχικά, και την εν συνεχεία εμπορική του χρήση τα επόμενα
χρόνια με κορύφωση το 2025.
Τη συμφωνία για την πανευρωπα κή διαθεσιμότητα του
απαιτούμενου φάσματος πριν από το 2019.
Τροποποιήσεις στις νομοθεσίες που θα επιτρέπουν την
απρόσκοπτη και γρήγορη εγκατάσταση των απαιτούμενων υποδομών (αρχικά σε πόλεις και μεγάλους οδικούς
άξονες), αλλά και την ενθάρρυνση επενδύσεων από
ιδιώτες, προσφέροντας ευνο κούς όρους και συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους και άλλα κεφάλαια
(π.χ. enture capital).
Η Ευρωπα κή χώρα που υλοποιεί πιο σύντομα από κάθε
άλλη τις υποδείξεις του 5G for Europe action plan είναι η
Ιταλία, ενώ οι υπόλοιπες (μεταξύ των οποίων και η χώρα
μας) ακολουθούν με εντελώς διαφορετικό βηματισμό η
μία από την άλλη, κάνοντας φανερό ότι χρειάζονται πιο
έντονες και συντονισμένες προσπάθειες στο μέλλον. Η
χώρα μας, σχετικά πρόσφατα, ανακοίνωσε κάποια αρχικά
σχέδια προκειμένου να επιδείξει συμμόρφωση με τις
κατευθύνσεις της Ευρωπα κής Επιτροπής, αλλά φαίνεται
ότι βρισκόμαστε κι εμείς στο σωστό δρόμο.
. .: ια ε αι α ήμα α
ρ ει α κά ει
λι ε α
κα ε
ρ
. .: Η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει τον ιδιωτικό τομέα
να αναπτύξει δίκτυα 5G με γρήγορο και οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Είναι αναγκαία η άμεση εκπόνηση Εθνικού
Σχεδίου Δράσης 5G με βάση τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του σχετικού Σχεδίου Δράσης 5G για την
Ευρώπη, το οποίο αναπτύχθηκε ήδη από το 201 .
Στην αντιμετώπιση των πρακτικών και οικονομικών προκλήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των mobile δικτύων
επόμενης γενιάς 5G, θα βοηθήσει η πιλοτική εφαρμογή του
σε έναν αριθμό περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά
(αστικές και μη, αγροτικές) και σενάρια ανάπτυξης.
Σε μια πόλη μπορούν π.χ. να εφαρμοστούν υπηρεσίες
«έξυπνης πόλης» και IoT, όπως αυτές που αφορούν την
παρακολούθηση της κυκλοφορίας, υπηρεσίες υγείας και
δημόσιας ασφάλειας, ενώ στις αγροτικές, υπηρεσίες σε
τομείς όπως η γεωργία, η υγεία και η περίθαλψη.
ια ε αι α ήμα α
ρ ει α κά
ι άρ ι
ρε α ρ
. .: Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων θα πρέπει να
επενδύσουν, σε πρώιμο στάδιο, στην αξιολόγηση των
διαθέσιμων τεχνολογιών, προκειμένου να κατανοήσουν

ποια θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα των υφιστάμενων και μελλοντικών πελατών τους, και θα δημιουργήσει περισσότερες και νέες ροές εσόδων για αυτούς.
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να αναπτύξουν (σε συνεργασία μεταξύ τους ή / και σε συνεργασία με την κυβέρνηση) πιλοτικά δίκτυα 5G που χρησιμοποιούν διαφορετικές
τεχνολογίες, αλλά επίσης στοχεύουν σε διαφορετικούς
τομείς εφαρμογών (από αυτούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως). α πρέπει επίσης να ενισχύσουν τις σχέσεις
τους με τα ακαδημα κά και ερευνητικά ιδρύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των τελευταίων εξελίξεων,
στον τομέα των τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων.
Τέλος, θα πρέπει να επενδύσουν στην εκπαίδευση των
υπαλλήλων τους, ώστε να ανταποκριθούν στις τελευταίες
τεχνολογίες και υπηρεσίες. Οι εταιρείες και οι υπάλληλοι
τους, πρέπει να είναι σε θέση να καινοτομούν συνεχώς
και να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων
τεχνολογιών, για την παραγωγή εσόδων και τη βελτίωση
της εμπειρίας των πελατών τους.
. .: o i ή α ερά ε ρ ω ικά κ α ε ι
ε
ε λ γε
ει λ
μα α
. .: Τα δίκτυα 5G υπόσχονται να παρέχουν ουσιαστικά
ταχύτητες παρόμοιες με τις οπτικές ίνες στα σταθερά
δίκτυα. στόσο, για να επιτευχθούν αυτές οι ταχύτητες
σε χρήστες που κινούνται, θα πρέπει πρώτα να εγκατασταθούν πολλοί περισσότεροι σταθμοί βάσης, και να διασυνδεθούν μεταξύ τους με δίκτυα οπτικών ινών. Ο τελικός
στόχος των δικτύων 5G είναι να εξυπηρετούν χρήστες
mobile συσκευών, αλλά τα δίκτυα 5G θα βασίζονται εξ
ίσου στη σύγκλιση των δικτύων ασύρματης πρόσβασης
και των ενσύρματων δικτύων front-haul και backhaul, με
χρήση οπτικών ινών.
Η οπτική ίνα, όσο πιο κοντά στον τελικό χρήστη είναι,
αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση για την κατασκευή
ενός εξαιρετικά γρήγορου δικτύου 5G. Περισσότερες
οπτικές ίνες θα επιτρέπουν μεγαλύτερο αριθμό κυψελών
και τελικά μεγαλύτερο εύρος ζώνης, το οποίο θα είναι
απαραίτητο για τις μελλοντικές εφαρμογές.
Στο παρελθόν υπήρχαν εταιρείες σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας. Στην εποχή του 5G, δεν θα υπάρχει τέτοια
διαφοροποίηση. Οι πάροχοι θα πρέπει να επενδύσουν
με ισόρροπο τρόπο τόσο στις ασύρματες όσο και στις
ενσύρματες τεχνολογίες (και φυσικά σε άλλες υποδομές
ΤΠΕ) για να υποστηρίξουν τις μελλοντικές υπηρεσίες 5G.

. .:

Σ ε ικά με
ρι
o
n o
Το συνέδριο ΒASE διοργανώνεται περίπου - φορές
ετησίως σε διάφορα μέρη του πλανήτη από τον διεθνή οργανισμό Broadband Forum (BBF - www.broadband-forum.

infocom•05•18

11

INTERVIEW

org), ο οποίος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός
που επικεντρώνεται στην προώθηση προς την αγορά,
τεχνολογικών λύσεων για ευφυέστερα και ταχύτερα ευρυζωνικά δίκτυα, που αποσκοπούν στην παροχή νέων
προηγμένων υπηρεσιών προς όφελος των τελικών χρηστών. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του Φόρουμ,
αφορά τις προσπάθειες προτυποποίησης και την ανάπτυξη προτύπων (standards) που οδηγούν στην εμπορική
διαθεσιμότητα διαλειτουργικών προ όντων.
Στο συνέδριο BASE της Αθήνας, καλύφθηκε ένα μεγάλο
εύρος θεματικών περιοχών που περιλαμβάνει τα ενσύρματα δίκτυα, βασισμένα σε χάλκινα καλώδια, για την τελική πρόσβαση (με χρήση τεχνολογίας G.fast) σε οπτικές
ίνες (με χρήση τεχνολογίας NG-PON2) και τα ασύρματα
δίκτυα G και iFi, καθώς επίσης την αναμενόμενη σύγκλιση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων πρόσβασης,
με τα οπτικά δίκτυα συγκέντρωσης / κορμού προς τα
μελλοντικά δίκτυα κινητής ευρυζωνικότητας 5G, που
κάνουν επιπλέον χρήση τεχνολογιών οι οποίες βελτιστοποιούν την διαχείριση πόρων του δικτύου από άκρο
σε άκρο (end-to-end).
Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλη έμφαση δόθηκε στη χρήση
νέων προσεγγίσεων όπως το NF (Network Functions
irtualization) και το SDN (Software-Defined Networking),
για την παροχή καινοτόμων εφαρμογών για το σπίτι, τις επιχειρήσεις αλλά και για έξυπνες πόλεις, βασιζόμενες στο
IoT (Internet of Things) και στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης
(Artificial Intelligence - AI). Συνολικά έγιναν 0 τεχνικές
παρουσιάσεις σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του
συνεδρίου, από εκπροσώπους περίπου 0 διαφορετικών

Η Ευρωπαϊκή
χώρα που
υλοποιεί πιο
σύντομα από
κάθε άλλη τις
υποδείξεις του
5G for Europe
action plan, είναι
η Ιταλία.
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εταιρειών - φορέων.
Συμμετείχαν περίπου 00 στελέχη - μηχανικοί από όλα τα
τμήματα των εταιρειών ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών υποδομών, συστημάτων ευρυζωνικής μετάδοσης και παροχής
υπηρεσιών. Η συμμετοχή των φορέων ήταν εντυπωσιακή,
αφού ξεπέρασαν τους 50 από πολλές διαφορετικές χώρες
(από την Νότια Κορέα μέχρι την Αμερική και από τη Σρι
άνκα μέχρι τη Φινλανδία). Οι σύνεδροι που προέρχονταν
από το εξωτερικό ήταν περίπου το 0 του συνόλου, ενώ
οι υπόλοιποι ήταν από Ελλάδα και Κύπρο.
Ενδεικτικά, συμμετοχή και ομιλητές στην εκδήλωση
BASE είχαν European Competiti e Telecommunications
Association (ECTA), Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας - EE T, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, Ericsson, Nokia, Deutsche
Telekom, Britich Telecom, odafone, Cosmote, ind,
Intracom Telecom, Calix, uawei, ADTRAN, Cartesian,
C TA, Intel, Metanoia, South orea Telecom, Tibit, erizon,
Arris, Boosty, Corning, Eulambia, inCITES, Mimosa, Sckipio,
Tessares και άλλοι.
Ομιλίες έκαναν κορυφαία στελέχη μεγάλων εταιρειών
- φορέων όπως οι Bernd esse (BASE Chairman, BBF &
Senior Director, Calix), Robin Mersh (CEO, Broadband ForumBBF), Matthias indler (Director, Intel), Paolo Monti (Director,
Ericsson), Greg Dalle (Director, Juniper Networks), Manuel
Paul (Director, Deutsche Telekom), anesa Diaz (Director,
Corning), incent O Byrne (Director, erizon).
Οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες στο συνέδριο, συμφώνησαν ότι η αγορά των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε
φάση σημαντικού μετασχηματισμού. Απαιτούνται μεγάλες

επενδύσεις (με κάποιες εκ των οποίων να είναι προ των
πυλών), προκειμένου η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών να
επεκταθεί γεωγραφικά, καλύπτοντας δυνητικά μεγαλύτερο
ποσοστό του πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις των δικτύων θα πρέπει να βελτιωθούν

σε τεράστιο βαθμό, έτσι ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις
των χρηστών, υποστηρίζοντας εντελώς νέες υπηρεσίες,
που μέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν στην σφαίρα της
επιστημονικής φαντασίας (π.χ. αυτοοδηγούμενα οχήματα,
drones, κτλ.).

ρ ω ννης Τό κος
Ο Δρ. Ιωάννης Τόμκος ειδικεύεται στο αντικείμενο των τεχνολογιών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) και πιο συγκεκριμένα
στα Ευρυζωνικά Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. Εργάζεται στο Athens
Information Technology (ΑΙΤ) ενώ είναι συνεργαζόμενος καθηγητής
με το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα (Tucson, ΗΠΑ), το Πανεπιστήμιο της
Κύπρου (Λευκωσία) και το Πολυτεχνείο Carlos-III (Μαδρίτη, Ισπανία).
Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει πρόεδρος κορυφαίων διεθνών επιτροπών, ενώ έχει εκτενές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, έχοντας
συγγράψει συνολικά περισσότερες από 600 ερευνητικές εργασίες,
αριθμός που τον κατατάσσει στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων, όλων των ηλικιών, με τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Έχει βραβευτεί στο συνέδριο InfoCom World 2017 για τη 10ετή
προσπάθεια του να εισαχθούν τεχνολογίες οπτικών ινών στα δίκτυα
πρόσβασης στην Ελλάδα, αλλά και για τις πρωτοποριακές ερευνητικές συνεισφορές του στο αντικείμενο αυτό, σε διεθνές επίπεδο.
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ρω α κή ω
με
ε ιά

και Δ κ α

ό ο ε ικτο ε ν ι οι τό οι της η ι κ ς Ατ ντ ς


Γράφουν oι
Δρ. ωά
ε κ μ
CEO, inCITES Consulting

Δ μή ρ
ιά
CFA, inCITES Consulting
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία συστηματική προσπάθεια ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πρόσβαση
στα δίκτυα επόμενης γενιάς. Το Σεπτέμβριο του 2010,
η Ευρωπα κή Επιτροπή δημοσίευσε ένα χρονοδιάγραμμα
στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη (ΨΑΕ)
προκειμένου να επιτύχει διατηρήσιμη ανάπτυξη για όλα
τα κράτη-μέλη και να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική έναντι άλλων ηπείρων μακροπρόθεσμα. Προς
αυτή την κατεύθυνση, η ΕΕ έθεσε αρχικά τρεις κύριους
στόχους σχετικά με τις ευρυζωνικές συνδέσεις, που θα
έπρεπε να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη. Σε ευρωπα κό
επίπεδο, η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίχθηκε μέσω ποικίλων
πολιτικών, κανονιστικών και χρηματοδοτικών μέτρων. Σε
εθνικό επίπεδο, όλα τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν σταδιακά
Εθνικά Ευρυζωνικά Πλάνα (National Broadband Plans - NBP)
προκειμένου να αναπτύξουν μία αποτελεσματική πολιτική
γύρω από την ευρυζωνικότητα.

Σ
Α

ι

α

ρω α κή
κα

ιακή

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, στο τέλος του 201 , το
97 των νοικοκυριών είχε πρόσβαση σε ταχύτητες Internet
υψηλότερες από 2 Mbps. Σημειώνεται επίσης ότι για τις
απομακρυσμένες (κυρίως αγροτικές) περιοχές έγινε χρήση
δορυφορικών επικοινωνιών ενώ ταυτόχρονα χορηγήθηκαν χρηματοδοτήσεις και κίνητρα (π.χ. κουπόνια) ώστε να
επιταχυνθούν τα απαραίτητα έργα και να διευκολυνθεί η

πρόσβαση στις ταχύτητες αυτές. Έτσι, ο συνδυασμός σταθερών και δορυφορικών τεχνολογιών αποτέλεσε το βασικό
μέσο για την επίτευξη του πρώτου στόχου της ατζέντας.
Σχετικά με τον δεύτερο στόχο της ατζέντας, σύμφωνα
πάλι με στοιχεία της ΕΕ, στο τέλος του 201 , το 7
των νοικοκυριών είχε πρόσβαση σε σταθερά δίκτυα νέας
γενιάς, (δίκτυα ταχυτήτων υψηλότερες από ή ίσες με 0
Mbps). Η inCITES Consulting εκτιμά ότι μέχρι το 2020
περίπου, 90 των ευρωπα κών νοικοκυριών θα έχουν
καλυφθεί από δίκτυα νέας γενιάς. Αν και πρόκειται για
μία καθαρά ποσοτική εκτίμηση, αξίζει να σημειωθεί ότι το
τελευταίο 10 της κάλυψης οποιουδήποτε δικτύου ενέχει το μεγαλύτερο κόστος υλοποίησης, γεγονός που θα
οδηγήσει σε επιβράδυνση της ανάπτυξης. ς εκ τούτου,
η επίτευξη του δεύτερου στόχου σε ευρωπα κό επίπεδο
φαίνεται αρκετά αισιόδοξη, αν λάβουμε υπόψη μας μόνο
τεχνολογίες σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης.
Έτσι, θεωρούμε ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου
είναι σημαντικό να συνυπολογίσει κάποιος την συμβολή
των τεχνολογιών κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης όπως το
G- TE. Τονίζεται μάλιστα ότι σε πολλές περιοχές όπως
Φινλανδία, Ιταλία και Αυστρία, ένας μεγάλος αριθμός συνδρομητών ήδη χρησιμοποιεί μόνο ευρυζωνικές συνδέσεις
κινητής, είτε γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα σταθερής
πρόσβασης ή γιατί η ευρυζωνικότητα κινητής είναι πολύ
προσιτή και εύχρηστη, επομένως δε βλέπουν κάποια προστιθέμενη αξία στη χρήση σταθερού Internet. Το ποσοστό
κάλυψης νοικοκυριών με G- TE στην ΕΕ έφθασε το 9
το 201 και συνεχίζει να αυξάνεται μέρα με τη μέρα. ς
εκ τούτου, μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι ο δεύτερος
στόχος της ατζέντας είναι επιτεύξιμος μέχρι το 2020.

άλ
ικ κ ριώ με
γε ιά και -

κ α

α

Αναφορικά με τον τρίτο στόχο της ψηφιακής ατζέντας,
μέχρι τον Ιούνιο του 2017, το 1 των νοικοκυριών διέθετε
συνδρομή σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης με ταχύτητα
από 100 Mbps και άνω. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της
inCITES Consulting, το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα φθάσει
το 5 μέχρι το 2020.

α

ή

ε

ικ κ ριώ με
α ερ
n n
λ ερε

ε
α

ε

Αν και οι προβλέψεις είναι πάνω από το όριο που έχει τεθεί,
φαίνεται ότι ο τρίτος στόχος της ΨΑΕ κινδυνεύει να μην
επιτευχθεί μέχρι το 2020. Σύμφωνα με τον Δημήτρη υδιά,
σύμβουλο της inCITES Consulting, υπάρχουν τουλάχιστον
τέσσερις σημαντικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν την
επίτευξη αυτού του στόχου
αρ
α ερώ ικ ω
ερ
λώ α ή ω
Ακόμη και αν επιτευχθεί ο δεύτερος στόχος της ατζέντας,
αυτό δε σημαίνει ότι όλες οι τεχνολογίες που παρέχουν
ταχύτητες 0 Mbps είναι ικανές να παρέχουν και ταχύτητες 100 Mbps. Συνεπώς, αν δεν υπάρχει η προσφορά
αυτών των τεχνολογιών, προφανώς δεν θα μπορέσει να
υπάρξει ούτε ζήτηση.
ιμή
ρε α
Αρκετές χώρες αναφέρουν ότι οι καταναλωτές δείχνουν
χαμηλή πρόθεση στην αναβάθμιση των συνδέσεων τους
με υπερυψηλές ταχύτητες, η οποία θα συνοδευτεί από
ένα υψηλότερο πάγιο. Έτσι, η επίτευξη του τρίτου στόχου
είναι αρκετά αισιόδοξη στην περίπτωση που οι τιμές
αυτών των υπηρεσιών παραμείνουν υψηλές.
Α
α
ρ
α
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπα κής Ένωσης, η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών έχει θέσει έναν εθνικό στόχο
που είναι συγκρίσιμος με τον δεύτερο στόχο της ΨΑΕ.
Αντίθετα, υπάρχουν 10 χώρες που δεν έχουν θέσει κάποιο
στόχο ο οποίος να είναι συγκρίσιμος με τον τρίτο στόχο
της ΨΑΕ. ς εκ τούτου, μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι
προς το παρόν οι χώρες-μέλη έχουν δώσει μεγαλύτερη
έμφαση στην επίτευξη πληθυσμιακής κάλυψης με δίκτυα
νέας γενιάς, συγκριτικά με την υιοθέτηση αυτών.

Σ γκρι
ω
ω
ε ε ε ε ικ ε ε
α ια ώ
ε ε ρω α κ ε ε για
και
Α
Τον Σεπτέμβριο του 201 , η Ευρωπα κή Επιτροπή αποφάσισε
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και DOCSIS είναι προς το παρόν σε χαμηλά επίπεδα, η
κάλυψη των νοικοκυριών αυξάνεται συνεχώς σε όλες τις
χώρες. Έτσι μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι υπάρχει
σημαντική πρόοδος σχετικά με τους στόχους και 5 σε
ολόκληρη την Ευρώπη, ωστόσο υπάρχει ακόμα αρκετός
δρόμος μέχρι την τελική επίτευξη αυτών.

Σ
Α
να προσθέσει άλλους τρεις στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας για το 2025. Σύμφωνα με τους στόχους και 5,
όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση
σε σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητες 1 Gbps
μέχρι το 2025. Οι τεχνολογίες που μπορούν να προσφέρουν
αυτές τις ταχύτητες είναι η οπτική ίνα στο σπίτι (FTT ), τα
DOCSIS .0, DOCSIS .1 και το 5G. Σύμφωνα με δεδομένα
της ΕΕ, στο τέλος του 201 , το 2 των νοικοκυριών είχε
πρόσβαση σε δίκτυα FTT και το
σε δίκτυα DOCSIS
.0 και .1. Παρ όλο που η διείσδυση των δικτυών FTT
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Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας inCITES Consulting,
Δρ. Ιωάννης Νεοκοσμίδης, έχει εντοπίσει πέντε βασικούς
παράγοντες επιτυχίας των στόχων και 5
Α αγω ι μ
ι
μ
Μελέτες έχουν δείξει ότι ένας κύριος παράγοντας
που οδηγεί στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς είναι
ο ανταγωνισμός στις υποδομές, και συγκεκριμένα η
παρουσία ενός ανταγωνιστικού δικτύου νέας γενιάς.
ή
ρε ιώ α γε ιά
Αρκετές χώρες αναφέρουν την έλλειψη ζήτησης και

προθυμίας των καταναλωτών να πληρώσουν για προ όντα σταθερού Internet υψηλών ταχυτήτων, η οποία με
τη σειρά της επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων σχετικά
τόσο με την ταχύτητα ανάπτυξης δικτυών νέας γενιάς
όσο και με την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί σε
αυτά (π.χ. FTT s. DS / ectoring).
αράγ ε
ε
αι με
κ
Η ύπαρξη διαθέσιμων αγωγών και η ποιότητα του χαλκού
στα υπάρχοντα δίκτυα, μπορούν να καταστήσουν το
κόστος ανάπτυξης δικτυών νέας γενιάς ως και 80
χαμηλότερο.
μι ικ λα ι
Οι ρυθμιστικοί παράγοντες έχουν σημαντικό αντίκτυπο,
τόσο στο κόστος εγκατάστασης όσο και στην υιοθέτηση δικτυών νέας γενιάς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
είναι οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις που επιτρέπουν την
πρόσβαση σε αγωγούς, το διαμοιρασμό πόρων, ή που
παρέχουν κίνητρα μέσω προγραμμάτων με κουπόνια
και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Σ μμε ή ω
ικώ
ρ ω
Οι τοπικοί φορείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
δικτύων νέας γενιάς ως ιδιοκτήτες γης και εκδότες
αδειών. Οι δημοτικοί φορείς και οι επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας μπορούν επίσης να παίξουν σημαντικό ρόλο
ως ιδιοκτήτες παθητικής υποδομής. Τέλος, οι δημοτικές
αρχές μπορούν να επενδύσουν σε ευρυζωνικές υποδομές
και στη συνέχεια να παράσχουν χονδρική πρόσβαση σε
παρόχους τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών.
Σχετικά με τον τελευταίο στόχο της ψηφιακής ατζέντας, αρκετές
ευρωπα κές χώρες συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα για το
5G, σε συνεργασία με τους μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς
παρόχους και προμηθευτές εξοπλισμού. Μάλιστα, πολλοί
από τους τελευταίους έχουν ήδη ανακοινώσει τα σχέδια
τους για ανάπτυξη δικτύων 5G σε ορισμένα κράτη-μέλη μέχρι
το 2020. Επίσης, παρατηρούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη
πρωτοβουλίες για τη δοκιμή δικτυών 5G σε αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και άλλα σημεία ισχυρού εμπορικού
ενδιαφέροντος, ενισχύοντας την αισιοδοξία για επίτευξη
αυτών των στόχων έως το 2020 και το 2025 αντίστοιχα.
Η inCITES θεωρεί ότι παράγοντες όπως η έγκαιρη διαθεσιμότητα φάσματος, ένα ώριμο και ευρύ δίκτυο οπτικών ινών,
η διάθεση για επενδύσεις κεφαλαίου από τους παρόχους
τηλεπικοινωνίων, και το ρυθμιστικό πλαίσιο, θα παίξουν πολύ
σημαντικό ρολό προκειμένου το 5G να γίνει πραγματικότητα στην Ευρώπη, μέσα στο καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.
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Στο αφιέρωμα ΙοΤ αυτού του μήνα θα καταπιαστούμε με τα
«Έξυπνα Προ όντα», δηλαδή με τα προ όντα εκείνα που
προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες στους χρήστες τους,
οι οποίες προκύπτουν από διάφορα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το ΙοΤ. Γι αυτό το σκοπό, θα
προσεγγίσουμε τα «Έξυπνα Προ όντα» από τη σκοπιά των
κατασκευαστών, δηλαδή των εταιρειών που προσφέρουν
«Έξυπνα Προ όντα», επειδή είτε θέλουν να ξεκινήσουν
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με την παραγωγή αυτών, είτε θέλουν να προσθέσουν τα
εν λόγω χαρακτηριστικά στα υπάρχοντα προ όντα τους,
προκειμένου να τα καταστήσουν «έξυπνα».

α ικά αρακ ρι
ρ
ω

ικά

ω

Τα «Έξυπνα Προ όντα» διαφέρουν από τα παραδοσιακά
ως προς τη δυνατότητα τηλεπικοινωνίας με άλλα συστή-

ματα, και εκτέλεσης υπολογιστικών πράξεων, κάτι που τα
διαφοροποιεί στο σχεδιασμό, την παραγωγή, τη χρήση και
τη συντήρηση. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής
To προ όν μπορεί να επικοινωνεί με άλλα υπολογιστικά συστήματα μέσω διασύνδεσης του στο Internet (τεχνολογίες
Bluetooth, NFC, Zigbee, GPRS, 2G, G, G, ifi, NB-IoT,
TE-MTC, oRa AN, RPMA, eightless).
Το προ όν διαθέτει κάποια «ευφυ α», δηλαδή υπάρχει
εγκατεστημένο λογισμικό που εκτελεί εντολές σχετικές
με τη λειτουργία του προ όντος, ενώ μπορεί να «δέχεται»
ενημερώσεις σε αυτό.
Το προ όν «γεννά» συνεχώς δεδομένα σχετικά με τη χρήση του, τα οποία αξιοποιούνται από τις διάφορες ψηφιακές
εφαρμογές που μπορούν να «τρέχουν» στο προ όν.
Αναφορικά με την κατασκευή του, το προ όν θα πρέπει να
υποστηρίζει τουλάχιστον μία τεχνολογία τηλεπικοινωνιών
και θα είναι σχεδιαστικά διαμορφωμένο αντίστοιχα. Για
παράδειγμα, αν πρόκειται να είναι διασυνδεδεμένο μέσω
του κυψελικού δικτύου, τότε θα διαθέτει υποδοχή για
κάρτα SIM και το αντίστοιχο κύκλωμα για τη διαχείριση της
σύνδεσης αυτής από τον πάροχο και τον κατασκευαστή.
Αν πρόκειται να υποστηρίζει την επικοινωνία σε μικρό
εύρος, τότε θα χρειάζεται να διαθέτει Zigbee, Bluetooth,
NFC ή άλλο αντίστοιχο module, ανάλογα με την τεχνολογία
που προτιμάται. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά μπορούν να
προστεθούν στα προ όντα κατά τον αρχικό σχεδιασμό
και παραγωγή τους ή εκ των υστέρων με παρέμβαση στα
υπάρχοντα προ όντα.

Σ
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Η προσφορά «Έξυπνων Προ όντων» αλλάζει σημαντικά τη
λειτουργία της κατασκευάστριας εταιρείας σε μία σειρά
επιπέδων, από το σχεδιασμό και την παραγωγή, μέχρι το
πώς θα προσεγγίσει τους πελάτες. Εξαιρετικά σημαντικά
ζητήματα γι αυτήν, είναι το πώς θα υποστηρίζει σε όλο τον
κύκλο ζωής τους αυτά τα προ όντα, και η σχέση που θα
οικοδομήσει με τους πελάτες της και το υπόλοιπο εξωτερικό περιβάλλον. Συνοπτικά, οι νέες δυνατότητες από την
προσφορά «Έξυπνων Προ όντων» είναι οι εξής
Το προ όν γίνεται το μέσο με το οποίο ο κατασκευαστής
μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στον χρήστη. Η χρηστικότητά του δε σταματά στα φυσικά χαρακτηριστικά του
προ όντος, αλλά επεκτείνεται και στην αξία που αποκομίζει ο χρήστης, από τις όποιες υπηρεσίες προσφέρονται
χάρη στη διαρκή σύνδεση του προ όντος.
Ο κατασκευαστής μπορεί να παρακολουθεί τη χρησιμοποίηση του προ όντος σε όλη τη διάρκεια ζωής του, να

το βελτιώνει, να το συντηρεί και να το επισκευάζει, αν
χρειάζεται.
Με αυτό τον τρόπο, το προ όν μπορεί να διαμορφωθεί
ως καλύτερα προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες του
κάθε χρήστη. Για την περίπτωση τεχνικού εξοπλισμού, ο
κατασκευαστής μπορεί να γνωρίζει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες λειτουργίας του, όπως τα επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, σκόνης και ταλαντώσεων.
Όλες οι σχετικές διαδικασίες με την υποστήριξη πελατών
και τη σχέση του κατασκευαστή με τον πελάτη μετασχηματίζονται. Αν σκεφτεί κάποιος ότι ένα «Έξυπνο Προ όν»
είναι ένα κανάλι συνεχούς επικοινωνίας του χρήστη με
τον κατασκευαστή, αντιλαμβάνεται ότι οι εταιρείες θα
πρέπει να αναπροσαρμόσουν ή να δημιουργήσουν εκ νέου
στρατηγικές για την προσφορά υπηρεσιών.
Οι κατασκευαστές προ όντων απαντώνται σε πολλές αγορές, όπως για παράδειγμα στον τεχνικό εξοπλισμό, τις
κατασκευές, τις μεταφορές, την ενέργεια, την υγεία, το
εμπόριο, τα logistics. Αντίστοιχα προ όντα τα οποία μπορούν
να γίνουν «έξυπνα» είναι κάθε είδος τεχνικού εξοπλισμού,
μηχανών παραγωγής και επαγγελματικών εργαλείων, αντικείμενα για δημόσια χρήση όπως τα ποδήλατα και άλλου
τύπου οχήματα, αντικείμενα στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων που χρειάζεται να παρακολουθούν την τοποθεσία
και τη χρήση τους, όπως για παράδειγμα τα καρότσια του
supermarket. Στα «Έξυπνα Προ όντα» δεν περιλαμβάνουμε
την περίπτωση αντικειμένων και άλλων οντοτήτων που
μπορούν να συνδεθούν μέσω του ΙοΤ, αν προστεθεί σε
αυτά κάποια συσκευή, συνήθως tracker, όπως γίνεται κατά
κόρον στην κτηνοτροφία, σε αγελάδες, άλογα ιππασίας και
άλλα ζώα, για τον εξ αποστάσεως έλεγχο της τοποθεσίας
και των αναγκών τους.
Για τους κατασκευαστές των «Έξυπνων Προ όντων», ανοίγεται ένα ολόκληρο πεδίο δυνατοτήτων για να αυξήσουν
την πελατεία τους, να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή
των προ όντων τους, να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν
μία νέου τύπου σχέση με τους πελάτες τους.
Σύμφωνα με πηγές μας, από την προσφορά έξυπνων διασυνδεδεμένων προ όντων, οι εν λόγω εταιρείες καταγράφουν
μείωση κλήσεων από πελάτες για παράπονα έως και 70 .
Με το «Έξυπνο Προ όν» ο κατασκευαστής έχει συγκριτικό
πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές του, που προσφέρουν το φυσικό προ όν, εφόσον μπορεί να προσφέρει
μεγαλύτερη αξία στους πελάτες του, να έχει καλύτερο
έλεγχο της σχέσης του μαζί τους, και να βελτιστοποιεί τα
χαρακτηριστικά των προ όντων που προσφέρει. Επιπλέον,
η συμμόρφωση με διάφορους κανονισμούς και πρότυπα
καθίσταται πιο εύκολη. Για παράδειγμα, η διαχείριση προ-
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σωπικών και άλλων ευαίσθητων δεδομένων που συνδέονται
με οποιοδήποτε τρόπο με τα «Έξυπνα Προ όντα», όπως η
κατάσταση λειτουργίας, η τοποθεσία και άλλες προσωπικές
πληροφορίες για το προφίλ των χρηστών, μπορούν πλέον να
προστατεύονται μέσα από τις ενημερώσεις λογισμικού, ενώ
οι κατασκευαστές να αποκτήσουν ένα εξαιρετικά σημαντικό
πλεονέκτημα, αν οι υπηρεσίες που προσφέρουν μέσω των
«Έξυπνων Προ όντων» χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και
είναι ελεγχόμενα από τους χρήστες-πελάτες τους.

ι ε ελ ει

ε

ω

Μία σημαντική καινοτομία στην τεχνολογία των καρτών
SIM, όπως τις γνωρίζουμε κυρίως από τα κινητά τηλέφωνα,
αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την ανάπτυξη των ΙοΤ
εφαρμογών και ειδικά το πεδίο των «Έξυπνων Προ όντων».
Η παραδοσιακές κάρτες SIM βοήθησαν τα μέγιστα στην ευρύτατη εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων και στην ανάπτυξη των εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Όμως αυτές οι κάρτες
SIM, τόσο στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όσο και στον
τρόπο προμήθειάς τους δεν ενδείκνυνται για να συνδέσουν
«Έξυπνες Συσκευές» ή «Έξυπνα Προ όντα» για ΙοΤ εφαρμογές, οι οποίες κατά κανόνα απαιτούν χαμηλό μοναδιαίο
κόστος για την αγορά και τη συντήρηση της συσκευής, και
συχνά τη λειτουργία μεγάλου αριθμού συσκευών (της τάξης
των εκατοντάδων χιλιάδων) σε διάσπαρτες τοποθεσίες ανά
τον κόσμο. Η επόμενη γενιά των καρτών SIM, οι embedded
SIM (eSIM) αναπτύσσονται ταχύτατα και ταιριάζουν ιδανικά
σε ΙοΤ εφαρμογές και ειδικά στα «Έξυπνα Προ όντα».
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Η τεχνολογία eUICC από τις κάρτες eSIM, επιτρέπει στις
συσκευές οι οποίες τις διαθέτουν να αλλάζουν κατά το
δοκούν πάροχο τηλεπικοινωνιών, κυριολεκτικά με το πάτημα
ενός κουμπιού. Η συσκευή αποθηκεύει πολλαπλά προφίλ
παρόχων τηλεπικοινωνιών και όποτε κρίνεται σκόπιμο, π.χ.
όταν διασχίζει σύνορα χωρών και άρα αναζητά κάλυψη από
άλλο πάροχο δικτύου.
Οι εφαρμογές eSIM είναι ακόμα περιορισμένες και η αγορά
σε αρχικά στάδια. στόσο, το 2018 θα είναι το έτος που
αυτές θα διευρυνθούν, η τεχνολογία eSIM θα κατανοηθεί καλύτερα από τους παρόχους, βασικούς (MNO) και
δευτερεύοντες (M NO), και θα ενταθεί η συζήτηση για
την επικράτηση του μοντέλου eSIM, στα κινητά τηλέφωνα
βασικά, και έπειτα στις εφαρμογές ΙοΤ, με έμφαση στα
«Έξυπνα Προ όντα». Η πρώτη κατασκευάστρια εταιρεία
κινητών τηλεφώνων που παρουσίασε τη δυνατότητα eSIM

στα κινητά της τηλέφωνα, σε πιλοτικές εφαρμογές, είναι η
Google στο Pixel 2. Επίσης, στο χώρο των smartwatches, το
Apple atch και τα Samsung Gear S2 & S , υποστηρίζουν
την τεχνολογία eSIM.
Η βασική έγνοια που θα προκύψει σύντομα για τις εταιρείες
τηλεπικοινωνιών, οι περισσότερες των οποίων διαθέτουν
φυσικά καταστήματα στα οποία πωλούν κινητά τηλέφωνα και
κάρτες SIM, είναι ότι με την eSIM πιθανό να μην υπάρχει
λόγος λειτουργίας αυτών των καταστημάτων, εφόσον ο κάθε
χρήστης θα μπορεί να μεταπηδά από τον έναν πάροχο στον
άλλον μέσω της συσκευής του, κάτι που θα αλλάξει ριζικά
τη σχέση τους με τους πελάτες, και να υποστηρίξουν το
brandname τους - πιθανώς να μεταφερθούν εξ ολοκλήρου
στον ψηφιακό κόσμο. Το κίνητρο για τους καταναλωτές έπειτα θα είναι να αγοράζουν τα κινητά τηλέφωνα απ ευθείας
από τους κατασκευαστές και όχι διά μέσου των παρόχων.
Πιο ενδιαφέρουσες από την πλευρά μας θα είναι οι συνέπειες
στις εφαρμογές ΙοΤ, και ειδικά σε αυτές που σχετίζονται με
τα «Έξυπνα Προ όντα». εωρώντας δεδομένο ότι όχι μόνο η
τιμή της φυσικής κάρτας SIM, αλλά επίσης της συνδρομής και
υποστήριξης της συνδεσιμότητας των «έξυπνων συσκευών»,
θα μειωθούν περαιτέρω στο εγγύς μέλλον με τα οφέλη που
προσφέρει η τεχνολογία eSIM, μπορούμε πλέον βάσιμα να
κάνουμε λόγο για τη διασύνδεση χιλιάδων ή και εκατομμυρίων

συσκευών (ή και «Έξυπνων Προ όντων») ανά εφαρμογή.
Οι κατασκευαστές «Έξυπνων Προ όντων» τα οποία θα
υποστηρίζουν τις eSIM, θα μπορούν πλέον να παράγουν το
ίδιο προ όν και να το διανέμουν οπουδήποτε ανά τον κόσμο,
αφού η δυνατότητα του να διασυνδέεται θα υφίσταται ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Επίσης
η διαχείριση αυτών των προ όντων καθίσταται ευκολότερη,
αφού ο κατασκευαστής και ο χρήστης τους, θα μπορούν
να αλλάζουν πάροχο ανάλογα με τις πιο συμφέρουσες
επιλογές που έχουν, εύκολα και χωρίς να χρειάζεται φυσική παρέμβαση στο προ όν για αλλαγή της κάρτας SIM και
άλλων ρυθμίσεων. Στα μέσα του 2018, η GSMA αναμένεται
να ολοκληρώσει την προτυποποίηση για τα χαρακτηριστικά
για την παροχή των eSIM, προσθέτοντας δυνατότητες διαχείρισης API για επιχειρησιακές εφαρμογές και εκτέλεση
εντολών εξ αποστάσεως.
Φαίνεται πως, παρά τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις για το
ΙοΤ πριν από περίπου 5 χρόνια, και όταν οι πιο σκεπτικιστές
εξ ημών δεν είχαμε ακόμα πολλά χειροπιαστά παραδείγματα
για να συμμεριστούμε τις μεγάλες προσδοκίες, σιγά-σιγά
τα κομμάτια συμπληρώνονται. Οι τεχνολογικές καινοτομίες,
όπως η επόμενη γενιά eSIM, βρίσκουν τον εμπορικό τους
δρόμο και οι εφαρμογές ΙοΤ, τόσο τα σχετικά έργα όσο και
η παραγωγή «Έξυπνων Προ όντων», διευρύνονται.
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Σε αυτό το άρθρο, παίρνοντας αφορμή από την επικαιρότητα, θα καταπιαστούμε με το πώς η Γαλλία, η Αμερική και
η Κίνα, τρεις χώρες - σημεία αναφοράς, προσεγγίζουν τις
νέες τεχνολογίες σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής.
Στις αρχές Απριλίου, η Γαλλία διά μέσου του προέδρου της,
Emmanuel Macron, ανακοίνωσε την εθνική στρατηγική της
για την Τεχνητή Νοημοσύνη. 1.5 δισεκατομμύρια ευρώ για
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τα επόμενα 5 χρόνια σε χρηματοδότηση ερευνών και ερευνητών. Με μία διεξοδική συνέντευξη του ο Macron σε δημοφιλές περιοδικό τεχνολογίας περιέγραψε όχι μόνο τους
στρατηγικούς στόχους προς επίτευξη -φυσικά αναβίωσε
ξανά το (αιώνιο) ζήτημα «γιατί τα καλύτερα μυαλά να πάνε
στην Καλιφόρνια και όχι στην Ευρώπη» ή το ίδιο σε παραλλαγή «γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει μία Facebook, μία

Google, μία Amazon»- αλλά και το γενικότερο πολιτικό και
αξιακό πλαίσιο, με το οποίο η εθνική πολιτική θα επιδιώξει
την τεχνολογική πρόοδο, απαντώντας σε ερωτήματα που
άπτονται με το κατά πόσο η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει τη ζωή των πολιτών, πώς θα πρέπει να αναδιαταχθούν
οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή λειτουργία στη Γαλλία,
και τις προ ποθέσεις υπό τις οποίες η χώρα θα μπορεί
να αδράξει τις ευκαιρίες και να κερδίσει, αποφεύγοντας
τα ενδεχόμενα ρίσκα. Οι λέξεις-κλειδιά ήταν συνεργασία
και ανοικτή πολιτική, ανταγωνιστικότητα, αξιοπιστία και
ασφάλεια, ηθικές και φιλοσοφικές αξίες, ως πλαίσιο της
καινοτομίας.
Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το κλίμα είναι εντελώς
διαφορετικό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, πρόσφατα ανακοίνωσε δασμούς ύψους 100 δισεκατομμυρίων
δολαρίων σε περισσότερα από 1. 00 κινεζικά προ όντα,
πολλά εκ των οποίων είναι τεχνολογικά. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε ανοιχτή διαμάχη με την Amazon, ως τον κύριο
υπαίτιο που προσβάλλει το λιανεμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατηγορώντας την εταιρεία για εκμετάλλευση των υπηρεσιών αποστολής των αμερικανικών
ταχυδρομείων και για φοροδιαφυγή. Συνέχεια υπάρχει και
στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών, με την κεντρική πολιτική
της Αμερικής να τα βάζει με την κινεζική uawei, ως τη
μόνη εταιρεία που αναπτύσσει τις υποδομές και προσφέρει

τον εξοπλισμό για το δίκτυο τηλεπικοινωνιών στο δρόμο
για τη μετάβαση στο 5G. Το αποτέλεσμα είναι, πέραν της
προφανούς μονοπωλιακής κατάστασης, κίνδυνοι για την
εθνική ασφάλεια, εφόσον η τεχνολογία και η τεχνογνωσία
για τη λειτουργία του δικτύου θα βρίσκεται σε ξένα και όχι
αμερικανικά χέρια. Αναμφισβήτητα λοιπόν, η διάθεση της
Αμερικής είναι η πριμοδότηση των εγχωρίων εταιρειών και
ο περιορισμός των ξένων ανταγωνιστών, με επιχειρήματα
για την εθνική ασφάλεια, την ανάγκη εξισορρόπησης του
εμπορικού ισοζυγίου, και την προστασία των μικρομεσαίων
αμερικανικών επιχειρήσεων.
Στην Κίνα, ίσως την πιο δυναμική αγορά όλων, «τρέχει» το
σχέδιο «Made in China 2025», που αποτελεί τη στρατηγική
της χώρας για να ηγηθεί των ανερχόμενων τεχνολογιών.
Παρήλθαν οι εποχές στις οποίες οι κινεζικές εταιρείες
προμήθευαν με απλώς φθηνά τεχνολογικά προ όντα τον
υπόλοιπο κόσμο. Πλέον η χώρα διαθέτει και τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό για να πρωταγωνιστήσει
στην καινοτομία και στον αγώνα για την κυριαρχία στο χώρο
της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αναμφισβήτητα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Κίνας σε αυτό τον ανταγωνισμό για
ηγεμονία στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες -ας μην
κάνουμε ακόμα λόγο για «Τεχνολογικό Ψυχρό Πόλεμο» ή για
«Εμπορικό Πόλεμο»- είναι το μέγεθος της εσωτερικής της
αγοράς και το ιδιαίτερο σύστημα λειτουργίας της οικονομίας
και των επιχειρήσεων, όπως αυτό διαμορφώνεται από την
πολιτική. Με 800 εκατομμύρια χρήστες του Διαδικτύου,
με τους τρεις κολοσσούς Alibaba, Tencent και Baidu να
συλλέγουν δεδομένα για εφαρμογές από τις «Έξυπνες
Πόλεις», τα «Έξυπνα Οχήματα» και την «Έξυπνη Υγεία»
(κυρίως στο χώρο του «medical imaging») αντίστοιχα, και με
το κεντρικό κράτος να έχει άμεση πρόσβαση στα προσωπικά
στοιχεία 700 εκατομμυρίων πολιτών, οι οποίοι αναγκαστικά
διαθέτουν ψηφιακή ταυτότητα, προφανώς οι δυνατότητες
της Κίνας ως χώρα συνολικά για εφαρμογές «Big Data»,
«Μηχανικής Μάθησης» και Τεχνητής Νοημοσύνης είναι
περισσότερες από κάθε ανταγωνίστρια χώρα.
Βλέπουμε λοιπόν τρεις εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις
που πηγάζουν από την πολιτική των τριών αυτών χωρών.
Παρ όλο που τα επιμέρους ορόσημα είναι παρόμοια για παράδειγμα κάθε χώρα θα θεωρούσε επιτυχία της να
γεννήσει εταιρείες παγκοσμίους πρωταθλητές σε κάποιο
κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Νέων Τεχνολογιών
- η στρατηγική που αντικατοπτρίζεται στις προτεραιότητες
φαντάζει εντελώς διαφορετική. Απλουστεύοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τη Γαλλία (και για την Ευρώπη)
είναι η έμφαση στο άτομο και την ανάπτυξη του, και όχι

infocom•05•18 23

SOCI-TECH

στην τεχνολογική πρόοδο καθ αυτή, για την Αμερική είναι
η εμπορική επιτυχία των εγχωρίων εταιρειών και για την
Κίνα ο μεγαλύτερος έλεγχος του «τεχνοσυστήματος», όπως
αυτός επιτυγχάνεται μέσα από τον έλεγχο των παγκόσμιων
εμπορικών ροών, τη διαμόρφωση των παγκοσμίων τεχνολογικών προτύπων, και πηγάζει από τον έλεγχο στο εσωτερικό
της χώρας αδιαπραγμάτευτη υπαγωγή των εταιρειών και
των πολιτών στις εθνικές στρατηγικές.
Εκτός από τις προτεραιότητες και τη στρατηγική για την
επίτευξη των στόχων, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος
που αυτές οι τρεις χώρες - σημεία αναφοράς, προσεγγίζουν
επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με την καινοτομία και
τον τεχνολογικό κλάδο.
Ο Emmanuel Macron ανέφερε ότι επιδίωξη της γαλλικής
κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει ανοιχτούς αλγορίθμους
βασισμένους σε ανοιχτά δεδομένα, ενώ αλγόριθμοι που θα
αναπτυχθούν από εταιρείες οι οποίες παίρνουν χρηματοδότηση από τη γαλλική κυβέρνηση, θα τους διαθέτουν επίσης
ανοιχτούς υποχρεωτικά. Ο στόχος είναι η διαφάνεια και η
προστασία των ατομικών ελευθεριών, σε αντίθεση με την
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κινεζική πολιτική η οποία δεν ασπάζεται τις ευρωπα κές
αξίες αναφορικά με την προστασία των πολιτών και των δεδομένων τους. Για τον Emmanuel Macron, η εκμετάλλευση
προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς αποτελεί
κίνδυνο για την κοινωνική συνοχή. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι
οι απόψεις του Γάλλου προέδρου απηχούν και ταυτίζονται
με αυτές της Ευρωπα κής Ένωσης. Μετά από το σκάνδαλο
της Cambridge Analytica, αναμένουμε με ενδιαφέρον τα
ευρήματα και άλλων ερευνών σχετικά με πρόσφατες πολιτικές εκστρατείες σε διάφορες Ευρωπα κές χώρες, κατά
πόσο αυτές επηρεάστηκαν από φαινόμενα «fake news» και
αν υπήρξε εκμετάλλευση προσωπικών δεδομένων χρηστών
του Internet.
Από την άλλη, η Αμερική έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά
εσωτερικών προβλημάτων σχετικά με τον κλάδο της τεχνολογίας και κυρίως το συναφή κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής. Πρόσφατη έρευνα του Mc insey Global Institute,
εκτιμά ότι μόνο το 1 των αμερικανικών βιομηχανικών
εταιρειών πραγματοποιούν εξαγωγές προ όντων. Σύμφωνα
με την ίδια έρευνα, οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στις
κατασκευές και στην παραγωγή, οι οποίες αφορούν κυρίως

σε ανανέωση εξοπλισμού, μηχανών, βελτίωση υποδομών
και διαδικασιών παραγωγής, βρίσκονται στο χαμηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 0 ετών. Επίσης, περίπου οι μισές
αμερικανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις δε διαθέτουν καμία
στρατηγική για τον «ψηφιακό μετασχηματισμό», αντίθετα
π.χ. από τη Γερμανία, που έχει πλέον το διάσημο «Industry
.0». Δεν θα πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός ότι μία εν
πολλοίς αποβιομηχανοποιημένη περιοχή -για τα πρότερα
standards της χώρας- φιλοξενεί το επίκεντρο της παγκόσμιας καινοτομίας, τη Silicon alley. Οι ανισότητες και
ανισορροπίες εδώ είναι πρόδηλες. Η Αμερική χρειάζεται
επειγόντως να συνδέσει το οικοσύστημα της Silicon alley
με τη λεγόμενη «Σκουριασμένη ώνη», δηλαδή τις αποβιομηχανοποιημένες περιοχές της χώρας, και ειδικά αυτές στο
βορειοδυτικό τμήμα της, όπου κάποτε χτυπούσε η καρδιά
της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας. Επίσης, αν και
ακούστηκε εντελώς μη ρεαλιστικό -για να μην πούμε γελοίοη διαρροή για πρόθεση του Donald Trump να εθνικοποιήσει
το δίκτυο 5G, εντούτοις κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η
εξ ολοκλήρου κατασκευή, και άρα ο απόλυτος έλεγχος, του
δικτύου τηλεπικοινωνιών από εταιρείες οι οποίες υπάγο-

νται σε εντελώς διαφορετικές στρατηγικές από αυτές της
Αμερικής, ελλοχεύει κινδύνους.
Παρά τις προσπάθειες αναπροσαρμογής, η τακτική της
Κίνας παραμένει εν πολλοίς «κλειστή» στις ξένες εταιρείες τεχνολογίας, διατηρώντας ακόμα τις απαγορεύσεις
λειτουργίας εταιρειών όπως η Google, η Facebook, το
ouTube, το Instagram, το Git ub και το Bloomberg, μεταξύ
άλλων. Οι μεγάλες διαφορές με τις ευρωπα κές και αμερικανικές πρακτικές δεν σταματούν εδώ. Για παράδειγμα,
οι επιδοτήσεις από την κινεζική κυβέρνηση αποτελούν
βασικό μέσο στήριξης συγκεκριμένων βιομηχανιών. Έτσι ο
κλάδος των κατασκευαστών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
έχει επιδοτηθεί τα τελευταία χρόνια με 150 δισεκατομμύρια
δολάρια. Σε άλλο παράδειγμα, με πρωτοβουλία της κινεζικής κυβέρνησης, ο γρηγορότερος υπολογιστής στον κόσμο
όχι μόνο βρίσκεται στην Κίνα αλλά έχει κατασκευαστεί εξ
ολοκλήρου από κινεζική τεχνολογία και πρόκειται για τον
Sunway Taihu ight ο οποίος μπορεί να πραγματοποιεί
9 .000 τρισεκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο.
Το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας έχει ανακοινώσει
στήριξη ύψους 258 εκατομμυρίων δολαρίων για εταιρείες,
όπως η ewlett Packard, η Intel, η N idia και η AMD, που
κατασκευάζουν υπερυπολογιστές με στόχο να καταλάβει η
χώρα την πρωτιά στην εν λόγω κατάταξη.
Αναμφισβήτητα, η ανακοίνωση της εθνικής στρατηγικής για
την Τεχνητή Νοημοσύνη από τον Γάλλο πρόεδρο, αποτελεί
θετική εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει συνολικά τη στάση
της Ευρωπα κής Ένωσης. Πολύ περισσότερο, εκπλαγήκαμε
θετικά από τον τρόπο με τον οποίο ο Emmanuel Macron
απάντησε σε πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως τα ανοιχτά δεδομένα και η προστασία των πολιτών, με πολιτικές
λύσεις. Αυτό προετοιμάζει το έδαφος και αποτελεί πολύ καλό σημείο αναφοράς για τις υπόλοιπες ευρωπα κές χώρες.
σως όμως για τις παγκόσμιες εξελίξεις έχει περισσότερη
σημασία η αντίδραση της Αμερικής στον ανταγωνισμό για
την κυριαρχία στις νέες τεχνολογίες και στην τεχνητή
νοημοσύνη, εν μέσω πολλών εσωτερικών προβλημάτων, τα
οποία δίχως άλλο πρέπει να λυθούν. Τόσο η Αμερική όσο
και η Ευρωπα κή Ένωση, έχουν πολλά να πάρουν και να
μάθουν από την κινεζική φιλοσοφία και προσέγγιση αυτών
των ζητημάτων.
Φαίνεται πως πράγματι η συνεργασία και οι ανοιχτοί εμπορικοί δρόμοι, κρατώντας σαν σημείο αναφοράς τα δικαιώματα
και τα συμφέροντα των πολιτών κάθε χώρας, αποτελεί την
αποτελεσματικότερη οδό για την τεχνολογική πρόοδο. Δεν
είναι απλό και δεν θα είναι εύκολο να πετύχει.
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Με μία σημαντική επένδυση που δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις προοπτικές της χώρας
μας, και συμβάλλει στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη
του νησιού μας, η εταιρεία Cloud ayer8 (C 8) δημιούργησε
το πρώτο ανεξάρτητο, υπερσύγχρονο, Tier- Data Centre
στη Κύπρο, με στόχο την παροχή ποιοτικών καινοτόμων
υπηρεσιών τόσο στην τοπική όσο και στην διεθνή αγορά,
στον τομέα της ψηφιακής αποθήκευσης δεδομένων. Το
νέο κορυφαίο Datacenter της C 8 βρίσκεται στη εμεσό και
είναι εγκατεστημένο σε σύγχρονες, πρωτοποριακές υποδομές. Σχεδιασμένο να εξυπηρετεί ανάγκες κάθε μεγέθους,
είδους και πολυπλοκότητας, χρησιμοποιεί προηγμένες
τεχνολογίες και συστήματα, παρέχοντας στους πελάτες
οικονομίες κλίμακας και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η C 8 κατάφερε να
λάβει βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις που αποδεικνύουν τα
υψηλά διεθνή πρότυπα ασφαλείας του Data Center καθώς
επίσης την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του. Η C 8
είναι πιστοποιημένη με Τier- από το Ινστιτούτο Uptime
των Η.Π.Α. Έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO9001 για
την ποιότητα των υπηρεσιών της, όπως επίσης με το πρότυπο ISO27001 για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών.
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Επιπρόσθετα, έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ασφάλειας
δεδομένων PCI DSS που είναι απαραίτητο για τη φύλαξη
και διαχείριση δεδομένων για πιστωτικές κάρτες. Είναι
πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft στην Κύπρο
(Microsoft Sil er Data Center) και μέλος της EUDA (European
Data Center Association) από το 201 .
Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας Onapp, προσθέτοντας
υπηρεσίες Cloud, η C 8 κατάφερε να αποκτήσει πελάτες
που προέρχονται από 55 χώρες. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες
σε πελάτες και οργανισμούς από διάφορες βιομηχανίες,
όπως για παράδειγμα τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών,
της υγείας, του χρηματοπιστωτικού τομέα, των μέσων
ενημέρωσης, των τυχερών παιχνιδιών, του τομέα ICT, της
ναυτιλίας, του ξενοδοχειακού κλάδου και της αξιοποίησης
ακινήτων.
Η C 8 προωθεί τις πωλήσεις της, μέσω τριών καναλιών
απευθείας στους πελάτες, μέσω συνεργατών, και μέσω
του ηλεκτρονικού της καταστήματος (online).
Αναμφίβολα, η σημερινή οικονομική αστάθεια και αβεβαιότητα για το μέλλον, αναγκάζει τις εταιρείες και τους
οργανισμούς να προβούν σε περικοπές εξόδων στον προ-

πολογισμό τους. Το να παραμείνει ένας οργανισμός τεχνολογικά ανταγωνιστικός, κάτω από αυτές τις συνθήκες,
αποτελεί πρόκληση. Το τμήμα Πληροφορικής χρειάζεται όλο
και περισσότερους πόρους, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της τεχνολογίας, ενώ οι απειλές για την ασφάλεια
των δεδομένων αναδύονται συνεχώς, αφήνοντας τους
οργανισμούς χωρίς άλλη επιλογή από το να κάνουν σοβαρές
επενδύσεις κεφαλαίου στον τομέα της τεχνολογίας. Η C 8
προσφέρει μία σειρά υπηρεσιών και λύσεων για τη στήριξη
των επιχειρήσεων, για τη μείωση αυτής της κεφαλαιουχικής
δαπάνης, και τη μετατροπή της σε λειτουργική δαπάνη.
Επιπρόσθετα, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής
προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις για τις αυξανόμενες
απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Οι λύσεις αυτές στοχεύουν
στην ενίσχυση της καθημερινής εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των οργανισμών, βελτιώνουν την εμπειρία
των πελατών τους, και ταυτόχρονα συμβάλλουν στη μείωση
των λειτουργικών δαπανών τους.
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καινοτομία, αποτελούν το μοντέλο εξυπηρέτησης πελατών
της εταιρείας.
Η υψηλή κατάρτιση, η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση των
στελεχών της C 8, σε συνδυασμό με τις υποδομές επαγγελματικών προδιαγραφών του Data Center, αποτελούν την
πραγματική εγγύηση για την αδιάλειπτη λειτουργία των
υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.
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C 8 είναι το μοναδικό Data Center στην Κύπρο, το οποίο
είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο
οργανισμό. Στη C 8 ακολουθούνται προδιαγραφές υψίστης
ασφάλειας, τόσο στις παροχές υπηρεσιών εντός του κτιρίου, όσο και στην αποθήκευση δεδομένων. Έχουν ληφθεί
ειδικά μέτρα για την προστασία του κτιρίου, ώστε να μην
επηρεάζεται από παρεμβολές, να είναι αντισεισμικό, να
προφυλάσσεται από φυσικές καταστροφές, να υπάρχει συνεχής παροχή ρεύματος και αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση. Υπάρχει σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για
την πλήρη κάλυψη και παρακολούθηση των εγκαταστάσεων,
2 /7, σε συνδυασμό με εξειδικευμένο σύστημα επόπτευσης
και φύλαξης του χώρου, από φρουρούς ασφαλείας σε 2 ωρη
βάση. Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται έπειτα από αυστηρό έλεγχο, ενώ η αδιάλειπτη λειτουργία του Data Center
διασφαλίζεται με διάφορους τρόπους, όπως γεννήτριες
πετρελαίου, πυρανίχνευση / πυροπροστασία, συστήματα
backup κτλ. Η επίσημη πιστοποίηση με Tier- εγγυάται ότι
οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την C 8 βρίσκονται
2 /7 στη διάθεση των πελατών, ενώ το uptime αυτών των
υπηρεσιών αξιολογείται τουλάχιστον με 99.982 .
Το γεγονός ότι η C 8 είναι ένα ανεξάρτητο Data Center,
παρέχει ευελιξία συνεργασίας με όλους τους πάροχους
υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες, διασφαλίζει απρόσκοπτη σύνδεση και μεγιστοποιεί τον
χρόνο συνεχούς παροχής υπηρεσιών στον πελάτη.
Παράλληλα, τα ευέλικτα πακέτα υπηρεσιών που προσφέρει η C 8, ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες και συγκεκριμένες απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Η προσωπική
φροντίδα προς κάθε πελάτη ξεχωριστά, η δέσμευση και η
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Microsoft Sil er Data Center
eeam Cloud και Ser ice Pro ider ( CSP)
Cisco Select Certified Partner στην Ελλάδα, Κύπρο και
Μάλτα
Mware Cloud Pro ider ( Mware IaaS Powered Ser ices)
sProofpoint Managed Ser ice Pro ider (MSP)

Διε
:
722 εμεσός, Κύπρος, 5 218
λ ω :
57 25022900
:
57 22022901
i:
info cl8.com
Σελ α:
www.cl8.com
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Η παρατεταμένη οικονομική στασιμότητα και ύφεση, η φθίνουσα κερδοφορία των επιχειρήσεων και τα προβλήματα του
παραδοσιακού Digital Marketing, που προκαλούνται από ad
blockers, bot traffic, cookie bombed μοντέλα, αμφιλεγόμενη
αποτελεσματικότητα των banners, εκρηκτικό όγκο καναλιών
και δεδομένων, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της αγοράς στο
ψηφιακό out-of-home.
Σύμφωνα με τα Outdoor Media Associations, το DOO γνωρίζει μία συνεχόμενη γενική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια,
σηματοδοτώντας μία στροφή από τις παραδοσιακές μορφές
επικοινωνίας και marketing σε νεότερα καινοτόμα δυναμικά
κανάλια. Το κόστος του εξοπλισμού έχει γίνει πιο προσιτό
για τις επιχειρήσεις, ενώ και οι καταναλωτές είναι πλέον
απόλυτα εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες αυτές.
Με τον ίδιο τρόπο που σήμερα μία επιχείρηση χωρίς website
θεωρείται αναξιόπιστη, ένας οργανισμός ή ένα brand χωρίς
παρουσία DOO κινδυνεύει να θεωρηθεί ξεπερασμένο και
εκτός εποχής. Το ερώτημα επομένως δεν είναι κατά πόσο
απαιτείται μία επένδυση στο DOO , αλλά τι θα περιλαμβά-
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νει. Στην πραγματικότητα, οι στόχοι για το ψηφιακό DOO
είναι τόσο διαφορετικοί όσο και οι οργανισμοί που τις χρησιμοποιούν, και αφορούν κυρίως τα παρακάτω.
Τη μείωση του συνολικού κόστους διάχυσης της πληροφορίας.
Την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης στα έντυπα υλικά για
συχνή και έγκαιρη επικαιροποίηση.
Την αύξηση της αποτελεσματικότητας (con ersion) και της
αξιοπιστίας των μηνυμάτων.
Τη διεύρυνση του reach και την αύξηση του awareness σε
καμπάνιες, προ όντα & υπηρεσίες.
Την αύξηση της κερδοφορίας των πωλήσεων, τη βελτίωση του cross selling ή και της συλλογής διαφημιστικών
εσόδων.
Την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών με τη βελτίωση
των διαδικασιών και τη μείωση των χρόνων αναμονής,
επιταχύνοντας τις συναλλαγές και αλληλοεπιδρώντας
με τα online μέσα.
Την ανάδειξη του digital και smart χαρακτήρα των brands,
προ όντων και υπηρεσιών.
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Την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη υποδομής και συστοιχίας μικροδορυφόρων για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης
και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών» προωθεί η γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ). Ο προ πολογισμός του ανέρχεται σε 2 ,9 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση
θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 201 -2020» του
ΕΣΠΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα
για την υλοποίηση του έργου. Φορέας υλοποίησης είναι το
ΨΗΠΤΕ, χωρίς να είναι γνωστό αν τη διαγωνιστική διαδικασία
θα την «τρέξει» το ίδιο το υπουργείο. Το εν λόγω έργο, το
οποίο το ΨΗΠΤΕ εντάσσει στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 201 -2021, αναλυτικότερα, περιλαμβάνει
Κατασκευή, εκτόξευση και λειτουργία συστοιχίας έντεκα
(11) μικροδορυφόρων για την παρατήρηση της Γης και την
παραγωγή ποιοτικών και υψηλής ανάλυσης «ανοικτών»

ρω

διαστημικών δεδομένων. Τη δημιουργία εθνικών υποδομών
συναρμολόγησης, ολοκλήρωσης, δοκιμής και επικύρωσης
μικροδορυφόρων, ελέγχου και διαχείρισης αυτών, καθώς και
επιτήρησης δορυφορικού φάσματος. Την ανάπτυξη υπηρεσιών, που θα βασίζονται στα δεδομένα τα οποία θα παράγουν
οι μικροδορυφόροι, για χρήση τους από το δημόσιο τομέα.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται υπηρεσίες για τη γεωργία
και τη δασοκομία, την παρακολούθηση μεταναστευτικών
ροών, τη διαχείριση κινδύνων, τη ναυτιλία, την ασφάλεια,
τη διαχείριση φυσικών πόρων και το περιβάλλον. Μέρος
των υπηρεσιών και των δεδομένων, που θα παραχθούν, θα
διατεθούν σε ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα με τη
μορφή ανοικτών δεδομένων (open data) για την προώθηση
της έρευνας και της καινοτομίας σε αναπτυξιακούς τομείς
της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών Βασίλη Μαγκλάρα «με το συγκεκριμένο
έργο δίνονται νέες προοπτικές στην αναπτυξιακή και επιχειρησιακή αξιοποίηση του διαστήματος».
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Πέντε κοινοπραξίες εκδήλωσαν αρχικό ενδιαφέρον για
το έργο που έχει προκηρύξει το υπουργείο Υποδομών,
«Εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών, δορυφορικής τεχνολογίας
με οπτική αναγνώριση» εκτιμώμενης αξίας 00 εκατ. ευρώ
(με ΦΠΑ 2 ) Στην πρώτη, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, συμμετέχει ο ΟΤΕ μαζί με την θυγατρική της
Deutsche Telekom, T. Systems. Η δεύτερη συγκροτείται
από την κτωρ (θυγατρική της Ελλάκτωρ) την Intrakat, την
Intrasoft και την ιταλική Autostrade, η τρίτη από τις Τέρνα,
inci και την σουηδική apsch, η τέταρτη από τον όμιλο
Μυτιληναίου και τη ουγγρική Nusz, ενώ στην πέμπτη ηγείται
η Starbag. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που
έχει ξεκινήσει στη χώρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές
χρονοδιάγραμμα για το πότε θα προχωρήσει στο επόμενο της
στάδιο η διαδικασία. Το σύστημα των ηλεκτρονικών διοδίων
δεν θα εφαρμοστεί στην Αττική Οδό, τη Γέφυρα ίου Αντιρίου
και τη εύξη Πρέβεζας - Ακτίου. Βασικά χαρακτηριστικά του
νέου συστήματος είναι ότι α) αποτελεί σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης, β) είναι σύστημα ελεύθερης ροής, γ) είναι
ενιαίο για τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, την Ιόνια οδό, τον
Ε 5, τον Μορέα και την Ολυμπία Οδό, και θα εγκατασταθεί
και θα λειτουργήσει, με προτεραιότητα στην Εγνατία Οδό.
ε αρμ γή
α ε αι ια ρε ική για ι
κ ριε
κα γ ρ ε
μά ω :
Για τα οχήματα Επαγγελματικής Χρήσεως, η λειτουργία του
συστήματος διοδίων θα γίνεται με την εγκατάσταση Εποχούμενων Συσκευών (On Board Units - OBUs) μέσω των οποίων
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θα καταγράφεται δορυφορικά η κίνησή του επί του οδικού
δικτύου. Το Σύστημα Ηλεκτρονικών Διοδίων θα μετρά αυτόματα τη απόσταση που διανύει το όχημα και θα υπολογίζει
αυτόματα το οφειλόμενο οδικό τέλος. Το οφειλόμενο τέλος
θα καταβάλλεται από τον χρήστη ηλεκτρονικά, με τρόπο που
θα επιλέγει ανάμεσα σε πολλαπλά προσφερόμενα κανάλια.
Το σύστημα θα βασίζεται στον εντοπισμό της θέσης του
χρήστη μέσω δορυφόρου (Global Na igation Satellite System
- GNSS) με AGPS, και στη μετάδοση των δεδομένων θέσης
προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών Διοδίων μέσω του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας, θα έχει δε κάλυψη στο 100 της χώρας,
ενώ για λόγους συμμόρφωσης με την κείμενη ευρωπα κή
νομοθεσία όσο και για λειτουργική ευκολία, θα ενσωματώσει
βασικούς μηχανισμούς διαλειτουργικότητας που προβλέπονται από την Ευρωπα κή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων (European
Electronic Tolling Ser ice - EETS).
Για τα οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης προβλέπεται η λειτουργία
του συστήματος διοδίων βάσει της οπτικής αναγνώρισης
των πινακίδων κυκλοφορίας του κάθε οχήματος. Το σύστημα αυτό Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας
(Automatic Number Plates Recognition - ANPR ή σύστημα
« ideo tolling»), θα ταυτοποιεί το όχημα από τις πινακίδες
κυκλοφορίας του κατά την είσοδό του στο οδικό δίκτυο επί
του οποίου επιβάλλονται τέλη, και θα το ταυτοποιεί επίσης
κατά την έξοδό του από το οδικό δίκτυο - πάλι με τον ίδιο
τρόπο. Βάσει της χιλιομετρικής απόστασης που αυτό έχει διανύσει, θα υπολογίζει αυτόματα το οφειλόμενο οδικό τέλος.

www.infocom.gr

PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@notches: Ενώ εμείς συζητάμε ακόμα
αν το notch έχει καν λόγο ύπαρξης, άλλοι
(λέγε με ZTE) όχι μόνο το έχουν αποδεχτεί,
αλλά ετοιμάζονται να βάλουν… δύο
εγκοπές στα smartphones τους!

Δρ. Αγγελική Σγώρα

Αντιπρόεδρος ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ΕΕΤΤ

Η Δρ. Αγγελική Σγώρα είναι Αντιπρόεδρος για τον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), από
τον Ιανουάριο του 2018.
Το διάστημα Νοέμβριος 2015 - Μάρτιος 2017, εργάστηκε ως Ειδική Επιστήμονας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και το διάστημα Μάρτιος - Νοέμβριος 2017, ως Ειδική Σύμβουλος στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Συμμετείχε ως μέλος στις ομάδες συντονισμού συχνοτήτων των όμορων σε θέματα τηλεπικοινωνιών χωρών (SEDDIF
και Trans-Adriatic / Ionian) και στη Διοικούσα Επιτροπή για την υλοποίηση του
Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, με στόχο την ίδρυση
Συνεργατικού Δικτύου Καινοτομίας (CEG COIN).
Από το 2009 έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στην περιοχή των
ασύρματων δικτύων και των κατανεμημένων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Έχει ασχοληθεί με θέματα σχετικά με την Ποιότητα Υπηρεσίας
(QoS) και Εμπειρίας (QoE), καθώς και με Software Defined Networking (SDN).
Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας της έχουν δημοσιευτεί σε
έγκριτα περιοδικά, συνέδρια και συμπόσια, ενώ υπάρχουν περισσότερες από
500 ετεροαναφορές στο έργο της. Επίσης, έχει παρουσιάσει τις ερευνητικές
δραστηριότητές της σε διεθνή συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει ως κύριος
ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα. Παράλληλα, έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών
ιδρυμάτων.
Η Δρ. Αγγελική Σγώρα είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών και κατέχει
μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με ειδίκευση στις τεχνολογίες και τη διοίκηση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Το 2009
εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα «παροχή ποιότητας υπηρεσίας και κατανομή πόρων σε σύγχρονα ασύρματα δίκτυα».
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@no-access: Πως θα σας φαινόταν ένα
smartphone χωρίς πρόσβαση στο Internet;
Σαν εφιάλτης; Και όμως, το Samsung
Galaxy J2 Pro κάνει ακριβώς αυτό,
απευθυνόμενο στους μαθητές. Βέβαια
μόνο στη Νότια Κορέα!
@red: Το είχαμε δει στην προηγούμενη
γενιά και μας άρεσε πολύ. Τώρα η Apple
διαθέτει και τα iPhone 8 / 8 Plus σε
(PRODUCT) RED εκδόσεις, με τα έσοδα
των πωλήσεων να συμβάλλουν στην έρευνα
κατά του AIDS!
@shark-attack: Το gaming στα
smartphones ακόμα δεν έχει βρει την
ταυτότητα του. Όμως τόσο το Razer Phone
όσο και το νέο Black Shark (υπό το brand
της Xiaomi) κάνουν σημαντικά βήματα προς
εκεί!
@x-cluded: Φοβόμασταν ότι το Beat θα
επηρεαζόταν αρνητικά, όμως τελικά η Uber
έκανε τη… «μεγάλη έξοδο». Η υπηρεσία
Uber X σταματά τη λειτουργία της στην
Ελλάδα, αποκλείοντας τους ιδιώτες
οδηγούς από το χάρτη.
@artificial: Και η Xiaomi μπαίνει στο
χώρο των ψηφιακών βοηθών, με το Xiao
A.I. Με ξεκάθαρη στροφή στις ερωτήσεις
φυσικής γλώσσας, υποστηρίζοντας ακόμα
και εντολές ελέγχου για συσκευές smart
home!
@analytic: Οι Κασσάνδρες
επιβεβαιώθηκαν, με σημαντική
διαρροή προσωπικών δεδομένων να
πραγματοποιείται από το Facebook.
Χρήστες και εταιρείες κάνουν… αντάρτικο,
σβήνοντας τους λογαριασμούς τους,
ενώ ο Mark προσπαθεί να μαζέψει τα
ασυμμάζευτα!

