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Yπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης στο iPhone σας, αλλά παρ’
όλα αυτά πολλοί δε γνωρίζουν πώς ακριβώς να το πετύχουν. Αν λοιπόν ανήκετε κι εσείς σε αυτή την
κατηγορία, δείτε τις λύσεις που προτείνονται παρακάτω!
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UI
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hardware
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2

-

KMPLayer

mVideoPlayer
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Ε
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GREEK EVENTS

Vodafone:

odafone εγκαινίασε δυο νέα κεντρικά καταστήματα σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη που θα αποτελέσουν μοναδικό προορισμό
για όλους όσους θέλουν να ζήσουν από κοντά μια ξεχωριστή
εμπειρία τεχνολογίας και εξυπηρέτησης και να γνωρίσουν από
κοντά καινοτόμα προ όντα και υπηρεσίες κορυφαίας τεχνολογίας
που προσφέρει η odafone.
Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους υψηλής αισθητικής, στο
κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι πελάτες της odafone
μπορούν να γνωρίσουν από κοντά και να ενημερωθούν για όλα όσα
αφορούν στην επικοινωνία τους. Μέσα από διακριτά και ξεχωριστά
σημεία εξυπηρέτησης των καταστημάτων όπως υπηρεσίες για τον
ιδιώτη και τον επαγγελματία, συσκευές, αξεσουάρ, λειτουργικά
συστήματα, αλλά και service συσκευών, μπορούν να απολαύσουν
μία μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Παράλληλα, οι πελάτες
έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη νέα πλατφόρμα odafone
και να ανακαλύψουν το συναρπαστικό της περιεχόμενο, αλλά
και να περιηγηθούν στις απεριόριστες δυνατότητες θέασης.

ρης Γεωργόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Καταναλωτικών
Προ όντων της odafone Ελλάδας δήλωσε: «Στη odafone
επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες με οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι,
επενδύουμε σε νέες υπηρεσίες και προ όντα τα οποία μπορούν να
αλλάξουν και να κάνουν την ζωή του πελάτη πιο συναρπαστική,
αλλά πάνω από όλα επενδύουμε στην εμπειρία του πελάτη μας».
Επιπλέον, ο Αλμπέρτος Μπουρλάς, Διευθυν τής Λιανικών
Πωλήσεων της odafone Ελλάδας, τόνισε: «Επενδύουμε στην
αλυσίδα καταστημάτων odafone, επιλέγοντας καλυτέρα σημεία
και αναβαθμίζοντας την εμπειρία σε αυτά. Αφουγκραζόμαστε τις
ανάγκες του καταναλωτή και φέρνουμε τις νέες τεχνολογίες στην
καθημερινότητα του.»
Τα νέα καταστήματα βρίσκονται στην οδό Σταδίου 9 στη Αθήνα
και στην οδό Τσιμισκή στην Θεσσαλονίκη και υποδέχονται την
νέα εποχή στην εξυπηρέτηση του πελάτη, με την ομάδα eady της
odafone, η οποία ενισχύεται και υποστηρίζει τους καταναλωτές,
όπου και αν αυτοί βρίσκονται και όποτε το χρειαστούν.
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Είναι το μέλλον… αναδιπλούμενο;

Με το 2018 να φθάνει στο τέλος του, όλα δείχνουν πως ένα από τα νέα trends που θα γνωρίσουμε το
2019, θα είναι τα foldable smartphones με εύκαμπτες οθόνες. Προσφέρουν, όμως, κάτι το ουσιαστικό
από πλευράς χρηστικότητας, ή αποτελούν απλώς «κόλπα» του marketing και «prototypes» που δε θα
γνωρίσουν εμπορική επιτυχία;

Είναι εμφανές εδώ και αρκετό καιρό πως
οι κατασκευαστές προσπαθούν να «χωρέσουν» μεγαλύτερες οθόνες σε μικρότερες
συσκευές. Και αφού έφυγαν σχεδόν τελείως από τη μέση τα… bezels, δεν υπάρχει πλέον άλλος χώρος να κερδίσουν. Εκτός αν μπει μια δεύτερη οθόνη στο πίσω
μέρος! Τα foldables λύνουν αυτό το πρόβλημα, καθώς θα μας επιτρέψουν να έχουμε ταυτόχρονα μια μικρή συσκευή (κοντά στις 5”), η οποία με μια κίνηση θα γίνεται… tablet των 8” ή 10”! Λογικά, τέτοιες
συσκευές θα έρχονται με δυο μπαταρίες
αρχικά (μέχρι να προχωρήσει και η τεχνολογία των εύκαμπτων μπαταριών), ενώ θα
έχουν μεγάλο πάχος και θα μας ξενίζουν.
Αλλά, κάπως έτσι δεν είναι όλες οι καινοτομίες; Εν τέλει τις αποδεχόμαστε, αν συνδυάζουν πρακτικότητα και λογικό κόστος.

Δημήτρης Σκιάννης
Τα foldable smartphones φαίνεται να αποτελούν μία πραγματικά άκρως υποσχόμενη πρόταση, την οποία οι μεγάλες κατασκευάστριες δείχνουν να έχουν
πάρει σοβαρά - και αυτό λέει πολλά.
Πρώτη η Samsung αποκάλυψε τo δικό
της prototype μοντέλο (βασικά αρχικά
την ...οθόνη του), δείχνοντας ότι είναι αποφασισμένη να το διαθέσει στην αγορά
μέσα στο πρώτο μισό του 2019, ενώ και η
Google ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει τα
foldables μέσω του Android, κάτι που συνηγορεί στο ότι θα έχουν μέλλον. Αν και

αρχικά το κόστος των νέων προτάσεων θα
είναι αρκετά τσιμπημένο (άρα και απαγορευτική η απόκτησή τους), ίσως, μέσα στο
2020, να μιλάμε για high-end συσκευές με
κόστος 1000+ ευρώ, όσο δηλαδή και οι
σημερινές ναυαρχίδες. Και κάπως έτσι (αν
το στοίχημα ΚΑΙ της ανθεκτικότητας κερδηθεί) πιστεύω ότι θα μιλάμε για ένα trend
που όχι μόνο δε θα περάσει απαρατήρητο,
αλλά θα πρωταγωνιστήσει στην αγορά...
Χριστίνα Κιτσάτη
Ως γνωστόν, η τεχνολογία εξελίσσεται
και αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς και είναι γνωστό ότι μέσα σε λίγα
χρόνια τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν σε τρομακτικό βαθμό. Πάρτε για παράδειγμα ένα smartphone του 2013 και
προσπαθήστε να το συγκρίνετε με ένα μοντέλο που κυκλοφόρησε στην αγορά το
2018 και θα παρατηρήσετε ότι σε σχεδιαστικό επίπεδο υπάρχουν αρκετές διαφορές (oι κάμερες, τα buttons ελέγχου, ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων, το
λεπτό και bezeless design, το aspect ratio
της οθόνης κ.ά.). Φυσικά κάθε αλλαγή
δεν μπορεί παρά να είναι ευπρόσδεκτη…
Το εάν θα λειτουργεί βέβαια ένα foldable
smartphone με εύκαμπτη οθόνη, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε στην
πράξη, για αυτό και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Όπως μας έχει
διδάξει και η ιστορία, πολλά prototypes ή
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novelty devices δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια των καταναλωτών κι άλλα, πάλι, έγιναν το standard. Το μόνο σίγουρο βέβαια
είναι ότι το μέλλον προμηνύεται συναρπαστικό στον κόσμο της κινητής τηλεφωνίας.
Πέτρος Κυπραίος
Ανεξάρτητα αν οι αναδιπλούμενες οθόνες αποδειχτούν (ή όχι) μία πρακτική user
experience, ένα είναι σίγουρο: ότι αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την ανθεκτικότητα των συσκευών. Γνωρίζουμε
ήδη από τα δημοφιλή πλέον bend tests,
πόσο σημαντικό είναι για ένα smartphone
να «επιβιώνει» στην τσέπη μας, χωρίς «τεθωρακισμένες» θήκες. Η ευλυγισία βοηθάει βέβαια ακόμα και στην πτώση, καθώς μειώνει την επίδραση από την πρόσκρουση. Όσον αφορά το μέλλον του
foldable, αυτό ίσως δεν είναι τόσο αόριστο όσο νομίζουμε. Ήδη η Google στο φετινό Dev Summit ανακοίνωσε ότι εργάζεται πάνω στην προσαρμογή του Android
για βελτιωμένη συμβατότητα με αναδιπλούμενες οθόνες, ενώ ισχυρίζεται ότι έκανε τέτοια σχέδια εδώ και 9 χρόνια! Από
την πλευρά των χρηστών, δηλαδή τη δική
μας, θα έλεγα ότι είναι ακόμα νωρίς για να
σχηματίσουμε γνώμη, είτε αντικειμενική
είτε υποκειμενική. Θα πρέπει να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο τα πρώτα foldable
smartphones και -όπως πάντα- να «κάνουμε παιχνίδι» στην καθημερινότητά μας.

Δημήτρης Θωμαδάκης

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)

ΚΩ∆.
ΚΩ∆.ΤΑΧ.:217064
ΤΑΧ.:7064
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ε ινούν οι ο ιμ ς G
Ε, λοιπόν δεν εξηγείται διαφορετικά. Κάποιος μας διαβάζει με μεγάλη προσοχή! Μόλις
πριν από λίγο καιρό γράφαμε ότι μάλλον βάλαμε το κάρο πριν από τα άλογα, και ιδού
απεκαταστάθη η τάξις στα πρώτα 5G βήματα.
Ξεκινά λοιπόν -ως όφειλε- η δημόσια διαβούλευση για τη χορήγηση των πρώτων
αδειών δοκιμαστικής λειτουργίας της νέας γενιάς κινητής.
δη έχουν επιλεγεί και οι πρώτες περιοχές οι οποίες θα αποδοθούν στις εταιρείες
κινητής ως πεδία δοκιμών.
Οι περιοχές αυτές είναι: για την Cosmote η περιοχή ωγράφου στην Αττική, για τη
Vodafone τα Τρίκαλα και για τη Wind η Καλαμάτα.
Αν θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε την επιλογή των περιοχών, θα μπορούσαμε να
επισημάνουμε ότι ο δήμος ωγράφου με την Πολυτεχνειούπολη προσφέρεται για
τέτοιου είδους δοκιμές, τα Τρίκαλα είναι ο αδιαμφισβήτητος ψηφιακός πρωταθλητής
της χώρας και η Καλαμάτα το ψηφιακό κάστρο της Wind.
Μόλις ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, θα ξεκινήσει να μετρά ο χρόνος, ώστε
στις 3 5 ημέρες που θα ακολουθήσουν, να έχουμε τρεις λειτουργικές νησίδες 5G
στην Ελλάδα.
Οι εφαρμογές αυτές, θα αναδείξουν τη διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης, αφού η
δεύτερη συχνά έχει την τάση να ανατρέπει τις προβλέψεις της πρώτης.
Μετά την πάροδο του πρώτου έτους, οι προσωρινές άδειες θα λήξουν και σύμφωνα με
την ΕΕΤΤ δεν θα αποτελέσουν πρόγραμμα ή κεκτημένο για την μελλοντική απόκτηση
των κανονικών αδειών 5G. Απλά, όλοι οι εμπλεκόμενοι και κυρίως οι κάτοικοι των
συγκεκριμένων δήμων, θα έχουν αποκομίσει ενδιαφέρουσες εμπειρίες!
Οι συχνότητες που θα αποδοθούν ανήκουν στις ζώνες 3400-3800 ΜΗz & 24,25-27,5
GHz.
Οι πάροχοι οφείλουν να μοιραστούν τα αποτελέσματα των δοκιμών τους με την ΕΕΤΤ,
αφού από αυτές θα εξαρτηθούν τόσο η κοστολόγηση, όσο και η δυνατότητες γρήγορης
επέκτασης του δικτύου, ενώ θα εκτιμηθεί αν χρειαστεί κάποια παράταση του χρονικού
ορίου του ενός έτους. Καλή αρχή λοιπόν!
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το στόχαστρο της ρχής ροστασίας εδομένων, βρέθηκαν
οι τρείς εταιρείες κινητής, οι οποίες υπέστησαν εξονυχιστικό
έλεγχο για να διερευνηθούν υποθέσεις σχετικά με σωρεία
καταγγελιών που αφορούσαν κλήσεις συνδρομητών για την
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
ίναι οι γνωστές κλήσεις που συχνά-πυκνά δεχόμαστε στα τηλέφωνά μας,
όπου λιγότερο ή περισσότερο ευγενείς
, προσπαθούν να μας πείσουν
να μεταφέρουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση, το ηλεκτρικό μας ρεύμα ή την
τηλεόρασή μας σε άλλο πάροχο.
μως, την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ητήσει να
καταχωρηθούμε στο μητρώο του άρθρου του όμου
, ώστε να
μη δεχόμαστε κλήσεις προωθητικού χαρακτήρα.
ην ασυμφωνία αυτή πήγε να ελέγξει η επιτροπή, αντιπαραβάλλοντας τα

αρχεία κλήσεων, με τους αριθμούς που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο.
ε αυτό το σημείο προέκυ αν διαφορές γεγονός που σημαίνει ότι παρά τη
ρητή δήλωση των συνδρομητών, η επιθυμία τους παραβιάστηκε και φυσικά
έπρεπε να υπάρξουν οι αντίστοιχες συνέπειες.
Η επιτροπή μοίρασε ισόποσα πρόστιμο
.
ευρώ ανά εταιρεία,
εξαντλώντας το όριο που της έδινε ο νόμος του
. πό το
όμως και
μετά, η νομοθεσία προβλέπει πολύ ηλότερα πρόστιμα, και οι πάροχοι πλέον
θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
άχνοντας μάλιστα, βρήκαμε την απόφαση
από το ιρηνοδικείο
μαρουσίου, επιδικά οντας απο ημίωση ύ ους .
ευρώ σε καταναλωτή
που έκανε αγωγή σε εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
πραγματοποιούσε επανειλημμένες κλήσεις με σκοπό προώθηση των
υπηρεσιών της.

και να κάνουν μετρήσεις; Και ποιος θα
νδ ι σε έναν τόσο κοντινό χρονικό ορίζοντα;
Η NEC και η Samsung, ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους σε μια από κοινού προσπάθεια για
την ενδυνάμωση των επιχειρηματικών επιλογών
επόμενης γενιάς που θα προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένου του 5G.

Σημαντική είδηση η δημοσίευση για δημόσια διαβούλευση του νέου σχεδίου νόμου
για τις κεραίες, από τον
ί
κ άρ .
Βασική καινοτομία του, αποτελεί η διαδικασία
έγκρισης δόμησης για τα κεραιοσυστήματα, με
την αρωγή του νικο
ιμ τ ρίου άδ ς.
Μία πρώτη ματιά δείχνει ότι έχει αρκετά σωστή,
τ νοκρ τικ , αντικειμενική προσέγγιση. Αν μη
τι άλλο θα λύσει ένα ζήτημα που μας απασχολεί
πάρα πολλά χρόνια. Μπράβο!

πάρχουν πάντως εκείνοι που αντιμετωπίζουν το
θέμα με σοβαρότητα. ς «κρίσιμη πρόκληση» για
την πολιτεία και τους παρόχους χαρακτήρισε το
επενδυτικό πλαίσιο γύρω από το 5G, ο Αντ ν ς
ωρτ κάκ ς, Chief Strategy Officer της Wind.

Η στήλη εύχεται καλή συνέχεια και στη
διαδρομή της ρι τίν ς ορ , η οποία
αποχώρησε από τη Wind έπειτα από 17
συναπτά έτη προσφοράς στο Γραφείο Τύπου της εταιρείας.

WIND και Viva Wallet εγκαινιάζουν μια νέα, μεγάλη συνεργασία, που εισάγει στο ευρύ δίκτυο
καταστημάτων της πρώτης, τις καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών της δεύτερης.

Η Vodafone έκανε εκδήλωση για IoT. ταν μία
συμπαθητική corporate προσπάθεια, που σίγουρα
θέλει πολύ δουλειά στην εξέλιξή της. Μπορούν
να γίνουν πολλά πράγματα γιατί έδειξε ότι έχει
τα IoT προσόντα!

Την πρόωρη εξόφληση ποσού 70 εκατ. ευρώ
των ομολογιών συνολικής αξίας 345 εκατ. ευρώ,
τοκομεριδίου 10 , λήξεως το 2021, αποφάσισε η μητρική της WIND Ελλάς, Crystal Almond.

Οι άδ ι ς θα είναι για ένα χρόνο αλλά αν χρειαστεί θα δοθεί παράταση. Ποιος πάει από τώρα
στοίχημα για την παράταση που θα είναι άλλωστε και κάτι δίκαιο ;

Σκοπός είναι η περαιτέρω βελτιστοποίηση της
κεφαλαιακής διάρθρωσης του μί ου, και η μείωση του κόστους δανεισμού.

Διαφορετικά, τι σημαίνει 5G, αν δεν το νοιώσουν
οι πολίτες; Μόνο τα βανάκια να πηγαινοέρχονται

Και «μέσα» και «έξω», πάμε καλά όπως θα έλεγε και ο Ν-ά ος! Και με γεμάτο wallet!
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Η Vodafone και η Huawei ολοκλήρωσαν τη δεύτερη δοκιμαστική φάση της cloud λύσης Broadband
Network Gateway στις εγκαταστάσεις των «κόκκινων», στην Πορτογαλία.
Αύξηση ετήσιων εσόδων κατά 5 παρουσιάζουν
το 48 των επιχειρήσεων που έχουν λάβει μέτρα σε θέματα κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα
με το ι νές ρ μ τρο τοιμ τ τ ς για τον
Κυβερνοχώρο της Vodafone.

Βέβαια τα πράγματα γίνονται όλο και πιο ζόρικα στο cyber security. λλωστε, είναι γνωστό
ότι υπάρχουν δύο ειδών εταιρείες: εκείνες οι
οποίες έχουν χακαριστεί και εκείνες που δεν
ξέρουν ότι έχουν χακαριστεί, όπως έχει πει και
ένα πρώην στέλεχος της Cisco.
Η Cosmote φέρνει το IoT σε κάθε ελληνικό σπίτι. Η Vodafone βάζει το IoT σε κάθε ελληνική
επιχείρηση. Η Wind έχει επίσης μία εξαιρετική
πλατφόρμα. πως θα έλεγε ο Mark Twain: Είναι
ο ντ ωνι μ ς που κάνει το άλογο να τρέχει!
ούμε σε έναν IoT κόσμο. Για την ακρίβεια δεν
έχουμε δει παρά μόνο το «νυχάκι» του IoT. Αλλά,
όπως λέει και η ρήση «εξ όνυχος τον λέοντα».
Αν μάλιστα βάλετε και το 5G στην εξίσωση
i
i i
λλωστε είναι γνωστό ότι πρέπει να επανεφευρίσκουμε τον εαυτό μας κάθε 18 μήνες αν
βασιστούμε στο νόμο του Moore .

Αλλαγές -αλλά και μετακινήσεις τ
νυπάρχουν και μέσα στις εταιρείες, και αυτό αν
μη τι άλλο είναι δείγμα μίας ζωντανής και εξελισσόμενης αγοράς.
Για να μην αναφέρω πόσα στελέχη από την
άδ έχουν βρει πολύ καλές δουλειές στην
αγορά της Κύπρου.
Αυτό που επίσης εισπράξαμε, είναι ότι τόσο ο
υθμιστής όσο και το πουργείο με το μ μ
κτρονικ ν ικοινωνι ν, κάνουν σοβαρή δουλειά και δεν αφήνεται τίποτα στην τύχη. Μπράβο!
Το συνέδριο ήταν εξαιρετικό και είχε πολύ μεγάλη προσέλευση. Έγινε πολύ networking και
έκλεισαν ή μπήκαν στις ράγες, αρκετές δουλειές.
Περιζήτητος ήταν μετά την παρουσίαση του
ο ωτ ρ ς, ενώ αυτός που ξεχώρισε για την
ωριμότητα των προσεγγίσεων του ήταν ο ρης.

Αλλαγές γίνονται στο τηλεοπτικό σκηνικό. Η
MotorOil αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο στον
Alpha, η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε και
τράπεζα, την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος,
και μπαίνει πάλι δυνατά στο παιχνίδι, το OPEN
ξεκίνησε κανονικά, ο Μαρινάκης θέλει κανάλι,
και όλοι μαζί διαγκωνίζονται για την ταινιοθήκη
του MEGA… Ένα είναι βέβαιο. Ούτε στην αγορά των media θα πλήξουμε!
Την είσοδο της σε τρίτη χώρα του εξωτερικού
ανακοίνωσε η MLS, κι έτσι, μετά την Κύπρο
και τη Σερβία, θα δραστηριοποιείται πλέον και
στη ου ρί .
Στην Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση και αυτό
δεν το είπε η MAIC αλλά η GfK! Η MAIC ωστόσο «λέει» πολλά και θα πει περισσότερα στον
Έλληνα καταναλωτή μέσα από την διαφήμιση
που ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα!

Μόνο που το 19 5 που περιέγραψε το νόμο,
δεν υπήρχε ούτε ΙοΤ ούτε 5G. Δεν υπήρχε καν
κινητό τηλέφωνο, αφού παρουσιάστηκε από τον
in oo
το 1972!

σως σήμερα, με την τ τ τ που τρέχουν η τεχνολογία και ο ανταγωνισμός, να
πρέπει να επανεφευρίσκουμε τον εαυτό
μας κάθε μέρα…
Από την
ρο, η αίσθηση μας είναι ότι θα υπάρχουν σύντομα τόσες αλλαγές στην αγορά, που
το τοπίο θα γίνει αγνώριστο.

Το
i είχε πολύ ψηφιακό μετασχηματισμό και οι παρουσίες του Μιχάλη
και του Χριστόδουλου, έδωσαν αφορμή για
αρκετούς… «ευγενικούς διαξιφισμούς».

Ο νά ς
υριδ ου ος ανέλαβε τη
θέση του Motorola Country Manager σε
Ελλάδα και Κύπρο για το Mobile Business
Group, όπως ανακοίνωσε η Leno o.

Κάτι ακούγεται στην κορυφαία τηλεπικοινωνιακή εταιρεία της χώρας για δημιουργία νέας
εταιρείας σε «ομιλικό» επίπεδο, όπου θα μεταφερθεί το τεχνικό προσωπικό. Οι άλλοι έχουν
τη i
, σκέφτηκαν. Εμείς;

Στην Εθνική θα έχει πολλές αλλαγές στο κομμάτι
των ψηφιακών υπηρεσιών, με την αποχώρηση της
Τζάκου. Παρεμπιπτόντως έφυγε και ο υρμ κές από Praxia, αλλά οι πρώτες πληροφορίες
λένε ότι οι δύο αποχωρήσεις δεν συνδέονται.

Τον καθοριστικό ρόλο των ΤΠΕ στην ανάπτυξη
της οικονομίας της χώρας, ανέδειξε ο
,
στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον
Αναπληρωτή πουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπεύθυνο για θέματα Βιομηχανίας.

Στη λιανική, άπαντες ετοιμάζονται για Black
Friday. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα έχει πολύ
ενδιαφέρον και πολλές προσφορές, δεδομένου
ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν πολύ πράμα
να ξεστοκάρουν.
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ούμε σε μία αγορά που -για όσους θυμούνται- ξεκινήσαμε
από μία σύνδεση ανά συνδρομητή, περάσαμε στις δύο,
στα δίκαρτα τηλέφωνα, στο M2M, συνδέσαμε αυτοκίνητα,
αυτόματους πωλητές, μηχανήματα και διαδικασίες, προχωράμε στο ΙοΤ, και στο βάθος προβάλλουν το 5G και το ΑΙ,
και έπεται συνέχεια… λα τα παραπάνω, δεν είναι τίποτα
άλλο από τη διεύρυνση του οικοσυστήματος.
Δεν θέλει και πολύ… νοημοσύνη φυσική ή τεχνητή για να
καταλάβει κάποιος ότι η βιομηχανία αναζητά απεγνωσμένα
ένα νέο hype. Και 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. μως υπάρχει
μεγάλη απόσταση ακόμα από το να χαρακτηρισθούν νοή-
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μονες. στόσο, 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. υσικά 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 την δομή τους. Η επεξεργαστική ισχύς από την άλλη
υπάρχει, αλλά, ενώ η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να
δώσει πολλές απαντήσεις, κανείς στην πράξη δεν ξέρει να
κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Τέλος, τα δίκτυα υπερυψηλών
ταχυτήτων σε επίπεδο Gigabit είναι ακόμη σε βρεφικό στά-

διο, όσο και αν στην επόμενη διετία θα δούμε τις πρώτες
υλοποιήσεις.
Θα συμφωνήσουμε βέβαια ότι «όποιος πάψει να ονειρεύεται
έχει πάψει και να ζει», και η βιομηχανία της επικοινωνίας
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 ΑΙ. Απλά και μόνο
επισημαίνουμε το γεγονός ότι αντικειμενικά, ακόμα και με τα
πλέον αισιόδοξα σενάρια, το ΑΙ είναι ακόμη κάπως μακριά.
Τόσο μακριά, όσο και ο ορισμός του, στον οποίο δεν έχουν
συμφωνήσει ακόμη ούτε τα λεξικά.
Και ενώ τεχνολογίες όπως το 5G βρίσκονται ante portas,
μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει στην παγκόσμια αγορά
κινητής για το μόνιμο πρόβλημα που ταλανίζει την τελευταία πενταετία την παγκόσμια τηλεπικοινωνιακή αγορά.
Το ερώτημα δεν είναι άλλο από τα μερικά δισεκατομμύρια
του παγκόσμιου πληθυσμού που βρίσκονται μη συνδεμένα.
Παλαιότερα, ο προβληματισμός έφθανε μέχρι την ανάπτυξη και την εξάπλωση των δικτύων σε περιοχές που ήταν
απλά «ακάλυπτες». λοι θυμόμαστε τις πρωτοβουλίες του
Zuckerberg, της Google, και άλλων παγκόσμιων παικτών
του οικοσυστήματος, να επεκτείνουν την πρόσβαση στο
Διαδίκτυο μέχρι τις εσχατιές του πλανήτη.
μως το πρόβλημα που απασχολεί τόσο τη GSMA όσο και
τον OΗΕ, δεν είναι τόσο το θέμα της πρόσβασης, όσο το
θέμα της εξοικείωσης ενός μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού με τη χρήση της κινητής πρόσβασης στο

Διαδίκτυο. Τον προβληματισμό αυτό έχει εκφράσει άλλωστε
και η Kathy Cal in, Πρόεδρος και Διευθύνουσα σύμβουλος
του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών προς το Γενικό Διευθυντή της GSMA, Mats Granryd, ο οποίος συμφώνησε,
λέγοντας ότι η εξάπλωση των δικτύων και η πρόσβαση των
κατοίκων σε αυτά είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος.
Το θέμα, από τη σκοπιά της GSMA, ότι ένα μεγάλο μέρος
του παγκόσμιου πληθυσμού είναι είτε ανίκανο είτε απρόθυμο να αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό Internet, λόγω
διαφορετικών παραγόντων. πάρχουν τρείς ανασταλτικοί
παράγοντες - τρία πράγματα πίσω από αυτό: Το πρώτο
είναι το οικονομικό κόστος. Το δεύτερο είναι η ικανότητα
αρκετών να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Το μεγαλύτερο θέμα, όμως, είναι η κατηγορία των ανθρώπων που
έχουν τα χρήματα να αποκτήσουν πρόσβαση και συσκευή,
ξέρουν πως να τη χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν υπάρχει
τίποτα γι αυτούς να δουν.
Οι σελίδες των ιστότοπων, τα προγράμματα περιήγησης, το
περιβάλλον χρήσης, είναι όλα σε μία γλώσσα που δε μιλούν.
ρα το βασικό θέμα είναι το περιεχόμενο. Και σε αυτό το
σημείο τη σκυτάλη πρέπει να πάρουν οι κυβερνήσεις, οι
οποίες θα πρέπει να παρέχουν περισσότερες χρηστικές
υπηρεσίες προς του πολίτες τους μέσω Διαδικτύου και
μάλιστα προσβάσιμων από κινητές συσκευές. Με αυτό
τον τρόπο, οι πολίτες θα εξοικειωθούν όχι μόνο με την
τεχνολογία, αλλά και με την κουλτούρα χρήσης, η οποία
θα τους επιτρέψει να εντάξουν αυτές τις τεχνολογίες στην
καθημερινότητά τους.
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I.C.: ι τ τ τι
υ ρί ρ κ τ ικά τ υντ
τ ς ιτυ ί ς
E.H: Η Ουγγαρία εφαρμόζει μία σταθερή οικονομική πολιτική τα τελευταία χρόνια, μία πολιτική που προάγει την
υποστήριξη των εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΜΜΕ , καθώς και την επανεθνικοποίηση κάποιων πρώην
ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων, κυρίως σε στρατηγικούς
τομείς της οικονομίας. Επιπλέον, το κράτος αξιοποίησε
μέρος των κερδών κάποιων δημοσίων επιχειρήσεων σε

συγκεκριμένους τομείς π.χ. τράπεζες, τηλεπικοινωνίες
κ.λπ. , με τη μορφή ειδικών φόρων, με σκοπό τη σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών.
I.C.: ως υνδέ τ ι ο ιτικ υτ μ τ ν ω τρέ ι
ου ρ τ ρο μ τ υτ ί τις
νο-ου ρικές οικονομικές έ ις
E.H: Έχοντας ως σκοπό την αύξηση των εξαγωγών, η πολιτεία προσπαθεί να διευρύνει το πεδίο των εξωτερικών

Η αξιοποίηση
των σύγχρονων
τεχνολογιών
αποτελεί ένα από
τα σημαντικά
ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα που
διαθέτει η ουγγρική
οικονομία.
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Χάρη στο αμοιβαίο
ενδιαφέρον για
προϊόντα και
τεχνολογίες, ο
όγκος συναλλαγών
μεταξύ των δύο
φίλων-χωρών
αυξάνεται διαρκώς.
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συνεργασιών, ειδικά προς τις αγορές που έχουν κίνητρο
ανάπτυξης, τόσο στις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας και της Αφρικής, αλλά κυρίως ως προς τις χώρες της
Ε.Ε. που δείχνουν μία προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης,
όπως είναι η Ελλάδα. Οι δύο χώρες, Ελλάδα και Ουγγαρία,
συνεργάζονται σε διάφορους τομείς. Χάρη στο αμοιβαίο
ενδιαφέρον για προϊόντα και τεχνολογίες, ο όγκος συναλλαγών μεταξύ των δύο φίλων-χωρών αυξάνεται διαρκώς, αλλά
εξακολουθεί να υπάρχει ευρύ πεδίο ανάπτυξης. Επίσης,
σημαντικός είναι ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Εμπορίου
της Ουγγαρίας ΜΝΚΗ , ο οποίος υποστηρίζει και προωθεί
τις επιχειρήσεις της χώρας που προσφέρουν ανταγωνιστικά
προϊόντα και λύσεις σε διάφορους τομείς. Στην Ελλάδα, ο
Οργανισμός έχει δυναμική παρουσία μέσω της ALX GREECE
και της πλατφόρμας Business Gro e, η οποία προωθεί και
υποστηρίζει τη διμερή επιχειρηματική συνεργασία.
I.C.: ι κρι ς ίν ι το
in
o κ ι ως υνδέ τ ι
μ το ρο τ ς τ νο ο ί ς
E.H: Το Business Gro e είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας
επιχειρήσεων, η οποία απευθύνεται σε επιχειρηματικές
οντότητες που επιθυμούν να αναπτύξουν συνεργασίες με
ουγγρικές εταιρείες. Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια τους, ανακαλύπτοντας
νέους δρόμους ανάπτυξης. Σε αυτή την κατεύθυνση, το
Business Gro e προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, βο-

ηθά στη δημιουργία νέων συνεργασιών με εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο, υλοποιεί ενέργειες δικτύωσης, επιχειρηματικών συναντήσεων και αποστολών, και
γενικά υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων διεπιχειρησιακών
συνεργασιών, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση.
I.C.: οι ς ίν ι οι ρο δοκί ς
τ ν ρου ί
ς το
υνέδριο nfo o
o
E.H: πως θα έχετε παρατηρήσει, η πλατφόρμα Business
Gro e δίνει το παρών σε πολλά αξιόλογα business e ents
που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, και σχετίζονται με
τομείς όπου υπάρχει ενδιαφέρον επιχειρηματικής συνεργασίας. Το συνέδριο InfoCom World 2018, είναι ένα
σημαντικό σημείο συνάντησης δυναμικών επιχειρήσεων της αγοράς τεχνολογίας. Ταυτόχρονα αποτελεί έναν
δίαυλο προβολής μερικών δυναμικών και εξωστρεφών
ουγγρικών εταιρειών τεχνολογίας, που ενδιαφέρονται να
γνωστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να διερευνήσουν προοπτικές συνεργασίας με αντίστοιχες ελληνικές
επιχειρήσεις. Πολλές ουγγρικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους πιο δυναμικούς τομείς της τεχνολογίας
όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι τεχνολογίες κρυπτογράφησης, η εικονική πραγματικότητα, το data mining,
τα chatbots, η ανάπτυξη software as a ser ice SaaS , και
αρκετά ακόμη. Οι επισκέπτες του InfoCom World 2018 θα
γνωρίσουν από κοντά τα πλεονεκτήματα της ουγγρικής
τεχνολογίας, και θα ενημερωθούν για τις ευρείες δυνατότητες συνεργασίας.

E
Ο κ. Eri
upt είναι Πρέσβης της Ουγγαρίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
εννήθηκε στη ουδαπέστη και σπούδασε σύγχρονη ελληνική φιλολογία και ιστορία, στο πανεπιστήμιο EL E της
ουδαπέστης. Μιλάει Ελληνικά, ερμανικά και Αγγλικά.
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ούμε σε έναν κόσμο όπου οι τεχνολογίες αναπτύσσονται με
εκθετική ταχύτητα. Αισθητήρες, δίκτυα, ρομποτική, τεχνητή
νοημοσύνη, τρισδιάστατες εκτυπώσεις, υπολογιστική ισχύς
των μηχανών, επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα,
blockchain, είναι τεχνολογίες που καθημερινά μετασχηματίζουν τον κόσμο μας.
Σε πολλά μέρη του κόσμου, έχουν δημιουργηθεί κέντρα
ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών. Ένα από αυτά είναι στην
Ουγγαρία. Στη χώρα με τους 13 Νομπελίστες, τίποτα δεν
είναι τυχαίο. αίνεται πως το ανήσυχο πνεύμα είναι μέσα σε
αυτόν το λαό. Από το ball-point το στυλό με μπίλια , στον
κύβο του Rubik και μετά στον Charles Simonyi, τον προγραμματιστή που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη
των προγραμμάτων Word και Excel της Microsoft, η Ουγγαρία
είναι πλέον ένα κέντρο ενός μεγάλου αριθμού νέων αλλά
και ώριμων εταιρειών στους τομείς των ηλεκτρονικών, της
πληροφορικής και των επικοινωνιών ΤΠΕ που εμφανίζει
θεαματικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Η ουγγρική τεχνογνωσία προσφέρει πλέον
καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και εφαρμογές σε πληθώρα
τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Με καθαρό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 25 δισ. ευρώ

ετησίως, αυτοί οι τομείς δημιουργούν αποδεδειγμένα την
υψηλότερη προστιθέμενη αξία στην ουγγρική οικονομία,
σε έναν κλάδο που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, χάρη στις
υφιστάμενες συνθήκες και υποδομές, οι οποίες έχουν
διαμορφώσει ένα δυναμικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.
Οι Ούγγροι επαγγελματίες της πληροφορικής, διαθέτουν
υψηλά προσόντα και επωφελούνται από την εξειδικευμένη
γνώση τους, η οποία είναι περιζήτητη και αναγνωρίζεται
σε όλο τον κόσμο. Εκτός από το ανθρώπινο στοιχείο, οι
εταιρείες ICT που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία, έχουν
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλή προστιθέμενη αξία,
γεγονός που συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.
Η Ουγγαρία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση των
καινοτομιών των νεοφυών επιχειρήσεων στην παγκόσμια
αγορά, υποστηρίζοντας είτε την εισαγωγή τους στην αγορά,
είτε την ανάπτυξη προϊόντων, είτε την καθοδήγηση τους
και τη διεύρυνση των διεθνών τους σχέσεων.
Στο πλαίσιο της ουγγρικής εθνικής οικονομίας, οι ΤΠΕ είναι
ένας από τους τομείς με τις καλύτερες προοπτικές όσον
αφορά στην ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
ς εκ τούτου, η Ουγγαρία επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό
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στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών - από τα μητρώα πληθυσμού και την ηλεκτρονική υγειονομική περίθαλψη, έως τα
συστήματα διοδίων και πληροφόρησης των επιβατών, καθώς
και τις τεχνολογικές λύσεις για έξυπνες πόλεις και αστική
ανάπτυξη, την προώθηση της ηλεκτρονικής πρόσβασης στο
ευρύτερο δυναμικό των δημόσιων υπηρεσιών, τα ψηφιακά
συστήματα που σχετίζονται με την κυκλοφορία, τις αγροτικές
τεχνολογίες, την πρόληψη και έγκαιρη προειδοποίηση καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, την προστασία
του περιβάλλοντος, τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων,
και τους εμπορικούς διαγωνισμούς.
Οι λύσεις ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στη δημόσια διοίκηση της
Ουγγαρίας, θα μπορούσαν εύκολα να σταθούν ανταγωνιστικά
οπουδήποτε στον κόσμο, συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής
των πολιτών, διευκολύνοντας τις διοικητικές διαδικασίες
και αυξάνοντας τα δημοσιονομικά έσοδα και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.
Λαμβάνοντας υπ όψη την παγκόσμια αγορά της βιομηχανίας
ΤΠΕ, οι ουγγρικές εταιρείες μπορούν να εξάγουν οπουδή-
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ποτε στον κόσμο. Επί του παρόντος, το εξαγωγικό εμπόριο επικεντρώνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όμως τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγονται από
την ουγγρική βιομηχανία ΤΠΕ, αναζητούνται ευρέως στις
εξωτερικές αγορές.
Η ανταγωνιστική θέση της Ουγγαρίας στις επιστημονικές και
ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και στις δραστηριότητες
που βασίζονται στη γνώση, υποστηρίζεται από την εξαιρετική
συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας.
Πολλές επιχειρήσεις συνεργάζονται με οργανισμούς στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση για έργα έρευνας και ανάπτυξης.
Οι δυνατότητες καινοτομίας της Ουγγαρίας στον τομέα ΤΠΕ,
απεικονίζονται ξεκάθαρα από τον μεγάλο αριθμό καινοτόμων
εταιρειών που εμφανίστηκαν εκεί τα τελευταία χρόνια. Το
χαρτοφυλάκιο των λύσεων και εφαρμογών ΤΠΕ που έχουν
αναπτυχθεί αξιοποιώντας την Ουγγρική τεχνογνωσία είναι
πλούσιο, αλλά συνοπτικά θα μπορούσε να ταξινομηθεί ως
προς το είδος των προσφερόμενων λύσεων και εφαρμογών,
με την εξής διάρθρωση:

Artificial Intelligence
Virtual & Augmented Reality
Speech Recognition
Mobile Apps, Entertainment & Sharing
Electronic Teaching & Publishing
Agrotech
Smart City
Computerized Vision ANPR
Chatbots
Fintech
Antifraud Protection
Data Mining
M2M

o ni ion
Ουγγρικές εταιρείες έχουν αναπτύξει τεχνολογίες που δίνουν
τη δυνατότητα στους παρόχους πληροφορικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, να παρέχουν απρόσκοπτα
δυνατότητες ενσωματωμένης ψηφιακής υπαγόρευσης και
αναγνώρισης ομιλίας σε νοσοκομεία, κλινικές και χώρους
παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Η τεχνολογία μπορεί να
ενσωματωθεί στα πληροφορικά συστήματα ή σε συστήματα
ιατρικών αναφορών, δίνοντας τη δυνατότητα στον τελικό
χρήστη να συλλέξει αποτελεσματικά πληροφορίες μέσα στο
εκάστοτε επαγγελματικό του περιβάλλον. Επιτρέπει ακόμη
την καταγραφή πληροφορίας από την ανθρώπινη ομιλία,
επεξεργάζεται αυτόματα το κείμενο, το μορφοποιεί, και
μετά του δίνει τη μορφή ιατρικών αναφορών ή πορισμάτων,
υποστηρίζοντας 15 διαφορετικές γλώσσες.

o
Η ευκολία στην επικοινωνία αποτελεί μία σημαντική προτεραιότητα στις νέες εφαρμογές. Για κάθε επιχείρηση ή
οργανισμό που θέλει να αυξήσει την αποτελεσματικότητα,
την ταχύτητα και την εγκυρότητα της επικοινωνίας, η αποτελεσματικότερη λύση ακούει στο όνομα chatbots. Πρόκειται
για λογισμικό που μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα, να επικοινωνεί με οποιοδήποτε αριθμό ανθρώπων ταυτόχρονα, και
να αυτοματοποιεί τα περισσότερα μέρη της συνομιλίας. Η
σχέση ποιότητας κόστους καθιστά τα chatbots απαραίτητα
σε κάθε πλατφόρμα επικοινωνίας.

Ανά τυ

υ υο ς ο ι μικο

Οι ερευνητικές διεργασίες και οι διαδικασίες ανάπτυξης,
συνδυαστικά καταλήγουν στη δημιουργία νέων καινοτομικών
κι ευφυών προϊόντων λογισμικού και εφαρμογών. Η συνεχής
εξειδίκευση και καινοτομική προσέγγιση στον σχεδιασμό,
την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση ευφυών λύσεων, είναι
πρωταρχικός στόχος. Μέσα από αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν προϊόντα προηγμένου λογισμικού και έξυπνες
εφαρμογές apps που ικανοποιούν κάθε ανάγκη σε κάθε
τομέα. Η καινοτομία, η ευκολία, η οικονομία πόρων, η λειτουργικότητα, η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα,
είναι χαρακτηριστικά βελτιωμένα λόγω της ανάπτυξης και
χρήσης ευφυών εργαλείων και λύσεων. Με πρωτοποριακές
προσεγγίσεις ποιοτικής εφαρμογής στην κωδικοποίηση,
και με πρότυπα πλαίσια στη φιλοσοφία “problem sol ing
solutions” σχεδιάστηκαν τα τελευταία χρόνια μοναδικά προϊόντα. Εμπορικές λύσεις, Mobile Entertainment Applications,
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Οι νέες εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και 3D,
προσφέρουν γρήγορες και εύκολες λύσεις, είτε για την
παρουσίαση προϊόντων, είτε για την πιστότερη απεικόνιση
ενός χώρου, είτε ακόμη και για ένα μεγάλο κατασκευαστικό
pro ect. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να «ξεναγείται» μέσω
της οθόνης του στο χώρο, σα να ήταν εκεί. Η επαυξημένη
και εικονική πραγματικότητα επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση
να παρουσιάσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Δεκάδες
εφαρμοσμένα παραδείγματα είναι γνωστά. Τεχνολογίες του
είδους έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρουσίαση των συνεπειών
νέων φαρμάκων, στην επίδειξη κτιριακών χώρων σε πιθανούς
πελάτες, σε πολλές εφαρμογές marketing και προώθησης,
ακόμη και για την παρουσίαση στοιχείων που προκύπτουν από
την επεξεργασία big data των επιχειρήσεων. Οι τεχνολογίες
εικονικής πραγματικότητας χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές
κινητών και υπολογιστών, ενώ οι αντίστοιχες επαυξημένης
πραγματικότητας εμφανίζονται ακόμη και σε GPS.
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Η ανάλυση δεδομένων που συλλέγονται από πλατφόρμες
κοινωνικών δικτύων ή άλλες, υλοποιεί στοχευμένες και
αποτελεσματικές καμπάνιες marketing και επικοινωνίας,
εξυπηρετώντας την αναζήτηση συνεκτικών ομάδων φίλων,
συγγενών, κοινοτήτων συναδέλφων, κ.ά. . Με αυτό τον τρόπο, οι καμπάνιες γίνονται πολύ πιο αποτελεσματικές και
μπορούν να σχεδιαστούν με βάση τη στόχευση των master
leaders, χάρη στη μεθοδολογία ανάλυσης και διερεύνησης
δεδομένων, με τη χρήση αλγορίθμων.

ρο
ι

ρμο μέν ς
ii

ις

Οι εφαρμογές διευκόλυνσης του πολίτη στις σύγχρονες
πόλεις, συμβάλλουν στη βελτίωση πολλών πεδίων της καθημερινής ζωής, για τη διευκόλυνση του δημότη, τη συμμετοχή σε κοινές δράσεις, την οικονομία, το περιβάλλον
κ.λπ. Συστήματα διαχείρισης που μειώνουν σημαντικά τα
κόστη και τις σπατάλες, εντοπίζοντας για παράδειγμα στα
σημεία κατανάλωσης υψηλής ενέργειας. Με καθορισμένες
στρατηγικές, επιτυγχάνεται παρακολούθηση του στόχου
ενεργειακής απόδοσης, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, από
οποιοδήποτε σημείο. Με πολλές διαφορετικές λειτουργίες

και εκδόσεις, τα ειδικά σχεδιασμένα αυτά συστήματα, προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες της εποχής μας,
για να ικανοποιήσουν και τις πιο απαιτητικές προσδοκίες.
Είναι ασφαλή, εύκολα, ευέλικτα και οικονομικά εργαλεία,
που μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την απόδοση.

n - o- n
μ ο
ές

ις υτομ τι μο
ρμο ές

Τα νέα μοντέλα ανάπτυξης των σύγχρονων μεγαλουπόλεων, γεννούν αυξημένες ανάγκες και υπερβάλλουσα ζήτηση
φυσικών και τεχνητών πόρων. Με την εφαρμογή καινοτόμων
τεχνολογιών στην οργάνωση των πόλεων, υπάρχει η δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων και βιώσιμης ανάπτυξης των
αστικών κέντρων.
Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός όχι μόνο διευκολύνει τη
ζωή των πολιτών, αλλά κάνει τις πόλεις και το περιβάλλον
τους, πιο έξυπνες και ανθρώπινες.

n ion
Ένα αναδυόμενο πρόβλημα συνεχώς αυξανόμενης κλίμακας.
Οι επιπτώσεις της απάτης είναι επικίνδυνες για κάθε είδους
online συναλλαγές: από κλεμμένες κάρτες μέχρι καταχρήσεις λογαριασμών και φιλική εξαπάτηση από φίλους . Ο
εντοπισμός της ψηφιακής απάτης είναι όλο και μεγαλύτερη
πρόκληση, λόγω της συνεχούς εξέλιξης και μεταβολής των
μεθόδων απάτης. Επίσης, λόγω του ευρέος φάσματος των
παραμέτρων παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, και της
αυξανόμενης έντασης, η αντιμετώπιση της, δυσκολεύει ακόμη
περισσότερο. Η ευρεία και αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών
συναλλαγών καθημερινά, θέτει το fraud pre ention ανάμεσα
στις πρώτες προτεραιότητες αντιμετώπισης και διασφάλισης
των επιχειρήσεων.

in
Μία ακόμη καινοτόμος ουγγρική τεχνολογία έχει εφαρμοστεί στην ανοικτή τραπεζική πλατφόρμα, που επιτρέπει την
εγκατάσταση plug & play FinTech λύσεων στην υπάρχουσα
αρχιτεκτονική IT μίας τράπεζας, παρέχοντας επίσης ένα
FinTech app store που παρουσιάζει όλες τις διαφορετικές
λύσεις, τις οποίες η τράπεζα μπορεί να προσφέρει.
Με τη χρήση διαφόρων FinTech API, τρίτοι προς την τράπεζα οικονομικοί οργανισμοί μπορούν να διανέμουν δικές
τους λύσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διαδικασιών
συμμόρφωσης και αναβάθμισης, παρόμοιες με αυτή των
Apple App Store και Google Play Store. Βεβαίως συμβαδίζουν
πλήρως με τις απαιτήσεις ασφάλειας που είναι κοινές στα
τραπεζικά περιβάλλοντα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι
οι FinTech λύσεις είναι όντως ικανές να αναπτυχθούν και
να διατηρηθούν, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας και
συμμόρφωσης.

Α ροτικές τ

νο ο ί ς

Η διαχείριση των αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων
από smartphone, tablet ή υπολογιστή, είναι πλέον εφικτή!
Ο κάθε αγρότης κτηνοτρόφος μπορεί εξ αποστάσεως να
φροντίσει και να διαχειριστεί την καλλιέργεια του, τη φάρμα
του ή το θερμοκήπιό του. Έξυπνοι μετρητές παρακολουθούν
τη θερμοκρασία και την υγρασία, φροντίζουν για την άρδευση
και για την τροφή των ζώων ενώ ελέγχουν τυχόν ανεπιθύμητες
επισκέψεις, μέσω συστήματος παρακολούθησης. Συστήματα με διαπιστωμένη αξιοπιστία, ευκολία εγκατάστασης και
χαμηλό κόστος επένδυσης, που βασίζονται σε αισθητήρες
και καταγραφή στοιχείων στο cloud, χρησιμοποιούνται τόσο
για μετρήσεις παραμέτρων θερμοκρασία, φως, υγρασία
όσο και για ασφάλεια.
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Digital Transformation:
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τ ν ι ίρ
Cloud vs On - premise
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Από την πρώτη στιγμή παρουσίας του Cloud στις ζωές μας,
τόσο τις επαγγελματικές, όσο και τις καθαρά προσωπικές,
έγινε φανερό ότι η εν λόγω τεχνολογία ή πιο σωστά, αρχιτεκτονική , όχι μόνο ήρθε για να μείνει, αλλά επιπλέον, θα
άλλαζε τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και
λειτουργούμε συνολικά - και μάλιστα πολύ γρήγορα. Και
αυτό ακριβώς έγινε. Ολόκληρες βιομηχανίες, όπως αυτή
της ανάπτυξης software, οι mobile εφαρμογές, τα online
συστήματα, οι συναλλαγές, η αποθήκευση αρχείων, τα social
media, το marketing και πολλές άλλες, διαφοροποιήθηκαν
δραστικά λόγω του Cloud, το οποίο είτε έμμεσα, είτε άμεσα
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε pro ects
και δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες, τον τρόπο με τον
οποίο καταναλώνουμε περιεχόμενο ή συνεργαζόμαστε, κ.λπ.
Συνολικά, η έννοια του Cloud διαχωρίζεται σε τρεις βασικούς
τύπους:
Private Cloud: Αναφερόμαστε σε μία Cloud υποδομή
που είναι διαθέσιμη εντός μίας επιχείρησης ή ενός
Οργανισμού.
Public Cloud: Ο τύπος του Cloud που είναι δημόσια
διαθέσιμος.
Hybrid Cloud: πως φανερώνει και η ονομασία του,
ένας συνδυασμός Pri ate και Public Cloud.
Παρά το γεγονός ότι υπήρχε αρκετή συζήτηση σχετικά με
το είδος του Cloud που θα επικρατήσει, σήμερα θεωρείται
πλέον αποδεκτό ότι η αγορά μεταβαίνει κυρίως προς υβριδικές λύσεις και όχι αποκλειστικά σε Public ή Pri ate , αφού
σχεδόν πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για την αξιοποίηση των
πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο κάθε τύπος. Αυτό, μικρή
σημασία έχει στην πραγματικότητα. Αυτό που έχει σημασία,
είναι ο πάροχος των Cloud υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα

το Microsoft Azure, να είναι σε θέση πολύ εύκολα και πολύ
γρήγορα να ενσωματώσει λειτουργικότητες κάθε τύπου,
με ασφαλή, οργανωμένο και πλήρως διαχειρίσιμο τρόπο.
Το Microsoft Azure κάνει αυτό ακριβώς και θεωρείται ήδη η
βέλτιστη λύση για κάθε τύπο υλοποίησης Cloud.

ι τί

o

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σαφές γιατί το Cloud
υπερέχει έναντι των παραδοσιακών μορφών υποδομής ΙΤ.
Τα πλεονεκτήματα που διαθέτει, αλλά και οι παντελώς νέες
δυνατότητες που προσφέρει, δημιουργούν διαρκώς νέους λόγους σε επιχειρηματικό επίπεδο, για να υλοποιήσει κάποιος
λύσεις στο Cloud και οι βασικότεροι είναι οι εξής:
μ
ρ
ντο : όλα τα δεδομένα, οι
υπηρεσίες, οι εφαρμογές, οτιδήποτε «ζει» στο Cloud,
είναι άμεσα και διαρκώς προσβάσιμα. Το μόνο που
χρειάζεστε είναι μία σύνδεση και μία συσκευή. Σύνορα,
συσκευές, ώρες, τα πάντα είναι πλέον αδιάφορα: λοι
έχουν πρόσβαση πάντα με βάση τις εταιρικές πολιτικές , από οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε συσκευή.
υ ι ί κ ι κ ιμάκω : στο Cloud πληρώνεις για ότι
χρησιμοποιείς, και μπορείς να αυξήσεις ή να μειώσεις
τους πόρους που χρειάζεσαι, ανά πάσα στιγμή. Έτσι
για παράδειγμα, ένα eshop μπορεί να απασχολεί το
minimum της υποδομής σχεδόν όλον τον χρόνο, και
να «αναβαθμίζει» κατά 10 φορές την ισχύ του κατά την
περίοδο των Χριστουγέννων.
ικονομί : ακριβώς επειδή η χρήση αφορά σε ό,τι ακριβώς απαιτείται, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι δεν
υπάρχει η ανάγκη αρχικής επένδυσης, το Cloud είναι

Η μείωση εξόδων που πετυχαίνει μία επιχείρηση μέσω του Azure
Cloud, σε σχέση με τις on-premise λύσεις, είναι εξαιρετικά υψηλή
και φτάνει ακόμη και το 90 !

18 infocom•12•18

κατά κανόνα πολύ πιο οικονομικό από μία on-premise
λύση. πολογίζοντας τη διαχείριση και τη συντήρηση
του εξοπλισμού, η διαφορά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.
Αυτο υντ ρ
κ ι ν ά μι : το Cloud δεν έχει ανάγκη από την κλασική συντήρηση εξοπλισμού, ούτε τις
αναβαθμίσεις των συστημάτων, ούτε security patches
κ.λπ. λα αυτά τα φροντίζει ο πάροχος της υποδομής
όπως η Microsoft για το Azure , με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται πολύτιμοι πόροι για κάθε επιχείρηση.
Α ά ι κ ι δι
ιμ τ τ : τόσο η ασφάλεια μίας
Cloud υποδομής, όσο και η διαθεσιμότητα αυτής της
υποδομής, δεν μπορούν καν να συγκριθούν με την
αντίστοιχη που μπορεί να επιτύχει μία μέση επιχείρηση
στα συστήματά της. Ακόμη και αν κάποιος αποφασίσει
να κινηθεί προς μία τέτοια κατεύθυνση, το κόστος της
επένδυσης είναι απλά δυσβάσταχτο και μόνο πολύ
μεγάλοι Οργανισμοί είναι σε θέση να το διαχειριστούν.

ι τί

i o of

πως θα περίμενε κάποιος, δεν είναι όλες οι Cloud υποδομές ίδιες. Παρά το γεγονός ότι όλες προσπαθούν να
εκμεταλλευτούν τα εγγενή πλεονεκτήματα του Cloud, στην
πράξη κάποιες ξεχωρίζουν, έχοντας περάσει την έννοια αυτή
σε ένα νέο επίπεδο. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι
η Cloud λύση της Microsoft, γνωστή με το Azure, η οποία
επιπρόσθετα όσων αναφέραμε, προσφέρει επίσης:
Α δο κ ι τ τ τ : το Azure διαθέτει εξαιρετική
ταχύτητα σε κάθε επίπεδο, γεγονός που περιλαμβάνει
τόσο το deployment των εφαρμογών, όσο και αυτό των
operations, αλλά και της κλιμάκωσης.
τος: το Azure ακολουθεί επιθετική τιμολογιακή
πολιτική, προσφέροντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές για κάθε επίπεδο υλοποίησης, αλλά παράλληλα,
λαμβάνει υπόψιν τις υπάρχουσες άδειες Microsoft που
πιθανότατα διαθέτετε, όπως αυτές του Sharepoint, του
SQL Ser er κ.ά. Παράλληλα, η Microsoft προσφέρει
βοήθεια ώστε να μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε το
κόστος ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Time to market: λόγω της ταχύτητας και της ευκολίας
του deployment, ο χρόνος που απαιτείται για το launch
μίας νέας υπηρεσίας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Αυτό
σημαίνει ότι μπορείτε να απαντήσετε στον ανταγωνισμό
πολύ γρήγορα ή να κάνετε πράξη μία νέα ιδέα σε λίγες
ώρες και όχι σε μερικές εβδομάδες.
ον δικ ς υνδυ μ ς i
κ ι
i υ ρ ι ν:
ίσως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του
Azure, είναι η δυνατότητα «μίξης» pri ate και public
υπηρεσιών, με πολύ απλό και εύχρηστο τρόπο. Αυτό
σημαίνει ότι δεν έχετε περιορισμούς στο τι θέλετε να
επιτύχετε.

•

κ μι
ρου ί : αν έχετε ή θέλετε να αποκτήσετε
παρουσία και εκτός συνόρων, το Azure είναι ιδανικό,
διαθέτοντας πολλαπλά data centers σε όλο τον κόσμο.
Παράλληλα, η τοπική παρουσία εξασφαλίζει ακόμα
καλύτερη υποστήριξη, αλλά και συμμόρφωση με νομοθεσίες και οδηγίες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην
εποχή των προσωπικών δεδομένων και του GDPR.
ν ωμ τωμένο ρι ά ον νά τυ ς: το Azure προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στον τομέα ανάπτυξης
εφαρμογών, αφού ενσωματώνει το κορυφαίο περιβάλλον
στο χώρο, το περίφημο Visual Studio. Παράλληλα, υποστηρίζει όλα τα γνωστά περιβάλλοντα και γλώσσες ανάπτυξης λογισμικού ειδικά στο χώρο του Open Source ,
αποτελώντας τον ιδανικό χώρο για κάθε de eloper.
Α ά ι : έχοντας δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα
της ασφάλειας, το Azure προσφέρει επιλογές κρυπτογράφησης δεδομένων, τόσο στη φάση της αποθήκευσης,
όσο και σε αυτή της μεταφοράς. Σε αυτό, προσθέστε την
πληθώρα επιλογών VPN και Pri ate Cloud απευθείας από
την πλατφόρμα του Azure, και έχετε στα χέρια σας μία
εξαιρετικά ασφαλή και ευέλικτη λύση.
i o of
: είναι προφανές ότι η υποστήριξη των
λύσεων της Microsoft είναι εξαιρετική στην περίπτωση
του Azure, και σε αυτό περιλαμβάνονται πλήθος λύσεων, όπως οι CRM και ERP της οικογένειας Dynamics,
οι βάσεις δεδομένων SQL Ser er , το Acti e Directory
και φυσικά το Office 3 5.
on- i o of
: το Azure όμως, υποστηρίζει αμέτρητες εφαρμογές και εκτός Microsoft, και ειδικά στην
περίπτωση του Open Source, η Microsoft έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλες συνεργασίες, παρέχοντας
έτοιμες λύσεις one click deployment σε οτιδήποτε
μπορεί να φανταστεί κάποιος: Από λύσεις CRM, μέχρι
CMS, microser ices, containers, De Ops κ.ά.
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Επειδή όλα τα πλεονεκτήματα του Cloud και ειδικά τα οικονομικά, θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα και
απτά, η Microsoft έχει αναπτύξει ένα ειδικό Cost Calculator,
στο οποίο μπορείτε να εισάγετε τις δικές σας παραμέτρους,
τα στοιχεία δηλαδή που χαρακτηρίζουν τη δική σας επιχείρηση και υποδομή και να δείτε άμεσα το όφελος που θα έχετε
χρόνο με τον χρόνο.
Για να κάνουμε τα πράγματα ακόμη πιο απλά, έχουμε εφαρμόσει ένα αρκετά απλό και ρεαλιστικό σενάριο υπολογίζοντας
και αντίστοιχο όφελος.
Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι διαθέτετε ένα data center ή
computer room στην επιχείρησή σας, στο οποίο χρησιμοποιούνται 3 ser ers. Κάθε ser er διαθέτει δύο επεξεργαστές
τετραπύρηνους, οπότε μιλάμε για 8 cores ανά ser er , λειτουργικό Windows, καθώς και 32GB RAM.
Αντίστοιχα, πέρα από τη δικτυακή υποδομή, διαθέτετε και μία
υποδομή αποθήκευσης, ας υποθέσουμε ένα μικρό σύστημα
SAN, με χωρητικότητα 1TB. Σε όλα αυτά θα πρέπει φυσικά να
προσθέσουμε το κόστος του software, αυτό των ανθρώπων
που υποστηρίζουν τα συστήματα, το κόστος λειτουργίας του
ίδιου του data center στο οποίο περιλαμβάνεται η ψύξη, η
προστασία, το ηλεκτρικό ρεύμα, κ.ο.κ.
Επιπλέον, υποθέτουμε ότι οι ανάγκες σε outbound bandwidth
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Η Office Line υλοποιεί
έργο Disaster Reco ery με
70 irtual machines και 50
TB σε μεγάλο Οργανισμό,
ο οποίος διαχειρίζεται
κρίσιμες υποδομές της
χώρας, επιτυγχάνοντας
οικονομία 90 μέσω Azure
σε σχέση με την on-premise
λύση, αφού το κόστος από
τα 300.000 ευρώ, πέφτει
σε μόλις 30.000 ευρώ
ετησίως!
θα είναι περίπου 5GB ανά μήνα. Το συνολικό κόστος μίας
τέτοιας υποδομής για το πρώτο έτος, είναι 0.129 ευρώ, ενώ
σε βάθος διετίας, φτάνει τα 73.3 1 ευρώ. Εξ αυτών, σύμφωνα

τικά μ τ ν ffi

με το TCO Calculator, το μεγαλύτερο ποσοστό πάνω από
47.000 ευρώ αφορά στο computing hardware, software και
ηλεκτρικό ρεύμα , ενώ βέβαια το υπόλοιπο κόστος, αφορά
στη λειτουργία του data center, το networking, το storage και
τις ώρες που η υποδομή απασχολεί το τμήμα ΙΤ.
λα αυτά, «εξαφανίζονται» ή σχεδόν εξαφανίζονται στην
περίπτωση του Azure Cloud, με το συνολικό κόστος να φτάνει
τα 8.824 ευρώ σε βάθος διετίας, έχοντας μεταφέρει πλέον
την on-premise υποδομή με τη βοήθεια VM στο Azure.
υσικά, ανάλογα με την υποδομή και κάποιες παραδοχές
που πραγματοποιούνται, αυτό το ποσοστό ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί, αλλά το γεγονός παραμένει: η διαφορά
μεταξύ on-premise και Cloud, είναι εξαιρετικά σημαντική.
Τόσο σημαντική, που αν δεν το έχετε ήδη πράξει, θα πρέπει
να ρίξετε μια ματιά στο πώς να αξιοποιήσετε αυτό το όφελος
για τη δική σας επιχείρηση.
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Η Office Line αποτελεί έναν από τους κορυφαίους
system integrators και παρόχους υπηρεσιών στον
χώρο του IT Information Technology , διασφαλίζοντας στους πελάτες της εξειδικευμένες λύσεις,
ειδικά διαμορφωμένες στις προσωπικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. Η εταιρεία έχει κλείσει ήδη 20
χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά ιδρύθηκε
το 1997 και από την πρώτη στιγμή αποτέλεσε
και συνεχίζει να αποτελεί καινοτόμο επιχείρηση
στον χώρο του IT integration, cloud λύσεων και
εφαρμογών.
Η Office Line επενδύει διαρκώς σε Έρευνα και
Ανάπτυξη R&D , παρέχοντας προηγμένες λύσεις
σε κάθε μεγέθους επιχειρήσεις, προκειμένου οι
τελευταίες να προσαρμόζονται άμεσα, ακόμη και
σε πραγματικό χρόνο, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο, τις κινήσεις του ανταγωνισμού, τις θεσμικές και νομικές απαιτήσεις
κ.ο.κ. Η Office Line αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη των μεγαλύτερων κατασκευαστών παγκοσμίως, έχοντας εξασφαλίσει όλες τις σημαντικές
πιστοποιήσεις, αλλά και μία σειρά από βραβεία και
διακρίσεις, όπως το “Lifetime Customer Value in
Azure” Microsoft Partner Excellence Awards 2017 ,
“Digital Transformation Enabler” InfoCom world
awards 2017 , “Top 25 European Cloud Pro iders
2018” από το έγκριτο κι εξειδικευμένο περιοδικό
CIO Applications Europe και “Gold Cloud Pro ider”
από τα Impact BΙΤΕ awards Ιούνιος 2018 .
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Ο Παναγιώτης Κουρής γεννήθηκε στην Αθήνα. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του, εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση Πληροφορικής Office Line ΕΠΕ, η οποία το 2009 μετατράπηκε σε ΑΕ, οπότε και ανέλαβε την εταιρεία ως
Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι και σήμερα, καθιστώντας την ως μία ηγέτιδα εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων
Πληροφορικής, με 20 έτη παρουσίας στο χώρο υψηλής τεχνολογίας.
Eίναι κάτοχος πληθώρας πιστοποιήσεων από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τεχνολογίας και έχει λάβει μέρος
σε πολλά διεθνή συνέδρια ως βασικός ομιλητής. Με την εμπειρία 18 ετών στο χώρο υψηλής τεχνολογίας, καθώς
επίσης και με την ενεργή συμμετοχή του στο σχεδιασμό και υλοποίηση απαιτητικών έργων Πληροφορικής, θεωρείται
αυθεντία στις νέες τεχνολογίες και στο σχεδιασμό πρωτοποριακών επιχειρηματικών λύσεων.
Παράλληλα, με την ιδιότητα του CIO συμμετέχει ανελλιπώς σε ετήσια συνέδρια της Microsoft (Microsoft Inspire) στις
ΗΠΑ, ενώ με την πολυετή τεχνογνωσία και τις ηγετικές του ικανότητες, η Office Line σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των
κορυφαίων εταιρειών υλοποίησης έργων Πληροφορικής, διαθέτοντας μία ευρεία γκάμα πελατών καθώς επίσης και τις
υψηλότερες πιστοποιήσεις της Microsoft σε τεχνολογίες cloud.
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Πρόσφατα ανακοινώθηκε η εξαγορά της Red Hat από την
ΙΒΜ για 34 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία της αγοράς του ΙΤ,
με μεγάλη σημασία για την αγορά του Cloud στα επόμενα
χρόνια.
Η Red Hat ιδρύθηκε το 1993. Η εταιρεία προσφέρει πληροφοριακά συστήματα enterprise software βασισμένα σε
ελεύθερο λογισμικό open source -«η εταιρεία που έφερε
το Linux στα πληροφοριακά συστήματα»- έχοντας ως δυνατά
της σημεία της τα συστήματα cloud και cybersecurity, όλα
διαθέσιμα στους εταιρικούς πελάτες της αντί του κόστους
συνδρομής subscription based model .
Αναφορικά με την IBM, ιδρυθείσα το 1911, και ενεργή στον
ευρύτερο κλάδο της τεχνολογίας hardware και software,
το προφανές κίνητρο για την εξαγορά της Red Hat είναι η
επέκταση στην αγορά του cloud. Η ΙΒΜ άργησε να μπει στην
αγορά του cloud αφού μερικά χρόνια πριν αποφάσισε να μην
επενδύσει σε κέντρα δεδομένων data centers , χάνοντας
σήμερα μερίδιο από τους πλέον ηγέτες Microsoft Azure,

22 infocom•12•18

ν

ο

Google Cloud και Amazon AWS. Μετά από την υποστήριξη
διαφόρων προϊόντων της Red Hat, όπως το Kubernetes, η
ΙΒΜ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Η ίδια η διευθύνουσα
σύμβουλος της ΙΒΜ, Virginia Rommety, δήλωσε πως αυτή
η εξαγορά σημαίνει την απόλυτη αλλαγή στην αγορά του
cloud. Η Red Hat θα προσθέσει στην ΙΒΜ τη μεγαλύτερη
δυνατή ευελιξία αναφορικά με τα είδη cloud που μπορεί
να προσφέρει στους πελάτες τους - ιδιωτικό ή ανοιχτό,
υβριδικό και με ποικιλία εφαρμογών, πέρα από τη λειτουργία
ως βάση αποθήκευσης δεδομένων. Για τη Red Hat, οι πόροι
της ΙΒΜ θα την ωθήσουν στο να προσφέρει το ελεύθερο
λογισμικό της σε μεγαλύτερη βάση πελατών.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται ακριβώς σε αυτή την ένωση δύο
κόσμων, του ελεύθερου και του εμπορικού λογισμικού, που
ως γεγονός τείνει να καθιερώσει ένα πρότυπο.
Η Red Hat είναι η τρίτη μεγάλης κλίμακας εξαγορά open
source της χρονιάς. Προηγήθηκαν αυτές του Github από τη
Microsoft για 7.5 δισ. και του Mulesoft από τη Salesforce
για .5 δισ. Οι άλλοτε ασύμβατοι και σχεδόν αντίπαλοι
κόσμοι, τώρα συγκλίνουν. Εταιρείες άλλοτε καθιερωμένες

στις αντίστοιχες αγορές τους, προσπαθούν μέσω σημαντικών κινήσεων να καταστούν ελκυστικές για τον κόσμο των
προγραμματιστών και ειδικά του ελεύθερου λογισμικού.
Διαφορετικοί λόγοι μπορούν να κρύβονται πίσω από αυτές
τις κινήσεις, λόγοι που να επιβεβαιώνουν το πρότυπο ή και
να το διαψεύδουν, να πρόκειται δηλαδή για τυχαία γεγονότα.
Το προφανές κίνητρο για μία τέτοια εξαγορά από την ΙΒΜ
έχει να κάνει με όλα όσα «πάνε πακέτο» με την εταιρεία
που εξαγοράζει, τη Red Hat. Πέρα από τα καθιερωμένα και
επιτυχημένα προϊόντα, όπως το Kubernetes και OpenShift,
η Red Hat διαθέτει τους κατάλληλους ανθρώπους και το
ταλέντο τους, τη βάση πελατών και τη γεωγραφική της
έκταση σε αγορές ελκυστικές για την ΙΒΜ.
Ένας πιθανός λόγος είναι η «επέλαση» της τεχνητής νοημοσύνης και του λογισμικού που θα υποστηρίζει αντίστοιχες
εφαρμογές αναφορικά με τις ανάγκες ανάπτυξής τους. Το
στενό, περιοριστικό περιβάλλον του εμπορικού κώδικα και
λογισμικού δεν προσφέρεται γι αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη
χρειάζεται ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες
των τελικών χρηστών, να τους επιτρέπει να χτίζουν απαιτητικές εφαρμογές με όποιο τρόπο εκείνοι θέλουν. Επίσης,

οι οικονομίες πλατφορμών απαιτούν συμμετοχή στην όποια
διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών. σοι περισσότεροι οι
χρήστες, τόσο θα βελτιώνονται τα συστήματα χάρη στο
«φαινόμενο δικτύου» network effect . Αν αυτό ισχύει, τότε
θα ήταν πιο ταιριαστό να πούμε ότι το ελεύθερο λογισμικό
«άλωσε εκ των έσω» τον εμπορικό κόσμο - και όχι ότι μία
τέτοια εξαγορά αποτελεί σημάδι ήττας του.
υσικά δεν μπορεί κάποιος να αποκλείσει με σιγουριά
το ενδεχόμενο ο κόσμος του ελεύθερου λογισμικού να
αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα στην νέα εποχή, να
είναι δύσκολη δηλαδή η διατήρηση αυτού του τύπου του
επιχειρηματικού μοντέλου με βιώσιμο τρόπο. Η κάθε ΙΒΜ,
Amazon, Microsoft, μπορεί να προσφέρει μία σειρά επιλογών cloud, μεταξύ αυτών και τα προϊόντα της Red Hat,
σε πολύ πιο συμφέρουσα τιμή και πακέτο υποστηρικτικών
υπηρεσιών για τον πελάτη απ ότι η ίδια η Red Hat. Σε αυτή
την περίπτωση, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η εξαγορά
συνέβη στα πλαίσια της «απαξίωσης» του open source σαν
βιώσιμο μοντέλο, σε μία εποχή που όλες οι διαδικασίες των
εταιρειών μεταφέρονται σταδιακά στο cloud, σε μία αγορά
που συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο.
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Η Altium Training θεωρείται ένας από τους κορυφαίους
φορείς εκπαίδευσης επαγγελματικών πιστοποιήσεων στην
Ελλάδα. Προσφέρει προγράμματα για διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και στην κυβέρνηση, στον τομέα της λογιστικής, των
χρηματοοικονομικών, της φορολογίας και του marketing.

ρ κ
ς early adopter των Video Streaming τεχνολογιών, η Altium
Training εξέτασε διάφορα εργαλεία που, συνδυαστικά, επέτρεπαν στους εκπαιδευτές την καταγραφή και τη διάθεση
του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή ideo.
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ήρθε αντιμέτωπη με
υφιστάμενους περιορισμούς και προβλήματα των συστημάτων, που απαιτούσαν παράλληλα την υποστήριξη πολλών
διαφορετικών τεχνολογιών:
Για τη συμμετοχή των μαθητών σε ένα Li e Webcast ήταν
απαραίτητη η λήψη και η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού
client application .
Η ζωντανή μετάδοση σταματούσε όταν υπήρχε αστοχία
δικτύου, με αποτέλεσμα την αποσύνδεση όλων των

ι ευ ι ν
ς ς
συνδεδεμένων χρηστών και την απώλεια πολύτιμου
χρόνου διδασκαλίας.
Το κόστος φιλοξενίας Video για On-Demand θέασης
ήταν μεγάλο, ενώ η διαχείριση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που τα περιείχε ήταν δύσκολη.
Τα πάντα έπρεπε να ρυθμιστούν χειροκίνητα.
Οι περισσότερες λύσεις δεν διέθεταν επιθυμητές
Webinar λειτουργίες, όπως η παροχή usage analytics, η
διαχείριση των πιστοποιημένων χρηστών ποιος βλέπει
τι και για πόσο καιρό , το Single Sign On με υφιστάμενα
συστήματα κ.λπ.
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Η Altium Training αναζήτησε έναν αξιόπιστο και έμπειρο συνεργάτη που θα μπορούσε να εμπιστευτεί ώστε να
προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης υψηλής
ποιότητας. Κατόπιν σχετικής έρευνας, ήρθαν σε επαφή με
την Panel TV.
Η Panel TV την προέτρεψε να αξιολογήσει τη Video πλατφόρμα Panopto με γνώμονα έναν μακρύ κατάλογο απαιτήσεων που κατέγραψε κατά την ανάλυση της. Κατόπιν
προσεκτικής αξιολόγησης της πλατφόρμας μέσα από ένα

Demo λογαριασμό πλήρους λειτουργικότητας, η Altium
Training συνειδητοποίησε ότι με την πρόταση της Panel TV
θα είχε σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι συγκρίσιμων Video
Content Management λύσεων, όπως:
Την ασφαλή και αξιόπιστη ζωντανή ροή Video μέσω
HTTPS - χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού
τεχνολογία τύπου Netflix .
Την παραγωγή Video περιεχομένου υψηλής ποιότητας με
άψογο συγχρονισμό πηγών εικόνας, ήχου και PowerPoint
διαφανειών.
Το γρήγορο deployment της πλατφόρμας μέσα στον
οργανισμό.
Τη μη-απαίτηση οποιαδήποτε δικτυακής ρύθμισης.
Την πλήρη συμβατότητα με το διαθέσιμο hardware του
φορέα υπολογιστές & κάμερες .
Τη δυνατότητα προγραμματισμού μελλοντικών σεμιναρίων.
Τη δυνατότητα χειρισμού της πλατφόρμας και των καταγραφών που πραγματοποιούνται από απόσταση - ακόμα
και από κινητό.
Τη δυνατότητα αναπαραγωγής του περιεχομένου από
οποιαδήποτε συσκευή υπολογιστή, κινητό και tablet
και την πλήρη συμβατότητα με όλους τους σύγχρονους
web browsers.
Την παροχή προηγμένων δυνατοτήτων αναζήτησης μέσα
στο εκπαιδευτικό υλικό.
Τη δυνατότητα ταυτόχρονων παράλληλων καταγραφών
και Webcasting από πολλαπλές αίθουσες διδασκαλίας.
Η Panel TV ανέλαβε την οργάνωση όλων των απαιτούμενων εργασιών στο χώρο της Altium Training πραγματοποιώντας με επιτυχία την τεχνική και λειτουργική ενσωμάτωση της πλατφόρμας με τα υπόλοιπα συστήματα.
Ταυτόχρονα το εξειδικευμένο προσωπικό της Panel TV
εκπαίδευσε τα στελέχη της Altium Training στη χρήση
της πλατφόρμας μέσα από διάφορα σενάρια χρήσης, ενώ
πρότεινε βέλτιστες πρακτικές για τη μέγιστη αξιοποίηση
του μέσου.

τεχνικό προσωπικό για την ομαλή λειτουργία της. «Οι εκπαιδευτές μπορούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό Video
υλικό και να το κάνουν διαθέσιμο για On-Demand θέαση,
κάνοντας απλά ένα “κλικ” στο σχετικό “Record” button. Το
Panopto είναι πραγματικά πολύ εύκολο στη χρήση.»
Με το Panopto, μαθητές που απουσιάζουν μπορούν να δουν
Li e τη διάλεξη στο σύνολό της - ζωντανά σα να βρίσκονται
εκεί. λικό που προέρχεται από διαφάνειες, κάμερες ή
και τις οθόνες των υπολογιστών, ενσωματώνονται στην
εκάστοτε συνεδρία και συγχρονίζονται αυτόματα για να
μιμηθούν επακριβώς της εμπειρία της τάξης.
Οι μαθητές μπορούν πλέον να πραγματοποιούν αναζητήσεις μέσα στο προαναφερθέν υλικό - μπορούν ακόμα να
αναζητήσουν λέξεις ή φράσεις που έχουν ειπωθεί προφορικά κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Επίσης, την ώρα που
παρακολουθούν τη διάλεξη, είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν σημειώσεις και να τις μοιραστούν αργότερα με τους
συμφοιτητές τους.
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Κάθε φορά που ένας εκπαιδευτικός οργανισμός υιοθετεί
μια νέα πλατφόρμα, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που
καθορίζουν την επιτυχία της: α η απλότητα στη χρήση και
ενσωμάτωση και β η παροχή πραγματικής προστιθέμενης
αξίας στο χρόνο που ξοδεύουν οι χρήστες με αυτήν.
Η Altium Training με την υποστήριξη της Panel TV πέτυχε και τα δύο. Η πλατφόρμα Panopto εγκαταστάθηκε και
υιοθετήθηκε πλήρως από τον οργανισμό μέσα σε λίγες
μέρες. Το διαισθητικό X έκανε το βίντεο επιτέλους εύκολο, τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους. Καθημερινά, περισσότερες από 20 ώρες
εκπαιδευτικού υλικού καταγράφεται και προβάλλεται li e
στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Στη συνέχεια παρέχεται για On-Demand θέαση μέσα από μια ασφαλή Video
βιβλιοθήκη τύπου ouTube . Οι τεχνικοί της Altium Training
ανακουφίστηκαν από τα εκτεταμένα ζητήματα υποστήριξης
που αντιμετώπιζαν στο παρελθόν. Οι εκπαιδευόμενοι επικεντρώνονται τώρα στη καθαυτή εκπαιδευτική διαδικασία
χωρίς να τους απασχολούν τεχνικά ζητήματα ή να τους
αποσπάται η προσοχή. Τέλος, το εκπαιδευτικό team της
Altium Training έχει τον κεντρικό έλεγχο της πλατφόρμας,
με τη δυνατότητα διαχείρισης όλων των εμπλεκόμενων
φορέων που σχετίζονται με αυτή.

υν τ τ τ ς

ο έ
Σύμφωνα με τον κ. αχαρία Παλέξα, Director της Altium
Training, «η ικανότητα καταγραφής, επεξεργασίας, κοινοποίησης και διαχείρισης Video υλικού με το Panopto είναι
κάτι που εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι εκτίμησαν και
αγκάλιασαν αμέσως».
Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα δεν απαιτεί εξειδικευμένο

Το Panopto είναι ένα ολοκληρωμένο Video Content
Management σύστημα που χρησιμοποιείται για τη καταγραφή, επεξεργασία, κοινή χρήση, αποθήκευση και την
οργάνωση Video-Rich υλικού. Το Panopto χρησιμοποιούν
20 από τα 25 κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως Times
Higher Education World ni ersity 2018 Rankings . Το
Panopto ενσωματώνεται εύκολα με τις διασημότερες LMS
και CMS πλατφόρμες που διατίθενται παγκοσμίως. H Panel
TV διαθέτει την τεχνική γνώση και «business» εμπειρία να
υποστηρίξει την τεχνική και λειτουργική ενσωμάτωση του
Panopto σε κάθε οργανισμό που θέλει να κάνει ένα σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών του.
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Επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 00 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων τα μισά θα προέλθουν από δημόσια χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από τον ιδιωτικό τομέα, προβλέπει
το έργο ltra fast Broadband FBB το οποίο σχεδιάστηκε
από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών ΓΓΤΤ του
υπουργείου ηφιακής Πολιτικής
ΗΠΤΕ και θα προχωρήσει ως ΣΔΙΤ Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα .
Βάσει του κειμένου της ΓΓΤΤ, με επικεφαλής τον γενικό
γραμματέα, Βασίλη Μαγκλάρα, που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση έως τις 7 12 2018 στο πλαίσιο της προετοιμασίας του φακέλου μεγάλου έργου που θα υποβληθεί στις
αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος
είναι η ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών, όσο
το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, που θα του
εξασφαλίζει σύνδεση στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps, ή τουλάχιστον 100 Mbps - αναβαθμίσιμες
σε Gigabit.
Ενδιαφέρον για το FBB δύνανται να εκφράσουν εκτός
από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες OTE, Vodafone, Wind

και Forthnet, κατασκευαστικές εταιρείες όπως είναι π.χ. η
Intrakat, η οποία έχει αναλάβει ένα εκ των τριών έργων του
Rural Broadband.
Η δράση FBB αποτελεί μια από τις παρεμβάσεις του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς
2014-2020» για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών
επόμενης γενιάς, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές, που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση
υψηλής ταχύτητας, καθώς και σε αστικές περιοχές που δεν
διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας.
Αναλυτικότερα, το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου του διαθέσιμου πληθυσμού 98 των περιοχών
που θα καλυφθούν με υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps
Κλάση Β και στην κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου
μέρους του πληθυσμού των περιοχών που θα καλυφθούν με
υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps
Κλάση Α
5 των ενεργών συνδέσεων .
Η έναρξη της υλοποίησης του, προσδιορίζεται για το 2ο

τρίμηνο 2019 με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η δημόσια
χρηματοδότηση θα προέλθει ειδικότερα ως εξής: 2 5 εκατ.
ευρώ από το ΕΤΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020»
ΕΠΑνΕΚ και 35 εκατ. ευρώ από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020.
Το έργο, έπειτα από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, θα ανατεθεί σε 7 διακριτά lots. Η χώρα έχει χωριστεί σε 7 τμήματα,
ως εξής:
Περιφερειακές ενότητες, οδόπης, Δράμας, Έβρου,
Θάσου, Καβάλας, Ξάνθης, Κιλκίς, Σερρών, Λέσβου,
Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου.
Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής.
Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, λώρινας,
Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Λάρισας, Τρικάλων, Κέρκυρας.
ρτας, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Σποράδων,
θιώτιδας, Ευρυτανίας, ωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας,
Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας.
ακύνθου, Αχα ας, Ηλείας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας.
Βοιωτίας, Ευβοίας, κεντρικού τομέα Αθηνών, βόρειου
τομέα Αθηνών, δυτικού τομέα Αθηνών, νότιου τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιώς.
Περιφερειακή ενότητα νήσων, Σύρου, νδρου, Θήρας,
Καλύμνου, Καρπάθου, Κέας - Κύθνου, Κω, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, όδο, Τήνου και Κρήτης.
Η ανάθεση κάθε lot θα γίνει με κριτήριο την οικονομικά
πιο συμφέρουσα προσφορά, και θα ακολουθηθεί από την
υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ. Κάθε υποψήφιος δεν θα μπορεί
να αναλάβει περισσότερα από 3 lots, εκτός αν κάποιο

παραμείνει χωρίς υποψήφιο ανάδοχο.
Το χρονικό πλαίσιο του έργου και του επιχειρηματικού πλάνου, εκτιμάται πως θα κυμαίνεται στα 15 έτη. Τα πρώτα 4
έτη είναι η φάση ανάπτυξης, και τα υπόλοιπα αποτελούν τη
φάση παραχώρησης και λειτουργίας του δικτύου. στόσο,
η λειτουργία του, μπορεί να εκκινήσει και πριν την ολοκλήρωση της φάσης ανάπτυξης.
Στο τέλος της φάσης παραχώρησης, θα πραγματοποιηθεί
μεταφορά όλων των τίτλων ιδιοκτησίας του δικτύου προς το
ελληνικό δημόσιο. Κατά τη φάση παραχώρησης, η διαχείριση
των υποδομών και η παροχή των υπηρεσιών, θα πραγματοποιείται από νομική οντότητα SPV που θα συσταθεί από τον
ανάδοχο κάθε lot, ειδικά για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση
ανάθεσης περισσοτέρων του ενός lot στον ίδιο ανάδοχο, θα
είναι εφικτή η σύσταση ενός μόνο SPV, το οποίο θα αναλάβει
το σύνολο των υποχρεώσεων για τα lot του ίδιου αναδόχου.
Η ιδιωτική συμμετοχή θα καλύπτει κατ ελάχιστο ποσοστό
50 του συνολικού κόστους ανάπτυξης του έργου ανά lot .
Με βάση τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, στην
περίπτωση που τα μετά φόρων κέρδη του ιδιώτη που θα
συμμετέχει, ανέλθουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15 επί
του κύκλου εργασιών, τότε το 0 του πλεονάσματος θα
διοχετεύεται για την δημιουργία φορολογηθέντος αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό θα δύναται να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σχετικούς με την ευρυζωνικότητα στις περιοχές που εμπίπτουν στο πλαίσιο του
έργου. Πρόβλεψη θα υπάρξει και σχετικά με τη δημιουργία
μηχανισμών για τον έλεγχο της πορείας ανάπτυξης των
υποδομών και των χαρακτηριστικών τους, της διασφάλισης
των επιτεύξιμων επιπέδων υπηρεσίας, και της εκπλήρωσης
των στόχων και των υποχρεώσεων των αναδόχων, τόσο κατά
την φάση ανάπτυξης όσο και κατά την φάση λειτουργίας.
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Τα σχέδια της Επιτροπής να επενδύσει από κοινού με τα
κράτη μέλη στην οικοδόμηση μίας ευρωπαϊκής υποδομής
υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης, ενέκρινε επίσημα
το Συμβούλιο των πουργών.
Το Συμβούλιο ειδικότερα εξέδωσε κανονισμό σχετικά με
τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων EuroHPC , μια νέα νομική και
χρηματοδοτική δομή που θα συγκεντρώνει πόρους από 25
ευρωπαϊκές χώρες, θα αναπτύσσει υποδομή υπερυπολογιστών και δεδομένων, και θα στηρίζει την έρευνα και την
καινοτομία στον τομέα, χάρη στη συμμετοχή επιστημόνων,
επιχειρήσεων και βιομηχανικών κλάδων. Η δομή αυτή θα
βελτιώσει την πρόσβαση των Ευρωπαίων χρηστών από τον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε υπερυπολογιστές, που
είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.
Η κοινή επιχείρηση EuroHPC θα παραμείνει σε λειτουργία
έως το τέλος του 202 . Η συνεργασία έχει καθοριστική
σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία
της Ε.Ε. στην οικονομία των δεδομένων, αν ληφθεί υπ όψη
ότι σήμερα η βιομηχανία της Ε.Ε. καταναλώνει πάνω από
το 33 των υπερυπολογιστικών πόρων παγκοσμίως, αλλά
παρέχει μόνο το 5 αυτών των πόρων.
Η κοινή επιχείρηση θα έχει προ πολογισμό ύψους ενός δισ.
ευρώ, που θα προέρχεται κατά το ήμισυ από τον προ πολογισμό της Ε.Ε. και κατά το άλλο ήμισυ από τα συμμετέχοντα
ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Πρόσθετοι πόροι αξίας άνω των 400

εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ιδιώτες εταίρους.
Οι δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης θα εστιάσουν
σε δύο τομείς:
ν υρω κ υ οδομ υ ρυ ο ο ι τ ν
Αγορά και εγκατάσταση στην Ε.Ε. δύο υπερυπολογιστών,
μεταξύ των 5 κορυφαίων σε παγκόσμιο επίπεδο, και τουλάχιστον δύο άλλων που κατατάσσονται σήμερα στους
25 καλύτερους στον κόσμο. Τα μηχανήματα αυτά θα
είναι διασυνδεδεμένα με τους υφιστάμενους εθνικούς
υπερυπολογιστές και θα διατίθενται σε δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη, για χρήση σε
περισσότερα από 800 επιστημονικά και βιομηχανικά
πεδία εφαρμογών.
ρ υν κ ι κ ινοτομί
Στόχος είναι η στήριξη της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού
οικοσυστήματος υπερυπολογιστών, που θα τονώσει τον
κλάδο παροχής τεχνολογίας και θα δώσει τη δυνατότητα
σε πολλούς χρήστες του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, να έχουν πρόσβαση σε υπερυπολογιστικούς πόρους, σε πολλά πεδία εφαρμογών.
Οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στην κοινή επιχείρηση είναι: Αυστρία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία,
Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, ουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ισπανία.
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Από τις 7 Νοεμβρίου 2018 και μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2018
παρέμεινε ανοιχτή η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για το πρόγραμμα WiFi4E . Η πρόσκληση απευθύνεται
σε δήμους ή ομάδες δήμων στην ΕΕ και έχει στόχο να
διατεθούν σε 8.000 δήμους σε ολόκληρη την ΕΕ 120 εκατ.
ευρώ, έως το 2020. Για την επεξεργασία του πολύ μεγάλου
αριθμού αιτήσεων ανά την Ευρώπη, η διαδικασία υποβολής
της αίτησης είναι απλή και πλήρως ηλεκτρονική.
Αφού εγγραφούν στην ειδική πύλη WiFi4E , οι δήμοι θα
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για
το αξίας 15.000 ευρώ κουπόνι του προγράμματος WiFi4E ,
με ένα μόνο κλικ. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από ένας
στους πέντε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στην ειδική διαδικτυακή πύλη
WiFi4E .
Με το κουπόνι, ο δήμος θα μπορεί να εγκαταστήσει σημείο

κ ς

πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία,
δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα ή πλατείες.
Η Επιτροπή επιλέγει σχέδια βάσει της σειράς εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Στην προσεχή πρόσκληση, οι πρώτοι 2.800
δήμοι θα αποκτήσουν κουπόνι WiFi4E , ενώ εξασφαλίζεται
σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. ότι θα λάβει τουλάχιστον
15 κουπόνια.
Κατά την επόμενη διετία, θα δημοσιευτούν τρεις ακόμη προσκλήσεις WiFi4E , περίπου μία ανά εξάμηνο. Τα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα WiFi4E δίκτυα θα είναι δωρεάν,
απαλλαγμένα από διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Θα χρηματοδοτηθούν δίκτυα
που δεν αναπαράγουν υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες
δωρεάν προσφορές παρόμοιας ποιότητας. Ενημερωτικό
δελτίο και βίντεο με περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στο Διαδίκτυο.

Τεχνολογία Σύνθεσης
Bandwidth
Η καινοτόμος προσέγγιση
στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

Δημιουργούμε την αξιόπιστη σύνδεση που έχει ανάγκη η επιχείρηση σας
ι υπηρεσίες

ασί ονται στην πραγματική σύνθεση του εύρους
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Τουλάχιστον 30 ευρωπαϊκές παραγωγές, ενισχυμένη
προστασία ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο, και ποσοτικούς κανόνες στη διαφήμιση, θα επιβάλει στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, αλλά και στις πλατφόρμες βίντεο κατά
παραγγελία ideo-on-demand , στις πλατφόρμες κοινής
χρήσης όπως το Netflix, το ouTube ή το Facebook, καθώς
στις πλατφόρμες κοινής χρήσης βίντεο με απευθείας μετάδοση li e streaming , οδηγία που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η διαφήμιση μπορεί να
αντιστοιχεί στο 20 της ημερήσιας τηλεοπτικής περιόδου
εκπομπής μεταξύ :00 και 18:00, δίνοντας στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς την ευελιξία να προσαρμόσουν τις
διαφημιστικές περιόδους. Έχει επίσης αφεθεί χώρος και
για τις ώρες υψηλής τηλεθέασης, δηλαδή μεταξύ 18:00
και 0:00, όπου ο επιτρεπόμενος χρόνος διαφήμισης δεν θα
πρέπει να ξεπερνά το 20 του συνολικού χρόνου εκπομπής.
Ακόμη, προκειμένου να υποστηριχθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, το Ε.Κ.
αποφάσισε ότι το 30 του περιεχομένου σε καταλόγους

πλατφορμών με βίντεο κατά παραγγελία, θα πρέπει να είναι
ευρωπαϊκό. Οι πλατφόρμες με βίντεο κατά παραγγελία, καλούνται επίσης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών
οπτικοακουστικών παραγωγών, είτε επενδύοντας άμεσα
στο περιεχόμενο, είτε συνεισφέροντας σε εθνικά κονδύλια. Το επίπεδο συνεισφοράς σε κάθε χώρα θα πρέπει να
είναι ανάλογο με τα έσοδά από βίντεο κατά παραγγελία στη
συγκεκριμένη χώρα.
Η νομοθετική πρόταση περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα, την ακεραιότητα του σήματος
του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών, και την προώθηση των ικανοτήτων των μέσων
ενημέρωσης.
Η νέα οδηγία πρέπει να εγκριθεί και τυπικά από το Συμβούλιο των πουργών της Ε.Ε. πριν τεθεί σε ισχύ ο εν λόγω
αναθεωρημένος νόμος. Τα κράτη μέλη έχουν 21 μήνες από
την έναρξη ισχύος του, προκειμένου να προσαρμόσουν
τους νέους αυτούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία. Η
νομοθετική πρόταση εγκρίθηκε με 452 ψήφους υπέρ, 132
ψήφους κατά, και 5 αποχές.

PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@fold: Εκεί που βρυχώνται στη γραμμή
εκκίνησης οι Mercedes κάθε class, μπαίνει
σφήνα το Smart-άκι και ξεκινάει με offside
τον αγώνα. Το πρώτο smartphone με
αναδιπλούμενη οθόνη είναι τελικά το
FlexPai της άγνωστης κινέζικης Rouyu!

Ντίνος Ανδρέου

Διευθύνων Σύμβουλος OTEGLOBE

Μεγάλη διάκριση για την OTEGLOBE επεφύλαξαν τα Διεθνή Βραβεία Τηλεπικοινωνιών «Global Carrier Awards 2018», με την εταιρεία να αποσπά το βραβείο
«Best Eastern European & CIS Wholesale Carrier», ως η καλύτερη εταιρεία διεθνών
τηλεπικοινωνιών στη Ν.Α. Ευρώπη και Ευρασία. Είναι η 3η συνεχόμενη χρονιά που η
εταιρεία αποσπά διάκριση στα Global Carrier Awards.
Η νέα βράβευση είναι αποτέλεσμα της πορείας που έχει διαγράψει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Παρά το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, η OTEGLOBE
έχει καθιερωθεί ως ο ηγέτης του κλάδου της στην Ν.Α. Ευρώπη και ως ο εναλλακτικός κόμβος της Μεσογείου για τη διασύνδεση της Ευρώπης με την Ασία και τον
υπόλοιπο κόσμο.
«Είναι ιδιαίτερη τιμή να αναγνωρίζεσαι για μία ακόμη χρονιά ως η καλύτερη εταιρεία
διεθνών τηλεπικοινωνιών στη Ν.Α. Ευρώπη και Ευρασία, έχοντας απέναντί σου πραγματικούς κολοσσούς του χώρου» δήλωσε ο Ντίνος Ανδρέου, Διευθύνων Σύμβουλος
της OTEGLOBE, μετά την απονομή των φετινών «Global Carrier Awards». «Ανταποκρινόμενη στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς των διεθνών τηλεπικοινωνιών, η OTEGLOBE θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια και αποτελεσματικότητα να
παρέχει υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της ως o
αξιόπιστος κόμβος της Μεσογείου που συνδέει την Ευρώπη με τον κόσμο.»
Ο Ντίνος Ανδρέου κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της OTEGLOBE
από τον Οκτώβριο του 2007. Ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα στην OTEGLOBE ήδη
από την ίδρυσή της το 2000, και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία, ανάπτυξη και
καθιέρωση της εταιρείας στην αγορά Διεθνούς Χονδρικής Τηλεπικοινωνιών, από τη
θέση του Chief Financial Officer.
Πριν από την OTEGLOBE, κατείχε επί 4 έτη τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή
της Global One Communications Hellas, όπου παράλληλα με τις αρμοδιότητές του
επί oικονομικών θεμάτων, διετέλεσε και υπεύθυνος για τις υποθέσεις ανθρώπινου
δυναμικού καθώς και για θέματα νομικής φύσεως.
Ξεκίνησε την καριέρα του το 1989 στην εταιρεία Coopers & Lybrand, όπου μετά
από συνεχείς προαγωγές, τόσο στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, όσο και στα
κεντρικά, στο Λονδίνο, ανέλαβε τη θέση του Senior Manager, έχοντας υλοποιήσει
πληθώρα οικονομικών έργων για λογαριασμό πλειάδας πελατών.
Είναι κάτοχος πτυχίου BSc in Mathematics with Operational Research, καθώς και
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Operational Research, από το Πανεπιστήμιο
του Λονδίνου.
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@double: Στην άλλη «σχολή», το Nubia
X της ZTE έχει και οθόνη στο πίσω μέρος
του. Δεν ξέρουμε πως θα λειτουργεί
πρακτικά, αλλά πιθανό να χρησιμοποιείται
περισσότερο ως touch panel, αλά PS Vita.
@storage: Με τη δυνατότητα καταγραφής
4K περιεχομένου, τα κινητά μας «διψούν»
για περισσότερο χώρο. Αυτό το θέμα
έρχεται να λύσει η νέα microSD της
Samsung, χωρητικότητας 512 GB! Hashtag:
hoarder!
@5g: Θέλοντας να προλάβει έγκαιρα την
Ασία, γίνεται ήδη λόγος ότι η Apple θα
παρουσιάσει το πρώτο της 5G iPhone το
2020. Σα να λέμε, πάνω στην ώρα!
@gamepad: Η Microsoft αποδεδειγμένα
«το έχει» με το gaming. Έτσι τώρα
αναπτύσσει ειδικά χειριστήρια για χρήση
σε συνεργασία με smartphones και tablets.
Οι gamers άλλωστε ξέρουμε ότι το mobile
gaming χωλαίνει στο χειρισμό, και όχι στην
ισχύ του hardware.
@home: Ελκυστικότατη η θεωρία του
smart home, αλλά χωρίς πράξη θυμίζει
προεκλογική ομιλία. Ευχάριστη έκπληξη
λοιπόν από την Cosmote, που όχι μόνο
παρουσιάζει real-life προϊόντα και apps,
αλλά προσφέρει και δωρεάν μελέτη στο
σπίτι σας, ώστε να ξέρετε τι θα χρειαστεί
για να γίνει «έξυπνο»!
@stick: Στην αρένα των “PC on a stick”
μπαίνει και η InfoQuest, με το Quest Nano,
το οποίο ενσωματώνει έναν Intel Atom
και Windows 10 Pro. Καιρός ήταν… τι
παραπάνω έχουν οι «μεγάλοι»;
@assist: Η Alexa της Amazon, αφού μπήκε
στα σπίτια, τώρα «καταλαμβάνει» και τα
αυτοκίνητα. Η SEAT ενσωματώνει την
πλατφόρμα στα συμβατά μοντέλα Ibiza,
Arona, Leon, Ateca και Tarraco, σε Αγγλία,
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.

