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EDITORIAL
MWC 2019: The aftermath

c.nostis@smartpress.gr

αλή (επ)Ανάσταση!
Πέρυσι γράφαμε πως η προσοχή του MWC στρεφόταν μακριά από τα
smartphones, προς άλλου είδους συσκευές και τεχνολογίες και πως
αναμέναμε την επιβεβαίωση αυτού του trend το 2019.
Εν τέλει, μπορούμε να πούμε πως τα smartphones έκαναν ένα μικρό
«comeback», κερδίζοντας σημαντική μερίδα της δημοσιότητας, κατά
90% βεβαίως, χάρη στα foldable concepts και τις πρώτες 5G συσκευές.
Ευτυχώς, γιατί διαφορετικά θα μιλούσαμε για άλλη μια «υποτονική»
παρουσία, όσον αφορά στις consumer mobile συσκευές. Ακόμα και με
τα πρωτοποριακά foldables, όμως, ένα πρόβλημα γίνεται ολοένα και
πιο ορατό. Πως μπορούμε να χειριστούμε τις συσκευές μας, χωρίς να τις
αγγίζουμε Οι κατασκευαστές προσπαθούν, αλλά λύση δεν βρίσκουν. Τα
air gestures και οι φωνητικές εντολές είναι κάποιες πιθανές λύσεις, αλλά
δεν γίνονται ευρέως αποδεκτές από τους χρήστες, για προφανείς λόγους
(ευκολίας, ιδιωτικότητας, κ.λπ.). τσι, κάθε φορά που μια εταιρεία
προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι φουτουριστικό (αλλά ταυτόχρονα
εύχρηστο και ικανό για εμπορική διάθεση), σκοντάφτει στο ίδιο εμπόδιο.
Το πως θα κρατάει ο χρήστης τη συσκευή χωρίς να του πέσει και πως
θα τη χειρίζεται με ευκολία και σαφήνεια -ως προς τις εντολές- με το ένα
χέρι. Μοιραία, κάθε προσπάθεια μέχρι τώρα οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα
συμβιβαστικό και σε μία κατά κανόνα, γλυκόπικρη γεύση. Ουσιαστικά,
όλοι μας περιμένουμε κάθε χρόνο το μεγάλο «breakthrough»,
όπως συνέβη το 2007 με το πρώτο iPhone. Αλλά κάθε χρόνο απλά
ανανεώνουμε την υπομονή μας…Το highlight της έκθεσης ήταν,
σαφώς, το foldable Huawei Mate X, καθώς η Samsung είχε επιλέξει να
πραγματοποιήσει τα δικά της λανσαρίσματα λίγες μέρες πριν τo MWC
2019, μια απόφαση που ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσει την επόμενη
φορά, καθώς μοιραία, το “hype” των Galaxy S10 και του Fold, κράτησε
ελάχιστα. υστυχώς, κανένα από τα δύο foldables δεν ήταν διαθέσιμο
για hands-on στην έκθεση, αν και μπορέσαμε να δούμε το Mate X από
πολύ κοντά, για λίγα λεπτά. Τα S10 series συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον
χιλιάδων επισκεπτών, ενώ λίγο πιο «δίπλα», το νέο Xperia 1 της Sony
επίσης αποτελούσε πόλο έλξης. Η Xiaomi πραγματοποίησε το πρώτο
της launch event επί Βαρκελώνης φέτος και με το Mi 9 αλλά και το
πλήρες περίπτερό της ήταν μια ευχάριστη προσθήκη στην έκθεση, ενώ η
Alcatel έκανε δυναμικό comeback στη μικρή κατηγορία με το Alcatel 1s.
Βεβαίως είδαμε δεκάδες συσκευές και από τους λοιπούς κατασκευαστές,
κυρίως από την ίνα, ανεξαρτήτως κατηγορίας και «κύρους». Αυτό που

βασικά έλειπε από την έκθεση, ήταν τα ενδιαφέρονται και καινοτόμα
gadgets, με την εξαίρεση, ίσως, του Nubia Alpha wearable με τη
flexible OLED οθόνη, αν και δεν το βλέπουμε να «πιάνει» στην αγορά.
Οι περισσότεροι παίζουν «εκ του ασφαλούς» και ελάχιστοι δείχνουν
διάθεση να ρισκάρουν, προτιμώντας να ακολουθούν το εκάστοτε trend.
Τι μας «μένει» από το φετινό MWC, σε επίπεδο συσκευών Σαφώς η νέα
κατηγορία των foldables που τώρα «ανατέλλει» και μένει να δούμε αν
τελικά θα στεριώσει στην αγορά. H σαφής και καθολική άνοδος όλων
των κατασκευαστών που πλέον παρουσιάζουν ώριμα μοντέλα, χωρίς
«θυσίες» στο βωμό της χαμηλής τιμής. αι τέλος, η έλευση του 5G, που
όμως ήρθε κυρίως…. στα χαρτιά. Το να έχεις μια «5G-ready» συσκευή
σου σε ένα booth με 100 άλλα προϊόντα, μάλλον δεν δικαιολογεί ένα
τεράστιο, φωταγωγημένο «5G» logo στην είσοδό του. αι, το 5G θα
ανοίξει νέους τεχνολογικούς δρόμους (αλλά και …αυτοκινητόδρομους)
και θα επιτρέψει τη δημιουργία συσκευών και υπηρεσιών που θα
αλλάξουν άρδην τις ζωές μας, αλλά ακόμα και σήμερα, βρισκόμαστε
στο «θα». Σκεφτείτε ότι και στην Ελλάδα έχουμε τρεις δήμους 5G,
αλλά οι μόνοι που έχουν «νοιώσει» τη διαφορά είναι όσοι συμμετείχαν
στις σχετικές τελετές… Οι υποδομές είναι υπό ανάπτυξη ή ακόμα
χειρότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις… υπό διαβούλευση, ενώ σε
consumer επίπεδο, ένα 5G modem ή ένα 5G smartphone, τα οποία
είδαμε να κατακλύζουν την έκθεση, δεν μπορούν να προσφέρουν
τίποτα στους χρήστες. Απλώς δείχνουν ένα βαθμό ετοιμότητας όσον
αφορά στην υποδοχή της νέας τεχνολογίας. Βέβαια κάτι είναι κι αυτό,
αλλά συγκρινόμενο με το 5G μέλλον που έχουμε οραματιστεί είναι
σταγόνα στον ωκεανό! Εν κατακλείδι, το MWC 2019 σφραγίζει τη
δεκαετία αυτή (αν και τυπικά το επόμενο θα είναι το τελευταίο της
δεκαετίας) με επιτυχία, ανανεωμένο και πιο «λαμπερό», ανατρέποντας
την πτωτική πορεία που έδειχνε να έχει πάρει την τελευταία τριετία. Με
ανυπομονησία, λοιπόν, αναμένουμε το MWC20, ελπίζοντας πως θα
μας φέρει περισσότερη καινοτομία, άρτια και εντυπωσιακά events και
περίπτερα, αλλά και ακόμα πιο ενδιαφέρουσες τεχνολογίες που να
αλλάζουν τη ζωή μας προς το καλύτερο! Η τεχνολογική (επ)ανάσταση
λοιπόν είναι προ των θυρών. ια την ώρα λοιπόν θα σας ευχηθούμε
αλή Ανάσταση και σε ένα μήνα θα είμαστε πάλι μαζί!
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Design
Η Samsung κατάφερε να «προσπεράσει»
το trend του notch επιτυχημένα και με το
Infinity-O μπόρεσε να χωρέσει μια διπλή
selfie κάμερα μέσα στην οθόνη, χωρίς να
παρεμποδίζει τη θέαση.

Επιδόσεις
Κορυφαίο chipset, τεράστιος (και
επεκτάσιμος) αποθηκευτικός χώρος,
ταχύτατη (και μπόλικη) RAM, Android
9.0 Pie με το One UI της Samsung… δε
χρειάζονται περισσότερα.

Κάμερα
Μπορεί να μην έχει… quad camera
αλλά ακόμα και με την triple υλοποίηση,
η λήψη video και φωτογραφιών είναι
υπεράνω κριτικής και θα ικανοποιήσει
ακόμα και τους πλέον απαιτητικούς
χρήστες.

υτονομία
Οι απαιτήσεις των χρηστών
εισακούστηκαν και η Samsung
τοποθέτησε στο S10+ τη μεγαλύτερη
μπαταρία που έχει βάλει ποτέ σε μοντέλο
της σειράς Galaxy S, ενώ μπορεί και να
φορτίσει άλλες συσκευές ασύρματα, απλά
ακουμπώντας τες στην πλάτη του!
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Η

Samsung, λίγο νωρίτερα
απ ότι μας είχε συνηθίσει,
παρουσίασε τις νέες τις ναυαρχίδες, τα Galaxy S10 και
S10+, ταυτόχρονα σε Ευρώπη και ΗΠΑ, με το “plus”
μοντέλο, φυσικά, να κλέβει την παράσταση.
Το Galaxy S10+ είναι το πρώτο με Infinity-O
“notch” και μάλιστα οβάλ σχήματος ώστε να
στεγάζει τη dual selfie κάμερα της συσκευής,
χωρίς να στερεί πολύτιμη επιφάνεια προβολής
από την οθόνη και επιτρέποντας τη σμίκρυνση
των bezels. Η κατασκευή συνδυάζει αλουμίνιο
υψηλής ποιότητας με Gorilla Glass 6 στο
εμπρός μέρος και Gorilla Glass 5 στο πίσω, με
τη συσκευή να είναι και αδιάβροχη με βάση
το πρότυπο IP68.
Η οθόνη των 6,4” με το 19:9 aspect ratio
βασίζεται σε Dynamic AMOLED panel της
Samsung και η ανάλυσή της αγγίζει τα
1440x3040 pixels, ενώ υποστηρίζει και HDR
10. Τις επιδόσεις αναλαμβάνει το κορυφαίο
Qualcomm Snapdragon 855 chipset,
συνοδευόμενο από 8 ή 12 (!) GB RAM και
128, 512 ή 1024 (!) GB αποθηκευτικού
χώρου, specs που δείχνουν τις «άγριες»
διαθέσεις της εταιρείας για το 2019 και μας
κάνουν να αναρωτιόμαστε τι άλλο ετοιμάζει.
μφαση δόθηκε και στις φωτογραφικές
δυνατότητες της συσκευής, με μια triple
camera στο πίσω μέρος και μια dual selfie
κάμερα στο εμπρός. Η πρώτη περιλαμβάνει
αισθητήρες 12 MP με μεταβλητό διάφραγμα
και OIS, 12MP με τηλεφακό και OIS και 16MP
με υπερευρυγώνιο φακό, ενώ μπορεί να
κάνει λήψη 4K video στα 60 FPS και slowmotion HD video στα 960 FPS. Όσο για τη
δεύτερη, περιλαμβάνει αισθητήρες 10MP με
διάφραγμα f/1.9 και dual pixel PDAF και 8MP
(depth sensor), ενώ μπορεί επίσης να κάνει
λήψη 4K video!
Ο ήχος προέρχεται από τα stereo ηχεία του
Galaxy S10+ και ευτυχώς υπάρχει audio
jack, ενώ με την αρωγή της AKG και της
τεχνολογίας Dolby Atmos, ο χρήστης θα
απολαύσει την ακουστική εμπειρία σε κάθε
περίπτωση. Ο αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων βρίσκεται «μέσα» στην οθόνη
και η μπαταρία έχει την υψηλή χωρητικότητα
των 4.100mAh, υποστηρίζοντας και ταχεία
φόρτιση 15Watts αλλά και ασύρματη
φόρτισης παρόμοιας ισχύος.
Το Samsung Galaxy S10+ είναι διαθέσιμο
στην ελληνική αγορά σε Prism White, Prism
Black, Prism Green χρώματα αλλά και στις
κεραμικές Ceramic White και Ceramic Black
εκδόσεις.

HOT SPOT

Κάμερα

Μπορεί να μην έχουν την κορυφαία
κάμερα του Xperia 1 αλλά τόσο το
10, όσο και το 10 Plus, μπορούν
να κάνουν λήψη 4K video και
φωτογραφιών εξαιρετικής ποιότητας.

Sony Xperia 10 & 10 Plus
Οι άπωνες είναι «εδώ»!
Πέρα από το Xperia 1, το οποίο αποτελεί μία πραγματική
ναυαρχίδα της αγοράς, η Sony ανακοίνωσε στο MWC 2019 δύο
ακόμη smartphones, τα Xperia 10 και Xperia 10 Plus, mid-range
προτάσεις, που ωστόσο διαθέτουν και αυτές “κινηματογραφικές”
οθόνες με αναλογία 21:9.
Το Sony Xperia 10 έρχεται με οθόνη 6 ιντσών τεχνολογίας LCD
ανάλυσης FHD+, επεξεργαστή Snapdragon 630, 3GB RAM, 64GB
επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου, dual camera 13+5MP, selfie
camera 8MP και μπαταρία 2.870mAh.
To Sony Xperia 10 Plus διαθέτει ακόμη πιο χορταστικό panel 6,5
ιντσών τεχνολογίας LCD, επεξεργαστή Snapdragon 636, 4GB RAM,
64GB (πάντα επεκτάσιμου) αποθηκευτικού χώρου, dual camera
12+8MP, selfie camera 8MP, καθώς και μπαταρία 3.000mAh.
αι οι δύο συσκευές διαθέτουν αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων στο πλάι, έρχονται με λειτουργικό Android 9 Pie,
αλλά και δυνατότητα 4 video recording.

Ο όνη

Η Sony «τολμά» και ενσωματώνει οθόνες
με 21:9 aspect ratio ακόμα και στα
mid-range μοντέλα της, προσφέροντας
στους χρήστες μια κινηματογραφική
εμπειρία θεάσης και εκμεταλλευόμενη τη
τεχνογνωσία της στο χώρο αυτό.

Blackberry
KEY2 Red Edition
ια τους λάτρεις του QWERTY
Η TCL Communication παρουσίασε, με αφορμή το MWC 2019, μία
ολοκαίνουρια έκδοση του βραβευμένου Blackberry KEY2 smartphone της.
ποδεχθείτε το Blackberry KEY2 Red Edition, μία πρόταση με το “θρυλικό”
Blackberry keyboard, αλλά και τις βελτιστοποιήσεις της εταιρείας στον τομέα
της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας.
Η νέα πρόταση, που αποτελεί limited edition της εταιρείας, έρχεται με
premium κατασκευή από αλουμίνιο (Series 7), dual rear camera, 6GB
RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου. ποστηρίζει φυσικά το Android
με δυνατότητες όπως τα Google Lens Google Assistant, ενώ έρχεται με
ανανεωμένο Hub+ software που περιλαμβάνει μία νέα Action bar στο κάτω
μέρος των Hub+ εφαρμογών και επίσης ανανεωμένο UX.
Η Blackberry KEY2 Red Edition θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες αγορές
(και στην Ευρώπη) με κόστος €779, περιλαμβάνοντας και ένα σετ από
κόκκινα earbuds της εταιρείας.
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HOT SPOT

ωτο ραφικές δυνατότητες

άθε εικόνα που αποτυπώνεται στο Nokia Beholder είναι
HDR, με έως και 12,4 stops δυναμικής εμβέλειας και πλήρες
σκηνικό 12MP βάθους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εικόνα 12MP
PG συγκεντρώνει εξαιρετικές λεπτομέρειες σε περιοχές τόσο
με έντονο ηλιακό φως όσο και με σκιά.

Nokia 9 PureView
Με συνολικά 7 κάμερες!
Στο MWC 2019 της Βαρκελώνης παρουσιάστηκε και το Nokia
9 PureView, το οποίο περίμεναν αρκετοί χρήστες, κυρίως
για τις φωτογραφικές του δυνατότητες. Το Nokia 9 PureView
διαθέτει το πρώτο σύστημα πέντε καμερών στον κόσμο με
EISS Optics. χει δύο αισθητήρες χρώματος για ακριβείς
ζωντανές εικόνες και τρεις μονοχρωματικούς αισθητήρες που
αποδίδουν οξύτητα και λεπτομέρεια. αι οι πέντε αισθητήρες
συνεργάζονται για να συλλέξουν έως και 10 φορές την
ποσότητα φωτός σε σχέση με ένα αισθητήρα του ίδιου τύπου.
άθε λήψη με το Nokia 9 PureView χρησιμοποιεί και τις
πέντε κάμερες για να συλλέξει τουλάχιστον 60MP δεδομένων
απεικόνισης. ιαθέτει, επίσης, έναν ειδικό συν-επεξεργαστή
εικόνων που ρυθμίζει ξεχωριστά την έκθεση και την ισορροπία
λευκού σε κάθε κάμερα σε όλο το φωτογραφικό σκηνικό. αι
οι πέντε κάμερες ενσωματώνονται άψογα στο λεπτό τηλέφωνο
των 8mm, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει προεξοχή στις
κάμερες.
Το Nokia 9 PureView έρχεται με εγκατεστημένο το Android 9
Pie, θα είναι διαθέσιμο σε χρώμα μπλε από τα μέσα Μαρτίου
και θα πωλείται σε τιμή λιανικής €699.

Hardware

Το Nokia 9 PureView φέρει το Qualcomm
Snapdragon 845 chipset που «χωρίζει» με
έξυπνο τρόπο τις εργασίας απεικόνισης σε
διάφορους πυρήνες τεχνολογίας. ιαθέτει, επίσης,
φωτεινή 5.99» 2K pOLED PureDisplay οθόνη και
ενσωματωμένη ασύρματη φόρτιση Qi Wireless.

Alcatel 1s
Best value for money!
Στο πλαίσιο του MWC 2019 η Alcatel παρουσίασε τέσσερις νέες
συσκευές, τρία smartphones και ένα tablet. σως το πλέον «value for
money smartphone» εξ αυτών να είναι το Alcatel 1s, το οποίο είχαμε
την ευκαιρία να περιεργαστούμε από κοντά! α είναι διαθέσιμο
πρώτο από όλα τα νέα μοντέλα της εταιρείας, πιθανότατα μέσα στον
Απρίλιο και θα κοστίζει €109. «Τρέχει» Android 9.0 Pie out of the
box, έχει οθόνη 5,5» Full View (18:9 aspect ratio) με ανάλυση HD+
και στο εσωτερικό του βρίσκουμε έναν αρκετά «τίμιο» συνδυασμό
hardware, ένα 8πύρηνο chipset της MediaTek μαζί με 3GB RAM και
32GB αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος επεκτείνεται μέσω microSD.
Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 3.060mAh και στο πίσω μέρος
του βρίσκουμε αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων αλλά και
μια dual 13+2MP camera με bokeh effect σε πραγματικό χρόνο
και AI scene detection. Το Alcatel 1s υποστηρίζει και Face Key για
ξεκλείδωμα μέσω αναγνώρισης προσώπου, ενώ στο εμπρός μέρος
έχει 2.5D κυρτό γυαλί και διατίθεται σε 4 διαφορετικά χρώματα
(Μαύρο, Μπλέ, Ροζ και ρυσό).
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Bluetooth

Plantronics Explorer 55

Plantronics ML15

• Ενεργοποιήστε τη Siri, την Cortana και το Google
Now εύκολα και γρήγορα, με το πάτημα ενός κουμπιού!
• Σχεδιασμένο για τέλεια και άνετη εφαρμογή και στα δύο αυτιά
• Εξελιγμένη τεχνολογία μείωσης θορύβου για να
απολαμβάνετε τις τηλεφωνικές κλήσεις σας… όπως πρέπει!
• Δυνατότητα hibernation mode για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
• Έως και 11 ώρες χρόνο ομιλίας
• Σας ενημερώνει το πότε πρέπει να το φορτίσετε!
• Πανάλαφρο, καθώς «ζυγίζει» μόλις 10 γραμμάρια!

• Εύκολη εγκατάσταση και full έλεγχος με το πάτημα
ενός κουμπιού!
• Απολαύστε τις κλήσεις σας χωρίς να ανησυχείτε
για… ενοχλητικά καλώδια!
• Αυτονομία που αγγίζει τις 9 ημέρες
• Έως και 6 ώρες χρόνο ομιλίας
• Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή
• Βάρος μόλις στα 9 γρ.

Plantronics Explorer 80

Plantronics Explorer 110

• Θα ξεχάσετε ότι φοράτε, αλλά αυτό θα θυμηθεί να...
“κοιμηθεί” όταν απομακρύνεστε από το κινητό σας.
• Εξοικονόμηση ενέργειας σε DeepSleep mode για
μέχρι και 6 μήνες stand-by!
• Iδανικό για πολύωρη χρήση
• Χειρισμός αναπαραγωγής μουσικής
• Bluetooth σύνδεση με δυο smartphones ταυτόχρονα
• Έως 11 ώρες ομιλίας και 16 ημέρες αναμονής
• Μόλις 8,2 γρ. βάρος

• Bάση για εύκολη στήριξη στο αυτοκίνητο
• Φωνητικός έλεγχος Siri, Google Now και Cortana
• Υποστηρίζει Bluetooth v4.1 με Α2DP
• Eξοικονόμηση ενέργειας σε DeepSleep mode για
μέχρι και 6 μήνες stand-by!
• Iδανικό για πολύωρη χρήση
• Χειρισμός αναπαραγωγής μουσικής
• Υποστήριξη HD audio
• Aσύρματη σύνδεση με δύο smartphones ταυτόχρονα
• Έως 7 ώρες ομιλίας και 11 ημέρες αναμονής
• Μόλις 7,8 γρ. βάρος

Η Plantronics δίνει
2 χρόνια εγγύηση

www.plantronics.com
Τροίας 58, Βριλήσσια, 15235 Τήλ.: +30 210 6133000

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
8” AMOLED,
2200x2480 pixels

HUAWEI
MATE X

CPU
Kirin 980
CAMERA
40+16+8MP triple camera +
TOF camera
RA
8GB RAM
STORAGE
512GB
OS
Android 9.0
T H
€2.299

ΛΛ
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εν χρειάζεται ανάλυση των
highlights του Mate X, τα οποία
φυσικά είναι η αναδιπλούμενη
οθόνη και ο μελετημένος σχεδιασμός
του ώστε να χρησιμοποιείται ακόμα
και με το ένα χέρι!

εν θα μπορούσε να είναι άλλος
ο πρωταγωνιστής του event της
Huawei στο MWC 2019 από
το foldable smartphone της εταιρείας. Ακούγαμε γι αυτό πολύ καιρό και
πλέον είναι μία πραγματικότητα. Πρόκειται για
το πρώτο foldable της αγοράς που διπλώνει
προς τα έξω, ουσιαστικά δηλαδή με την οθόνη
στην εξωτερική πλευρά. Όπως βλέπετε και
στις φωτό, διαθέτει και ένα -σχετικά ογκώδεςstrip που χρησιμεύει ώστε να το πιάνετε, ενώ
φιλοξενεί και την triple camera της συσκευής.
Παρά τη σύνθετη κατασκευή, η Huawei έχει
φροντίσει ώστε να έχει ένα ομοιόμορφο σχήμα
διπλωμένο, ενώ διαθέτει και ιδιαίτερα εξελιγμένη άρθρωση (που η εταιρεία ονομάζει Falcon
Minge) και αποτελείται από πάνω από 100
διαφορετικά στοιχεία. Όταν είναι διπλωμένο,
είναι ενεργές και οι δύο οθόνες του, επιτρέποντάς σας να το χρησιμοποιείτε ανάλογα με τις
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ανάγκες σας. Το μεγαλύτερο τμήμα, ας πούμε
το “εμπρόσθιο”, έχει διαγώνιο 6,6» ενώ το “πίσω” 6,39». εδιπλωμένο έχει διαγώνιο 8» και
ανάλυση 2480x2200 pixels, ενώ η τεχνολογία
του panel είναι AMOLED. Το Huawei Mate X
υποστηρίζει 5G με ταχύτητες που του επιτρέπουν
να κατεβάσει 1GB μέσα σε τρία δευτερόλεπτα,
ενώ διαθέτει υποδοχή για δύο κάρτες SIM. Η
συσκευή παίρνει ενέργεια από δύο μπαταρίες,
χωρητικότητας 4.500mAh, ενώ διαθέτει πολύ
γρήγορο φορτιστή 55W που φορτίζει έως το
85% σε μόλις 30 λεπτά. Το Huawei Mate X
διαθέτει, όπως προαναφέραμε, triple-camera
setup, που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με
τη Leica. Συναντάμε τηλεφακό, ευρυγώνιο και
υπερευρυγώνιο φακό, το setup δηλαδή που είδαμε και στο Mate 20 Pro. Το Mate X θα κυκλοφορήσει γύρω στα μέσα της χρονιάς με κόστος
€2.299 για την έκδοση με 8GB RAM και 512GB
αποθηκευτικού χώρου.

PREVIEW

LG V50 THINQ
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,4” P-OLED,
1440x3120 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 855
CAMERA
12+12+16MP triple camera,
8+5MP dual selfie camera
RA
6GB RAM
STORAGE
128GB, microSD
OS
Android 9.0
T

H
εν διατίθεται
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ο press event της LG ήταν το τελευταίο, χρονικά, την υριακή
πριν την έναρξη του MWC και
μας επιφύλασσε δύο νέες συσκευές, τα G8 ThinQ και V50 ThinQ, με το
δεύτερο να είναι σαφώς ανώτερο από πλευράς
hardware.Το V50 ThinQ, είναι μία πρόταση
με premium χαρακτήρα, που αποτελεί αναβάθμιση του V40, ενσωματώνοντας οθόνη
6,4» Quad HD+ ανάλυσης 19.5:9 τεχνολογίας OLED, επεξεργαστή Snapdragon 855,
φυσικά το X50 modem της Qualcomm και
μπαταρία 4.000mAh. Η LG έχει προσθέσει
και ένα σύστημα ψύξης στη συσκευή ώστε
να αποφευχθεί η υπερθέρμανσή της σε συνθήκες απαιτητικής χρήσης. Το προαναφερθέν
modem δίνει 5G δυνατότητες σύνδεσης στο
μοντέλο της LG, ώστε να είναι έτοιμο να εκ-

T

STRONG

POINT
Hardware

ύσκολα μπορούμε να βρούμε
ψεγάδι στο V50 αφού ενσωματώνει
κορυφαία τεχνολογία σε όλους
τους τομείς, με εξαίρεση, ίσως, τον
in-screen αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων που μάλλον θα
δούμε στο… V60
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μεταλλευθεί τα νέα δίκτυα κινητής, όταν αυτά
λειτουργήσουν. To LG V50 ThinQ 5G διαθέτει
ακόμη triple-camera (16, 12 12MP), selfie
cameras 8 5MP, αισθητήρα αποτυπωμάτων
καθώς και προστασία IP68 για αντοχή στο νερό
και τη σκόνη. « ίπλα» στο chipset βρίσκουμε,
ακόμη, 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικού
χώρου, ενώ η συσκευή διαθέτει στεροφωνικά
ηχεία, NFC, αλλά και FM Radio.Τέλος, η LG
λάνσαρε παράλληλα και ένα ειδικό case για το
V50, το οποίο διαθέτει μια ελαφρώς μικρότερη
οθόνη που τροφοδοτείται από τη συσκευή και
ουσιαστικά την μετατρέπει σε “dual-screen
smartphone”, για την εμπειρία ενός… foldable,
σε αποσπώμενη μορφή. Πληροφορίες για τη
διαθεσιμότητα της συσκευής δεν υπάρχουν
ακόμη, ούτε για το κόστος της, αλλά ελπίζουμε
να έχουμε στοιχεία σύντομα.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
7,3” Dynamic AMOLED,
1536x2152 pixels

SAMSUNG
GALAXY FOLD

CPU
Qualcomm Snapdragon 8555
CAMERA
12+12+16MP triple camera,
10+8MP dual selfie camera
RA
12GB RAM
STORAGE
512GB
OS
Android 9.0 Pie
T H
€2000

GALAXY

FOLDABLE

ΕΙ ΝΕΙ ΤΟ
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Η πρόταση της Samsung διαφέρει
από του ανταγωνισμού καθώς είναι
λεπτότερη και διπλώνει «προς τα
μέσα», έτσι προστατεύεται όταν είναι
διπλωμένη. Σε κάθε περίπτωση,
όμως, εντυπωσιάζει και με το
παραπάνω!

Samsung αποκάλυψε το πολυ
πολυαναμενόμενο Galaxy Fold, μια
νέα, αναδιπλώμενη συσκευή,
που δημιουργεί νέα κατηγορία
στα κινητά. Το Galaxy Fold διαθέτει την πρώτη
Infinity Flex Οθόνη 7.3 ιντσών στον κόσμο, η
οποία διπλώνει και γίνεται μια compact συσκευή με οθόνη στην μια όψη. Το Galaxy Fold
προσφέρει ένα νέο, πανίσχυρο τρόπο για να
εκτελείτε πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα,
να βλέπετε βίντεο, να παίζετε παιχνίδια κ.ά.,
Η εσωτερική οθόνη δεν λυγίζει απλώς. Αναδιπλώνεται. Η Samsung εφηύρε ένα νέο
στρώμα πολυμερούς και δημιούργησε μια
οθόνη περίπου 50% πιο λεπτή από την τυπική
οθόνη smartphone. Το Galaxy Fold ανοίγει
ομαλά και φυσικά, σαν ένα βιβλίο, και κατά
το κλείσιμο γίνεται επίπεδο και συμπαγές με
ένα κλικ. Ο αισθητήρας δαχτυλικού αποτυπώματος βρίσκεται στο πλάι, εκεί που ακουμπά
κανονικά ο αντίχειρας, για να ξεκλειδώνει με

H
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ευκολία η συσκευή. Οι δύο μπαταρίες και τα
εξαρτήματα της συσκευής είναι ομοιόμορφα
κατανεμημένα για να αισθάνεστε το Galaxy
Fold σε ισορροπία με τα χέρια σας. ρώματα
με μοναδικά φινιρίσματα - Space Silver, Cosmos
Black, Martian Green and Astro Blue - καθώς
και το λογότυπο της Samsung στην άρθρωση
ολοκληρώνουν το κομψό τελείωμα. Το Galaxy
Fold έχει τη δυνατότητα αυτοφόρτισης και φόρτισης δεύτερης συσκευής ταυτόχρονα μέσω
της λειτουργίας Wireless PowerShare, με την
χρήση ενός απλού φορτιστή, για να αφήνετε
τον δεύτερο φορτιστή στο σπίτι. άρη στα εντυπωσιακά χρώματα της Dynamic AMOLED
οθόνης και τον ευκρινή, καθαρό ήχο των stereo
ηχείων της AKG, οι αγαπημένες ταινίες και τα
δημοφιλή παιχνίδια ζωντανεύουν με πλούσιο
ήχο και χρώμα. Με έξι φακούς -3 στο πίσω μέρος, 2 στο εσωτερικό και έναν στην εξωτερική
οθόνη- το σύστημα κάμερας του Galaxy Fold
έχει ενσωματωμένη ευελιξία.

PREVIEW

SONY
XPERIA 1

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,5” OLED,
1644x3840 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 855
CAMERA
12+12+12MP triple camera,
8MP selfie camera
RA
6GB RAM
STORAGE
64/128GB, microSD
OS
Android 9.0 Pie
T

H
εν διατίθεται
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Sony πιστή στο ετήσιο ραντεβού
της, δεν θα μπορούσε να μην
ανακοινώσει μια ακόμη ναυαρχίδα της στο πλαίσιο του MWC
2019. To Xperia 1 αποτελεί το διάδοχο του
Xperia X 3 και αποτελεί ένα μικρό τεχνολογικό κομψοτέχνημα από τους άπωνες. Από
την πλευρά του design αυτό που την κάνει
να ξεχωρίζει είναι το «ύψος» της, καθώς έχει
οθόνη 6,5» με aspect ratio 21:9 και είναι το
πρώτο smartphone με 4K OLED panel στον
κόσμο. Όσον αφορά τον «εσωτερικό» του
κόσμο, στην καρδιά του Sony Xperia 1 βρίσκεται ο Qualcomm Snapdragon 855, το οποίο
αποτελεί τη πλατφόρμα που θα «φορεθεί»
περισσότερο από τις ναυαρχίδες του 2019.
Ο Snapdragon 855 συνοδεύεται από 6GB
RAM, πράγμα που σημαίνει ότι το Xperia 1
δεν θα αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα
σε απαιτητικές εφαρμογές και multitasking,
ενώ όσον αφορά το τελευταίο, παρουσιάστηκε

H

STRONG

POINT
ed a

να

η

Όπως κάθε χρόνο, η Sony έδωσε
στη ναυαρχίδα της multimedia
δυνατότητες που δε βρίσκουμε σε
άλλη συσκευή, παρμένες από τη
βιομηχανία του θεάματος και της
επαγγελματικής φωτογραφίας!
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και μια νέα λειτουργία multi-window από την
εταιρεία, που θα διαθέτουν και τα «μικρότερα»
μοντέλα. υσικά, το development team της
Sony έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη
του camera setup, δημιουργώντας ένα κινητό
με triple camera, όπου στο επίκεντρο του βρίσκεται η αναβαθμισμένη έκδοση της BION X
engine. Αυτό που καθιστά την κάμερα διαφορετική είναι η εκπληκτική εστίαση στο αντικείμενο
της φωτογράφισης, η μοναδική ταχύτητα με
την οποία γίνεται το zoom και η δυνατότητα
για photo burst 10 δευτερολέπτων. Όλοι οι
σένσορες διαθέτουν ανάλυση στα 12MP, με την
main camera να διαθέτει 1.4μm μέγεθος pixel,
ενώ το διάφραγμα είναι στα f/1.6, πράγμα που
σημαίνει ότι η κάμερα του Xperia 1 «αντιδράει»
καλύτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
λείνοντας, η νέα ναυαρχίδα της Sony θα διαθέτει μπαταρία με χωρητικότητα στα 3.300mAh,
θα «τρέχει» λειτουργικό Android Pie 9 και πρόκειται να κυκλοφορήσει στα τέλη της άνοιξης.

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

XIAOMI
MI 9

RAM
6/8GB RAM

Xiaomi παρουσίασε, όπως
αναμενόταν, το νέο Mi 9, το
οποίο αποτελεί πλέον τη ναυαρχίδα της για ένα μεγάλο μέρος του 2019 και μέχρις ότου
δούμε το… Mi Mix 4, πιθανότατα. Μάλιστα, με
τιμή κάτω από τα 500 ευρώ για την ευρωπαϊκή
αγορά, έρχεται να χτυπήσει πολύ δυνατά την
κατηγορία των premium mid-rangers, με χαρακτηριστικά και σχεδιασμό ναυαρχίδας, χωρίς να
υπολείπεται σχεδόν σε τίποτα!

STORAGE
6/8GB RAM

Εξωτερική εμφάνιση και κατασκευή

ΟΘΟΝΗ
6,39” Super AMOLED
(1080x2340 pixels)
CPU
Qualcomm Snapdragon 855
CAMERA
Triple 48+16+12MP, selfie
camera 20MP

OS
Android 9.0
TIMH
€499 (εκτιμώμενη)

Ο
ΝΈΟΣ
«ΒΑΣΙΛΙΆΣ»

ΤΟΥ VALUE

FOR MONEY!
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Η συσκευή διαθέτει μια οθόνη 6,39» με Super
AMOLED panel και ανάλυση 2340x1080 pixels
(19,5:9 aspect ratio), ενώ τα bezels είναι πολύ
μικρά, προσφέροντάς της ένα 85,2% screen-tobody ratio. Η selfie camera «κρύβεται» μέσα στο
waterdrop notch και έτσι ελάχιστα pixels “θυσιάζονται”, κάτι που θα ικανοποιήσει πολλούς
χρήστες. Συνολικά η κατασκευή κρίνεται πολύ
ελκυστική, λεπτή και ειδικά στην special έκδοση
με το διάφανο πίσω μέρος, εντυπωσιακή. Το Mi
9 είναι διαθέσιμο σε Lavender Violet, Ocean
Blue και Piano Black χρώματα. . Gorilla Glass
6 καλύπτει την οθόνη ώστε να την προστατεύει
από εκδορές και ράγισμα, στο βαθμό του δυνατού φυσικά. Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα και
το ίδρυμα Gaudi της Βαρκελώνης βράβευσε το
Mi 9 για το σχεδιασμό του, ο οποίος συνδυάζει
γραμμές και καμπύλες αλλά και εκμεταλλεύεται
κατάλληλο το φως ώστε να εντυπωσιάζει.

Hardware, software και επιδόσεις
Το Xiaomi Mi 9 διαθέτει το κορυφαίο Snapdragon
855 chipset, 6/8GB RAM και 64/128GB αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος όμως δεν επεκτείνεται.
Τρέχει Android 9.0 Pie με το MIUI 10 και έχει
Bluetooth 5.0 και NFC, μεταξύ άλλων μεθόδων
συνδεσιμότητας. Η συσκευή δε διαθέτει 3,5mm
jack αλλά η Xiaomi παρέχει δωρεάν τον αντάπτορα σε Type-C, ενώ ο αισθητήρας δακτυλικών

αποτυπωμάτων είναι in-screen και μάλλον η
Xiaomi δε θα ξανακοιτάξει «πίσω» της μετά από
αυτό. O παραπάνω συνδυασμός προσφέρει
εκπληκτικές επιδόσεις και φυσικά θα ικανοποιήσει ακόμα και τους απαιτητικότερους χρήστες
(gamers ή μη), με μόνη έλλειψη, αυτή της υποδοχής για microSD κάρτα. Τη συνδεσιμότητα
ολοκληρώνει το IR blaster, το NFC και η πλήρης
υποστήριξη των γνωστών πρωτοκόλλων Wi-Fi,
αλλά απουσιάζει το FM radio.

Κάμερα, ήχος και αυτονομία
Όσον αφορά τις φωτογραφικές δυνατότητες του
Mi 9, βρίσκουμε μια νέα triple 48+16+12MP
κάμερα στο πίσω μέρος, με αισθητήρες της Sony
και της Samsung. Η μια έχει f/1.8 διάφραγμα
και laser PDAF (αλλά δυστυχώς δεν έχει OIS), η
δεύτερη έχει τηλεφακό και f/2.2 διάφραγμα και
η τρίτη έναν ultrawide φακό με f/2.2 διάφραγμα.

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

Εμφάνιση και hardware
Ο σχεδιασμός του Mi 9 είναι τόσο
ελκυστικός που βραβεύθηκε ακόμα και από το ίδρυμα Gaudi της
Βαρκελώνης, ενώ τα τεχνικά του
χαρακτηριστικά αφήνουν ελάχιστα
περιθώρια για… παράπονα
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01
02
03
Μπορεί να κάνει λήψη video 4K στα 60 FPS και
slow-motion video 1080p στα 960 FPS, μην έχοντας τίποτα να ζηλέψει από άλλες ναυαρχίδες του
2019. Το ιριδίζον δακτυλίδι γύρω από τον κύριο
φακό της κάμερας είναι μια ωραία προσθήκη,
ενώ όσον αφορά τη selfie camera, διαθέτει ένα
αισθητήρα 20MP με φακό διαφράγματος f/2.0
και HDR, έχοντας τη δυνατότητα λήψης FullHD
video στα 30FPS. O ήχος είναι καθαρός και ισχυρός και προέρχεται από το μονό ηχείο στο κάτω
μέρος, ενώ υπεύθυνη για την αυτονομία είναι η
μπαταρία των 3.300mAh, που μπορεί να είναι
κάπως μικρή, αλλά βοηθάται αρκετά από την
ταχεία φόρτιση Quick Charge 4+ (27W) και την
ασύρματη φόρτιση 20W. Παρά τη χωρητικότη-

Η selfie camera «κρύβεται» μέσα
στο waterdrop notch και έτσι
ελάχιστα pixels “θυσιάζονται”.
Συνολικά η κατασκευή κρίνεται
πολύ ελκυστική, λεπτή και
εντυπωσιακή.

Η συσκευή δε διαθέτει 3,5mm
jack αλλά η Xiaomi παρέχει
δωρεάν τον αντάπτορα σε Type-C,
ενώ ο αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων είναι in-screen.

Yπεύθυνη για την αυτονομία είναι
η μπαταρία των 3.300mAh, που
μπορεί να είναι κάπως μικρή, αλλά
βοηθάται αρκετά από την ταχεία
φόρτιση Quick Charge 4+ (27W)
και την ασύρματη φόρτιση 20W.

τα, το Mi 9 αντέχει πολλές ώρες μακριά από το
φορτιστή του και με λίγη προσοχή, μπορεί να
«βγάλει» το τυπικό σας 24ωρο.

Συμπέρασμα
Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να βρούμε
ένα λόγο για να μη προτιμήσει κάποιος το Mi
9, και γιατί να το κάνουμε, άλλωστε. Όταν ένα
smartphone πρόσφέρει ένα τόσο φοβερό value
for money, δύσκολα μπορούν να δικαιολογηθούν τα €900-1100 για μια ναυαρχίδα από
άλλους, κορυφαίους κατασκευαστές. Οι αριθμοί
μιλούν από μόνοι τους οπότε δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι, πέρα από το ότι ελπίζουμε
η Xiaomi να συνεχίσει έτσι.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

FINAL
VERDICT

Μια πραγματική ναυαρχίδα σε τιμή…
mid-ranger!
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8.5/10

HOW TO

νε άστε φωτο ραφίες, ίντεο στο Goo e r e
Απλά και εύκολα τα πράγματα εδώ πλέον! ιατί να ταλαιπωρείτε την
μνήμη του Android κινητού σας άντε upload φωτογραφίες, βίντεο
και άλλα αρχεία στον άπλετο χώρο που σας χαρίζει το Google Drive
και διαγράψτε τα μετά από τη συσκευή, για να εξοικονομήσετε χώρο.

ια ρά τε εφαρμο ές που δεν χρησιμοποιείτε
ογικό Μεταφερθείτε στο μενού Ρυθμίσεις - Εφαρμογές και στην λίστα
που θα εμφανιστεί εντοπίστε όσες εφαρμογές / παιχνίδια δεν χρησιμοποιείτε. Πατήστε το διαγραφή και είστε έτοιμοι!

Απελευθερώστε αποθηκευτικό χώρο
στο Android phone σας!

3. Κα αρίστε τη μνήμη a

e των εφαρμο

ν σας

Στο μενού κάθε εφαρμογής (από το προηγούμενο βήμα) υπάρχει η
επιλογή για καθαρισμό της προσωρινής μνήμης (Cache). Ανάλογα
με την εφαρμογή μπορεί να δείτε μικρή ή τεράστια αλλαγή στον αποθηκευτικό σας χώρο.
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ια ρά τε πα ιά αρχεία dow oads
Αρκετά συχνά κατεβάζουμε στο κινητό φωτογραφίες, αρχεία apk., βίντεο, αρχεία μουσικής τα οποία κάποιες φορές ξεχνάμε στον φάκελο
Downloads. Ρίξτε μια ματιά εκεί και ποιος ξέρει ίσως βρείτε πολλά
για να διαγράψετε.

ΑΠΡ 2019

εταφέρετε αρχεία στη

roS

κάρτα

ρησιμοποιήστε OTG αν δεν έχετε

Εδώ και αρκετές εκδόσεις του Android, είναι εφικτή η μεταφορά αρχείων από εφαρμογές στην microSD κάρτα της συσκευής σας (αν διαθέτει
βέβαια). ια να γίνει αυτό μεταφερθείτε στο μενού Ρυθμίσεις - Εφαρμογές και σε κάθε μία εφαρμογή που εγκαταστήσατε, θα μπορείτε να την
«μεταφέρετε» στην microSD.

roS κάρτα

Η λειτουργία USB On The Go επιτρέπει πλέον σε όλα τα Android
smartphones να συνδέονται με εξωτερικούς σκληρούς, ακόμα και
USB flash discs για να μεταφέρετε εκεί κάθε είδους αρχείο επιθυμείτε, για να εξοικονομήσετε χώρο φυσικά.

Ά

ρομη ευτείτε έναν ασ ρματο σκ ηρό δίσκο
οστίζει κάτι παραπάνω, αλλά πραγματικά αξίζει αν έχετε μεγάλο
αριθμό αρχείων στο smartphone. εν διαφέρει σε τίποτα από έναν
εξωτερικό σκληρό, εκτός από το ότι συνδέεται με το κινητό σας ασύρματα. τσι μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από και προς τον σκληρό,
με υψηλές ταχύτητες, χωρίς καλώδια.
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Ε καταστήστε εφαρμο ή κα αρισμο
Αν θέλετε το κάτι παραπάνω αφού δοκιμάσατε όλα τα προηγούμενα,
τότε μία εφαρμογή όπως το CCleaner για παράδειγμα, μπορεί να
εντοπίσει όλα τα περιττά αρχεία στο κινητό, να καθαρίσει αυτόματα
την μνήμη cache εφαρμογών κ.ά. αυτόματα, με μία κίνηση.
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USER GUIDE

Android
iOS

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

Coursera

EdX - Online Courses

€Δωρεάν

€Δωρεάν

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

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

Elevate - Brain Training

Fit Brains Trainer

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

€Δωρεάν
Με πάνω από 18 εκατομμύρια
downloads το συγκεκριμένο app προσφέρει πάνω από 0 τμήματα online
εκμάθησης, 12 διασκεδαστικά παιχνίδια μνήμης και επιχειρεί να εντείνει τις
εγκεφαλικές σας λειτουργίες μέσα από
ένα απλό, λιτό αλλά άκρως αποδοτικό
UI που έχει βραβευτεί 3 φορές τα τελευταία χρόνια από την Google.
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Blackberry
Windows Phone
Symbian

Khan Academy

KOGNITIVO - Brain Training

€Δωρεάν

€Δωρεάν

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

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

Lumosity

Memorado - Brain Games

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Βάλτε δύσκολα στη μνήμη
σας και μάθετε τα όρια του
εγκεφάλου σας! Με πάνω από 0 εκατομμύρια
downloads παγκοσμίως,
το Lumosity συνδυάζει
πάνω από 25 παιχνίδια
λογικής/γνωστικής ικανότητας, κάθε ένα από τα
οποία ταιριάζει απόλυτα με
τις ανάγκες (αλλά και δυνατότητες) του εγκεφάλου
σας. Τα παιχνίδια του έχουν προετοιμαστεί μετά από συνεργασία με πάνω
από 40 πανεπιστήμια στον κόσμο!

νας υγιής εγκέφαλος είναι αυτός
που έχει άριστη μνήμη. Αυτό επιχειρεί να κάνει το συγκεκριμένο
app μέσα από ένα ευρηματικό
μενού που επιτρέπει τον συναγωνισμό μεταξύ φίλων, ενώ διαθέτει
πάνω από 0 επίπεδα γνώσεων, 15 διαφορετικά παιχνίδια
που στοχεύουν στη βελτίωση της
λογικής, μνήμης, συγκέντρωσης,
αντίδρασης και ταχύτητας!

NeuroNation - Brain Training

Peak - Brain Games

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

€Δωρεάν
Η εφαρμογή ξεχωρίζει για τον αρκετά
υψηλό βαθμό δυσκολίας της, ειδικά για
τους παίκτες που θέλουν να… βάλουν
δύσκολα στον εαυτό τους. Τα παιχνίδια
της βασίζονται στην γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου, επιτρέπουν στον
«παίκτη» να εξασκήσει συγκεκριμένες
δυνατότητές του, βασισμένα σε ιατρικά
αποδεδειγμένα στοιχεία
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Η iStorm, o ειδικός της Apple, είναι κοντά
και στο

Η iStorm, η μοναδική αλυσίδα καταστημάτων Apple Premium
Reseller σε λλάδα και Κύπρο, στo πλαίσιo της καθιερωμένης
εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ενίσχυσε
το έργο του οργανισμού « αμόγελο του αιδιού», δωρίζοντας
ποδήλατα σε παιδιά. Οι εργαζόμε νοι της εταιρείας από τα
καταστήματα της θήνας, της εσσαλονίκης, της ευκωσίας
και της εμεσού, συγκεντρώθηκαν στο Μουσείο ορρέ στην
αιανία και με κέφι, χαρά και ομαδικό πνεύμα, κατασκεύασαν 10
ποδήλατα με σκοπό να δωριστούν στον οργανισμό « αμόγελο
του αιδιού». α ποδήλατα θα δοθούν σε παιδιά διάφορων
ηλικιών, συνεισφέροντας έτσι στη προσπάθεια του οργανισμού
να προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε παιδιά που το
έχουν ανάγκη. Με δέσμευση στις αρχές της ιώσιμης νάπτυ ης,
ο μιλος uest στηρίζει ενεργά το έργο οργανώσεων και φορέων
που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα τα παιδιά και
στο ίδιο πνεύμα, η iStorm φροντίζει να αυ άνονται τα παιδικά

χαμόγελα. « ο αμόγελο του αιδιού» ιδρύθηκε το 199 από
τον 10χρονο νδρέα ιαννόπουλο, ο οποίος λίγο πριν φύγει
από τη ζωή ε έφρασε στο ημερολόγιό του την επιθυμία να
δημιουργηθεί ένας σύλλογος για να έχουν όλα τα παιδιά όσα
ο ίδιος είχε απλόχερα αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον, σεβασμό.
ο όνειρο του 10χρονου νδρέα έγινε πραγματικότητα και
σήμερα ο Οργανισμός « ο αμόγελο του αιδιού», έχοντας
αναγνωριστεί διεθνώς, με όραμα το αμόγελο κάθε παιδιού,
υλοποιεί πανελλαδικά,
ημέρες το χρόνο,
ώρες την
ημέρα, αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις για την πρόληψη
και αντιμετώπιση συγκεκριμένων φαινομένων που απειλούν τα
παιδιά. Μέχρι σήμερα « ο αμόγελο του αιδιού» έχει στηρί ει
περισσότερα από 1. 00.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. αιδιά
θύματα κάθε μορφής ίας, αιδιά θύματα αφάνισης, αιδιά
με προβλήματα γείας, αιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να
βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, έχουν βρει λύση.
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Η

ένα βήμα πιο κοντά στο 5G

Μνημόνιο για την ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου 5G στην αλαμάτα υπέγραψαν την Παρασκευή ο ήμαρχος της πόλης Παναγιώτης ίκας και ο
ενικός ιευθυντής Στρατηγικής της WIND Αντώνης Τζωρτζακάκης. Το
μνημόνιο είναι το δεύτερο βήμα για την υλοποίηση πιλοτικού δικτύου
5G στην πόλη καθώς είχε προηγηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο υπογραφή αντίστοιχου μνημονίου με τον ενικό ραμματέα Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων Βασίλη Μαγκλάρα. Στόχος της WIND ως ανάδοχος
του έργου είναι, με την αρωγή του ήμου, να ξεκινήσει άμεσα τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες προκειμένου το καλοκαίρι να λειτουργήσει το
πιλοτικό δίκτυο στην πόλη της αλαμάτας δίνοντας την ευκαιρία στους
πολίτες, πρώτοι, να διαπιστώσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το
5G. «Η αλαμάτα καινοτομεί στον ψηφιακό τομέα εδώ και χρόνια, διότι
έχουμε συνείδηση πως είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση
ψηφιακών υποδομών, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των
πολιτών στην εργασία και την καθημερινότητά τους μέσα από ευρυζωνικά δίκτυα και ασύρματες επικοινωνίες. Η προσπάθειά μας αναγνωρίζεται και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη βράβευση του
ήμου αλαμάτας με τη διάκριση της « ξυπνης Πόλης», είπε μεταξύ
άλλων ο ήμαρχος αλαμάτας Παναγιώτης ίκας. «Η εγκατάσταση
πιλοτικού δικτύου ασυρμάτων τηλεπικοινωνιών 5G από τη WIND φέρνει
την αλαμάτα στην παγκόσμια πρωτοπορία, ανοίγοντάς της διάπλατα
τους «αυτοκινητοδρόμους» για την επικοινωνία του 21ου αιώνα, που
είναι ψηφιακοί. Τις εφαρμογές ακόμη και οι ειδικοί δυσκολεύονται να
τις φαντασθούν. Ευχαριστώ το πουργείο ηφιακής Πολιτικής και τη

WIND για τη συνεργασία και αναμένω τις εφαρμογές του δικτύου 5G, που
θα προσδώσουν πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις μας,
θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες και τη λειτουργία του ήμου αλαμάτας
και θα αποδώσουν καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες». Τα δίκτυα
πέμπτης γενιάς μπορούν να φέρουν καλύτερη ποιότητα τηλεπικοινωνιών,
μεγαλύτερη χωρητικότητα, υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και
να συντελέσουν ουσιαστικά στην υλοποίηση όλων αυτών των εφαρμογών
που μετατρέπουν μία πόλη σε «έξυπνη».
«Η WIND στηρίζει την πρωτοβουλία της πολιτείας να γίνει η Ελλάδα πρωτοπόρος στην υιοθέτηση των δικτύων 5ης γενιάς και δεσμευόμαστε να
επενδύσουμε στην ανάπτυξη του 5G, όπως επενδύουμε και στα δίκτυα οπτικών ινών ώστε να δημιουργήσουμε τις υποδομές του μέλλοντος. Το 5G θα
αλλάξει την καθημερινότητα μας τόσο ατομικά όσο και σε επίπεδο πόλεων
αφού άνθρωποι, περιβάλλον, αντικείμενα, μηχανές θα είμαστε όλοι συνδεδεμένοι σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ενικός
ιευθυντής Στρατηγικής της WIND Ελλάς, Αντώνης Τζωρτζακάκης. «Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για μας ότι αναπτύσσουμε πιλοτικό 5G στην αλαμάτα,
έχοντας εξαιρετική συνεργασία με τον ήμο, διότι με την νέα τεχνολογία θα
συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ανάπτυξης που ήδη σημειώνει η πόλη
καθώς η τοπική επιχειρηματική κοινότητα είναι πολύ δραστήρια - ιδίως στον
τομέα του τουρισμού αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή. Το 5G μπορεί
να μεταμορφώσει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας και έχουμε όλες
τις προ ποθέσεις για να αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία».
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MWC 2019: στον απόηχο της
μεγάλης έκθεσης

Στο προηγούμενο τεύχος κάναμε απλά… υποθέσεις για το τι θα δούμε στη Βαρκελώνη και είναι γεγονός
πως μετά τη φετινή έκθεση, οι προσδοκίες μας ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, χάρη στα εντυπωσιακά,
νέα μοντέλα που είδαμε αλλά και τις «ηχηρές» παρουσίες εντός και εκτός του εκθεσιακού κέντρου! Πολλές
οι «υποψηφιότητες» για τη συσκευή που κέρδισε περισσότερο τις εντυπώσεις και το ερώτημα απλό: τί ήταν
αυτό που ξεχώρισε, κατά τη γνώμη σας, στο MWC 2019;

Τί μας «μένει» από το φετινό MWC, σε επίπεδο συσκευών; Σαφώς η νέα κατηγορία
των foldables που τώρα «ανατέλλει» και μένει να δούμε αν τελικά θα στεριώσει στην αγορά. H σαφής και καθολική άνοδος όλων
των κατασκευαστών που πλέον παρουσιάζουν ώριμα μοντέλα, χωρίς «θυσίες» στο
βωμό της χαμηλής τιμής. Και τέλος, η έλευση του 5G, που όμως ήρθε κυρίως….
στα χαρτιά. Το να έχεις μια «5G-ready» συσκευή σου σε ένα booth με 100 άλλα προϊόντα, μάλλον δε δικαιολογεί ένα τεράστιο,
φωταγωγημένο «5G» logo στην είσοδό του.
Ναι, το 5G θα ανοίξει νέους τεχνολογικούς
δρόμους (ή μάλλον… αυτοκινητόδρομους)
και θα επιτρέψει τη δημιουργία συσκευών
και υπηρεσιών που θα αλλάξουν άρδην τις
ζωές μας, αλλά ακόμα και σήμερα, βρισκόμαστε στο «θα». Οι υποδομές είναι υπό ανάπτυξη ή ακόμα χειρότερα, σε ορισμένες
περιπτώσεις… υπό διαβούλευση, ενώ σε
consumer επίπεδο, ένα 5G modem ή ένα
5G smartphone, τα οποία είδαμε να κατακλύζουν την έκθεση, δε μπορούν να προσφέρουν τίποτα στους χρήστες.

Δημήτρης Σκιάννης

Ζήσαμε φέτος ένα Mobile World Congress
που μπορεί να μην είχε πολλά προϊόντα, είχε όμως ενδιαφέροντα προϊόντα.
Και σίγουρα ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε τα
foldables. Μπορεί, προς το παρόν, να είναι
ακόμη σε περίοδο δοκιμών, να ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν σε πολύ υψηλές τιμές και πολλοί να αναρωτιόμαστε αν τελικά
θα έχουν χρηστικότητα, ωστόσο είναι ένα
τεχνολογικό breakthrough που σίγουρα θα
μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια...

Χριστίνα Κιτσάτη
Παρακολουθώντας τα δύο προηγούμενα
MWC από κοντά, η αίσθηση που μου είχε
δημιουργηθεί είναι ότι η mobile τεχνολογία είχε κορεστεί, καθώς έδειχνε να πλέει σε
στάσιμα νερά, με την καινοτομία να… αγνοείται. Το θετικό είναι ότι με την έλευση του
5G, οι κατασκευάστριες εταιρείες είναι εμφανές ότι είναι διατεθειμένες να κάνουν το επόμενο βήμα προς τα εμπρός και σίγουρα
το MWC 2019 φέτος προσφέρεΤο φετινό
MWC είχε πολλές ευχάριστες εκπλήξεις, με
κυριότερη σαφώς το Mate X της Huawei, το
οποίο απέδειξε ότι η εποχή των foldables εί-
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ναι πλέον πολύ κοντά… Πέραν όμως της
πρωτοποριακής συσκευής της Huawei, υπήρξαν και άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις και σίγουρα μία εξ’ αυτών ήταν το
Nokia 9 Pureview, η νέα ναυαρχίδα της ιστορικής εταιρείας, η οποία δεν φέρει ούτε
δύο, ούτε τρεις άλλα… πέντε κάμερες στο
rear τμήμα της.
Πέτρος Κυπραίος
Σε κάθε MWC, ο φόβος μου είναι ότι θα
δούμε απλά βελτιώσεις υπαρχουσών τεχνολογιών και όχι καινοτομίες. Ευτυχώς αυτή
τη χρονιά τα πράγματα εξελίχθηκαν θετικά, και εμφανίστηκαν σε περίοπτες θέσεις
τα πρώτα foldables. Το σημαντικότερο είναι
ότι έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος για έναν ακόμη επαναπροσδιορισμό του κινητού τηλεφώνου. Πιστεύω ότι οι δυνατότητες που
υπόσχεται η ευλυγισία μίας συσκευής, είναι
τόσο πολλές, που θα χρειαστεί καιρός έστω
για να τις φανταστούμε μόνο. Ίσως μάλιστα οι μελλοντικά πιο ώριμες εκδόσεις των
foldables να φέρουν πλήρη σύγκλιση στις
αγορές των smartphones και tablets.

Δημήτρης Θωμαδάκης

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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Στο στόχαστρο της ΕΕΤΤ φαίνεται ότι βρέθηκε η Victus, εταιρεία που έχει συσταθεί
τον Μάρτιο του 2014 από τις Vodafone και Wind.
Σκοπός ίδρυσης της Victus, ήταν η κοινή χρήση του δικτύου κινητής επικοινωνίας
2G 3G των δύο εταιρειών, κυρίως στην περιφέρεια και σε κάποια τμήματα αστικών
περιοχών.
Απ ότι φαίνεται η συνεργασία των κόκκινων και των μπλε, με όχημα τη Victus, έχει
άτυπα επεκταθεί και στο 4G, κάτι που, όπως δείχνουν τα πράγματα, οδήγησε την
Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών να τους αποστείλει κλήση σε
ακρόαση. Summum us, summa in uria ή αν προτιμάτε στα ελληνικά «υπέρτατη δικαιοσύνη, υπέρτατη αδικία»!
Βέβαια όλα τα παραπάνω τα γνωρίζουμε ανεπίσημα, καθώς δεν έχει γίνει επισήμως
γνωστό το σκεπτικό της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, ενώ ούτε οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες είχαν λάβει στα χέρια τους επαρκείς λεπτομέρειες.
Η ίδια η ΕΕΤΤ έχει επιλέξει τον τελευταίο καιρό να διακόψει κάθε απευθείας επαφή
των ανωτάτων στελεχών της με εκπροσώπους των ΜΜΕ, κάτι που δεν έχει συμβεί
ποτέ ως τώρα σε καμία από τις διοικήσεις που έχουν περάσει στην ανεξάρτητη Αρχή.
Ευελπιστούμε η επιλογή της αποξένωσης της διοίκησης, ενός τόσο νευραλγικού
θεσμού, σε μία τόσο ταχέως κινούμενη αγορά, και μάλιστα εν όψει ενός ακόμη τεχνολογικού άλματος, να οφείλεται σε παράλειψη και να μη γίνεται σκόπιμα, γεγονός που
θα διαφανεί από την ενδεχομένως πιο… «Glasnost» συμπεριφορά που ευελπιστούμε
ότι θα δούμε από την ΕΕΤΤ στο μέλλον.
Η λογική της «εν κρυπτώ» προσέγγισης πρέπει να γίνει σύντομα παρελθόν, αφού είναι
δεδομένο ότι ο εγγυητής της αγοράς δεν μπορεί παρά να είναι διαφανής σε επίπεδο
επικοινωνίας και πληροφόρησης.
Εν κατακλείδι, για τις ρυθμιστικές αρχές ισχύει η αυτό που είπε ο ούλιος Καίσαρ για
τη 2η σύζυγό του ότι δηλαδή δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια…
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πιο επαναστατική αλλαγή στον ο αι να εν α προ λ ει
απ την τεχνολογία αλλά απ μια καινούργια αντίλη η για
το τι σημαίνει να είσαι άν ρ πος. Η
συν ύασε
τα παραπάν με ι ανικ τρ πο προσ ροντας τεχνολογία
με αν ρ πινο πρ σ πο και μπαίνει υνατά στο ρ μο του
με σκοπ να απλ σει το
τ ν υπηρεσι ν της να προσελκύσει
ν ους συν ρομητ ς και να ε εί περισσ τερο με τους υπάρχοντες.
Η σειρά
επιτρ πει στους καταναλ τ ς να συν ουν
συμβατ ς συσκευ ς απλά και γρήγορα με την παγκ σμια
πλατ ρμα
της εταιρείας χρησιμοποι ντας τη ν α
στε να τις ιαχειρίζονται
απ τα κινητά τους τηλ
να μ σα απ την ε αρμογή
.
είναι νας εναλλακτικ ς τρ πος σύν εσης υπν ν συσκευ ν
που καταργεί την ανάγκη για
ή
. Η λογική είναι οι συσκευ ς

να είναι συν εμ νες χ ρίς περιορισμούς εμβ λειας η ακ μα και εκτ ς
οικιακού περιβάλλοντος. υτ είχνει και το πακ το τ ν υπηρεσι ν
και
που π ς λ νε τα ον ματα τους παρ χουν υπηρεσίες
εντοπισμού και επικοιν νίας σε μικρά παι ιά ηλικι μ νους αυτοκίνητα
και κατοικί ια. σ της
ε αρμογής παρ χει την επιλογή ύρεσης
υτοκινήτου με την οποία οι ο ηγοί μπορούν να εντοπίσουν που βρίσκεται
το αυτοκίνητο τους να λάβουν ο ηγίες για το π ς α τάσουν εκεί να
ουν πλήρες ιστορικ τ ν ια ρομ ν και τον τρ πο που ο ήγησαν το οποίο
απεικονίζεται με το
. λος χάρη στη λειτουργία
σε περίπτ ση ατυχήματος ε ει ικευμ νοι εκπρ σ ποί της
επικοιν νούν με τον χρήστη του
για να επιβεβαι σουν τι είναι
καλά στην υγεία του.

Η αγορά αυτή την εποχή κάνει focus στην κατάθεση του νομο
ο για να κάνει ανάσταση και να προχωρήσει απρόσκοπτη στα επενδυτικά της πλάνα.

Να δείτε που του χρόνου θα πάρουν βραβείο
ΚΑ για τα λευκά, τα οποία ακούγεται ότι θα ξεκινήσουν από κα α μα α και με μία ιδιαίτερα μεγάλη επένδυση που ξεπερνά τα 35 μύρια!

Για την ώρα βέβαια διανύουμε την περίοδο της
ά η
αρακο
με νηστεία και προσευχή, αλλά που θα πάει Δεν θα ακούσουμε
το « δού ο Νίκος Παππάς έρχεται εν τω μέσω
της Βουλής»

Παρεμπιπτόντως, φέτος έχουν γενέθλια και
κλείνουν τα
ρ νια. Να τα χιλιάσουν, γιατί σαν χθες μας φαίνεται που ξεκίνησε ο Γιώργος το Πλαίσιο στη Στουρνάρα…

ΟΤΕ και Πλαίσιο βραβεύθηκαν στα o
της Eurobank. Μας άρεσε η οικογενειακή φωτό που ανέβασε ο Κώστας σε μία
προσέγγιση «σήκωσε το, το τιμημένο…».
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Το μυστικό της επιτυχίας τους, σύμφωνα με τη
στήλη, είναι ότι κατάλαβαν από νωρίς ότι «είναι το α ιο που αλλάζει με κάθε τεχνολογία, κι όχι μόνο η εικόνα της τεχνολογίας μέσα
στο πλαίσιο…».
Χρονιά ορόσημο και με ιδιαίτερο δυναμισμό,
ήταν το 2018 για τη p
, όπου σημείωσε τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία της.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στο συνολικό της τζίρο,
τα ρ α ημο ο συμμετείχαν μόλις σε ποσοστό , ενώ το ένα 10 προήλθε από έργα στο εξωτερικό.

in
έχουν αλλάξει και στη no o, όπου
από το thinkpad ετοιμάζονται να περάσουν στο…
thinkbig! Για την ώρα κάνουν ασκήσεις Yoga για
να αποκτήσουν ευλυγισία, αλλά οσονούπω να
περιμένετε δυναμικά πράγματα!

Η βασική αιτία για όλα αυτά, είναι ότι πήγαν νωρίς στο μετασχηματισμό της εταιρείας και τον
έκαναν πολύ επιτυχημένα! Τώρα λένε ότι δεν
είναι systems integrator, αλλά i i in
o

Δύο νέα προγράμματα θ ο α
ο εργαζομένων ανακοίνωσε ο ΟΤΕ, τόσο για προσωπικό που βρίσκεται κοντά στην συνταξιοδότηση,
όσο και για νεότερους υπαλλήλους.

εωρήστε ότι αυτή η προσέγγιση εκφράζει
απλά το mindset, γιατί όπως και να ονομάσεις την επιτυχία σου το ίδιο είναι!

Μιλώντας για αποχωρήσεις, μετά την αποχώρηση
του Αντώνη από τη Wind, η αποχώρηση του Κ α Καρα ω άκη από την lympia μετά από 22
χρόνια, ήταν ίσως το γεγονός της εβδομάδας.

τών είναι διπλάσιες από αυτές που δίνει η Gfk.
Αναμένουμε την απάντηση της τελευταίας…

Ακούστηκαν διάφορά για διαφωνίες, Media Markt,
κλπ., όπως ακούγονται από τις εκπομπές του άιο Αρ ύ α, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις.

Με ταχύ ρυθμό τρέχουν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες - το ρυθμό των οποίων αν κρίνουμε από
το γεγονός ότι σύμφωνα με έρευνες είμαστε την
η θέση στην Ευρώπη σε καινοτομίες σύμφωνα
με στοιχεία της Eurostat μάλλον αφομοιώνουμε.

Στην πράξη είναι ένα
ού ινο ια ύ ιο, αν και
ούτε έτσι μπορείς να το χαρακτηρίσεις, αφού
παραμένει μέτοχος, μέλος του ΔΣ και θα συμμετέχει ενεργά σε αρκετά pro ects.

Το trend του 5G έχει γίνει commodity για τα
καλά, και αρχής γενομένης μέσω πιλοτικών
προγραμμάτων, θα μπει στη ζωή μας δυναμικά από το 2020.

Η Visa δημιουργεί κέντρο καινοτομίας στην Αθήνα! Μέσα πάμε καλά!!!

Αλλά και έξω πάμε καλα Η ut There Media
έκλεισε μεγάλη δουλειά με την MTN και έχει
πλέον πολύ δυνατή παρουσία στην Α ρικ .
E, βέβαια με δεδομένες τις ικανότητες, τη
εμπειρία, των γνωριμιών στα funds και του
νού
ναμι μού του, δεν θα αποτελέσει έκπληξη και οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα… Ίδωμεν!
Εξοικονόμηση κόστους από 65 μέχρι 6 είναι δυνατή να επιτευχθεί εφόσον κατά τη σχεδίαση ενός δικτύου FTTH υπάρχει πρόβλεψη
για ένα δίκτυο FTT-5G, σύμφωνα με μελέτη του
FTTH ouncil Europe.
Αξίζει τον κόπο να τη δει κανείς σοβαρά, στη
χώρα που σκάβουμε 3 και 4 χαντάκια για οπτικές ίνες στον ίδιο δρόμο. Στη εκπόνηση της μελέτης υπάρχει και ελληνικό χρώμα αφού συμμετείχε και ο καθηγητής ιάννη
μκο ! ξω
πάμε καλά…
Αυτό άλλωστε πιστεύει και η MLS, που έμαθε
άπταιστα σερβικά στην MAI , και την έστειλε
για μετεκπαίδευση στη ρ α. Να δείτε που
θα επιστρέψει με άριστα και πολλές, πολλές
πωλήσεις!
Ο α η ωρ ο τάραξε τα νερά με ένα post
για τις πωλήσεις κινητών μέσα από το Skroutz.
Στην ουσία βγάζει ότι οι online πωλήσεις κινη-

Και επειδή ουδείς ρο η δεκτός εν τη πατρίδι αυτού… δεν παίζουν καθόλου στην Ελλάδα.
Λέγεται ότι στην Κο μο ν ούρο υπήρξε «ενόχληση» για τη συνέντευξη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ.
Και εμείς ενοχληθήκαμε από την απρέπεια, να
μην κληθούν ελληνικά μέσα πλην ενός, αλλά μήπως ο κ. Μασσέλος έχει και κάποιες διεθνείς
υποχρεώσεις ως αντιπρόεδρος του
Στο φινάλε και η αν ι ρο ρ α προβολή της
χώρας μας είναι… Μπορεί να έγινε λοιπόν κάτι με λάθος τρόπο, αλλά ήταν σωστό ότι έγινε!
Σε «B» από «B-» αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της μητρικής εταιρείας της Wind
Ελλάς, rystal Almond, η i
in … Άξιον και δίκαιον!
Μέσω του o o i
15.000 νοικοκυριά
και επιχειρήσεις σε περιοχές των δήμων εσσαλονίκης και Καλαμαριάς έχουν πλέον πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες Internet 100
200 Mbps, με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε 1Gbps.

Τελικά, το νέο μοντέλο θέλει να πετυχαίνουν
εταιρείες που ξεκίνησαν από την
ά α, απασχολούν λληνες, αλλά δεν έχουν πωλήσεις
στην Ελλάδα!!!
Μήπως είναι ώρα να κάνει κάτι το ο ρ ο για
την ελληνική παραγωγή Μήπως πρέπει να δοθούν κίνητρα στις εταιρείες για να στηριχθούν
οι ελληνικές εταιρείες.
α ήταν πιο μεγάλη και πιο ουσιαστική απόφαση από την -πολύ σωστή- εθνική συμμετοχή στο MWC.
Η Huawei ανακοίνωσε ότι ρο ύ ι ικα ικά
κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, καταθέτοντας
προσφυγή για τη συνταγματικότητα του Εδάφιου 88 του NDAA.
Μετά από δέκα χρόνια εμπειρίας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, ο φίλος Πάρης Κορωναίος μεταπηδά στον κλάδο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Προφανώς κατάλαβε που είναι τα λεφτά.
Καλή επιτυχία!
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Τα δίκτυα κινητής ευρυζωνικότητας 5ης γενιάς βρέθηκαν
στο προσκήνιο της επικαιρότητας από τις 25 ως τις 28
εβρουαρίου, λόγω της διοργάνωσης ενός από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα συνέδρια παγκοσμίως στον τομέα
των Τηλεπικοινωνιών, το MW . λες οι μεγάλες εταιρείες
(πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κατασκευαστές
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού αλλά και νεοφυείς εταιρείες), καθώς και μέλη παγκόσμιων οργανισμών (π.χ. GSMA,
IT , ΕΕΕ, BBF, NGMN, 5G-PPP, κτλ.) με αντικείμενο την
τυποποίηση προτύπων για τις νέες σχετικές τεχνολογίες,
συμμετείχαν στις εργασίες του MW 1 στην Βαρκελώνη.
Μαζί τους βρέθηκαν και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας
που καθορίζουν την πολιτική, σε Παγκόσμιο, Ευρωπα κό, και
Εθνικό επίπεδο, στο νευραλγικό αυτόν τομέα της οικονομίας,
που σίγουρα απαρτίζει ένα βασικό μοχλό για την οικονομική
ανάπτυξη και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Την
προσοχή των συμμετεχόντων προσέλκυσαν σίγουρα οι
εντυπωσιακές νέες συσκευές κινητής ευρυζωνικότητας
(smartphones) που ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν από
τους κολοσσούς του τομέα αυτού (π.χ. Huawei, Samsung),
με επίκεντρο τις πρωτοποριακές συσκευές αναδιπλούμενης
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οθόνης (foldable-screens). Βεβαίως, αυτός ο εξοπλισμός
που βρίσκεται στα χέρια των καταναλωτών, είναι ιδιαίτερα
σημαντικός για την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες που
μπορούν να υποστηρίξουν τα νέα δίκτυα 5G. Παρ όλα αυτά,
η ουσία των συζητήσεων και το επίκεντρο της προσοχής, θα
πρέπει πρωταρχικά να βρίσκεται στις υποδομές των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων που πρέπει να υλοποιηθούν
σύντομα ανά την φήλιο, αλλά και στην χώρα μας. Τα δίκτυα
5G υπόσχονται να παρέχουν ουσιαστικά ταχύτητες παρόμοιες με αυτές των οπτικών ινών στα σταθερά δίκτυα. στόσο,
για να επιτευχθούν αυτές οι ταχύτητες σε χρήστες κινητής,
θα πρέπει πρώτα να εγκατασταθούν πολλοί περισσότεροι
σταθμοί βάσης και να διασυνδεθούν μεταξύ τους με δίκτυα
οπτικών ινών. Αποτελέσματα σχετικών μελετών για τη βέλτιστη ανάπτυξη αυτών των υποδομών, στις οποίες είχα την
τιμή να συμμετέχω, παρουσιάστηκαν στα κορυφαία διεθνή
συνέδρια F και FTTH ouncil Europe μέσα στον Μάρτιο,
σε ένα ακροατήριο εξειδικευμένων στελεχών της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Ο τρόπος αξιοποίησης του διαθέσιμου
ραδιοφάσματος και ανάπτυξης των σχετικών υποδομών (π.χ.
κεραιοσυστήματα και ζεύξεις οπτικών ινών), με τρόπο που

θα επιτρέπει μελλοντικά την αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία των δικτύων 5G, είναι πρωταρχικής σημασίας. Αν δεν
εγκατασταθούν αυτές οι υποδομές εγκαίρως, και με τρόπο
που δεν θα θέσει σε κίνδυνο την κερδοφορία των σχετικών
επενδύσεων, (οι οποίες μπορούν να γίνουν αποκλειστικά
από ιδιώτες επενδυτές αλλά και μέσω σύμπραξης του Δημόσιου και του διωτικού τομέα - Public Pri ate Partnership),
είναι αμφίβολο πόσο σύντομα θα μπορέσουν οι πολίτες να
απολαύσουν τις νέες υπηρεσίες αλλά και πως θα μπορέσουν
να επωφεληθούν εγκαίρως από την διαθεσιμότητα τους
άλλοι τομείς τις οικονομίας (πέραν της υχαγωγίας Διασκέδασης που εν πρώτοις απασχολεί τους καταναλωτές). Αν
δεν εξασφαλιστούν κίνητρα και τρόποι για την διευκόλυνση
των επενδύσεων, νέες πηγές χρηματοδότησης για την
ανάπτυξη των υποδομών 5G, αλλά και νέες πηγές εσόδων
που μπορούν να προέλθουν από άλλους καθετοποιημένους
τομείς της οικονομίας (όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, η
υγεία, η ναυτιλία, ο τουρισμός, κ.ά.), για την αποπληρωμή
των επενδύσεων που απαιτούνται, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος τα δίκτυα 5G και ότι αυτά υπόσχονται επί χάρτου,
να μην μπορέσουν ποτέ να φθάσουν στην υλοποίηση των

στόχων τους, με τη χώρα μας να παραμένει για ακόμη μια
φορά ουραγός στις εξελίξεις και στην Ευρωπα κή κατάταξη.
ιο ρα ικ
Ο Δρ. ωάννης Τόμκος ειδικεύεται στο αντικείμενο των
τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) και
πιο συγκεκριμένα στα Ευρυζωνικά Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών.
Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή (Ph.D.) και τις
μεταπτυχιακές του σπουδές (M.Sc.) στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και τις προπτυχιακές του σπουδές
(B.Sc.) στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει πρόεδρος κορυφαίων διεθνών επιτροπών, σύμβουλος
επιχειρήσεων και οργανισμών, ενώ έχει εκτενέστατο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, έχοντας συγγράψει συνολικά
περισσότερες από 600 ερευνητικές εργασίες. χει βραβευτεί το 201 στο συνέδριο Info om World για τη 10ετή του
προσπάθεια να εισαχθούν τεχνολογίες οπτικών ινών στα
δίκτυα πρόσβασης στην Ελλάδα, αλλά και για τις πρωτοποριακές του ερευνητικές συνεισφορές στο αντικείμενο αυτό
σε διεθνές επίπεδο.
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Marcin Glogowski
Κ

Δ

Κ

Κ

Α Α

Κ

Οι πλ ο συ ο λόγοι για τους οπο ους οι λλη ες ρ στού ρήματα σε φιλικά και
συγγε ικά πρόσ πα ε αι η ε όφληση λογαριασμώ για οικιακ ς δαπά ες για α κά ου
δώρο α ρηματικό ποσό και για α αγοράσου
α δώρο ροκειμ ου α δώσει
λύση στις οφειλ ς μικροποσώ
α συ ό πρό λημα τη σημερι ή επο ή η
επ κτει ε τη δ ρεά υπηρεσ α διαπροσ πικώ πληρ μώ
σε 5 ευρ πα κ ς
ώρες συμπεριλαμ α ομ ης της λλάδας Ο
G
ε ικός ιευ υ τής
της
για τη ε τρική και ατολική υρώπη μ λησε στο
για τη επ κταση
της ε λόγ υπηρεσ ας και στη ώρα μας αλλά και για το π ς προσεγγ ζει η
τη
ελλη ική αγορά ηλεκτρο ικού εμπορ ου



Συνέντευξη στον
Αν ρ α Καραν νη

. .: ια οιο
ο η
ηνικ α ορά ρ κ αι η ά
ι ρο ραι η
η
M.G.: Η Ελλάδα είναι μια σημαντική αγορά για εμάς, για
πολλούς λόγους. Στόχος μας για την Ελλάδα, αλλά και
για την ευρύτερη περιοχή, ήταν να διασφαλίσουμε ότι οι
υπηρεσίες μας θα διατίθενται στους καταναλωτές, τόσο
για εγχώριες, όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές και
είμαστε ευτυχείς που έχουμε κάνει ήδη πολύ σημαντικά
βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σήμερα η PayPal διαθέτει περισσότερους από μισό εκατομμύριο ενεργούς
χρήστες στην Ελλάδα, και αποτελεί μια από τις βασικές
μεθόδους πληρωμών για τους λληνες καταναλωτές, για
υπηρεσίες όπως το ταξί, η διανομή φαγητού, τα εισιτήρια
τρένων και αεροπορικά, η κινητή τηλεφωνία κ.α. Ευελπιστούμε να επεκτείνουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας, και
παράλληλα να εμφυσήσουμε το αίσθημα της ασφάλειας και
της εμπιστοσύνης στους λληνες καταναλωτές, σε τοπικό
και διεθνές επίπεδο.
I.C.: Α ο ούν οι η κ ρονικ α ορ μ ω ορη ν
κ
ν μια αν ρ μ νη ά η
M.G.: Ναι, απολύτως. Οι αγορές μέσω κινητών συσκευών
αυξάνονται διαρκώς και αποτελούν πλέον σχεδόν το μισό
όγκο από το σύνολο των συναλλαγών σε ορισμένες αγορές,
στις πλέον πυκνοκατοικημένες χώρες του κόσμου (53
στην Κίνα, 48 στην νδία και 45 στις ΗΠΑ). Με εξαίρεση
την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, οι αγορές μέσω
κινητών συσκευών αποτελούν το 30 ή και περισσότερο
του συνολικού όγκου πληρωμών ανά τον κόσμο. Αυτή η
τάση παρατηρείται και εσωτερικά, με το συνολικό όγκο
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω PayPal
να αυξάνεται από 1 που ήταν το 2010, σε 40 σήμερα.
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Παρόμοια είναι η τάση που παρατηρείται και στην Ελλάδα,
καθώς η ελληνική αγορά του m-commerce τρέχει με μέσο
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 33 έναντι 14 του παραδοσιακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον, σύμφωνα με την
ετήσια έρευνα της PayPal που διεξήχθη με την IPS S,
ένας στους τέσσερις (25 ) λληνες χρησιμοποιεί τα
smartphones ή τα tablets τους για αγορές από ξένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι
σήμερα οι καταναλωτές θέλουν να κάνουν τα πάντα εν
κινήσει να κάνουν ψώνια, να παρακολουθούν ταινίες, να
ακούν μουσική και να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτήν την
ανάγκη. Αυτός ήταν άλλωστε ένας από τους λόγους για
τους οποίους επεκτείνουμε την δωρεάν υπηρεσία μας
P2P σε 25 ακόμη αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. έλουμε να κάνουμε τις καθημερινές συναλλαγές
μεταξύ φίλων και συγγενών ακόμα πιο εύκολες.

Η ελληνική αγορά
ηλεκτρονικού
εμπορίου βασίζεται
στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
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ΤΗ
Σ

INTERVIEW

ΗΣΗ

σον α ορ
ευρ

Η

Τ

Σ

Τ

Τ

Σ

ίλους και συγγενείς οι λληνες δανεί ουν κατ μέσο όρο
χρ στούν
ευρ και τους ο είλουν επίσης
ευρ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΕΩΣ
Σ
ΤΗ

Σ

Η

Σ

Σ
ΗΣΗ Τ

Η

Σ

Σ

ΣΤ

Τ
Σ

Τ

Τ
Τ

ΗΣ
ΗΤ

Σ

Το 19,9% συμ νεί π ντοτε το χρονικό δι στημα
εντός του οποίου πρέπει να ε ο ληθεί το ποσό

Το 33,6% λαμ νει την από αση να μην
δανείσει αν χρήματα στο μέλλον

Το 14,60% ορί ει τις περισσότερες ορές μια
συγκεκριμένη προθεσμία

Το 27% έκανε υπενθύμιση από κοντ στον
δανει όμενο όταν συναντήθηκαν

Το 9,70% ορί ει μερικές ορές μια προθεσμία
ε αρτ ται από το σε ποιον δανεί ουν χρήματα

Το 15,20% επικοιν νησε με τον δανει όμενο
για να του υπενθυμίσει τα χρ στούμενα π χ
τηλε νικ μέσ μηνύματος

Τ

ΗΣ

Τ

Σ

Σ
ΣΤΣ

Η

Σ
ΣΤ

9,4%

7,3%

7,2%

ι προμήθειες ή οι έ τρα
χρε σεις που ενέχουν οι
πληρ μές σε οικονομικ
ιδρύματα

Η δυσκολία προσ πικής
συν ντησης ε αιτίας της
μετα ύ τους απόστασης

Η προσ ρινή έλλει η μετρητ ν
και η αδυναμία εύκολης
πρόσ ασης σε Τ κ α

Σ

έχουν την επιλογή πληρωμής για την αγορά τους στο τοπιI.C.: οι
ναι οι ν θ ι ων
νων κα ανα ω ν
τους νόμισμα,
ενώ έξι στους
δέκανελέγχουν την ισοτιμία
ι α ορά ο ν και ι οΗ PayPal
ούν α και
ρο
ν
α
ορ
λανσ ρει μια δ ρε νκό
υπηρεσία
διαπροσ
πικ
M.G.: Τα τελευταία χρόνια,πληρ
προτού
πραγματοποιήσουν
την
η συμπεριφορά
των
Ελλήνων
καμ ν
στην λλ δα για να λει τέλος στιςαγορά. Ανάλογες είναι και
προτιμήσεις των Ελλήνων, αφού το 51 δεν αισθάνεται
ταναλωτών διαμορφώνεται σε μεγάλο ποσοστό βάσει των
ο ειλές μικροποσ ν αν μεσαοισε
ίλους και συγγενείς
άνετα να πληρώνει σε ξένο νόμισμα και σχεδόν για τους
τιμών, κι όπως αποδεικνύει η πρόσφατη μελέτη μας με την
μισούς από αυτούς (48 ) το γεγονός και μόνο να βλέπουν
IPS S, οι μισοί λληνες καταναλωτές αναζητούν χαμηλόΣ
ΣΤ
Τ
Η
Τ
PAYPAL
ξεκάθαρα το κόστος αγοράς στο τοπικό νόμισμα ή και να
τερες τιμές ή εκπτώσεις σε online καταστήματα. Επιπλέον,
διατίθεται η ίδια η δυνατότητα πληρωμής σε αυτό, αποτελεί
δύο στους τρεις λληνες καταναλωτές (66 ) θα αγόραζαν
κίνητρο
για τις διασυνοριακές συναλλαγές.
περισσότερο από τοπικά ηλεκτρονικά καταστήματα αν το ατε βασικό
στε την ε αρμογή
δ ρε ώθησης
ν
μέσ
ή
Πρόκειται για ένα από τα «αγκάθια» που θα πρέπει ασφασυνολικό κόστος ήταν μικρότερο ή αν διασφάλιζαν δωρεάν
λώς να λάβουν σοβαρά υπόψη οι πωλητές.
μεταφορικά (65 ). Οι λληνες δίνουν επίσης προσοχή
ατήστε το κουμπί
στις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμών που προσφέρονται ποστολή χρημ τ ν
από τα ηλεκτρονικά καταστήματα και -όπως προκύπτει- το
I.C.: αρα ηρ αι ιαρκ α η ικ ά η η ρ η η2 των καταναλωτών που αγοράζουν online, ενδέχεται ισ γετερτην ηλεκτρονική
ι ν η διεύθυνση α
μ ρο και ι ιρ ι .
του παραλήπτη και επιλέ τε
να μην ολοκληρώσει την αγορά, αν δεν προσφέρεται η
ο ίλοιοή συγγενείς
ιά
προτιμώμενη από αυτούς μέθοδος πληρωμής.
M.G.: Η αλήθεια είναι ότι τόσο η ευρωπα κή όσο και η
ληκτρολογήστε το χρηματικό ποσό που
Από την άλλη, οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες προ όντων επιθυμείτε
ελληνική
αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στις
να στείλετε και θα αποσταλεί μεσα
που διαθέτουν λληνες έμποροι και προτιμώνται από
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες είναι πολύ δύδιεθνείς καταναλωτές, είναι αυτές που σχετίζονται με τα
σκολο και απαιτητικό να ανταγωνιστούν μεγάλες, ευρέως
ταξίδια, τα είδη ένδυσης,
τις
διαδικτυακές
υπηρεσίες,
τα
φίρμες. Κάπου εδώ, μπαίνει η PayPal. ΣτόΤ
Σ
ΤΗ
Τ αναγνωρίσιμες
Η
ΗΣ
ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τα καλλυντικά. Αξίζει να
χος μας είναι να παρέχουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσημειωθεί ότι το διασυνοριακό εμπόριο, που έχει αυξητικές
σεις ασφαλή πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία, χωρίς να
τάσεις, δεν αποτελεί απειλή, αλλά μια τεράστια ευκαιρία
χρειάζονται επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
για τους λληνες πωλητές. Το 2 των online αγοραστών
Με το συνδυασμό όλων των δυνατοτήτων που παρέχουμε,
παγκοσμίως, δεν ενδιαφέρεται σε ποια χώρα εδρεύει το
οι υπηρεσίες μας, είναι εξαιρετικά ισχυρές και δίνουν τη
ηλεκτρονικό κατάστημα,
εφόσον
η
προσφερόμενη
τιμή
δυνατότητα
για
διεύρυνση σε νέα κανάλια, επέκταση των
Τ
ΣΤ
Η
Τ
Η
Η
Τ
ΣΤ
Τ
Τ
Τ
Τ Σ
ΣΤ
Τ
Η
Τ
Δ
Τ
ΗΤΗΣ Τ
είναι καλή. Αυτό σημαίνει
πως
για
τις
ελληνικές
επιχειπροσφερόμενων
χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, αύξηση
ΗΣ Σ
Δ
Η
Τ
ΣΣ Τ
Σ
ΣΤ
Τ
Η Τ Σ
Σ
Η Τ
Δ
ρήσεις, υπάρχει ΤέναΤ πολύ
μεγάλο αγοραστικό
κοινό και
της
εμπιστοσύνης
των
καταναλωτών
και,
συνεπώς,
αύξηση
Σ
Σ
ΣΤ
Τ
Σ
Σ
Σ
ΣΤ
Σ Σ
Δ
ΤΗ
ΗΤΗ Σ Σ Σ Σ
Η
ΗΣ
Τ Σ
Σ
δυνητικοί πελάτες, εκτός της χώρας.
του
μεριδίου
αγοράς
των
εμπόρων.
Σ
Η
Τ
Η
ΣΗ
I.C.: Α ο
ανα α ικ αρά ον α ια μια η κ ρονικ
α ορά η μη ι ο
ηρωμ
ο ικ ν μι μα
M.G.: Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα μας, τρεις στους
τέσσερις καταναλωτές παγκοσμίως, θα προτιμούσαν να
Η έρευνα διε ήχθη από την

για λογαριασμό της

ια τους λληνες κατόχους λογαριασμού
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I.C.: ού α ο κο
η
κ α η η
ηρ α
ρω α κ
ρ
μ ρι αμ ανομ νη και η
ά α
M.G.: Με τη χρήση της δωρεάν υπηρεσίας P2P, δίνεται η

προκειμένου να αναλυθούν οι συνήθεις πρακτικές στη διαδικασία δανεισμού χρημ τ ν μετα ύ ιλικ ν και συγγενικ ν προσ π ν σε
η μετα ορ χρημ τ ν σε ευρ

εντός της λλ δας και του

είναι δ ρε ν

ε όσον δεν απαιτείται μετατροπή νομίσματος

αγορές

εύχρηστη δυνατότητα να μοιράζεστε με τους φίλους σας
λογαριασμούς για φαγητό, να συνεισφέρετε από κοινού
για ένα δώρο γενεθλίων ή να πραγματοποιείτε κρατήσεις
ξενοδοχείων για διακοπές, αποφεύγοντας τις λεγόμενες
«μικρές οφειλές». Κάθε φορά που θέλετε να σας ξεπληρώσουν ένα μικρό χρέος, μπορείτε απλώς να στείλετε ένα
αίτημα μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας της PayPal,
δωρεάν, μόνο με τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Εξ άλλου, δεν παίζει ρόλο αν χρησιμοποιείτε
χρήματα από το υπόλοιπο του PayPal λογαριασμού σας ή
από χρηματοδότηση μέσω κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού. έλουμε να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να σταματήσουν να χρησιμοποιούν
μετρητά, γι αυτό προσφέρουμε μια καλύτερη εναλλακτική
λύση. Η ηλεκτρονική αποστολή χρημάτων σε ευρώ, μέσω
της εφαρμογής PayPal, είναι πιο γρήγορη, πιο βολική και
δεν ενέχει πλέον καμία έξτρα χρέωση.
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σον α ορ
ευρ
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Σ ΣΤΗ
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Τ Σ

Σ

Τ

Σ

Τ

Τ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατεβάστε την εφαρμογή δωρεάν
μέσω App Store ή Google Play
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ
Πατήστε το κουμπί “Send money /
Αποστολή χρημάτων”
ΕΠΙΛΕΞΤΕ
Εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση
του παραλήπτη και επιλέξτε “Friends
or family / Φίλοι ή συγγενείσ”
ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ
Πληκτρολογήστε το χρηματικό ποσό που
επιθυμείτε να στείλετε και θα αποσταλεί άμεσα

I.C.: οι ά
καινο μ
ηρ
να αναμ νο μ
α
ην
ο
ύ μ ον
M.G.: Τα τελευταία χρόνια έχουμε εισάγει πολλές καινοτομίες σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης, και προφανώς
στην Ελλάδα, από την πλήρη εφαρμογή των υπηρεσιών
«Seller Protection» (Πρόγραμμα Προστασίας Πωλητή) και
« ne Touch», μέχρι και την τοπικοποίηση των βασικών
ιστοτόπων και εφαρμογών της PayPal. Βρισκόμαστε σε
διαρκή έρευνα, αναζητώντας και μαθαίνοντας τις ανάγκες
των πελατών μας, πωλητών και αγοραστών. Παρ όλο που
τη δεδομένη στιγμή δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε
τα σχέδια μας για το μέλλον, σας διαβεβαιώ ότι δίνουμε
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ελληνική αγορά, παρακολουθούμε από κοντά τις τοπικές εξελίξεις, και μόλις είμαστε
έτοιμοι για οποιαδήποτε ανακοίνωση, θα τη μοιραστούμε
μαζί σας.

ΗΣΗ Τ
ΣΤΗ

Η

ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ PAYPAL

ίλους και συγγενείς οι λληνες δανεί ουν κατ μέσο όρο
χρ στούν
ευρ και τους ο είλουν επίσης
ευρ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΕΩΣ
Σ
ΤΗ

Η

Σ

Σ
ΗΣΗ Τ

Η

Σ

Σ

ΣΤ

Τ
Σ

Τ

Τ
Τ

ΗΣ
ΗΤ

G

Σ

Το 33,6% λαμ νει την από αση να μην
δανείσει αν χρήματα στο μέλλον

Το 19,9% συμ νεί π ντοτε το χρονικό δι στημα
εντός του οποίου πρέπει να ε ο ληθεί το ποσό

27% έκανε υπενθύμιση
από κοντ στον
Ο Τοδανει
Marcin
Glogowski
είναι υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της
όμενο όταν συναντήθηκαν
PayPal
στηννησεταχέως
αναπτυσσόμενη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής ΕυρώΤο 15,20% επικοιν
με τον δανει όμενο
για να του υπενθυμίσει τα χρ στούμενα π χ
τηλε (CEE)
νικ μέσ μηνύματος
πης
και για τη διαρκή εξέλιξη του τομέα των online πληρωμών, προκειμένου η
PayPal να ενισχύσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ν’ανταποκριθεί στις ανάγκες
Τ Σ
Σ
Η Σ
των νέων
της.
Σ
Τ
ΗΣ
Σ Τπελατών
Σ
Σ Τ Πριν
Σ την PayPal, διατέλεσε για περισσότερα από δέκα χρόνια
Σύμβουλος Στρατηγικής, αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε ως επί το πλείστον στην
9,4%
7,3% Boston Consulting
7,2% Group, εστιάζοντας σε πελάτες Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών
ι προμήθειες ή οι έ τρα
Η δυσκολία προσ πικής
Η προσ ρινή έλλει η μετρητ ν
Ευρώπη.
Έχει εργαστεί επίσης ως Διευθύνων Σύμβουλος στον τομέα
χρε σεις που ενέχουν οι
συν ντησης ε αιτίας σε
της όλη την
και η αδυναμία
εύκολης
πληρ μές σε οικονομικ
μετα ύ τους απόστασης
πρόσ ασης σε Τ κ α
των Πωλήσεων και Λειτουργιών, σε μία από τις κορυφαίες τράπεζες της Πολωνίας,
ιδρύματα
ως Διευθυντής Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού σε εταιρεία Ιδιωτικών Κεφαλαίων
παγκόσμιου
βεληνεκούς,
Η PayPal λανσ ρει μια δ ρε ν υπηρεσία
διαπροσ
πικ ν καθώς και ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στη
Bridgestone
Corporation
πληρ μ ν
στην λλ δα για
να λει τέλος
στις για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Το 14,60% ορί ει τις περισσότερες ορές μια
συγκεκριμένη προθεσμία

Το 9,70% ορί ει μερικές ορές μια προθεσμία
ε αρτ ται από το σε ποιον δανεί ουν χρήματα

ο ειλές μικροποσ ν αν μεσα σε ίλους και συγγενείς
Σ

ΣΤ

Τ

Η
ατε
μέσ

Τ

PAYPAL

στε την ε αρμογή δ ρε ν
ή

ατήστε το κουμπί
ποστολή χρημ τ ν

ισ γετε την ηλεκτρονική διεύθυνση
του παραλήπτη και επιλέ τε
ίλοι ή συγγενείς
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MWC19 Barcelona:
Intelligent Connectivity
Ο καρπός του 5G φυτεύτηκε… και η ώρα της
συγκομιδής πλησιάζει!


Γράφει ο
Αν ρ α Καραν νη
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Το MW 1 που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη από
τις 25 ως τις 28 εβρουαρίου, ήταν μακράν το πιο ενδιαφέρον της τελευταίας πενταετίας. έροντας τον αρκετά έξυπνο και σαφώς «ιντριγκαδόρικο» τίτλο, στο φετινό MW είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια πολύ καλή γεύση από το «μέλλον»… να «αύριο» που οι μεγάλοι παίκτες της mobile βιομηχανίας και των τηλεπικοινωνιών, το οραματίζονται με ασύλληπτες ταχύτητες 5G,
αναδιπλούμενα smartphones, αυτόνομα οχήματα, Mixed
Reality, ρομποτική τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη,
στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός διασυνδεμένου κόσμου που τα δεδομένα θα μεταφέρονται πιο γρήγορα
και από ένα ερέθισμα στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα.

Για το MW 1 θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έβαλε
τέλος στη στασιμότητα, καθώς ύστερα από αρκετά χρόνια, είδαμε πολλές νέες τεχνολογίες, με το 5G να αποκτάει έναν πιο «χειροπιαστό» χαρακτήρα σε σύγκριση με το παρελθόν. Και αυτό γιατί φέτος εμφανίστηκαν
σχεδόν από όλους τους κατασκευαστές, οι πρώτες συσκευές που θα το υποστηρίζουν. Αν και ο «consumer»
χαρακτήρας του MW όσο περνάει ο καιρός φαίνεται να
αποδυναμώνεται (μόνο τυχαίο δεν ήταν το γεγονός ότι η
Samsung επέλεξε να πραγματοποιήσει την παρουσίαση
της νέας ναυαρχίδας της, S10, στο Λονδίνο και στο San
Francisco λίγες μέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου),
ωστόσο τα 5G smartphones και τα πρωτότυπα foldables

μοιραία συγκέντρωσαν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας. τσι, πολλές από τις τεχνολογίες που βλέπαμε κάθε χρόνο σε «βρεφικό» στάδιο, πλέον έδειξαν πιο
ώριμες από ποτέ και η έκθεση ήταν απαλλαγμένη από
«υπερβολές», εξαιρουμένου, βεβαίως, του 5G, που ήταν
«σημαία» πολλών περιπτέρων, ακόμα και όσων δεν είχαν να επιδείξουν σχεδόν τίποτα που να έχει σχέση με
αυτό. Ναι, το 5G θα ανοίξει νέους τεχνολογικούς δρόμους και θα επιτρέψει τη δημιουργία συσκευών και υπηρεσιών που θα αλλάξουν άρδην τις ζωές μας, αλλά ακόμα και σήμερα βρισκόμαστε στο «θα». Οι υποδομές είναι υπό ανάπτυξη ή ακόμα χειρότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις… υπό διαβούλευση, ενώ σε consumer επίπεδο, ένα 5G modem ή ένα 5G smartphone, τα οποία κατέκλυσαν την έκθεση, δε μπορούν να προσφέρουν τίποτα στους χρήστες. Απλώς δείχνουν ένα βαθμό ετοιμότητας όσον αφορά την υποδοχή της νέας τεχνολογίας.

Α. .

: ο
νο ο α

και ο

η

Τεχνολογικά, λοιπόν, η έκθεση τα είχε όλα... από 5G και
A.I., μέχρι αναδιπλούμενες συσκευές, αυτόνομη οδήγηση, και συζητήσεις περί θεμάτων ασφαλείας στην εποχή
του IoT. Η διασύνδεση των πάντων και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών,

περνά μέσα από το 5G και το οικοσύστημα που δομείται
γύρω του. Οι έξυπνες πόλεις ωριμάζουν, γίνονται ευφυείς, και η προσοχή στρέφεται στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών
μοντέλων, που παράγουν έσοδα για τους δήμους με περιορισμένο προ πολογισμό. Οι κατασκευαστές «κατέβηκαν» στην αρένα με «5G ready» portfolio υπηρεσιών, δηλώνοντας έτοιμοι να υποστηρίξουν τη μετάβαση στην νέα
γενιά δικτύων, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι του IT Security, που δεν είναι πια ένα σημαντικό addon, αλλά προαπαιτούμενο στοιχείο.

ο κο

η

αν

ρα

Λίγο πιο μακριά από τα λαμπερά φώτα της έκθεσης, το
συνεδριακό κομμάτι του MW κινήθηκε γύρω από τις
πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις προτάσεις υλοποίησης νέων διασυνδεμένων οικοσυστημάτων.
Με ασύμβατα πρωτόκολλα επικοινωνίας, απουσία ενιαίας ρύθμισης, ή τεχνολογικές ιδιαιτερότητες, δεν είχαμε παρά νησίδες καινοτομίας, απομονωμένες στην έρημο της στασιμότητας. Μόλις όμως όλα αυτά συνδεθήκαν
μεταξύ τους, ένας νέος κόσμος αναδύεται. Δεδομένα
που κινούνται αστραπιαία, επεξεργάζονται ακαριαία και
επιστρέφουν για να γίνουν νέα δεδομένα, μας οδηγούν
προς μία πραγματική Τεχνητή Νοημοσύνη, και όχι απλά
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μία σειρά προγραμματισμένων αυτοματισμών. Η μεγάλη
αλλαγή που κρύβεται εδώ είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη
αποτελεί ένα πρόγραμμα που «γράφει» τον εαυτό του,
και άρα η τεχνολογία πλησιάζει τα όρια της φιλοσοφίας,
μπαίνοντας δυναμικά στο χώρο των αποφάσεων, που
ως τώρα ήταν αποκλειστικό προνόμιο των ανθρώπων.
Η αναζήτηση αρχίζει να μετατοπίζεται στο ποιος θα ορίζει τους κανόνες που θα διαμορφώνουν αυτό το περιβάλλον… Ο προγραμματιστής
αναλυτής Ο φορέας
συγκέντρωσης δεδομένων έτος στη Βαρκελώνη έγινε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με συμμέτοχους την Ευρωπα κή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των αποτελεσμάτων και των πιθανών παρενεργειών που θα προκύψουν. Αυτό δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα έχει αντιληφθεί την πορεία των πραγμάτων και βλέπει ότι οδεύουμε σε θεμελιώδεις αλλαγές.

ά μα α μά ων
Σε παρόμοιο μήκος κύματος ήταν η συζήτηση την οποία
άνοιξαν τα Ηνωμένα θνη σχετικά με το νέο «χάσμα
γενεών». δη ενώ ορισμένες προηγμένες οικονομίες έχουν ξεκινήσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G,
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αγωνίζονται να φτάσουν
στο 3G. τσι καθώς ο αγώνας για το 5G συγκεντρώνεται σε πλουσιότερες περιοχές, ελλοχεύει κίνδυνος να
δημιουργηθεί οικονομική ανισορροπία και ένα νέο ψηφιακό χάσμα. Οι προτάσεις που ακούστηκαν ήταν να ξεκινήσουν προγράμματα «ψηφιακής βοήθειας» μέσω μο-
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ντέλων αυτοχρηματοδότησης, προγραμμάτων ενίσχυσης, συνεργατικών σχημάτων, και φυσικά ένας συνδυασμός των παραπάνω.
Παρόμοιες πρωτοβουλίες γεφύρωσης του τεχνολογικού
χάσματος είχαν αναλάβει κατά καιρούς κολοσσοί της
αγοράς, όπως η Google και το Facebook, τις οποίες είχαν παρουσιάσει στα αντίστοιχα MW από το 2011 έως
το 2014. H αναζήτηση του επόμενου 1 δισεκατομμυρίου πελατών, ήταν το ιερό δισκοπότηρο για το απόλυτο
άνοιγμα της αγοράς και την αλίευση νέων πελατών. Είχαμε δει pro ects με μπαλόνια, ηλιακά αεροπλάνα, δορυφόρους, και άλλες εξωτικές λύσεις, να περνούν το κατώφλι των εργαστηρίων και να χτυπούν το κεφάλι τους
στην πόρτα των οικονομικών υπηρεσιών. Σύντομα όλοι
κατάλαβαν ότι το παιχνίδι παίζεται στη σύνδεση και τα
δεδομένα των μηχανών, και το IoT έσβησε από τον πίνακα αυτά τα αγνά ανθρωπιστικά έργα.

o

:ο

μο

κ νη

Στα de ices, την τιμητική τους είχαν σαφώς τα foldables,
με πρωταγωνιστές το Huawei Mate X και το Galaxy Fold.
Η επιλογή της Samsung να «προλάβει» τον μεγάλο της
ανταγωνιστή, παρουσιάζοντας τα Galaxy S10 series και
το Galaxy Fold, μόλις 4 μέρες πριν τη Βαρκελώνη, έκανε μεν αίσθηση, το hype που δημιουργήθηκε ήταν μεγάλο, αλλά η σκόνη «καταλάγιασε» πολύ γρήγορα καθώς όλα τα μέσα αφοσιώθηκαν στο MW και τις παρουσιάσεις επί ισπανικού εδάφους. Ίσως θα ήταν καλύτερα το « npacked» να είχε γίνει στη Βαρκελώνη, εν τέ-

λει. Σε κάθε περίπτωση, χάρη στα foldables και την καθολική άνοδο σε ποιότητα και επίπεδο όλων των κατασκευαστών, ακόμα και των 2nd και 3rd tier brands, δημιουργείται νέο «ρεύμα». Τα αναδιπλούμενα smartphones
εγείρουν και τα περισσότερα ερωτήματα, πράγμα απολύτως φυσιολογικό από τη στιγμή που αποτελούν το πιο
τολμηρό «εγχείρημα» της βιομηχανίας εδώ και πολλά
χρόνια. Το μάλλον δικαιολογημένο υπερβολικό κόστος
τους, φανερώνει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι ακόμη έτοιμη για να περάσει στο mainstream κομμάτι
της αγοράς, και γι αυτό θα πρέπει οι περισσότεροι χρήστες να κάνουν υπομονή τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια. Το
αν θ αποτελέσουν μια «επανάσταση» ανάλογη της touch
screen, αυτό είναι κάτι που μένει να φανεί, αν και υπενθυμίζουμε ότι πολλές τεχνολογίες στο παρελθόν εμφανίστηκαν ως «επαναστατικές». στόσο το κοινό μπορεί
στην αρχή να μαγεύτηκε από αυτές, να έπαιξε μαζί τους
για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα και μετά να τους…
γύρισε την πλάτη.
Εκτός από τις νέες συσκευές που κινήθηκαν γύρω από τη
δυναμική του 5G, στο MW 1 εμφανίστηκαν πολύ ισχυρές και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, προτείνοντας λύσεις
που αποτελούν το μέλλον της οδήγησης. Συνδυάζοντας
τεχνολογίες AR και VR καθίσταται σαφές ότι οι αυτοκι-

νητοβιομηχανίες έχουν σαν στόχο τους να καταστήσουν
τις νέες τεχνολογίες αναπόσπαστο κομμάτι της οδηγικής
εμπειρίας. Μπορεί ενδεχομένως να χρειαστούν και 10
χρόνια για να δούμε τα ξεχωριστά αυτά οχήματα στους
ελληνικούς δρόμους, παρ όλα αυτά ένα αυτοκίνητο που
θα είναι αυτόνομο, αυτοκινούμενο και θα παίρνει εκείνο τις αποφάσεις, δεν αποτελεί πλέον κάποια αναφορά
στις σελίδες ενός sci-fi μυθιστορήματος του Philip K.
Dick ή του Arthur . larke.
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Και μια που αναφερθήκαμε σε sci-fi επιρροές, το φετινό
MW είχε μπόλικες ενδείξεις ρομποτικής ζωής! H τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο προσκήνιο, χρησιμοποιείται
στο maximum στη βιομηχανία, και συνεχίζει να μας συναρπάζει και να μας προετοιμάζει για έναν κόσμο όπου
τα ρομπότ θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Η εικόνα ενός ρομπότ που αγκάλιαζε τους επισκέπτες του Mobile World ongress, είχε καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η εποχή που άνθρωπος και ρομποτική τεχνολογία θα έρθουν πιο κοντά και
θα αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον έχει ήδη ξημερώσει.

ηνικ

αρο

α

ο

Με το motto «Greece Scales p!», η Ελλάδα βρέθηκε για
η συνεχή χρονιά σε MW με εθνικό περίπτερο. Η ελληνική συμμετοχή, που αποτελεί τη μεγαλύτερη συστημα-
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τική παρουσία της Ελλάδας σε διεθνή τεχνολογικά γεγονότα, συνδιοργανώθηκε από το πουργείο ηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών Ενημέρωσης, το Enterprise
Greece και τον ΣΕΚΕΕ, με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, του
orallia, της ΕΕΚΤ, της HETiA, την αιγίδα της ΕΕΤΤ, του
πουργείου Τουρισμού και της ΓΓΕΤ, καθώς και τη συμμετοχή των φορέων υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, egg, INVENT, ΕΑ-ΕΒΕΑ και Attica Reg.
Fund, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την
ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων για τον κλάδο της τεχνολογίας. Η φετινή συμμετοχή ήταν αναβαθμισμένη με δύο περίπτερα στην κυρίως έκθεση στο Hall 8.1 I4 και στο 4YFN στο Hall M8 K2
όπου φιλοξενήθηκαν δέκα startups, με τις πέντε εξ αυτών να προέρχονται από το πρόγραμμα επώασης καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων, In entI T.

Στόχοι της αποστολής ήταν
Η ανάδειξη της Ελλάδας της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, που επενδύει στις συνέργειες, στο ανθρώπινο
δυναμικό και στο μέλλον.
Η παρουσίαση των δυναμικών εξωστρεφών εταιρειών
του χώρου της ψηφιακής επικοινωνίας, εφαρμογών και
υπηρεσιών.
Η δικτύωση των Ελλήνων επιχειρηματιών με τα κορυφαία στελέχη του κλάδου.
Η ανάδειξη των νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή προοπτική.
Οι συνεργασίες με διεθνείς φορείς, οργανισμούς άλλων
χωρών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εργασίες του MW παρευρέθηκε και ο πουργός ηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, τον οποίο συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας ηφιακής Πολιτικής, Στέλιος άλλης, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Χρήστος Σίμος και ο Ειδικός Σύμβουλος του
πουργού, Κωνσταντίνος Αγόρης. Ο Νίκος Παππάς συνομίλησε με τους λληνες συμμετέχοντες στη διοργάνωση, και με την ευκαιρία της παρουσίας του στο ελληνικό περίπτερο, δήλωσε
«Η Ελλάδα έχει δυναμική παρουσία στην παγκόσμια έκθεση των τηλεπικοινωνιών. Είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι
-και προς την παγκόσμια κοινότητα- ότι η Ελλάδα ανακάμπτει με όρους αξιοποίησης και διεύρυνσης των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες.
Η χώρα μας, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες χώρες. πάρχουν αποφάσεις, τόσο του ιδιωτικού όσο και
του δημόσιου τομέα για τεράστιες επενδύσεις όσον αφορά την ευρυζωνικότητα, καθώς 4 δισ. ευρώ θα επενδυθούν μέχρι το 2022 σε αυτό τον κλάδο.
Παράλληλα, ξεκινάμε κι εμείς, όπως και άλλες χώρες της
Ευρωπα κής νωσης, τα πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής τεχνολογιών 5G, το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή μας
σε όλα τα επίπεδα και θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με
τον οποίο ψυχαγωγούμαστε και συναλλασσόμαστε με τις
δημόσιες υπηρεσίες».
Εκτός του εθνικού περιπτέρου, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στη μεγαλύτερη τεχνολογική έκθεση και από εταιρείες με αυτόνομη παρουσία, όσο και με υψηλόβαθμα
στελέχη σε πολλά εκθεσιακά περίπτερα διεθνών εταιρειών. Από τις αυτόνομες ελληνικές παρουσίες, ξεχώρισε αυτή της Intracom Telecom, διεθνούς παρόχου τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, η οποία συμ-

μετείχε για 12η φορά σε MW , παρουσιάζοντας μία νέα
σειρά συστημάτων ασύρματης πρόσβασης και δικτύων,
καθώς επίσης καινοτόμες λύσεις στον τομέα των πηρεσιών Virtualized Wi-Fi, της τεχνητής νοημοσύνης (A.I.)
για πληροφορίες δικτύου, και των εφαρμογών για ξυπνες Πόλεις.

ο
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ο

Το φετινό MW έδειξε ότι η εποχή των υποσχέσεων και
των φουτουριστικών οραμάτων έχει περάσει. Η έκθεση
και τα θέματα που συζητήθηκαν στους συνεδριακούς χώρους του Gran Fira, αφορούσαν πλέον τις υλοποιήσεις
των 5G, A.I., IoΤ και A.R. Αν λοιπόν το MW του 2018
ήταν «σταθμός» για τα δίκτυα 5ης γενιάς, αυτό του 201
μπορούμε να πούμε ότι άφησε μεγάλη παρακαταθήκη για
τις τεχνολογικές εξελίξεις που έρχονται με ραγδαίους
ρυθμούς ανάπτυξης. Άλλωστε, στην αντίστοιχη έκθεση του 2020, συμπληρώνονται τα 15 χρόνια διεξαγωγής
της στη Βαρκελώνη, και πιθανολογούμε πως οι διοργανωτές, μετά το hype του 5G, θα βρουν κάτι νέο, φρέσκο
και καινοτόμο να «χτίσουν» γύρω του την επετειακή 15η
διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 ως τις
2 εβρουαρίου 2020.
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ταν ανούαριος του 2016 όταν οι ΗΠΑ, αλλά και όλος ο
πλανήτης γελούσαν με την υποψηφιότητα Trump για την
προεδρία του ρεπουμπλικάνικου κόμματος και το Brexit δεν
είχε καν συμβεί. Ο όρος fake news δεν ήταν γνωστός, το
σκάνδαλο ambridge Analytica φυσικά θα ήταν πιο ταιριαστό για σενάριο ταινίας, και η γνώση μας για τα περίφημα
Kremlin trolls ήταν επίσης περιορισμένη, για να μην πω
ανύπαρκτη. Τότε λοιπόν είχα γράψει σε ένα blog πως το
νέο χάσμα είναι προ των πυλών και είναι μία μίξη έλλειψης
ψηφιακών δεξιοτήτων, πρόσβασης στην εκπαίδευση και
τα οικονομικά αγαθά, και όσο η τεχνολογία επιταχύνει την
εξέλιξη της, τόσο κοινωνικές ομάδες θα νιώθουν περισσότερο αποκλεισμένες - και σε ανάγκη άμυνας. Αυτό το μήνα,
η στήλη SociTech αφορά στο φετινό συνέδριο Mobile World
ongress (MW 1 ) που έλαβε χώρα την τελευταία εβδομάδα του εβρουαρίου στη Βαρκελώνη. Το κεντρικό θέμα
του συνεδρίου ήταν το λεγόμενο Intelligent onnecti ity,

ή αλλιώς ευφυής συνδεσιμότητα, που περιέχει τα τρία
μεγάλα τεχνολογικά πεδία της εποχής μας το 5G, την
τεχνητή νοημοσύνη ή αλλιώς A.I., και το IoT. Στο Συνέδριο
είδαμε πραγματικές εμπορικές εφαρμογές και καταγράψαμε
πρόοδο και στα τρία αυτά μέτωπα - αλλά και το συνδυασμό
τους. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα Twitter trolls και
το ψηφιακό χάσμα
Αν το Intelligent onnecti ity ήταν το κεντρικό θέμα του
Συνεδρίου και οι εταιρείες πέτυχαν να παρουσιάσουν την
πρόοδο τους ως προς αυτό, ο ελέφαντας στο δωμάτιο
ήταν τα πάντα γύρω από την ασφάλεια, την προστασία της
ιδιωτικότητας, και την εμπιστοσύνη - τα πραγματικά «καυτά»
ζητήματα της εποχής. Πράγματα για τα οποία ο καθένας
μιλά εννοώντας διαφορετικά πράγματα, αλλά που όλοι θα
συμφωνήσουμε ότι χωρίς αυτά τεχνολογική εξέλιξη ίσως
δεν μπορεί αλλά σίγουρα δεν πρέπει να υπάρξει.

ρικά
ν ριο

ικά ημ α α

ο

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν η Huawei. Την Τρίτη ο εκ
περιτροπής πρόεδρος της εταιρείας ανέβηκε στη σκήνη για
να απαντήσει στις αιτιάσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο
ρόλο της εταιρείας και την καταλληλότητα της να προμηθεύει με ασφαλή εξοπλισμό τις υποδομές των κρατών. Μπορεί
το θέμα της Huawei να φαίνεται έντονα πολιτικό αλλά είναι
και θέμα ουσίας που αφορά συνολικά τον κλάδο. Πέρα από
τη σημασία που έχει να εξακριβωθεί αν υπάρχουν κενά
ασφάλειας στον εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών
που προσφέρει η Huawei, την ίδια στιγμή το θέμα αφορά και
τις υπόλοιπες εταιρείες και πως όλες μαζί αποδεικνύουν ότι
πληρούν τις προδιαγραφές. Στην εποχή που τα σύγχρονα
τεχνολογικά συστήματα χρησιμοποιούνται για εφαρμογές
που δεν έχουν προ πάρξει, οι πολιτικές τεχνολογίας και η
εταιρική επικοινωνία δεν είναι δεδομένες. Παρ ότι υπάρχει
ακόμα δρόμος να καλυφθεί, ο κόσμος δείχνει να έχει από
τις νέες τεχνολογίες, όπως το να μπορούν οι πολίτες να
δείχνουν εμπιστοσύνη στα κράτη τους, ότι αυτά και οι εταιρείες θα σέβονται τα προσωπικά τους δεδομένα.
Στο πεδίο του Blockchain, φαίνεται οι τηλεπικοινωνίες να
έχουν βρει ιδανικές εφαρμογές για να βελτιώσουν μία σειρά
λειτουργιών και υπηρεσιών τους, με κοινό παρονομαστή την
ασφάλεια και την εμπιστοσύνη. Πρώτ απ όλα είναι η «ψηφιακή ταυτότητα», η χρήση της οποίας (όταν εφαρμοστεί)
είναι να πάψει ο κατακερματισμός των άπειρων ψηφιακών

ταυτοτήτων ή προφίλ - όσων είναι και ο αριθμός των ψηφιακών εφαρμογών που χρησιμοποιούμε, μαζί με τα αντίστοιχα
«κλειδιά» και κωδικούς ασφαλείας. Άλλες εφαρμογές που
θα εμφανιστούν μέσα στον επόμενο χρόνο έχουν να κάνουν
με την αντιμετώπιση άπαξ της κλοπής κινητών και τη δημιουργία μίας ασφαλούς υποδομής για ψηφιακές πληρωμές,
που θα «δένει» με τις όποιες άλλες εφαρμογές πληρωμών
μέσω κινητού. Γιατί όλα αυτά να τα κάνουν οι πάροχοι και
όχι κάποιος άλλος Η απάντηση είναι προκλητικά απλή διότι
είναι συγκριτικά οι πιο αξιόπιστοι παίκτες στην ψηφιακή
αγορά μέχρι στιγμής. Πεδίο δόξης λαμπρόν.
Πέρα όμως από την αγωνία για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη, υπάρχει επίσης το θέμα της κατανόησης των
νέων τεχνολογιών, και πως αυτές χρησιμοποιούνται σε
όφελος των χρηστών. Ο E της Μicrosoft εμφανίστηκε
τουλάχιστον 3 φορές μέσα σε 3 μέρες στο Συνέδριο στην
παρουσίαση του νέου HoloLens2 και του Azure Kinect, και
στις συζητήσεις του με τους διευθύνοντες της Daimler και
της Telefonica. Σε όλες τις παρεμβάσεις του, μίλησε για την
ανάγκη εμπιστοσύνης στην τεχνολογία, ενώ εκθείασε τον
GDPR της Ευρωπα κής νωσης που έθεσε τα παγκόσμια
standards στην διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Και τα
δύο προαναφερθέντα νέα προ όντα της εταιρείας, και οι
συνέργειες τόσο με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, όπως
η Telefonica, όσο και μεταφορών όπως η Daimler, αφορούν
στο όραμα του να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα
να καταλάβουν, να χρησιμοποιήσουν υπεύθυνα αλλά και να
δημιουργήσουν εφαρμογές Α. .
Ίσως στο επόμενο MW , το 2020, να μπορέσουμε να καταγράψουμε πρόοδο στην ασφάλεια, την προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και στα θέματα της «ηθικής Α. .», στο
πως οι χρήστες εκφράζουν τις απαιτήσεις τους, και μπορούν
και επιλέγουν τεχνολογικά προ όντα που ανταποκρίνονται
σε αυτές. Το ευχόμαστε.
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Η in ITES onsulting ανέπτυξε ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο
που μετράει την ετοιμότητα 38 Ευρωπα κών χωρών να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν δίκτυα πέμπτης γενιάς.
Ο δείκτης ετοιμότητας 5G (Europe 5G Readiness Index) της
in ITES onsulting αποτελείται από έξι κύριες κατηγορίες
κριτήριών που περιλαμβάνουν συνολικά 35 υπο-κριτήρια. Το
εργαλείο συγκεντρώνει δεδομένα από πολλαπλές πηγές και
σκοπό έχει να βοηθήσει την προσπάθεια του τηλεπικοινωνια-
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κού κλάδου για γρήγορη ανάπτυξη των δικτύων 5G.
Τα δίκτυα 5G συνδέονται άμεσα με τους στόχους της ηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη και αναμένεται να παράσχουν
ένα μέσο για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας. Ο δείκτης ετοιμότητας
5G (Europe 5G Readiness Index) της in ITES onsulting
μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα
χέρια των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και ανάπτυξης των
απαιτούμενων έργων.
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Ο δείκτης ετοιμότητας 5G μετράει τις επιδόσεις των 38
Ευρωπα κών χωρών στους έξι παράγοντες που αναμένεται
να καθορίσουν την ανάπτυξη και υιοθέτηση των δικτύων 5G.
Η πρώτη κατηγορία κριτηρίων, ποδομές και Τεχνολογία
(Infrastructure and Technology), περιλαμβάνει παράγοντες
που σχετίζονται με τα υπάρχοντα δίκτυα σταθερής και
κινητής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τα
δίκτυα 5G. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τα
προπαρασκευαστικά βήματα που έχει κάνει η εκάστοτε
χώρα για την ανάπτυξη των δικτύων 5G, όπως δημοπρασίες φάσματος και πιλοτικά δίκτυα.
Η δεύτερη κατηγορία, ύθμιση και Πολιτική (Regulation
and Policy), περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με
την ευελιξία του ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα έχει
καθοριστική σημασία για τη διευκόλυνση της ομαλής και
ταχείας ανάπτυξης δικτύων 5G.

Η τρίτη κατηγορία κριτηρίων, Καινοτομία (Inno ation
Landscape), περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται
με το ερευνητικό επίπεδο μίας χώρας, με την ικανότητα
της για καινοτομία και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για
τη στήριξη αυτής, τη σύνδεση πανεπιστημίων και βιομηχανίας κ.ά.
Η τέταρτη κατηγορία, Ανθρώπινο Δυναμικό (Human
apital), συνδέεται με την ποιότητα του εκπαιδευτικού
συστήματος και τις πρωτοβουλίες επαγγελματικής κατάρτισης που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την
ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
Η πέμπτη κατηγορία, Προφίλ Χώρας ( ountry Profile), περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με την υπάρχουσα
οικονομική κατάσταση μίας χώρας, τον ανταγωνισμό του
κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
και τη σημασία που έχουν οι νέες τεχνολογίες για κάθε
κράτος.
Η τελευταία κατηγορία, ήτηση (Demand) σχετίζεται με
παράγοντες που αφορούν την υιοθέτηση σταθερών και
κινητών δικτύων επικοινωνιών και τεχνολογιών, καθώς
και τη χρήση του Διαδικτύου.
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Ο δείκτης ετοιμότητας 5G (Europe 5G Readiness Index) της
in ITES onsulting φέρνει τις σκανδιναβικές χώρες ανάμεσα
στις 10 κορυφαίες, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 2 η θέση.
στόσο, τα μηνύματα για την Ελλάδα είναι αισιόδοξα, αν λάβει
κάποιος υπ όψη την αναμενόμενη αναστροφή του οικονομικού
κλίματος, καθώς και τα έργα που υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στον κλάδο των ΤΠΕ.
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Η επιχείρηση εισέρχεται σε μία νέα «μετα-ψηφιακή» εποχή,
όπου η επιτυχία θα στηρίζεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να διαχειρίζεται ένα σύνολο νέων τεχνολογιών, που
μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες σε πελάτες, υπαλλήλους και επιχειρηματικούς εταίρους, σύμφωνα
με την ετήσια μελέτη Technology Vision της Accenture για το
201 , η οποία προβλέπει τις σημαντικότερες τεχνολογικές
τάσεις που θα επαναπροσδιορίσουν το επιχειρείν τα επόμενα
τρία χρόνια.
Σύμφωνα με τη φετινή μελέτη, με τίτλο «The Post-Digital Era
is pon s - Are You Ready for What s Next », οι επιχειρήσεις
βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι ψηφιακές τεχνολογίες
επιτρέπουν στις εταιρείες να κατανοούν τους πελάτες τους
σε μεγαλύτερος βάθος, να παρέχουν περισσότερα κανάλια
με τα οποία μπορούν να τους προσεγγίζουν, και παράλληλα
δίνουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τα οικοσυστήματα τους
με νέους εταίρους. Παρ όλα αυτά, οι ψηφιακές τεχνολογίες
δεν αποτελούν πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα - αλλά
εισιτήριο εισόδου.
Στην πραγματικότητα,
των 6.600 στελεχών απ όλο
τον κόσμο που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι οι
ψηφιακές τεχνολογίες - συγκεκριμένα κοινωνική δικτύωση,
κινητές εφαρμογές, ανάλυση δεδομένων (analytics) και
υπολογιστικό νέφος (cloud) - αποτελούν πλέον μέρος του
κεντρικού τεχνολογικού κορμού των οργανισμών τους.
« νας μετα-ψηφιακός κόσμος δε σημαίνει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν παρελθόν», δήλωσε ο Paul Daugherty,
επικεφαλής τεχνολογίας και καινοτομίας της Accenture.

«Αντιθέτως, θέτουμε ένα νέο ερώτημα δεδομένου ότι όλοι
οι οργανισμοί αναπτύσσουν την ψηφιακή τους τεχνογνωσία,
με ποιον τρόπο θα ξεχωρίσετε εσείς Στην εποχή αυτή, η επιφανειακή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας δεν είναι πλέον
αρκετή. Η μελέτη Technology Vision επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν
νέες ισχυρές τεχνολογίες ώστε να καινοτομούν σε επίπεδο
επιχειρηματικού μοντέλου και να παρέχουν εξατομικευμένες
εμπειρίες στους πελάτες τους. Ταυτόχρονα, τα ηγετικά
στελέχη πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι ανθρώπινες αξίες,
όπως η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα, δεν είναι απλώς
διαφημιστικά κλισέ αλλά κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.»
Η μελέτη Technology Vision εντοπίζει πέντε αναδυόμενες
τεχνολογικές τάσεις, τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπ
όψη οι εταιρείες, προκειμένου να επιτύχουν στο σημερινό
-ραγδαία εξελισσόμενο- τοπίο
o : κα ανο ν α ο
ων
Οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (Distributed
Ledger), τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence),
εκτεταμένης πραγματικότητας (Extended Reality) και
κβαντικής πληροφορικής (Quantum omputing) αποτελούν καταλύτες αλλαγής, προσφέροντας εξαιρετικές
νέες δυνατότητες και επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να
επαναπροσδιορίσουν ολόκληρους κλάδους. Στην ερώτηση
σχετικά με ποιες από αυτές τις τεχνολογίες θα έχουν τον
μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις τους τα επόμενα
τρία χρόνια, το 41 των στελεχών κατατάσσει στην πρώτη
θέση την Τεχνητή Νοημοσύνη, με διπλάσιο μάλιστα ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες DARQ.
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o no
: ανακα ύ ον α η μονα ικ η α
Οι αλληλεπιδράσεις που βασίζονται στην τεχνολογία
δημιουργούν μία διαρκώς διευρυνόμενη τεχνολογική
ταυτότητα για κάθε καταναλωτή. Αυτό το στοιχείο θα
είναι το κλειδί για την κατανόηση της επόμενης γενιάς
καταναλωτών, και για τη δημιουργία ουσιαστικών και εξατομικευμένων σχέσεων που βασίζονται στην εμπειρία. Το
83 των στελεχών δήλωσαν ότι τα ψηφιακά δημογραφικά
στοιχεία προσφέρουν στους οργανισμούς τους ένα νέο
τρόπο να εντοπίζουν εμπορικές ευκαιρίες.
n
o
: ρο αρμ ον α ο ρ α ιακ
ρι ά ον
Καθώς το εργατικό δυναμικό μεταβάλλεται σε «Human »
-όπου κάθε εργαζόμενος συνδυάζει τις δεξιότητες και τις
γνώσεις του με ένα ολοένα αυξανόμενο σύνολο δυνατοτήτων, οι οποίες καθίστανται δυνατές μέσω της τεχνολογίας- οι εταιρείες πρέπει να υποστηρίξουν ένα νέο τρόπο
εργασίας στη μετα-ψηφιακή εποχή. Το 1 των στελεχών
πιστεύουν ότι οι υπάλληλοι τους είναι πιο ώριμοι ψηφιακά
από την ίδια την επιχείρηση τους, με αποτέλεσμα να την
περιμένουν να συμβαδίσει.
o
: νι ύον α ην α ά ια α
οικο
μα α
Στην εποχή των οικοσυστημάτων, η επιχείρηση στηρίζεται
στη διασύνδεση, γεγονός που αυξάνει την έκθεση της σε
κινδύνους. Οι κορυφαίες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι
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η ασφάλεια πρέπει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στις
προσπάθειες τους, καθώς συνδέονται και συνεργάζονται
με ολόκληρα οικοσυστήματα για την παροχή κορυφαίων
προ όντων, υπηρεσιών και εμπειριών. στόσο, μόνο το
2 των στελεχών επιβεβαίωσε ότι οι συνεργάτες τους
εργάζονται επιμελώς, ώστε να συμβαδίζουν και να προσαρμόζονται αναφορικά με την ασφάλεια.
: ναν ν α ο κα ανα ω
μ ην
α ύηα ο
ρα
Η τεχνολογία δημιουργεί έναν κόσμο έντονα εξατομικευμένων και κατ απαίτηση εμπειριών, και οι εταιρείες πρέπει
να αναδιαμορφώσουν την οργάνωση τους, προκειμένου
να ανακαλύπτουν και να αξιοποιούν αυτές τις ευκαιρίες.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε ευκαιρία θα αντιμετωπίζεται ως
μεμονωμένη - στιγμιαία αγορά. Το 85 των στελεχών
δήλωσαν ότι οι ολοκληρωμένες λύσεις εξατομίκευσης,
και η παράδοση σε πραγματικό χρόνο, θα αποτελέσει το
επόμενο μεγάλο κύμα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η καινοτομία για τους οργανισμούς
στη μετα-ψηφιακή εποχή αφορά την εξεύρεση τρόπων για τη
διαμόρφωση του κόσμου γύρω από τους ανθρώπους και την
επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής για να προσφέρουν
τα προ όντα και τις υπηρεσίες τους. Κάνουν τα πρώτα τους
βήματα σε έναν κόσμο που εξατομικεύεται για να ταιριάζει
σε κάθε στιγμή - όπου τα προ όντα, οι υπηρεσίες, ακόμα
και ο περιβάλλον χώρος των ανθρώπων, προσαρμόζονται

και όπου οι επιχειρήσεις εξυπηρετούν το άτομο σε κάθε
πτυχή της ζωής και της εργασίας του, διαμορφώνοντας την
πραγματικότητά του.
Μία εταιρεία που εφαρμόζει εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες λύσεις σε νέο επίπεδο, είναι η ozotown, η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου της απωνίας. Η
εφαρμοστή ολόσωμη φόρμα ozosuits «συνεργάζεται» με
την εφαρμογή ozotown, μέσω της της οποίας αντλεί τις
ακριβείς διαστάσεις των πελατών. Παράγεται «κομμένη και
ραμμένη» στα μέτρα κάθε πελάτη, ενώ παραδίδεται από την
παραγωγική μονάδα της εταιρείας σε μόλις 10 ημέρες. Το
γεγονός ότι η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την εξατομίκευση
-η οποία προηγουμένως δεν ήταν εφικτή- δεν συναντάται
μόνο στη βιομηχανία της μόδας. Το αμερικανικό κατάστημα
λιανικής πώλησης Sam s lub ανέπτυξε μία εφαρμογή που
χρησιμοποιεί μηχανική εκμάθηση και δεδομένα σχετικά με
τις προηγούμενες αγορές των πελατών του, προκειμένου να
συμπληρώνει αυτόματα τις λίστες αγορών τους. Η εταιρεία
σχεδιάζει να προσθέσει μία λειτουργία πλοήγησης που θα
δείχνει βελτιστοποιημένες διαδρομές στο κατάστημα προς
κάθε προ όν της εν λόγω λίστας.
Η μελέτη αναδεικνύει ότι οι εταιρείες που ακόμα προσπαθούν να ολοκληρώσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους,
αναζητούν ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα, είτε πρόκειται

για καινοτόμες υπηρεσίες, είτε για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, είτε για περισσότερη εξατομίκευση. Την ίδια στιγμή,
οι μετα-ψηφιακές εταιρείες ξεπερνούν τον ανταγωνισμό
συνδυάζοντας αυτές τις δυνάμεις για ν αλλάξουν τον τρόπο
με τον οποίο λειτουργεί η ίδια η αγορά -από μία αγορά σε
πολλές εξατομικευμένες αγορές- κατά παραγγελία και στιγμιαία, ακριβώς όπως κάνει η κινεζική ηλεκτρονική πλατφόρμα
λιανικού εμπορίου JD.com μέσω της πλατφόρμας «Toplife».
Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει σε τρίτους να πωλούν μέσω
της JD, δημιουργώντας ειδικά καταστήματα, παρέχοντας
πρόσβαση στην αλυσίδα εφοδιασμού της με ρομποτική τεχνολογία τελευταίας αιχμής και παράδοση με drones. Σε
συνεργασία με τη Walmart, ένα φυσικό κατάστημα στη Σεντζέν θα προσφέρει περισσότερα από 8.000 προ όντα που
θα παραδίδονται απ ευθείας ή από το κατάστημα σε λιγότερο
από 30 λεπτά. Προσφέροντας άνευ προηγουμένου εξατομίκευση και ταχύτητα, η JD ενδυναμώνει άλλες εταιρείες,
δημιουργώντας ταυτόχρονα μία νέα αγορά για τον εαυτό
της. Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, η Accenture ερευνά
συστηματικά το επιχειρηματικό τοπίο, με σκοπό να εντοπίσει αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις με τη μεγαλύτερη
δυναμική να αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα σε επιχειρήσεις
και κλάδους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
φετινή έκθεση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.accenture.
com technology ision ή ακολουθήστε τη συζήτηση στο Twitter
με hashtag TechVision201 .

ικά μ

η μ θο ο ο α

Η έκθεση Technology Vision της Accenture συντάσσεται κάθε
χρόνο από τα Accenture Labs και την Accenture Research. Για
τη μελέτη του 201 , η ερευνητική διαδικασία περιελάμβανε
τη συλλογή δεδομένων από το Technology Vision External
Ad isory Board, μία ομάδα που συγκεντρώνει περισσότερα
από 20 έμπειρα άτομα από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
από την πανεπιστημιακή κοινότητα, από εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων και καινοτόμες εταιρείες. Επιπλέον, η
ομάδα του Technology Vision διεξήγαγε συνεντεύξεις με αυθεντίες στην τεχνολογία και ειδήμονες του κλάδου, καθώς και
με περίπου 100 business leaders της Accenture. Παράλληλα,
η Accenture Research διεξήγαγε μια παγκόσμια διαδικτυακή
έρευνα σε περισσότερα από 6.6 2 στελέχη (Business Τ)
για ν αποκτήσει μία εικόνα σχετικά με τις αντιλήψεις στην
υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών.
Η έρευνα συνέβαλε στον εντοπισμό των βασικών ζητημάτων και προτεραιοτήτων για την υιοθέτηση και την επένδυση σε νέες τεχνολογίες. Οι συμμετέχοντες ήταν ανώτατα
στελέχη τρίτου επιπέδου και διευθυντές σε εταιρείες
από 2 χώρες και 20 βιομηχανίες, με την πλειοψηφία να
έχει ετήσια έσοδα άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
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ι κ ν νοι α α α ια ο o
ην κα η ορ α ων ρο θ ικ ν
ανθρ ινων μ ν


Δημ ρη

Γράφει ο
κιάννη

Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης mobile τεχνολογιών,
MWC 2019 που διεξήχθη στη Βαρκελώνη, είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε από τους ειδικούς ασφαλείας
της Kaspersky όσον αφορά τους κινδύνους που απειλούν
το αναπτυσσόμενο IoT οικοσύστημα, όπως και τη μικρή,
αλλά ολοένα και σημαντικότερη κατηγορία των connected
ανθρώπινων προσθετικών μελών.
Οι
i i
n o, Head of I S ERT Vulnerability
Research Group,
n o, Senior Business
De elopment Manager, Future Technologies από την
Kaspersky και ο
, Founder της εταιρείας κατασκευής προσθετικών μελών o o i , μας προσέφεραν
ενδιαφέροντα δεδομένα και εν συνεχεία βρέθηκαν όλοι μαζί
στο ίδιο panel προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις
μας. Αρχικά, μάθαμε από τον
n o πως το
ταχέως αναπτυσσόμενο o οικο ύ ημα που μπαίνει στα
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σπίτια μας μέσω διάφορων connected αισθητήρων και
έξυπνων συσκευών, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την
ποιότητα ζωής μας, αλλά ενέχει και κά
κιν ύνο
ο α ά
α. Επίδοξοι εισβολείς μπορούν να
παρεμβληθούν σε πολλά σημεία της «διαδρομής», από τον
τελευταίο, πιο ασήμαντο αισθητήρα του σπιτιού μας μέχρι
το cloud του κατασκευαστή και παρόχου της υπηρεσίας,
αλλά και το smartphone ή τον υπολογιστή μας. Πολλοί
απλοί αισθητήρες (π.χ. θερμοκρασίας, υγρασίας κ.λπ.), δεν
έχουν κανενός είδους ασφάλεια και επίσης ένα σημαντικό
ποσοστό των IP cameras ν ιαθ ο ν ρο α α
o ο, έτσι είναι πολύ εύκολο να
δεχθούν επίθεση. Δεδομένα κυκλοφορούν διαρκώς από
τον ser er προς το cloud, την
του χώρου μας (π.χ.
router) και τις τελικές συσκευές, ενώ η gateway δεν καταφέρνει να ασφαλίσει και να φιλτράρει το 100 του traffic,
με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά σημεία «εισόδου» για

τον κακόβουλο χρήστη. Ακόμα και σε επίπεδο «κλειστών»
συστημάτων ασφαλείας, ολόκληρων κτιρίων ή εγκαταστάσεων που επικοινωνούν με μια ολόκληρη έξυπνη πόλη, η
απειλή συνεχίζει να υφίσταται εφ όσον εξαρτώνται από την
παροχή ηλεκτρισμού από αυτήν.
Μελλοντικά, ολόκληρες
ii
θα αποτελούν στόχο hackers μέσω malware και brute force επιθέσεων, όπου
εκμεταλλευόμενοι λάθη του ανθρώπινου «παράγοντα», θα
επιχειρούν τεχνολογικά προηγμένα «σαμποτάζ». Η λύση
που προτείνει η εταιρεία είναι η χρήση και ενσωμάτωση
του
p
(os.kaspersky.com) που ασφαλίζει το
IoT gateway, ανιχνεύει ιθαν ανωμα
στη λειτουργία
του δικτύου και ενημερώνει ή προβαίνει σε προστατευτικές
ενέργειες εγκαίρως ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
εισβολής.
Επιπλέον, το
p
, προστατεύει από o
ιθ ι μο μ να of
p
niffin , εγκατεστημένα
pp και εκμεταλλεύεται τη νευραλγική
θέση του gateway ώστε να αποτελέσει τείχος προστασίας,
τόσο από τις «εσωτερικές», όσο και τις «εξωτερικές»
απειλές.
Εξ ίσου ενδιαφέρουσα ήταν και η συζήτηση που ακολούθησε, όσον αφορά το
i ων ρο θ ικ ν μ
ν
που σχεδιάζονται για ανθρώπους. Στο panel βρέθηκαν οι
κ.κ.
n o
n o και
ξεκινώντας με
τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων μιας σχετικής έρευνας.
Σύμφωνα με αυτά, το
ων ρω ηθ ν ων μ νη
ω
ο μ ον οι θα ρ ι να μα
o ,
να έχουμε δηλαδή προσθετικά, βιονικά μέλη που θα μας
προσφέρουν ανώτερες δυνατότητες από τις υπάρχουσες.
ο
α άν η
ω θα
αν να α ά ι να ι άμ νο μ ο ο μ να ιονικ και το
απάντησε πως
θα
αν μ ύ
η ip μν μη
ον κ α του,
το οποίο μάλιστα θα επέτρεπε την α οθ κ η ν
ων

και αναμν ων ο o Το τελευταίο εύρημα, είναι και
το πιο ανησυχητικό, καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς της
Kaspersky, το ρίσκο μιας τέτοιας μεθόδου είναι μεγάλο.
Χαρακτηριστικά, ο Vladimir Dashchenko ανέφερε πως
αρκετοί χρήστες «πετάνε» τους σκληρούς τους δίσκους,
με αποτέλεσμα να μπορεί κάποιος εύκολα να ανακτήσει
τα δεδομένα τους. Τι θα γινόταν στην περίπτωση των
α οθηκ μ νων αναμν ων ιωμά ων και ν
ων
ν ανθρ ο , αν μπορούσαν εύκολα να αποθηκευτούν
σε ένα chip και να εμφυτευθούν σε κάποιον άλλο Μπορεί
να φαντάζει μακρινό το σενάριο, αλλά
ρ νια
μια
οια
νο ο α θα ναι ρ ω ια ομ νη και
σίγουρα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν νέα,
αρκετά πιο αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Σύμφωνα με
τον Ilya hekh, με την υπάρχουσα τεχνολογία οι εταιρείες
κατασκευής προσθετικών μελών και οργάνων μπορούν να
αντικαταστήσουν
ν ο
ο ανθρ ινο
μαο ενώ σε ρ νια ο ο ο
α
θα α
ι ο
. Σίγουρα πρόκειται για τεχνολογία που θα αλλάξει
άρδην τη ζωή μας προς το καλύτερο, αλλά και την ανθρωπότητα στο σύνολό της, δεδομένου του ότι τα τεχνητά
μέλη δε θα υποκαθιστούν απλά τα υπάρχοντα, αλλά θα
είναι εξελιγμένα, ρο
ρον α
ρ νάμ ι και ν
να η . τσι, αφ ενός θα α α α θούμ α α θ ν ι και ρο μα α
α που σήμερα θεωρούνται
θανάσιμα ή υποβιβάζουν σημαντικά το επίπεδο διαβίωσης
ενός ανθρώπου, αφ ετέρου υπάρχει κ ν νο ημιο ρ α
μια κοινων α ύο α
ων, μεταξύ αυτών που θα έχουν
την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν τα μέλη αυτά,
και εκείνων που δε θα μπορούν. Στο τεχνικό κομμάτι, μία
από τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο
άμεσο μέλλον, είναι η μικρή αυτονομία των μπαταριών
που προσφέρεται με την υφιστάμενη τεχνολογία, καθώς
αρκετά μέλη όργανα αναγκαστικά απαιτούν εξωτερική
πηγή ενέργειας για τη λειτουργία τους, δεσμεύοντας τους
χρήστες τους κοντά στο δίκτυο ρεύματος.
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Συνεχίζοντας, ο Ilya hekh αποκάλυψε πως γίνεται πρόοδος
όσον αφορά το . . ων ρο θ ικ ν μ
ν, ώστε να
μπορούν να ι ο ρ ούν α νομα σε ορισμένες περιπτώσεις, βασιζόμενα σε ενσωματωμένους αι θη ρ , διευκολύνοντας έτσι τον χρήστη. Για παράδειγμα, ένα βιονικό
χέρι θα μπορούσε να ανιχνεύει την πρόθεση του χρήστη
να πιάσει ένα ποτήρι νερό, όπως και το ίδιο το ποτήρι, έτσι
ώστε να «κλείνει» μόνο του τα δάκτυλα, χωρίς να χρειάζεται
εντολή από τον χρήστη.
Πως, όμως, εμπλέκεται το
i με όλα τα παραπάνω Τα προσθετικά τεχνητά μέλη μπορούν να είναι
ά ω α
ιθ ι , καθώς διαθέτουν ενσωματωμένα chips και software, ενώ αρκετά (θα) είναι onn
.
τσι, οποιοσδήποτε έχει τις γνώσεις και τις δυνατότητες,
θα μπορεί να επιτεθεί απομακρυσμένα και να α οκ
ι
ο ων μ
να
ν, με σκοπό να βλάψει τον ίδιο
το χρήστη τους, τρίτους χρήστες, να πραγματοποιήσει
έκνομες πράξεις κ.λπ. Κυρίως σε περιπτώσεις
με
τεχνητά μέλη, ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος (π.χ. αν
ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός μιας χώρα στοχοποιηθεί).
πως ανέφερε ο
ino , αυτή τη στιγμή τα μέτρα
cyber security στην κατηγορία των προσθετικών μελών και
τεχνητών οργάνων είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ν
ν
α αι να α κο μ ω α ο κ
ι ο οιη ικ
α α α ια
κ
ια ρικού ν ια ρον ο . Τα
καρδιακά εμφυτεύματα και οι αντλίες ινσουλίνης μπορούν
να «χακαριστούν» απομακρυσμένα, και αυτό είναι ακόμη
μια απόδειξη ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά στον τομέα της
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ασφάλειας. ι
ρο
in
ρι
ρη ρ να ,
ήταν μια από τις ενδιαφέρουσες απόψεις που ακούστηκαν
στο panel, ενώ αυτονόητο θεωρείται πως όλες οι νέες
αυτές τεχνολογίες πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται διεξοδικά, ώστε να είναι αρκετά ασφαλείς, πριν γίνουν εμπορικά
διαθέσιμες. Τα βιονικά, «βελτιωτικά» μέλη είναι ακόμα πολύ
ακριβά, αλλά στο μέλλον θα μπορούν να πωλούνται ακ μα
και α αρμακ α, ενώ τροποποιημένες ή παράνομες
εκδοχές τους ίσως πωλούνται στη μαύρη α ορά. Κάτι που
ενδεχομένως θα μείωνε το κόστος τους, είναι η δημιουργία
ni
μελών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται
από διαφορετικούς ανθρώπους, χωρίς να είναι κατασκευασμένα «στα μέτρα» τους, αλλά και μελών που θα μπορούν
να ανα ρη ιμο οιηθούν, όταν ο αρχικός χρήστης τους
τα αντικαταστήσει ή δεν τα χρειάζεται πια.
Τέλος, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν πως τα
o
ναι ο
μ νο
ο η ανθρ ινη
ιη και δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε. Πότε, όμως,
ένας άνθρωπος με προσθετικά μέλη, αρχίζει να θεωρείται
μια «μη ανθρώπινη» οντότητα, ένα cyborg Σύμφωνα με τον
Sergey Kra chenko, η διαφορά έγκειται στο αν τα τεχνητά
μέλη υποκαθιστούν τις λειτουργίες των φυσικών ή αν πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα,
κ νον α
. νας
άνθρωπος που έχει μεγαλύτερες δυνάμεις και δυνατότητες
από τους υπόλοιπους, χάρη σε ένα προσθετικό μέλος,
μπορεί να θεωρηθεί cyborg. Για την ιστορία, στην προαναφερθείσα έρευνα, η τελευταία ερώτηση ήταν Κά οιο μ
ιονικ
μα και ανθρ ινο κ α ο θ ωρ αι ακ μα
άνθρω ο Το 55 των ερωτηθέντων απάντησε θετικά…
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BROADBAND

η ια ικα α ο
Αν α ωνι ικού Δια
o
n


η

Γράφει η
ο μ ν η

Εντός Μαρτίου, εκτός απρόοπτου, σχεδιάζεται από τη Γενική
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών (ΓΓΤΤ) να εκκινήσει η διαδικασία
για την ανάθεση του έργου ltraFast Broadband, συνολικού
προ πολογισμού 00 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ.
θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ.
Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει ενώ αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους ευρωπα κούς φορείς
(ενδεικτικά DG MP, DG REGI ).
Το ltraFast Broadband θα εκτελεστεί ως ΣΔ Τ (Σύμπραξη
Δημοσίου και διωτικού Τομέα) με διαδικασία Ανταγωνιστικού
Διαλόγου. Σύμφωνα με την απόφαση της απευθείας ανάθεσης
του έργου « ποστήριξη για τη διαμόρφωση του Τεχνικού
Παραρτήματος των Τευχών Προκήρυξης του ργου ltraFast
Broadband» στην εταιρεία ΤΕΚΜ ΑΕ το χρονικό διάστημα
για τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου εκτιμάται σε
16 μήνες.
Ειδικότερα, οι εργασίες του συμβούλου θα αποτυπώνονται
στα παρακάτω τέσσερα παραδοτέα 1 Τεχνικά περιεχόμενα
για την διενέργεια της 1ης φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (τέλος 1ου μήνα) 2 ποστήριξη στην Διαδικασία της
Διαβούλευσης - Επικαιροποίηση τεχνικών περιεχομένων των
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τευχών διακήρυξης (τέλος 3ου μήνα) 3 ποστήριξη στη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, πρόσκληση σε διάλογο,
τεχνικοοικονομικά θέματα προτεινόμενων λύσεων (φάση 1)
(τέλος 10ου μήνα) 4 Τελικά τεχνικά περιεχόμενα για φάση 2
του Ανταγωνιστικού Διαλόγου υποβολής Τευχών Διακήρυξης
στην ΕΓ ΣΔ Τ και υποστήριξη σε τυχόν διαπραγματεύσεις με
τον τους προσωρινούς αναδόχους (τέλος 16ου μήνα). πως
επίσης αναφέρεται στη σχετική απόφαση για την ανάθεση
του έργου του συμβούλου σε περίπτωση που κάποιο από τα
παραδοτέα ολοκληρωθεί νωρίτερα μπορεί να παραληφθεί
και να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Το ίδιο ισχύει και
για τη συνολική διάρκεια του έργου, για τους ίδιους λόγους
δύναται να παραταθεί τόσο το εσωτερικό όσο και το συνολικό
χρονοδιάγραμμα της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Ν.4412 16.
Το ltraFast Broadband θα ωφελήσει περίπου 2,4 εκατ. πολίτες που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps (αναβαθμίσιμες σε
1 Gbps). Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή
που θα υπάρξει στον Ανταγωνιστικό Διάλογο και εν τέλει στην
εκτέλεσή του μιας και τα κεφάλαια που θα πρέπει να τοποθετηθούν από τους ιδιώτες είναι ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ.

MARKET

α ρο ράμμα α θ ο α
ο ρ α ομ νων ον


η

Γράφει η
ο μ ν η

Δύο νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων
ανακοίνωσε ο ΟΤΕ. Το πρώτο αφορά προσωπικό που βρίσκεται κοντά στην συνταξιοδότηση και το δεύτερο νεότερους
υπαλλήλους. Με ανάλογα προγράμματα το 2018 αποχώρησαν περίπου 300 εργαζόμενοι. Το κόστος, σύμφωνα με τις
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΟΤΕ, ήταν περί τα 50
εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, τα προγράμματα που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται για το 201 είναι τα εξής
Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης εργαζομένων
και έμμισθων δικηγόρων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση έως τα τέλη του 2025 (Πρόγραμμα Α), τα
οποία προβλέπουν και φέτος αναπλήρωση εισοδήματος
από 0 έως και 0 ανάλογα με το πόσο κοντά είναι
κάποιος στο να συνταξιοδοτηθεί. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι
θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Α θα λάβουν τη νόμιμη
αποζημίωσή τους, τα χρήματα για τις εισφορές τους (κύρια ταμεία και επικουρικά) έως τη συνταξιοδότησή τους,
ενώ θα έχουν μέχρι να λάβουν σύνταξη και την ιδιωτική
ασφάλεια που είχαν ως εργαζόμενοι.
Ανοιχτό Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης (Πρόγραμμα Β), για εργαζόμενους και εμμίσθους δικηγόρους
που δεν βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Το πρό-
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γραμμα αυτό αφορά όσους έχουν πάνω από 10 χρόνια
στην επιχείρηση και είναι πάνω από 40 ετών, ωστόσο,
εξαιρούνται κάποιες από ειδικότητες όπως είναι οι τεχνικοί πεδίου, οι πωλητές, οι επιστήμονες πληροφορικής
κ.ά. Ανάλογα με την ηλικία τους θα λάβουν ως αποζημίωση
38 έως 50 μισθούς οι οποίοι προσαυξάνονται ανάλογα
με τη θέση ευθύνης που κατέχουν και τον αριθμό των
παιδιών τους.
Σύμφωνα με την λενα Παπαδοπούλου hief fficer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ τα προγράμματα σχεδιάστηκαν
βάσει εξειδικευμένων παραμέτρων που ανταποκρίνονται
καλύτερα στα διαφορετικά προφίλ εργαζομένων.
Ειδικά για τους εργαζόμενους που παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης, στο πλαίσιο της ανάθεσης του έργου τους σε εξωτερικό
συνεργάτη, έπειτα από τη σχετική απόφαση της διοίκησης,
έχει ληφθεί ειδική μέριμνα, ως προς τα κίνητρα και για την
υποστήριξή τους προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο
βήμα τους. Για αυτή την κατηγορία εργαζομένων που είναι
περίπου 80 (οι 30 βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση)
υπάρχει σχετική διαβούλευση με την ΟΜΕ ΟΤΕ.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα
ξεκίνησε την Παρασκευή 15 Μαρτίου, για να ολοκληρωθεί
την Παρασκευή 2 Μαρτίου και για τη συμμετοχή τηρείται
σειρά προτεραιότητας.
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PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@fold: Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της
Fira φέτος ήταν τα foldables. Τα οποία μόνο
από ενεργειακά πεδία δεν προστατεύονταν.
Προφανώς για να μην κάνουν δοκιμές οι
δημοσιογράφοι και ανακαλύψουν bugs.
@able: Κατά τα άλλα, εντυπωσιακότατα!
Πανάκριβα όμως, αφού με τα ίδια χρήματα
αγοράζει κάποιος gaming laptop! Πάντως
μπήκαν αρκετοί στο παιχνίδι, εκτός Sammy
και Hua.
@palm: Ευχάριστη έκπληξη και από την LG ο
palm reader στο G8, αλλά και τα air gestures για
έλεγχο της συσκευής χωρίς αφή!

Δρ. Αθηνά Κανιούρα

Chief Analytics Officer & Global Lead
Applied Intelligence, Accenture
Ο τομέας Applied Intelligence της Accenture εφαρμόζει τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένα
analytics και αυτοματισμούς στην προσέγγιση των πιο σύνθετων προκλήσεων και
ευκαιριών για τους πελάτες της σε όλο το εύρος των βιομηχανιών. Εδώ και λίγο καιρό,
τη θέση της επικεφαλής του τμήματος, έχει αναλάβει η Δρ. Αθηνά Κανιούρα.
Η Δρ. Αθηνά Κανιούρα ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Accenture το 2005. Κατά τη
διάρκεια των 14 ετών της στην εταιρεία, κατείχε πολλούς σημαντικούς ρόλους, ενώ
μεταξύ άλλων υπήρξε ιδρυτικό μέλος του τομέα business analytics της Accenture. Τα
τελευταία δύο χρόνια, ασκούσε καθήκοντα global data science lead, αυξάνοντας την
επιστημονική ομάδα της εταιρείας σε 3.000 άτομα.
Διαθέτει εξειδίκευση στην επιστήμη των δεδομένων, στην εφαρμοσμένη στατιστική και
στη μηχανική μάθηση και πλέον των δώδεκα ετών πρακτικής εμπειρίας στην προηγμένη στατιστική και οικονομετρική ανάλυση.
Κατέχει πτυχίο B.Sc. στα Ναυτιλιακά από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά (Ελλάδα), M.A.
στα Οικονομικά και Χρηματοοικοινομικά από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ (Ηνωμένο
Βασίλειο) και PhD στα Μακροοικονομικά και τα Οικονομετρία, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ (Ηνωμένο Βασίλειο). Εδρεύει στο Λονδίνο όπου ζει με τον σύζυγο
και τους δύο γιους της.

@five-gee: Αυξανόμενη και η παρουσία
του 5G, τόσο σε κινητά όσο και σε άλλες
συσκευές, σε προετοιμασία για την επίσημη
έλευση του.
@hybrid: Είδαμε και το υβριδικό Blackberry
Key 2, με φυσικό QWERTY πληκτρολόγιο και
οθόνη αφής, που βέβαια τρέχει πλέον Android.
«Δυνατό» και το hardware, με αλουμινένια
κατασκευή, 6GB RAM και 128GB storage.
@feature: Για τους λάτρεις του ρετρό,
παρουσιάστηκε και το Nokia 210, μία ξεκάθαρα
low-end συσκευή με μικρή non-touch οθόνη και
τυπικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
@xp: Big in Japan προσπαθεί να γίνει ξανά
η Sony Mobile, καθώς δεν το βάζει κάτω και
παρουσίασε μία πλήρη γκάμα από high-end
και mid-range Xperia smartphones, εμφανώς
redesigned. Ίδωμεν…
@for-real: Ακόμα και αν το VR βρίσκεται
σε ύφεση, το AR έχει σίγουρα μέλλον. Το
HoloLens2, το mixed reality headset της
Microsoft, όπως η ίδια το χαρακτηρίζει,
υπόσχεται χρήσιμες εφαρμογές σε πολλούς
τομείς.
@wear: Παρουσιάστηκαν όμως και
ενδιαφέροντα wearables. Στη Βαρκελώνη
φέτος είδαμε το smart βραχιόλι Alpha της
Nubia. Άκρως εντυπωσιακή σχεδίαση με
εύκαμπτη οθόνη και κάμερα, που μάλιστα
λανσάρεται ως wearable κινητό!
@power: Για πολλούς η αυτονομία είναι
πιο σημαντική από το design. Σε αυτούς
απευθύνεται το νέο smartphone της Energizer,
με μπαταρία 18.000 mAh. Το πάχος του
μπορεί να είναι τετραπλάσιο από ένα τυπικό
smartphone, αλλά το ίδιο και η αυτονομία του!
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