How To: συνδέστε το smartphone σας με το PlayStation 4 για multimedia εμπειρία!
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Premium In-the-Ear Mono
Bluetooth headset

11

παρουσιάσεις
ακόμα

HOT SPOT: 4Alcatel 1S4Alcatel 3L4DrayTek Vigor 28654JBL Tune 220TWS
4TCL LinkHub Wi-Fi Mesh AC1200
PREVIEWS: 4MLS Inspire 4G4MLS Pop 4G4Samsung Galaxy Note 10 Lite
4Samsung Galaxy S10 Lite
REVIEWS: 4Huawei Band 44TCL Plex

CONTENTS
Φεβρουάριος 2020 / Τεύχος 258

18 MLS

Pop 4G
Value for money!

EDITORIAL....................... 6 HOW TΟ

Σύνδεση PS4 και smartphone........28

HOT SPOT......................... 8
PREVIEW

MLS Inspire 4G............................ 16
MLS Pop 4G................................ 18
Samsung Galaxy Note 10 Lite..... 20
Samsung Galaxy S10 Lite............. 22

USER GUIDE................. 30
GREEK EVENTS.......... 32
EXIT....................................... 34

Eκδότης: Κώστας Νόστης
Αρχισυντάκτης: Πέτρος Κυπραίος
[p.kypraios@smartpress.gr]
Διεύθυνση έκδοσης: Δημήτρης Σκιάννης
[d.skiannis@smartpress.gr]
Επιμέλεια ύλης: Χριστίνα Κιτσάτη
[c.kitsati@smartpress.gr]
Σύνταξη: Μ. Κωνσταντινιάδης
Συνεργάτες: Γ. Γιαγλής, Χ. Ζέινος, Δ. Θωμαδάκης,
Δ. Καλογερόπουλος, Α. Κωτσογιαννίδης, Α. Κωνσταντίνου,
Γ. Μαντζάνας, Α. Μαυροφυλλίδης, Ν. Μουμούρης,
Π. Μπελιμπασάκης, Ι. Ρούσσος
Ανταποκριτές εξωτερικού: O.Hansen, M. H�enig,
D. H�enig (Γερμανία)
Eπιμέλεια κειμένων: Χρυσούλα Σακκά
Μεταφράσεις: Μαρία Τσαμπούκου
Υπεύθυνος διαφήμισης: Γιώργος Ιωσηφέλης
Υπεύθυνη παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη
dtp: Θ. Παπουτσής, Ν. Χαλκιαδάκης

REVIEW

Φωτογραφίες: A. Λαγόπουλος, Ι. Ρούσσος
Φωτορεπορτάζ: Σταμάτης Λαγάνης-Σέκερης

Huawei Band 4........................... 24
TCL Plex....................................... 26

Γραμματεία: Έλλη Μαστρομανώλη
Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης
Consulting by SPEG Co.
T 210 5238777, www.speg.gr, e-mail: info@speg.gr
Ιδιοκτησία: SMART PRESS A.E
Μάγερ 11, 10438, Αθήνα
Τηλ.: 210 5230000, 210 5231555, 210 5201500
Fax.: 210 5241900
e-mail: smart@smartpress.gr
Το περιοδικό «ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»
κυκλοφορεί 11 φορές το χρόνο. Οι απόψεις που εκφράζονται
σε ενυπόγραφα άρθρα δε συμπίπτουν απαραίτητα μ’ αυτές του
περιοδικού. Υλικό που αποστέλλεται προς δημοσίευση δεν επιστρέφεται,
ανεξαρτήτως τού αν δημοσιεύτηκε. Απαγορεύεται η ολική ή μερική
αναδημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου, διαγράμματος ή φωτογραφίας,
με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς τη γραπτή
άδεια του εκδότη.

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Κύπρου)
Διευθυντής έκδοσης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
Σολωμός Κυριάκου
Υπεύθυνη διαφήμισης: Αλεξία Σπύρου
Σύνταξη: Π. Θεοχαρίδης, Μ. Λυσάνδρου, Μ. Μενελάου

Samsung Galaxy S10 Lite
Προσιτό… Galaxy!

22

TCL Plex
Τηλεόραση… τσέπης!

26

4 KT ΦΕΒ 2020

SMARTPRESS CYPRUS LTD
Phone: (+357) 22 76 50 39
Fax: (+357) 22 76 50 62
E mail: kintilefonia@thesmartcom.com
Καλλιπόλεως 17, ΤΚ 1055, Λευκωσία, Κύπρος

digitallife.gr
Η τεχνολογία στη
ζωή μας

infocom.gr
Τεχνολογία - Πληροφορική
- Media με άποψη

myphone.gr
The unwired
revolution

socialmedialife.gr
Τα social media είναι
φίλοι μας!

thatslife.gr
Life as it is!

gameslife.gr
Ζήσε το παιχνίδι!

comingsoon.gr
Όλη η διασκέδαση
σε ένα site!

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

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

coolhome.gr
Εκεί που νιώθεις
cool, είναι σπίτι

mwc.gr
It’s a mobile
world!

infocomsecurity.gr
Rethink IT security
strategy

e-businessworld.gr
Real e-life stories

doriforikanea.gr
Δορυφορική - Επίγεια
ψηφιακή - IPTV

satguide.gr
Οδηγός αγοράς για SAT DTV - IPTV

securityproject.gr
Κορυφαία συνάντηση
των ειδικών ασφάλειας

itsecuritypro.gr
Enterprise computing &
IT security

securitymanager.gr
Σημείο αναφοράς για την
ασφάλεια

SMART PRESS A.E.
Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Όλος ο κόσμος στην οθόνη σας!
Τα sites της Smart Press σε περιμένουν!

Τ. 210.5201500, 210.5231555
F. 210.5241900

www.smartpress.gr
smart@smartpress.gr

EDITORIAL
A chance to change!

c.nostis@smartpress.gr

It’s now or never!
Το 2020 έχει μπει δυναμικά από πολλές οπτικές γωνίες και κυρίως, από
πλευράς πολιτικών. Στον τομέα της τεχνολογίας, της «ψηφιακής κοινωνίας»
και διακυβέρνησης, των τηλεπικοινωνιών, από δημόσιους και ιδιωτικούς
οργανισμούς, βλέπουμε έντονη κινητικότητα, αισιοδοξία, προγραμματισμό
σε βάθος ετών και αρκετά… αυγά να «σπάνε». Σημάδι θετικό, καθώς
χωρίς σπασμένα αυγά, κανείς δεν έφτιαξε ποτέ ομελέτα…Και μη βιαστείτε
να πείτε «σιγά τ’ αυγά», ιδιαίτερα όταν αυτά π.χ. αφορούν στη διαμάχη
μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ, από την οποία ο Μιχάλης δείχνει να εμφανίζεται
«κερδισμένος» προς το παρόν. Το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων
του Ομίλου δεν έχει την ισχύ και ειδική βαρύτητα άλλων εποχών, ενώ με τα
νέα πλάνα της Διοίκησης για μετατροπή του «υπερωκεανείου του Παναγή»
ή του «τάνκερ του Μιχάλη» σε μικρότερα ευέλικτα σχήματα και επί μέρους
οντότητες -πάντα υπό κοινή «ομπρέλα»- μάλλον κάποιοι θα πρέπει να
ξεχάσουν για πάντα τις «παλιές καλές εποχές» και να περάσουν σε νέες,
σύγχρονες και αποτελεσματικές μορφές συνδικαλισμού. Ο διάλογος -με
τις όποιες υπαναχωρήσεις από πλευράς συνδικαλιστών- συνεχίζεται και
αναμένουμε με ενδιαφέρον το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι
και οι δύο πλευρές είναι «καταδικασμένες» να συμφωνήσουν, απλά δεν
γνωρίζουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο τίτλος του editorial, όμως,
ταιριάζει και σε άλλες περιπτώσεις. Όπως της Huawei που μετά από μια
ολιγόμηνη περίοδο «συντήρησης» και ανασυγκρότησης, ετοιμάζεται για
τη μεγάλη αντεπίθεση. Έχοντας επενδύσει πολλά εκατομμύρια και πολλές
εργατοώρες στην ανάπτυξη του νέου της λειτουργικού συστήματος,
του Harmony OS, η εταιρεία φιλοδοξεί να κοιτάξει κατάματα Google
και Apple, ήτοι το Android και το iOS. Οι κινήσεις της δείχνουν προς τη
σωστή κατεύθυνση, όμως το αποτέλεσμα θα κριθεί από το κατά πόσο οι
χρήστες μπορούν να απεξαρτηθούν από τις υπηρεσίες της Google (π.χ.
Gmail, Google Maps) και να υιοθετήσουν τις αντίστοιχες εναλλακτικές
της Huawei. Για τους Κινέζους, πάντως, «εναλλακτική» δεν υπάρχει αν
θέλουν να παραμείνουν κοντά στην κορυφή της αγοράς, τουλάχιστον
όσο ο Donald Trump παραμένει στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.
Όσο για τους ευρωπαίους, παραμένουν σε μια κατάσταση αναμονής και
σύγχυσης, χωρίς να υπάρχει κοινή «γραμμή» μεταξύ των κρατών-μελών
για το αν «θέλουμε» κινέζικο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή όχι. Σε καμία
περίπτωση πάντως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να
αποδειχθεί ότι ο πλανητάρχης έκανε λάθος και στην ουσία πυροβόλησε
στα πόδια τις ΟΤΤ αμερικανικές εταιρείες που κυριαρχούν στην αγορά. Δεν
ξέρουμε αν πάρουν φόρα οι Κινέζοι που μπορεί να φτάσουν…

Δυναμικές κινήσεις, βεβαίως, βλέπουμε και από άλλους «παίκτες». Όπως
την TCL που αποφάσισε να μπει και στην αγορά smartphones με το Plex,
το review του οποίου θα βρείτε στις σελίδες του παρόντος τεύχους. Από
τους εκπροσώπους της εταιρείας δεν τέθηκαν μεγαλεπήβολοι στόχοι,
στην επίσημη παρουσίαση της συσκευής στην Αθήνα, παρόλο που
η συσκευή είναι εξαιρετική και θα δικαιολογούσε κάτι τέτοιο. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, η φιλοδοξία είναι εκεί και φαίνεται, όπως και η διάθεση
για δημιουργία ενός μεγάλου οικοσυστήματος συσκευών. Πως λέμε
Total Consumer Links; Από την άλλη πλευρά, χωρίς τυμπανοκρουσίες,
ήρθε στην Ελλάδα και η κινέζικη Realme, μέσω της Smart4All. Πρώην
sub-brand της Oppo (η οποία είναι κολοσσός στην Κίνα, μαζί με τη Vivo),
διαχωρίστηκε από αυτήν το 2018 και πλέον στοχεύει στο να γίνει «η νέα
Xiaomi», με οικονομικά smartphones αλλά και πολλών ειδών συσκευές
τεχνολογίας, ώστε να δημιουργήσει το δικό της οικοσύστημα και να μπει
στην καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Τα «δισεκατομμύρια»
ακούγονται πολλά, όμως όταν έχεις την αγορά της Κίνας, δεν είναι τόσο
δύσκολο όσο ακούγεται να επιτευχθούν. Αν και η αλήθεια είναι πως η
συσπείρωση των Κινέζων γύρω από τη Huawei το τελευταίο εξάμηνο
-αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να το κάνει εθνικό θέμα- «ωθεί»
τους υπόλοιπους κατασκευαστές να βγουν και εκτός συνόρων.
«Ή τώρα, ή ποτέ» επίσης και για την Apple, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε.
Το momentum του αμερικανικού κολοσσού έχει μειωθεί τα τελευταία
χρόνια και κινδυνεύει να τη φέρει προ… απροόπτων, οπότε φέτος θα
πρέπει να παρουσιάσει το «κάτι παραπάνω». Επιβεβαιωμένες πληροφορίες
κάνουν λόγο για «budget» iPhone 9 το Μάρτιο και τρεις συσκευές iPhone
12 το φθινόπωρο, με διπλή ή τριπλή κάμερα. Εμείς απλά υπενθυμίζουμε
πως ο Steve Jobs δεν έφτασε την εταιρεία στην κορυφή με οικονομικά
μοντέλα…Τέλος, ο Φλεβάρης φέρνει και… άρωμα Βαρκελώνης, σιγά-σιγά,
όπου αναμένονται πολλά και ενδιαφέροντα. Πριν το MWC 2020, όμως, η
Samsung θα παρουσιάσει τα νέα Galaxy S μοντέλα της, στις 11 του μήνα.
Τυχαία η ημερομηνία; Galaxy S20 ή S11; Ανεξαρτήτως τίτλου, οι νέες
ναυαρχίδες θα αποτελέσουν για άλλη μια χρονιά την πρώτη προτίμηση
αρκετών χρηστών, στη high-end κατηγορία, διότι οι Κορεάτες παραμένουν
πάντα στην κορφή και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της αγοράς.
It’s now or never, λοιπόν, για κάθε εταιρεία, για τη χώρα, αλλά και για τον
καθένα από εμάς, αφού είναι η εποχή που προσπαθούμε αρκετά δυναμικά
να υλοποιήσουμε τα resolutions του 2020.
Κώστας Νόστης

6 KT ΦΕΒ 2020

Presidio Clear από τη

Η μόνη προστατευτική θήκη
που θα χρειαστείς για το κινητό σου
Οι πολυβραβευμένες θήκες της Speck Presidio Clear θα αποτελέσουν τον απόλυτο σύντροφο
για τα νέα σου iPhone XS/X, XR καθώς και 8 και 8 Plus. Με στρατιωτικού τύπου αντοχή, μπορείς
να ρίξεις τη συσκευή σου από τα 2,4 μέτρα και αυτή να επιβιώσει. Με περίβλημα ανθεκτικό στις
γρατζουνιές είναι οι μόνες dual-layer clear cases της αγοράς που θα φροντίσουν για μια ζωή το
νέο σου iPhone. Προσφέρουν ακόμη πιο καθαρή όψη των συσκευών από ποτέ χάρη στη νέα
micro-dot technology, τo design τους είναι 20% πιο λεπτό, ενώ κάνουν τη συσκευή να αντέχει σε
UV lighting. Σημείωσε ότι μπορούν να υποδεχθούν και παλαιότερα μοντέλα ενώ είναι διαθέσιμες
σε λευκό, χρυσό και ροζ χρώμα.

VOYAGER 3200
Premium In-the-Ear Mono
Bluetooth headset
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Σχεδιασμός και κατασκευή
Το ποιοτικό, συνθετικό υλικό και ο
εργονομικός σχεδιασμός εξασφαλίζουν
ξεκούραστη χρήση για ώρες, χωρίς να
γλιστρά από το αυτί σας και ταυτόχρονα
περνώντας απαρατήρητο, χάρη στο
μινιμαλιστικό και λιτό design.

Μεγάλη αυτονομία
Η ενσωματωμένη μπαταρία του
προσφέρει άνετα 6 ώρες ομιλίας αλλά
η θήκη φόρτισης προσφέρει ακόμη 10
ώρες, αν χρειαστεί!

Μείωση θορύβου
Τα τρία ακουστικά με το DSP noisecancelling και το echo-cancelling
εξασφαλίζουν καθαρό ήχο για εσάς και το
συνομιλητή σας!

Εύκολος χειρισμός
Τα dedicated πλήκτρα σας επιτρέπουν να
κάνετε σχεδόν τα πάντα με ένα άγγιγμα,
ακόμα και να «καλέσετε» την ψηφιακή
βοηθό σας, ανεξαρτήτως πλατφόρμας!
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Α

ν είστε διαρκώς “on the
go” και δεν έχετε την…
πολυτέλεια να απασχολείτε το χέρι σας για να
μιλήσετε στο τηλέφωνο,
ή απλώς θέλετε να επικοινωνείτε οδηγώντας, τότε αξίζει και με το παραπάνω η επένδυση σε ένα ποιοτικό Bluetooth
hands-free, όπως το κορυφαίο Plantronics
Voyager 3200.
Έρχεται σε Diamond Black και Buff White χρώματα, ανάλογα με το γούστο σας, με ή χωρίς
θήκη φόρτισης και εκπληκτικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο σχεδιασμός του είναι διακριτικός
και εργονομικός ώστε να ταιριάζει απόλυτα στο
αυτί σας, να παραμένει σταθερό σε αυτό και τα
υλικά κατασκευής είναι εξαιρετικής ποιότητας.
Τα τρία ενσωματωμένα μικρόφωνα εγγυώνται
το ότι ο συνομιλητής σας θα σας ακούει
ξεκάθαρα, χάρη και στην τεχνολογία DSP
noise-cancelling και echo cancellation.
Το βάρος του Voyager 3200 είναι μόλις 9
γραμμάρια και η εμβέλειά του ξεπερνά τα
τυπικά 10m, αγγίζοντας τα 30m με Class 1
Bluetooth υποστήριξη (συν A2DP).
Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες από
0 έως 40 βαθμών Κελσίου χωρίς πρόβλημα
ενώ είναι… γεμάτο τεχνολογία! Η λειτουργία
SoundGuard σας προστατεύει από ήχους
υψηλής έντασης (άνω των 118dBA) και για να
απαντήσετε σε μια κλήση, αρκεί να το βάλετε
στο αυτί και αυτό θα ξέρει τι πρέπει να κάνει.
Επιπλέον, διαθέτει dedicated πλήκτρα για
mute και dynamic mute alert (σαν ενημερώνει
για το αν ο συνομιλητής σας έχει βάλει στο
“mute” και δεν σας ακούει), ενώ διαθέτει και
dedicated πλήκτρο για τις ψηφιακές βοηθούς
Siri, Cortana ή Google Now, ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας και το smartphone σας!
Υποστηρίζει HD ποιότητα ήχου και μπορείτε
να ελέγξετε πανεύκολα, με ένα άγγιγμα, τις
κλήσεις και την αναπαραγωγή μουσικής,
ενώ η αυτονομία του αγγίζει τις 6 ώρες που
σίγουρα θα «βγάλουν» τη μέρα σας. Αλλά
ακόμα κι αν αυτό δε συμβεί, η επιπλέον θήκη
φόρτισης μπορεί να του προσφέρει άλλες 10
ώρες αυτονομίας, απλώς τοποθετώντας το
μέσα σε αυτήν!
Για τον επαγγελματία που πρέπει να είναι διαρκώς σε επικοινωνία αλλά ταυτόχρονα να
εργάζεται ή να μετακινείται, το Voyager 3200
της Plantronics είναι μια από τις καλύτερες
προτάσεις της αγοράς. Βρείτε το σε επιλεγμένα
καταστήματα τεχνολογίας.

HOT SPOT

DrayTek
Vigor 2865 series
VDSL2 router με υποστήριξη 35b Super Vectoring!
Η LEXIS Πληροφορική, αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων της DrayTek στην Ελλάδα και την
Κύπρο, ανακοινώνει τη διάθεση της νέας σειράς VDSL2/ADSL2+ load balancing Router, Vigor2865, με υποστήριξη 35b
Super Vectoring, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες επιχειρησιακών εφαρμογών.
Το μοντέλα της σειράς διαθέτουν 2 θύρες WAN για traffic load-balancing, failover & backup, με τη 2η να μπορεί να
μετατραπεί σε LAN, επιπλέον 5 LAN θύρες 10/100/1000Base-Tx και 2 θύρες USB για σύνδεση μέσω 3G/4G dongle σε
περίπτωση απώλειας συνδεσιμότητας. Επιπλέον, το ασύρματο μοντέλο Vigor2865ac είναι πρωτοκόλου wave2 802.11ac,
διαθέτει 4 αποσπώμενες κεραίες «n» και «ac» για ταχύτητες έως 800 Mbit/s και 1733 Mbit/s αντίστοιχα και υποστηρίζει
πολλαπλά SSID.
Στα πλούσια χαρακτηριστικά της σειράς περιλαμβάνονται η δημιουργία έως 32 VPN, VPN trunking, και ευέλικτη
διαχείριση των LAN θυρών βάσει 802.1q tags και διευθύνσεων MAC. Διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας για την
αποφυγή υπερφόρτωσης του δικτύου μέσω QoS με Voice VLAN και Surveillance VLAN για την αυτόματη ανίχνευση του
traffic των κλήσεων και του video με βέλτιστο διαμοιρασμό αυτών. Σε επίπεδο ασφαλείας, έχουν ενσωματωμένο objectbased και SPI firewall, μηχανισμό πρόληψης DoS/DDoS επιθέσεων και content filtering, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό,
πλήρως αξιόπιστο και ευέλικτο δίκτυο.
Τα μοντέλα της σειράς Vigor2865 είναι διαχειρίσιμα μέσα από το λογισμικό κεντρικής διαχείρισης VigorACS 2, ενώ τα ίδια
μπορούν να λειτουργήσουν ως controller για τη διαχείριση έως 20 Access Point και 10 switch της DrayTek.
Η ολοκληρωμένη σειρά Vigor2865 της DrayTek είναι άμεσα διαθέσιμη στο δίκτυο συνεργατών της LEXIS και προσφέρει
ό,τι χρειάζεται ο απαιτητικός χρήστης του «σήμερα»: Ταχύτητα, σταθερότητα και ιδανική διανομή του bandwidth μεταξύ
πολλών διαφορετικών συσκευών.

Ισχυρό Wi-Fi

Οι 4 αποσπώμενες κεραίες «n» και «ac»
προσφέρουν υπερ-υψηλές ταχύτητες
διασύνδεσης, έως 1733 Mbps και υποστήριξη
πολλαπλών SSIDs για επαγγελματικές (και μη)
ανάγκες!

Προηγμένες θύρες WAN
Τα μοντέλα της σειράς διαθέτουν 2
θύρες WAN για traffic load-balancing,
failover & backup, με τη 2η να μπορεί
να μετατραπεί σε LAN.
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HOT SPOT

Alcatel 3L
Με low-light φωτογραφικές
δυνατότητες!
Στην έκθεση CES 2020 η TCL Communication
ανακοίνωσε τις τελευταίες προσθήκες στο
κατάλογο προϊόντων της Alcatel και μια από
αυτές είναι το Alcatel 3L. Ο κεντρικός πίσω
αισθητήρας 48MP AI είναι σε θέση να παρέχει
βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης χάρη στην
ενσωματωμένη τεχνολογία μεγάλων pixel 4 σε 1
που συνδυάζει τέσσερα pixel σε μια μεγαλύτερη
εικόνα 1,6μm 12MP για μεγαλύτερη ευαισθησία
στο φως. Χρησιμοποιεί επίσης αλγόριθμους
AI για αυτόματη αναγνώριση μέχρι και 22
διαφορετικών σκηνών, βελτιστοποιώντας την
εικόνα με βάση την κατηγορία της. Επιπλέον, η
5MP κάμερα είναι εξοπλισμένη με ένα σούπερ
ευρυγώνιο φακό 115°, επιτρέποντας στους
χρήστες να αποτυπώνουν όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη εικόνα καθώς και μια οπίσθια κάμερα
2MP με macro lens για να τραβάτε φωτογραφίες
από κοντά με απίστευτη λεπτομέρεια.
Σχεδιασμένο με μεγάλη οθόνη HD 6,22
ιντσών, το Alcatel 3L παρέχει στους χρήστες
ζωντανές εικόνες. Το Alcatel 3L κάνει τα media
να ζωντανεύουν με αναλογία διαστάσεων 19:9
που προσφέρει μια εντυπωσιακή εμπειρία
μεγάλης οθόνης που όμως χωράει άνετα στην
τσέπη. Ο εξαιρετικά αποδοτικός οκταπύρηνος
επεξεργαστής, η μνήμη 4GB και η ενσωματωμένη
αποθήκευση 64GB βοηθούν το τηλέφωνο να
ανταπεξέρχεται στην πιο απαιτητική χρήση με
ευκολία, ώστε να μπορείτε να βλέπετε βίντεο
υψηλής ευκρίνειας, να τραβάτε φωτογραφίες
και να παίζετε παιχνίδια χωρίς διακοπή. Τέλος,
η μεγάλης διάρκειας μπαταρία θα ανταπεξέλθει
άνετα στην καθημερινή σας ρουτίνα.
Το Alcatel 3L θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες
αγορές στην Ευρώπη, το πρώτο τρίμηνο του 2020
σε τιμές που ξεκινούν από € 139, σε Chameleon
Blue και Dark Chrome.

Design

Το Alcatel 3L εισάγει ένα νέο σχεδιασμό
που ονομάζεται Aurora, ο οποίος διαθέτει
τεχνολογία χάραξης με λέιζερ σε μια λαμπερή
σχεδίαση της πίσω όψης.

Εμπρόσθιο LED flash

Η εμπρόσθια κάμερα 8MP με φλας LCD
επιτρέπει στους χρήστες να βγάζουν
φωτογραφίες υψηλής ποιότητας ακόμα
και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού!
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HOT SPOT

TCL LINKHUB Wifi
Mesh AC1200
Η λύση Wi-Fi επόμενης γενιάς!
Το σύστημα LINKHUB Wi-Fi Mesh της TCL είναι μια λύση επόμενης
γενιάς Wi-Fi για ολόκληρο το σπίτι, η οποία επιτρέπει στους
χρήστες να απολαμβάνουν video streaming 4K/8K, παιχνίδια και
εργασίες σε όλο το σπίτι χωρίς προβλήματα, με εξαιρετικά γρήγορη
και σταθερή σύνδεση Wi-Fi, εξαλείφοντας τις νεκρές ζώνες του WiFi σε κάθε δωμάτιο.
Mπορεί να λειτουργήσει με το υπάρχον modem σας και να
επεκτείνει άψογα την κάλυψη του Wi-Fi. Επίσης, το μπορεί να
συνδεθεί στο modem σας και τα πρόσθετα routers Mesh να
επεκτείνουν το δίκτυό σας σε κάθε γωνιά του δωματίου. Ένα
σύνολο τριών routers Mesh μπορεί να παρέχουν κάλυψη Wi-Fi σε
έως 450m2 και να υποστηρίζουν περισσότερες από 90 συσκευές
με ισχυρή σύνδεση Wi-Fi. Με μέγιστο αριθμό εννέα routers Mesh,
το σύστημα Wi-Fi καλύπτει έως και 1.350 m2, καθιστώντας το την
ιδανική επιλογή για μικρές επιχειρήσεις ή ξενοδοχεία.
Σε αντίθεση με μια απλή επέκταση Wi-Fi, το LINKHUB Wi-Fi Mesh
απαιτεί μόνο ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης
για ολόκληρο το πακέτο. Εν τω μεταξύ, οι χρήστες μπορούν να
επιλέξουν από οποιαδήποτε μονάδα του συστήματος router
Mesh, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάταξη του σπιτιού τους,
απολαμβάνοντας τις αυτόματες ρυθμίσεις συγχρονισμού μέσα σε
ολόκληρο το πακέτο.
Το σύστημα LINKHUB Wi-Fi Mesh είναι πολύ εύκολο στη ρύθμιση.
Συνδέστε το, συνδεθείτε στην εφαρμογή και είστε έτοιμοι. Μπορείτε
επίσης μέσω της ειδικής εφαρμογής να διαχειριστείτε εύκολα το
δίκτυό σας, να προγραμματίσετε On line την ώρα χρήσης της
οθόνης από τα παιδιά και να ελέγξετε την πρόσβαση σε δικτυακούς
τόπους, ώστε να αποφύγετε εκτεταμένο χρόνο χρήσης του
διαδικτύου.

Alexa

Το σύστημα router Mesh είναι συμβατό με Alexa,
επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε φωνητικό
έλεγχο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi.
Οι προσαρμογείς Magic συνδέονται μεταξύ τους
αυτόματα, μόλις τους βάλετε στη πρίζα, χωρίς να
κάνετε απολύτως τίποτα!

Πολλαπλά SSIDs

Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν
ένα ασφαλές SSID επισκεπτών ξεχωριστά από
το κύριο οικιακό δίκτυο για να αποφύγουν την
παρεμβολή στο κύριο SSID.
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JBL TUNE 220TWS & LIVE 300TWS
Κομψά και πανάλαφρα!
Η JBL ανακοίνωσε στη CES 2020 τα TUNE 220TWS, μία
πρόταση με την οποία θέλει να συναγωνιστεί τα AirPods
της Apple. Κοστίζουν μόλις 100 δολάρια και πρόκειται
για ένα ζευγάρι earbuds με λιτό, slim design που
διατίθενται ωστόσο σε ποικιλία αποχρώσεων.
Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τρεις συ,νεχείς
ώρες, πριν χρειαστούν επαφή με το φορτιστή τους, ενώ,
χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη θήκη φόρτισης έχουν 16
ώρες επιπρόσθετης αυτονομίας.
Μαζί με αυτά ανακοινώθηκε και το μοντελο LIVE
300TWS, που διαθέτει επιπλέον αντοχή στο νερό
σύμφωνα με το πρότυπο IPX5, καθώς και υποστήριξη
Google Assistant και Amazon Alexa.
Επιπλέον, υποστηρίζουν το TalkThru mode της JBL,
που χαμηλώνει το audio στο smartphone σας και
ενισχύει τη φωνή έτσι ώστε να μπορείτε να μιλάτε σε
...κόσμο όσο φοράτε τα ακουστικά σας, καθώς επίσης
και το AmbientAware mode για να μπορείτε να ακούτε
το θόρυβο του περιβάλλοντος. Έχουν αυτονομία 4
ώρες και επιπλέον 14 ώρες με τη θήκη φόρτισης ενώ
κοστίζουν 150 δολάρια.

Alcatel 1S
Value for money… 2020!
Η JBL ανακοίνωσε στη CES 2020 τα TUNE 220TWS, μία πρόταση με την οποία θέλει
να συναγωνιστεί τα AirPods της Apple. Κοστίζουν μόλις 100 δολάρια και πρόκειται
για ένα ζευγάρι earbuds με λιτό, slim design που διατίθενται ωστόσο σε ποικιλία
αποχρώσεων.
Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τρεις συ,νεχείς ώρες, πριν χρειαστούν επαφή
με το φορτιστή τους, ενώ, χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη θήκη φόρτισης έχουν 16
ώρες επιπρόσθετης αυτονομίας.
Μαζί με αυτά ανακοινώθηκε και το μοντελο LIVE 300TWS, που διαθέτει επιπλέον
αντοχή στο νερό σύμφωνα με το πρότυπο IPX5, καθώς και υποστήριξη Google
Assistant και Amazon Alexa.
Επιπλέον, υποστηρίζουν το TalkThru mode της JBL, που χαμηλώνει το audio στο
smartphone σας και ενισχύει τη φωνή έτσι ώστε να μπορείτε να μιλάτε σε ...κόσμο
όσο φοράτε τα ακουστικά σας, καθώς επίσης και το AmbientAware mode για να
μπορείτε να ακούτε το θόρυβο του περιβάλλοντος. Έχουν αυτονομία 4 ώρες και
επιπλέον 14 ώρες με τη θήκη φόρτισης ενώ κοστίζουν 150 δολάρια.
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PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,1” IPS, 1280x600 pixels

MLS
INSPIRE 4G

CPU
MediaTek 8-core
CAMERA
16+2MP dual camera, 13MP
selfie camera
RAM
3GB
STORAGE
32GB, microSD
OS
Android 9.0 Pie
TIMH
€119

ΠΡΟΣΙΤΌΣ,
ΨΗΦΙΑΚΌΣ

ΒΟΗΘΌΣ!

STRONG

POINT
Ευχρηστία

Το σχετικά μικρό μέγεθος και βάρος
καθιστά το MLS Inspire 4G πανεύκολο
και βολικό στη χρήση ακόμα και με το
ένα χέρι, κάτι που σχεδόν έχουμε…
ξεχάσει τα τελευταία χρόνια!

κτός από το MLS Pop 4G, ακόμα
ένα μοντέλο της ελληνικής εταιρείας ήρθε στα χέρια μας μέσα
στις γιορτές... είναι το MLS Inspire
4G, ένα entry-level smartphone με βασικές
δυνατότητες και χαμηλή τιμή που θα καλύψει
τις ανάγκες του απλού χρήστη.

E

Το MLS Inspire 4G έχει οθόνη IPS 6,1» με wide
aspect ratio και HD+ ανάλυση (1280x600
pixels) και γυαλιστερό πίσω μέρος, με αφαιρούμενο (!) καπάκι μπλε ή μαυρού χρώματος,
το οποίο αποκαλύπτει τη μπαταρία αλλά και τις
3 υποδοχές για κάρτες SIM και κάρτα microSD.
Στο εσωτερικό του βρίσκουμε ένα οκταπύρηνο chipset της MediaTek μαζί με 3GB RAM
και 32GB αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος
επεκτείνεται μέσω microSD έως 128GB ακόμη. Τρέχει Android 9 Pie σε μια σχετικά pure
μορφή του και από πλευράς συνδεσιμότητας
έχει Bluetooth 4.2 και Wi-Fi/4G, αλλά όχι NFC.
Από πλευράς φωτογραφικών δυνατοτήτων, το MLS Inspire 4G έχει μια dual camera
16MP+2MP με δυνατότητα λήψης 1080p video
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στα 30FPS και το bokeh effect, ενώ η selfie κάμερα έχει αισθητήρα 13MP. Ο ήχος του είναι σε
καλά επίπεδα ισχύος, ενώ η μπαταρία του έχει
χωρητικότητα 3.000mAh και φορτίζει μέσω του
παρεχόμενου φορτιστή 10 Watts. Στη συσκευασία θα βρείτε επίσης [b]ακουστικά-ψείρες με
3,5mm βύσμα, καθώς η συσκευή διαθέτει την
αντίστοιχη υποδοχή. Επίσης θα βρείτε καλώδιο
microUSB και τον φορτιστή των 5 Watts.
Ειδική μνεία θα γίνει στην ψηφιακή βοηθό της
MLS, την MAIC, η οποία αναγνωρίζει τις φωνητικές εντολές στα ελληνικά και μπορεί να αναζητήσει οτιδήποτε θέλετε στο διαδίκτυο, να
σας βρεί τα κοντινότερα σημεία/καταστήματα
ενδιαφέροντος, να ανοίξει το YouTube σε ένα
συγκεκριμένο καλλιτέχνη/τραγούδι, να κάνει
αυτόματη μετάφραση οτιδήποτε και να της υπαγορεύσετε, να γράψει SMS για εσάς ή να καλέσει
κάποια επαφή σας. Βοηθά επίσης ιδιαίτερα κατά
την πλοήγηση μέσω των χαρτών, ενώ διαθέτει
ακόμα και εγκυκλοπαίδεια που μπορείτε να
«ξεφυλλίσετε» φωνητικά.
Το MLS Inspire 4G είναι διαθέσιμο στην ελληνική
αγορά, σε μαύρο ή μπλε χρώμα.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,26” IPS, 1520x720 pixels

MLS
POP 4G

CPU
MediaTek 8-core
CAMERA
21MP+VGA+VGA triple
camera, 13MP selfie camera
RAM
4GB
STORAGE
64GB
OS
Android 9.0 Pie
TIMH
€189

VALUE FOR

MONEY!
MLS έχει εδραιωθεί στην ελληνική αγορά χάρη στις οικονομικές
συσκευές που προσφέρει αλλά
κυρίως, χάρη στις υπηρεσίες και
τα βοηθήματα με αναγνώριση της ελληνικής
φωνής που αναπτύσσει εδώ και χρόνια. Το
τελευταίο μοντέλο της είναι το MLS Pop 4G,
μια συσκευή με αρκετά καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, ελκυστική εμφάνιση και μεγάλη οθόνη.

Η

STRONG

POINT
MAIC

Η ψηφιακή βοηθός της MLS βρίσκεται
πλέον σε όλες τις συσκευές της και
προσφέρει δυνατότητες στα ελληνικά
που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού!

Το Pop 4G έχει οθόνη IPS 6,26» με wide aspect
ratio και HD+ ανάλυση (1520x720 pixels) και
σαγρέ, πολύ ωραίο στην αίσθηση, πίσω μέρος με triple camera setup, ενώ ο αισθητήρας
δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στο κέντρο της πλάτης. Στο εσωτερικό του βρίσκουμε
ένα οκταπύρηνο chipset της MediaTek μαζί με
4GB RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου, ο
οποίος επεκτείνεται μέσω microSD έως 128GB
ακόμη. Τρέχει Android 9 Pie σε μια σχετικά pure
μορφή του και από πλευράς συνδεσιμότητας
έχει Bluetooth 4.2 και Wi-Fi/4G, αλλά όχι NFC.
Από πλευράς φωτογραφικών δυνατοτήτων, το MLS Pop 4G έχει μια triple camera
21MP+VGA+VGA με δυνατότητα λήψης 1080p
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video στα 30FPS και το bokeh effect, ενώ η selfie
κάμερα έχει αισθητήρα 13MP και μπορεί επίσης
να κάνει λήψη 1080p video. Ο ήχος του είναι σε
καλά επίπεδα ισχύος, ενώ η μπαταρία του έχει
χωρητικότητα 3.950mAh και φορτίζει μέσω του
παρεχόμενου φορτιστή 10 Watts. Στη συσκευασία θα βρείτε επίσης [b]ακουστικά-ψείρες με
3,5mm βύσμα, καθώς η συσκευή διαθέτει την
αντίστοιχη υποδοχή. Επίσης θα βρείτε καλώδιο
USB Type-C, ενώ η MLS διαθέτει και αξεσουάρ
για τη συσκευή, όπως προστατευτική θήκη.
Ειδική μνεία θα γίνει στην ψηφιακή βοηθό της
MLS, την MAIC, η οποία αναγνωρίζει τις φωνητικές εντολές στα ελληνικά και μπορεί να αναζητήσει οτιδήποτε θέλετε στο διαδίκτυο, να
σας βρεί τα κοντινότερα σημεία/καταστήματα
ενδιαφέροντος, να ανοίξει το YouTube σε ένα
συγκεκριμένο καλλιτέχνη/τραγούδι, να κάνει
αυτόματη μετάφραση οτιδήποτε και να της υπαγορεύσετε, να γράψει SMS για εσάς ή να καλέσει
κάποια επαφή σας. Βοηθά επίσης ιδιαίτερα κατά
την πλοήγηση μέσω των χαρτών, ενώ διαθέτει
ακόμα και εγκυκλοπαίδεια που μπορείτε να
«ξεφυλλίσετε» φωνητικά.

Bluetooth

Plantronics Explorer 500
• Φωνητικές εντολές για Siri
• Με πλήρη υποστήριξη HD Voice τεχνολογίας για
μείωση εξωτερικών θορύβων
• Συνδέοντας τον παρεχόμενο μαγνητικό ιμάντα
μπορείτε να έχειτε το Explorer 500 περασμένο στην

Plantronics Voyager 5200
• Mε το πάτημα ενός κουμπιού ενεργοποιείς Siri
• Tαυτόχρονη ασύρματη σύνδεση μέσω Bluetooth

τσάντα ή το μπρελόκ σας
• Βάρος μόλις 8 γραμμάρια
• Έως 7 ώρες διάρκεια κλήσεων με ήχο HD και έως
245 ώρες αναμονής

με δύο συσκευές
• 3 διαφορετικού μεγέθους μαξιλαράκια σιλικόνης
• 4 μικρόφωνα και ακύρωση εξωτερικών θορύβων
μέσω της τεχνολογίας Windsmart έξι επιπέδων
• Έως 7 ώρες συνεχούς χρήσης και έως 9 ημέρες
σε κατάσταση αναμονής

Η Plantronics δίνει
2 χρόνια εγγύηση

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

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,7”, Super AMOLED,
1080x2400 pixels

SAMSUNG
GALAXY NOTE 10 LITE

CPU
Samsung Exynos 9810
CAMERA
12+12+12MP triple camera,
32MP selfie camera
RAM
6-8GB
STORAGE
128GB, microSD
OS
Android 10
TIMH
€749 (εκτιμώμενη)

ΈΝΑ NOTE…

ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ!

Samsung παρουσίασε το Galaxy
Note 10 Lite ως μια πιο προσιτή
επιλογή με stylus και χαρακτηριστικά… ναυαρχίδας! Έχει Super
AMOLED οθόνη 6,7” με ανάλυση 1080x2400
pixels, 20:9 aspect ratio, Always-On Display χαρακτηριστικό και HDR, ενώ στο εσωτερικό του
βρίσκουμε το κορυφαίο Exynos 9810 chipset
της Samsung, συνοδευόμενο από 6 ή 8GB
RAM και 128GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού
χώρου (έως 1TB). Τρέχει το Android 10.0 με το
One UI 2 της Samsung και έχει πάχος 8,7mm με
βάρος 199 gr και ελκυστική, αλλά πιο «λιτή»
εμφάνιση. Στο πίσω μέρος του βρίσκουμε μια

Η

STRONG

POINT
Hardware

Μπορεί να μη διαθέτει την κορυφαία
κάμερα των Note 10 αλλά έχει το ίδιο,
κορυφαίο hardware, μια εξαιρετική
οθόνη και μια τεράστια μπαταρία, σε
πολύ προσιτή τιμή!
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τριπλή κάμερα με αισθητήρες 12,12 και 12MP,
με τον ένα εξ’αυτών να συνδυάζεται με ultrawide φακό και ακόμα έναν με τηλεφακό για 2x
optical zoom, με PDAF και OIS. Ο κύριος αισθητήρας διαθέτει OIS και Dual Pixel PDAF, έχει φακό
f/1.7 και μπορεί να κάνει λήψη 4K video στα
30FPS και 720p στα 960 FPS. Όσο για τη selfie
camera, έχει αισθητήρα 32MP (f/2.2) και HDR.
Τέλος, η μπαταρία του Note 10 Lite έχει τεράστια
χωρητικότητα 4.500mAh, υποστηρίζει ταχεία
φόρτιση και ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι μέσα στην οθόνη.Το Samsung
Galaxy Note 10 Lite θα είναι διαθέσιμο σε Aura
Glow, Aura Black και Aura Red χρώματα.

powered by

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,7” Super AMOLED Plus,
1080x2400 pixels

SAMSUNG
GALAXY S10 LITE

CPU
Qualcomm Snapdragon 855
CAMERA
48+12+5 MP triple camera,
32MP selfie camera
RAM
6-8GB
STORAGE
128GB, microSD
OS
Android 10.0
TIMH
€699 (εκτιμώμενη)

ΠΡΟΣΙΤΌ…
GALAXY!
Samsung παρουσίασε, λίγο μετά
την έναρξη του νέου έτους, το
Galaxy S10 Lite ως μια πιο προσιτή επιλογή αλλά με χαρακτηριστικά… ναυαρχίδας! Έχει Super AMOLED
Plus οθόνη 6,7” με ανάλυση 1080x2400
pixels, 20:9 aspect ratio, Always-On Display
χαρακτηριστικό και HDR, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκουμε το κορυφαίο Snapdragon
855 chipset της Qualcomm, συνοδευόμενο
από 6 ή 8GB RAM και 128GB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου (έως 1TB). Τρέχει το
Android 10.0 με το One UI 2 της Samsung
και έχει πάχος 8,1mm με βάρος 186 gr και
ελκυστική, αλλά πιο «λιτή» εμφάνιση. Στο

Η

STRONG

POINT
Hardware

Μπορεί να μη διαθέτει την κορυφαία
κάμερα των S10 αλλά έχει το ίδιο,
κορυφαίο hardware, μια εξαιρετική
οθόνη και μια τεράστια μπαταρία, σε
πολύ προσιτή τιμή!

22 KT ΦΕΒ 2020

πίσω μέρος του βρίσκουμε μια τριπλή κάμερα
με αισθητήρες 48, 12 και 5MP, με τον 12άρη
να συνδυάζεται με ultra-wide φακό και τον
5άρη να αποτελεί “macro” camera για πολύ
κοντινές λήψεις. Ο κύριος αισθητήρας διαθέτει
Super Steady OIS και PDAF, έχει φακό f/2.0 και
μπορεί να κάνει λήψη 4K video στα 30FPS και
720p στα 960 FPS. Όσο για τη selfie camera,
έχει αισθητήρα 32MP (f/2.2) και HDR. Τέλος, η
μπαταρία του S10 Lite έχει τεράστια χωρητικότητα 4.500mAh, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση
και ο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων
είναι μέσα στην οθόνη.Το Samsung Galaxy S10
Lite θα είναι διαθέσιμο σε Prism White, Prism
Black και Prism Blue χρώματα.

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

HUAWEI
BAND 4

ΟΘΟΝΗ
0,96” IPS 80x160 pixels
CPU
CAMERA
RAM
STORAGE
OS
Android 4.4, iOS 9.0
TIMH
€39,9

ία από τις κατηγορίες gadgets
που έχουν ανέβει πολύ τελευταία είναι τα fitness bands. Ολοένα και συχνότερα συναντάμε στα χέρια φίλων μία σχετική
λύση, που αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο για να
...βλέπει κάποιος την ώρα, να παρακολουθεί
στοιχεία άσκησης ή ακόμη και του ύπνου του,
να ελέγχει τους καρδιακούς παλμούς, αλλά
και να δέχεται εύκολα και άμεσα ειδοποιήσεις
από το smartphone του. Πριν λίγες ημέρες,
έφτασε στο γραφείο μας μία νέα πρόταση από
τη Huawei. Το Huawei Band 4 είναι ένα σύγχρονο active tracker που καλύπτει τις παραπάνω ανάγκες σε μία όμορφη, λιτή σχεδίαση,
διαθέτοντας, παράλληλα, άκρως ικανοποιητική
αυτονομία.

Μ

Κατασκευή και σχεδίαση

ΤΟ…
ΔΕΞΊ ΣΑΣ

ΧΈΡΙ!

Το Huawei Band 4 έχει βάρος μόλις 24 γραμμάρια και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο
ατσάλι σε συνδυασμό με ένα σπορτίβ λουράκι
από σιλικόνη. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής
0,96 ιντσών 2.5D ανάλυσης 80x160 pixels,
την οποία μπορείτε να παραμετροποιήσετε στο
έπακρο κατεβάζοντας ποικίλες προσόψεις, μία
δυνατότητα που σας προσφέρεται, όπως και
πολλές άλλες, μέσω της (κλασικά αγαπημένης) συνοδευτικής εφαρμογής Huawei Health.
Μπορείτε να επιλέξετε προσόψεις ανάμεσα σε
διαφορετικά στιλ αθλημάτων, καρτούν, νοημοσύνης και hi-technology.
Παράλληλα, αποτελεί μία συσκευή που μπορεί
να αντέξει για 6 συνεχείς μέρες μακριά από το
φορτιστή της με όλες τις δυνατότητες ενεργοποιημένες, λύνοντας ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα όσων αποκτούν ένα smart
wearable. Η αυτονομία του, μάλιστα, μπορεί να
φτάσει έως και τις 9 μέρες με απενεργοποιημένο

STRONG

το TruSleep και την καταγραφή καρδιακών παλμών. Και καθώς αναφερόμαστε στο -κρίσιμο για
πολλούς- ζήτημα της φόρτισης, να μην παραλείψουμε να αναφέρουμε τον έξυπνο τρόπο με
τον οποίο φορτίζει η συσκευή, καθώς πρακτικά
αφαιρείτε το λουράκι και αποκαλύπτεται ένας
USB connector.

Δυνατότητες και HARDWARE
To Huawei Band 4 μπορεί να παρακολουθήσει
μία σειρά από δραστηριότητες στον τομέα της
άσκησης, που περιλαμβάνουν τρέξιμο σε υπαίθριο ή εσωτερικό χώρο, περπάτημα σε υπαίθριο ή εσωτερικό χώρο, ποδήλατο σε υπαίθριο
ή εσωτερικό χώρο, ελλειπτικό μηχάνημα, αλλά
και κωπηλασία ή ελεύθερη προπόνηση. Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε ασκήσεις ανάμεσα
σε εννέα διαφορετικές λειτουργίες, αλλά και

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

POINT

HUAWEI Y6S
 Μια value for money πρόταση για το… χέρι σας
μπορεί κάλλιστα να συνοδεύεται από ένα value
for money smartphone! Το νέο Huawei Y6s έχει
οθόνη Dewdrop 6,09”, 3GB RAM και επεκτάσιμο
αποθηκευτικό χώρο, κύρια κάμερα 13MP διάφραγμα
φακού f/1.8 και μπαταρία 3.020 με αυτονομία μιας
ημέρας!

Wellness apps

Οι εφαρμογές και οι αλγόριθμοι που έχει
αναπτύξει η Huawei για την καταγραφή
της φυσικής σας δραστηριότητας αλλά
και του ύπνου κάνουν τη διαφορά σε
σχέση με τον ανταγωνισμό.

24 KT ΦΕΒ 2020

01
02
να παρακολουθήσετε κάθε σας προπόνηση,
με στοιχεία όπως καρδιακός ρυθμός, βήματα,
απόσταση, ταχύτητα, θερμίδες κ.ά.
Με τη βοήθεια της λειτουργίας Huawei TruSeen
3.5, παρακολουθεί, φυσικά, και τον καρδιακό
σας ρυθμό, προειδοποιώντας σας μάλιστα για
ενδεχόμενα προβλήματα, καθώς, με έξυπνες
υπενθυμίσεις, μέσω δονήσεων, σας ενημερώνει όταν οι παλμοί σας υπερβούν το μέγιστο
μέσο όρο.
Επιπλέον, το Huawei TruSleep 3.0 συγκεντρώνει
όλα τα στοιχεία για τον ύπνο σας. Παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό την ώρα που κοιμάστε,
αναγνωρίζει τις τέσσερις φάσεις του ύπνου σας
και μπορεί να αναλύσει την ποιότητά του, εντοπίζοντας περισσότερους από έξι διαφορετικούς
τύπους προβλημάτων και δίνοντάς σας προτάσεις για πιο ξεκούραστο, απολαυστικό ύπνο.
Ακόμη περισσότερες χρήσιμες λειτουργίες του
Huawei Band 4 περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις
μηνυμάτων ή τηλεφωνικών κλήσεων, τη δυνατότητα να εντοπίσετε το smartphone σας,

νυχτερινή λειτουργία με αόρατο φως κ.ά.
Φυσικά, όπως προαναφέραμε πολλές από τις
λειτουργίες ενεργοποιούνται ή ελέγχονται μέσω της εφαρμογής Huawei Health, ενώ το εν
λόγω fitness band μπορεί να συνεργαστεί με
οποιοδήποτε smartphone έχει εγκατεστημένο
λειτουργικό Android 4.4 ή νεότερο ή iOS 9.0
ή νεότερο.

OΘΟΝΗ
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HARDWARE

Το Huawei TruSleep 3.0
αναγνωρίζει τις τέσσερις φάσεις του
ύπνου σας και μπορεί να σας κάνει
προτάσεις για πιο ξεκούραστο,
απολαυστικό ύπνο.

H συσκευή είναι ανθεκτική στο
νερό έως τις 5 ατμόσφαιρες, κάτι
που συνεπάγεται ότι μπορεί να
αντέξει σε βάθος έως τα 50 μέτρα.

Τέλος, να μην παραλείψουμε να αναφέρουμε
ότι η συσκευή είναι ανθεκτική στο νερό έως τις
5 ατμόσφαιρες, κάτι που συνεπάγεται ότι μπορεί
να αντέξει σε βάθος έως τα 50 μέτρα και σε
δραστηριότητες όπως το κολύμπι.

Συμπέρασμα
To Huawei Band 4 είναι διαθέσιμο σε όλες τις
μεγάλες αλυσίδες λιανικής και σε λοιπά καταστήματα στη χώρα μας σε τρεις όμορφους
χρωματισμούς (Sakura Pink, Amber Sunrise ή
Graphite Black), με προτεινόμενη τιμή λιανικής
τα 39,90 ευρώ, αποτελώντας μία προσιτή λύση στο χώρο του, που, ωστόσο, τεχνολογικά,
καλύπτει όλα αυτά που αναζητάτε από ένα
προϊόν του είδους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Το Band 4 σας επιτρέπει να
παρακολουθήσετε κάθε σας
προπόνηση, με στοιχεία όπως
καρδιακός ρυθμός, βήματα,
απόσταση, ταχύτητα, θερμίδες κ.ά.

9.5/10
SOFTWARE

ΚΑΜΕΡΑ

9/10
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

FINAL
VERDICT

Το Huawei Band 4 είναι το απόλυτο
fitness band!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9/10
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ΤΕΧΝΙΚΆ

TCL
PLEX

ΟΘΟΝΗ
6,53” IPS 1080x2340 pixels

OS
Android 9.0

κινέζικη TCL δεν είναι «τυχαία»
εταιρεία καθώς αποτελεί ένα
από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τηλεοράσεων και
panels παγκοσμίως, στο Top 5
σε πολλές χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης. Η
εταιρεία αποφάσισε πρόσφατα να μπει «επίσημα» στην αγορά smartphones με δικά της
μοντέλα και το πρώτο εξ’αυτών είναι το TCL Plex.
Τοποθετείται στη mid-range αγορά, σε μια πολύ
ανταγωνιστική κατηγορία, με τιμή €299, όμως
τα χαρακτηριστικά του δεν περνάνε αδιάφορα.
Πάμε να το δούμε!

TIMH
€299

Κατασκευή και εμφάνιση

CPU
Qualcomm Snapdragon 675
CAMERA
Triple camera 48+16+2MP,
selfie camera 24MP
RAM
6GB RAM
STORAGE
128GB

ΜΙΑ HIGH

-END
TV...
ΣΤΟ ΧΈΡΙ ΣΑΣ!

H

Το Plex είναι αρκετά εντυπωσιακό και καλοφτιαγμένο. Ποιοτικά υλικά με εκτενή χρήση γυαλιού,
ένα ιριδίζον πίσω μέρος, μικρό πάχος (8mm) και
βάρος σε ικανοποιητικά επίπεδα, αν και τείνει
προς το «βαρύ» (192 gr). Στο εμπρός μέρος, τα
bezels είναι αρκετά μικρά, ενώ η selfie camera
βρίσκεται σε μια οπή, στο πάνω-αριστερό μέρος της οθόνης. Οι διάφοροι αισθητήρες έχουν
«κρυφτεί» στο πάνω μέρος της συσκευής, ενώ
και το ακουστικό είναι αρκετά μικρό. Στο πλάι
βρίσκονται τα κλασικά πλήκτρα, ενώ ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται
στο πίσω μέρος του κινητού και μάλιστα έχει
τετράγωνο σχήμα.
Στη συσκευασία θα βρείτε φορτιστή 18W, TypeC καλώδιο και διάφανη θήκη σιλικόνης που
μάλλον θα σας χρειαστεί για να αποφύγετε πτώσεις και ζημιές.

Hardware, software & δυνατότητες
Σε αυτή την κατηγορία τιμής, το Plex δε θα μπορούσε να έχει κάποιο chipset-»ναυαρχίδα»,
έτσι εξοπλίζεται με το «τίμιο», mid-range
Snapdragon 675 της Qualcomm, το οποίο
συνδυάζεται με 6GB RAM και 128GB UFS 2.1

STRONG

επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου. Μπορεί να
μη προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις σε games
αλλά θα «τρέξει» άνετα όποιο app κι αν θέλετε,
τα καταφέρνει ακόμα και στο multitasking ενώ
έχει σχετικά μικρή κατανάλωση ενέργειας. Ή
οθόνη είναι IPS με διαγώνιο 6,53’’, aspect ratio
19,5:9 και FullHD ανάλυση (1080 x 2340 pixels).
Χάρη και στην τεχνογνωσία της TCL από το χώρο
των τηλεοράσεων, η οθόνη του Plex είναι πολύ
καλή από πλευράς ποιότητας, χρωματικής πιστότητας και φωτεινότητας/contrast. NXTVISION
την ονομάζει και προσφέρει αυτόματη ρύθμιση
των παραμέτρων της ανάλογα με τι προβάλει
ανά πάσα στιγμή, μπορεί να κάνει αυτόματο
enhancement του SDR περιεχομένου σε HDR
και φροντίζει για την ξεκούραση των ματιών
του χρήστη με φιλτράρισμα του μπλέ φωτός
και των λειτουργιών «ανάγνωσης» και «άνεσης
ματιών». Από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band, Wi-Fi

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

POINT

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.

Οθόνη

Η IPS οθόνη NXTVISION των 6,53” είναι
χάρμα ιδέσθαι και προσφέρει απίστευτη
ποιότητα θέασης τόσο σε «text» εφαρμογές, όσο και κατά το gaming ή τη θέαση ταινιών/videos.
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Direct, hotspot), Bluetooth 5.0 (A2DP, LE, aptX),
NFC, FM ραδιόφωνο, audio jack και τη θύρα
Type-C, φυσικά, ενώ από πλευράς software/
interface, το Plex μας «συστήνει» το TCL UI, το
οποίο είναι εύκολο, παραμετροποιήσιμο, και
έχει προεγκατεστημένες εφαρμογές, που θα σας
χρησιμεύσουν κατά πάσα πιθανότητα, αν είστε
«multimedia» χρήστης.

Κάμερα, ήχος και αυτονομία
Η τριπλή AI κάμερα του Plex είναι ένα από
τα highlights της συσκευής. Εκτός από τον
κύριο αισθητήρα των 48MP και τον ultra-wide
φακό με τον αισθητήρα των 16MP, η τρίτη
κάμερα των 2 MP είναι αφιερωμένη στο lowlight photography. Συνδυάζεται με φακό f/1.8,
όπως και η 48άρα, όμως η διαφορά της έγκειται
στα 2,9μm «big pixels» που επιτρέπουν τη
«σύλληψη» περισσότερων λεπτομερειών σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Χρησιμεύει και
στο low-light video, ενώ η κύρια 48άρα έχει
PDAF και 4-1 pixel binning για φωτογραφίες
12MP υψηλής ποιότητας (μπορείτε, ωστόσο,
να τραβήξετε και 48ΜP φωτογραφίες υψηλής
ανάλυσης). Η κάμερα μπορεί να κάνει λήψη 4K
video στα 30 FPS και slow-motion HD στα 960
FPS. Τo gyro-EIS βοηθά στη σταθεροποίηση

των videos και το διπλό, συμμετρικό LED flash
φωτίζει επαρκώς το σκηνικό το βράδυ. Συνολικά μείναμε ικανοποιημένοι από την τριπλή
κάμερα του Plex, όπως και την 24MP selfie του
(f/2.0, 1080p video).
Ο ήχος προέρχεται από το μονό ηχείο του Plex
στο κάτω μέρος της συσκευής, όμως η TCL
φρόντισε ώστε να μπορείτε να συνδέσετε έως
4 Bluetooth ηχεία ταυτόχρονα (ή ακουστικά),
ώστε να κάνετε ακόμα και... πάρτυ χωρίς ειδικό
εξοπλισμό και ογκώδη ηχοσυστήματα. Τέλος,
η αυτονομία ήταν η αναμενόμενη, από τη μπαταρία των 3.820 mAh, η οποία επαναφορτίζεται
έως το 50% μέσα 32 λεπτά, χάρη στην υποστήριξη Quick Charge 3.0. Βγάζει μια τυπική μέρα
με αρκετή χρήση, οπότε σπάνια θα χρειαστεί να
χρησιμοποιήσετε κάποιο powerbank.

OΘΟΝΗ
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H αυτονομία ήταν η αναμενόμενη,
από τη μπαταρία των 3.820 mAh,
η οποία επαναφορτίζεται έως το
50% μέσα 32 λεπτά, χάρη στην
υποστήριξη Quick Charge 3.0.

H TCL φρόντισε ώστε να μπορείτε
να συνδέσετε έως 4 Bluetooth
ηχεία ταυτόχρονα (ή ακουστικά),
ώστε να κάνετε ακόμα και... πάρτυ
χωρίς ειδικό εξοπλισμό και ογκώδη
ηχοσυστήματα.

Συμπέρασμα
Το TCL Plex έχει αρκετά πλεονεκτήματα... η
σχεδίασή του, η οθόνη του, η αυτονομία του,
οι 4 κάμερες, είναι από τα χαρακτηριστικά που
θα υπερκαλύψουν το μέσο χρήστη. Είναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα, Obsidian Black και Opal
White, έναντι €299 μέσω των καταστημάτων
Cosmote/Γερμανός.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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H οθόνη NXTVISION προσφέρει
αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων
της, κάνει enhancement του SDR
περιεχομένου σε HDR και φροντίζει
για την ξεκούραση των ματιών του
χρήστη.
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8.5/10
ΚΑΜΕΡΑ

9/10
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

FINAL
VERDICT

Το TCL Plex «μπαίνει» δυναμικά στη
mid-range κατηγορία!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8.5/10
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HOW TO

1. Εντοπίστε την εφαρμογή στα Play Store / App Store

2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο κινητό

Για να ξεκινήσουμε φυσικά, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Sony PlayStation που είναι διαθέσιμη τόσο για Android όσο
και για iOS συσκευές. Θεωρητικά μια απλή αναζήτηση και στα δύο
stores θα σας την εμφανίσει άμεσα.

Αφού εντοπίσετε το PlayStation app και το εγκαταστήσετε στο Android
ή iOS κινητό σας θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε και να εισάγετε τον
λογαριασμό σας στο PlayStation Network φυσικά. Αν δεν έχετε λογαριασμό θα πρέπει να φτιάξετε έναν για να συνεχίσετε.

HOW TO Ελέγξτε το PS4 από το smartphone σας

3. Σύνδεση με το PlayStation 4 στο ίδιο δίκτυο

4. Σύνδεση μεταξύ εφαρμογής και PS4

Υποθέτουμε ότι ήδη το PlayStation 4 που έχετε στο χώρο σας είναι συνδεδεμένο με το ίδιο WLAN δίκτυο και έχετε εισάγει σε αυτό την ίδια
e-mail διεύθυνση από το PlayStation Network. Αφού συμβεί αυτό θα
εμφανιστεί το PS4 στην οθόνη του κινητού, έτοιμο για σύνδεση!

Αφού επιλέξετε το PS4 θα μεταφερθείτε στο μενού PlayStation App
Connection Settings > Add Device και εκεί θα βρείτε έναν κωδικό τον
οποίο θα πρέπει να εισάγετε για να γίνει «εγγραφή» της συσκευής με
το PS4!

28 ΚΤ ΦΕΒ 2020

5. Χρησιμοποιήστε το κινητό σαν remote #1

6. Χρησιμοποιήστε το κινητό σαν remote #2

Για να γίνει αυτό θα πρέπει απλά να επιλέξετε το «Second Screen»,
όταν και θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού ένα μενού με 4 εικονίδια στο πάνω μέρος. Το πρώτο επιτρέπει τη χρήση της οθόνης σαν
2η σε παιχνίδια, ενώ το δεύτερο επιτρέπει την πλοήγηση στα μενού
του PS4 αγγίζοντας την οθόνη του smartphone!

Το τρίτο εικονίδιο το πάνω μέρος της εφαρμογής επιτρέπει την εισαγωγή
κειμένου στο PS4 μέσω του κινητού σας, ενώ το τέταρτο εμφανίζει σχόλια από όσους βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τα online παιχνίδια που
κάνετε stream!

Απλά, λιτά, κατανοητά και χωρίς πολλούς τεχνικούς όρους, μάθετε τον τρόπο για να συνδέσετε
το ολοκαίνουριο PlayStation 4 με το Android ή iOS smartphone σας! Τί περιμένετε; Ακολουθήστε
τα βήματά μας!

7. Σύνδεση με το PlayStation Network

8. Πρόσβαση στο PS Store

Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής όμως μπορείτε να συνδεθείτε και
στο PS Network, να δείτε το «What’s New» feed και να απολαύσετε σε
πραγματικό χρόνο game streams, να λάβετε ειδοποιήσεις από φίλους,
πληροφορίες για τα επιτεύγματά τους κ.ά.

Δε γίνεται να λείπει φυσικά και η δυνατότητα πρόσβασης στο PS
Store μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής. Εκεί θα βρείτε κάθε νέο
τίτλο παιχνιδιού, ανακοινώσεις για DLC’s, καθώς και νέα videos,
demos, ταινίες ακόμα και τηλεοπτικές σειρές τις οποίες μπορείτε να
αποκτήσετε με το ανάλογο κόστος και να τις απολαύσετε τόσο στο
PS4 όσο και στο κινητό.
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Τα καλύτερα πληκτρολόγια
για τα κινητά μας
Η χρήση του πληκτρολογίου στο κινητό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενασχολήσεις μας με αυτό και -αναμφίβολα- εκείνη που θα πρέπει
να καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις μας. Καλά τα default πληκτρολόγια
των Android κινητών μας λοιπόν, όμως πάντα θα υπάρχει κάτι καλύτερο,
πληρέστερο και πιο… αποδοτικό. Όπως αυτά που… ακολουθούν.

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

aitype Keyboard

CM Keyboard

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Με πάνω από 25 εκατομμύρια downloads
στο Play Store, το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο
προσφέρει ταχύτατη
πληκτρολόγηση, μαθαίνει (μέσω τεχνητής νοημοσύνης) το στιλ γραφής,
τις πιο γνώριμες λέξεις και
εκφράσεις που χρησιμοποιείτε, ενώ διαθέτει χιλιάδες διαθέσιμα θέματα
για να το παραμετροποιήσετε ανάλογα με τα γούστα και τις επιλογές σας.

Μία αξιόλογη εναλλακτική
του Google Keyboard, το CM
Keyboard υποστηρίζει 16 γλώσσες συμπεριλαμβανομένων και
των Ελληνικών, διαθέτει αριθμούς στο κλασσικό QWERTY
πληκτρολόγιο, είναι συμβατό
με emoji και emoticon κουμπιά,
ενώ η ταχύτητα με την οποία προσαρμόζεται στο στυλ σας θα σας
εντυπωσιάσει.

Emoji Keyboard

Fleksy Keyboard

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Αν ψάχνετε για το πληρέστερο Emoji πληκτρολόγιο, μόλις το βρήκατε. Σχεδιασμένο
αποκλειστικά για teenagers
που προτιμούν το chatting
με τα γνωστά emojis, το
συγκεκριμένο app είναι
συμβατό με κάθε Android
smartphone, χαρίζει υψηλή ευχρηστία στην εισαγωγή κειμένου ενώ διαθέτει πάνω από 3000 διαθέσιμα emojis που σίγουρα θα καλύψουν
κάθε… κατάστασή σας!

Αποτελεί το “next big thing”
στα keyboard applications
και όχι άδικα. Βασίζεται κυρίως στην multitap λειτουργία,
υποστηρίζει όμως και swipe
πάνω στους χαρακτήρες
για τους πιο… βιαστικούς.
Έχει εκπληκτικό αλγόριθμο
πρόβλεψης των λέξεων που
πληκτρολογείτε ενώ τα χρωματικά του themes είναι ιδιαίτερα ελκυστικά.
Κάποια δε διατίθενται επί πληρωμή για τους πιο φανατικούς.
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Go Keyboard

Google Keyboard

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Ένα από τα best sellers της
Google στο Play Store δεν
χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το Go Keyboard είναι
πλήρως παραμετροποιήσιμο,
διαθέτει εκατοντάδες themes,
προσφέρει βελτιωμένη αυτόματη διόρθωση και ένα
φιλικό UI. Υποστηρίζει πάνω
από 60 γλώσσες, ενώ οι «συντομεύσεις» του είναι συμβατές με κάθε δημοφιλές app όπως SMS, Gmail, Messenger,
Whatsapp κ.ά.

Εντάξει, οφείλουμε
να το αναφέρουμε
γιατί αν… κάτι είναι
καλό δεν το αλλάζεις. Αποτελεί το βασικό πληκτρολόγιο
που θα συναντήσετε σε κάθε Android
smartphone που
σέβεται τον εαυτό
του. Υποστηρίζει Ελληνικά φυσικά, με πρόβλεψη κειμένου, ενώ ξεχωρίζει
για την swipe λειτουργία του με έξυπνη εισαγωγή λέξεων απλά και μόνο,
«σέρνοντας» το δάχτυλό μας πάνω από τους επιθυμητούς χαρακτήρες.

Google Handwriting

Minuum Keyboard +
Smart Emoji

€Δωρεάν
Ε, δεν είναι και
multitap αλλά
σίγουρα αποτελεί
μια καλή εναλλακτική αν είστε
λάτρης της… χειρόγραφης εισαγωγής κειμένου.
Με τη χειρόγραφη εισαγωγή της
Google μπορείτε
να γράψετε με το χέρι σας στο τηλέφωνο ή το tablet σας σε 87 γλώσσες, χρησιμοποιώντας έντυπη και καλλιγραφική γραφή, με ή χωρίς
γραφίδα. Υποστηρίζει και Ελληνικά, έτσι καλό είναι να το δοκιμάσετε.

Smart Keyboard

€Δωρεάν
Επιλέξτε το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο αν είστε απρόσεκτοι
κατά τη σύνταξη κειμένου στο
smartphone, αν προτιμάτε
την γραπτή επικοινωνία με
emojis, τη σύνταξη μηνυμάτων με το ένα χέρι κ.ά. Υποστηρίζει πάνω από 12 γλώσσες
αυτή τη στιγμή, είναι συμβατό
με Android 4.x smartphones
και άνω, ενώ διαθέτει αρκετά
themes για κάθε γούστο.

SwiftKey Keyboard

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Τόσο έξυπνο όσο και
το… όνομά του, το
νέο πληκτρολόγιο της
Dexilog προσφέρει
ταχύτατη multitouch
σύνταξη κειμένου, με
δεκάδες συντομεύσεις,
υποστήριξη για δεκάδες
γλώσσες παγκοσμίως (και ελληνικά φυσικά), δυνατότητα φωνητικής εισαγωγής κειμένου, Τ9 συμβατότητα (αν επιλέξετε multitap),
compact λειτουργία για μικρές οθόνες κινητών κ.ά.

Αποτελεί την προσωπική μας
επιλογή (και όχι μόνο) για τα
Android smartphones που
περνάνε από τα χέρια μας. Έξυπνα σχεδιασμένο, με εντυπωσιακή λειτουργία πρόβλεψης κειμένου, άμεση σύνταξη
κειμένου με το ένα (ή και τα
δύο χέρια), το SwiftKey δεν είναι άδικα ένα από τα best apps του Play
Store. Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να προσφέρει τη βέλτιστη
πρόβλεψη κειμένου και… αξίζει την προσοχή σας.
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Ελληνικό ντεμπούτο
του TCL PLEX

H TCL φιλοδοξεί να κατακτήσει και τον κόσμο της κινητής τηλεφωνίας
με το TCL PLEX. Ύστερα λοιπόν από την πρώτη επαφή που είχαμε με
τη συσκευή στο Βερολίνο, το νέο smartphone πάτησε επί ελληνικού
εδάφους και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση για τον Τύπο.
Ο Marc Bernier (Αrea Director TCL Corporation) άνοιξε πρώτος την
εκδήλωση της παρουσίασης του smartphone της TCL, ξεκινώντας
μια σύντομη ιστορική αναδρομή για τα 38 χρόνια που η γνωστή
εταιρεία βρίσκεται στο προσκήνιο. Όπως τόνισε ο κύριος Bernier,
η TCL είναι μια εταιρεία που έχει δομηθεί πάνω σε μια step-by-step
φιλοσοφία, καθώς τα μικρά και μεθοδικά βήματα είναι εκείνα που την
έχουν φέρει στην κορυφή και την έχουν κάνει να ξεχωρίζει. Ο Area
Director της κινεζικής εταιρείας τόνισε ότι το PLEX είναι μόνο η αρχή,
ενος ευρύτερου ανοίγματος που θα πραγματοποιήσει η TCL στις
αγορές της Ευρώπης και σίγουρα μέσα στον επόμενο χρόνο, έχοντας
το PLEX ως αφετήρια αναμένεται να δούμε πολλά περισσότερα από
τη δυναμική της κινεζικής εταιρείας στην αγορά των smartphones.
Τον κ. Bernier, διαδέχθηκε η Caroline Le (Product Mαnager TCL), η
οποία στάθηκε στην πρόθεση της εταιρείας να δημιουργήσει ένα
οικοσύστημα συσκευών, ξεκινώντας από οικιακές συσκευές και
φτάνοντας μέχρι σε προϊόντα ήχου και άλλου είδους tech gadgets
τα οποία έχουν σαν στόχο να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και...
πιο «creative». Αναφερόμενη στη δυναμική του PLEX μας βοήθησε

να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη συσκευή πριν περάσουμε
στον κύριο Αριστοτέλη Καραμπέρη (Regional Manager της TCL
Communication), o οποίος μαζί με τον αγαπημένο ηθοποιό και
παρουσιαστή, Γιώργο Καπουτζίδη μας βοήθησαν να σχηματίσουμε
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη συσκευή και να ξεκλειδώσουμε
τα μυστικά που κρύβει.
Αναμφίβολα, το ελληνικό ντεμπούτο της TCL, μέσω του PLEX
αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για να πάρουμε μια γεύση όχι μόνο
από το προαναφερθέν smartphone, αλλά και να ενημερωθούμε για
τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας τα οποία είναι σίγουρα... Huge.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κύριος Καραμπέρης, ο στόχος είναι
για την TCL μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 3 ετών να μπορέσει να
αποσπάσει ένα ποσοστό 10 με 12% της αγοράς, ενώ μέα στο 2020
αναμένονται στη χώρα μας και άλλες συσκευές που θα «φέρουν»
το TCL brand. Η πιο «aggressive» προσέγγιση στη value of money
κατηγορία δείχνει να αποτελεί το πεδίο δράσης της TCL, η οποία
εμφανώς κάνει μεγάλα σχέδια για το μέλλον. Το γεγονός άλλωστε
ότι το PLEX βρίσκεται τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ με μια σούπερ
προσφορά (κινητό μαζί με τηλεόραση 32 ιντσών TCL) στα 300 ευρώ,
αυτό από μόνο του είναι κάτι που φανερώνει τις διαθέσεις της TCL και
το δυναμικό τρόπο, με τον οποίο προσεγγίζει την ελληνική αγορά
και τους Έλληνες καταναλωτές.
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Η Vodafone φέρνει το μέλλον
με το Vodafone Giga City 5G στα Τρίκαλα!

Η Vodafone παρουσίασε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές από το
αύριο από τον χώρο των Μεταφορών, της Υγείας και της Εκπαίδευσης που συνδέουν τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες για ένα
καλύτερο μέλλον, θέτοντας σε λειτουργία την πρώτη της πιλοτική
εφαρμογή δικτύου 5G στην πόλη των Τρικάλων.
Σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων και την e-trikala, η Vodafone
παρουσίασε την «έξυπνη» πόλη του μέλλοντος Vodafone Giga City
5G, όπου χάρη στις υπερυψηλές ταχύτητες, τις μηδενικές καθυστερήσεις απόκρισης και την μοναδική αξιοπιστία του Giga Network 5G,
διανοίγονται νέες δυνατότητες για όλους. «Η Ελλάδα έχει όλες τις
προϋποθέσεις να συμμετάσχει ισότιμα στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, έχοντας ως βάση ένα πλαίσιο αξιοποίησης του φάσματος που
θα ενθαρρύνει περισσότερες επενδύσεις. Οι εφαρμογές που είδαμε
σήμερα, αποτελούν μόνο την αρχή για ένα μέλλον που σίγουρα θα
είναι συναρπαστικό για όλους χάρη στα δίκτυα νέας γενιάς και το ΙοΤ,
τεχνολογίες στις οποίες πρωτοστατεί η Vodafone. Με σημαντικές επενδύσεις στην Ελλαδα, καινοτόμες τεχνολογίες και εξαιρετικό ανθρώπινο
δυναμικό συμβάλουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας
και στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες και τις τοπικές μας κοινωνίες,
διασφαλίζοντας ότι θα μπορούν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές
τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον», δήλωσε ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας του δικτύου 5G της Vodafone
στα Τρίκαλα έγινε παρουσίαση του πρώτου αυτοκινήτου με οδηγό εξ
αποστάσεως, μέσω 5G διασύνδεσης. Χάρη στις υψηλές ταχύτητες και
την αξιοπιστία του δικτύου 5G, ο οδηγός χειρίστηκε το όχημα από
απόσταση μέσω cockpit και οθόνης, όπου σε πραγματικό χρόνο είχε
την ίδια ορατότητα στην πορεία του αυτοκινήτου, όπως εάν βρισκόταν
στη θέση του οδηγού. Οι «εντολές» του οδηγού μεταφέρθηκαν αυτόματα μέσω 5G, με άμεση ανταπόκριση του οχήματος. Η υλοποίηση της
πιλοτικής αυτής εφαρμογής έγινε σε συνεργασία με την εταιρία Luxoft.
Επίσης, παρουσιάστηκε η δυνατότητα τηλεχειρουργικής, μέσω δικτύου
5G, σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
(ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής που παρουσιάστηκε, ο Δρ. Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, MD, PhD, FACS, Adjunct Professor of
Surgery Ohio State University, Επιστημονικός Διευθυντής, Διευθυντής
Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής & Ρομποτικής Χειρουργικής
Κλινικής, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και στο American College of
Surgeons Clinical Congress 2019, είχε τη δυνατότητα, από την πόλη
των Τρικάλων, να συνδεθεί μέσω 5G και να χειριστεί απομακρυσμένα

τους χειρουργικούς βραχίονες που βρίσκοταν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, καθοδηγώντας την εκτέλεση χειρουργικών κινήσεων, ακριβείας. Η
μεταφορά εικόνας από το χειρουργείο μέσω 5G υποστηρίχθηκε από το
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και την Livemedia.
Η εφαρμογή αυτή παρουσιάστηκε σε συνεργασία και με το Εργαστήριο
Ρομποτικής και Αυτοματισμού της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Στην ψηφιακή κοινωνία του μέλλοντος, η πρόσβαση στην εκπαίδευση
δεν έχει περιορισμούς και η επιστημονική γνώση χάρη στα δίκτυα 5G
θα είναι διαθέσιμη σε όλους.
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής Giga City, χάρη στο δίκτυο 5G
της Vodafone, μαθητές από το 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν ένα διαφορετικό μάθημα για την ανθρώπινη εξερεύνηση του Διαστήματος. Μέσω ολογραφικής κλήσης ο Δρ. Γιώργος
Βεκίνης, Διευθυντής Ερευνών και Υπεύθυνος του Γραφείου Εκπαίδευσης
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»,
«συνδέθηκε» με την τάξη και μίλησε στους μαθητές για τις προκλήσεις
που συνεπάγεται το ταξίδι και η ζωή στο Διάστημα και τον Άρη, καθώς
και για τη σχετική επιστημονική έρευνα που διεξάγει το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», υποστηρίζοντας διαστημικές αποστολές. Η τεχνολογία 5G
υποστηρίζει ολογραφικές κλήσεις χάρη στις υψηλές ταχύτητες και την
εξαιρετική απόκριση.
Η υλοποίηση της εφαρμογής αυτή έγινε δυνατή σε συνεργασία με την
εταιρία Musion 3D και την κοινωνική επιχείρηση Science Communication.
Σημειώνεται επίσης ότι η πιλοτική εφαρμογή 5G στην πόλη των Τρικάλων
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Huawei που παρείχε υποστήριξη ως
προς την τεχνική υλοποίηση του έργου.
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«Φάκελος μπαταρία»: ταχεία φόρτιση ή
χωρητικότητα;

Για πολλά χρόνια, το κύριο πρόβλημα των κατασκευαστών, όσον αφορά την αυτονομία, ήταν το πως να
αυξήσουν τη χωρητικότητα των μπαταριών τους χωρίς να αυξήσουν το βάρος και το πάχος των συσκευών.
Εν τέλει, το «ταβάνι» ορίστηκε κοντά στις 4.000mAh για τις περισσότερες συσκευές. Ωστόσο, βρέθηκε
έμμεση λύση στο πρόβλημα αυτό μέσω της υπερταχείας φόρτισης. Με ελάχιστα λεπτά φόρτισης να
προσφέρουν αρκετές ώρες επιπλέον αυτονομίας, θεωρείτε πως υπάρχει λόγος να μεγαλώσουν κι άλλο
οι μπαταρίες;

Ανέκαθεν περίμενα το μεγάλο

λύση; Ας πούμε πρώτα, τι δε θέλουμε... Δε

αρκεστούμε στις τεχνολογίες που είναι διαθέ-

«breakthrough» που ξαφνικά (μέσα σε μια

θέλουμε σίγουρα μεγαλύτερες μπαταρίες, αν

σιμες (Fast-charging και καλύτερη software-

περίοδο 2-3 ετών) θα μας επέτρεπε να αυξή-

είναι να «βαρύνουν» τις ήδη «μεγάλες» (με

based ενεργειακή διαχείριση).

σουμε κατά πολύ τη χωρητικότητα των μπα-

χορταστική οθόνη, η αλήθεια) συσκευές μας,

ταριών μας με το μέγεθος να παραμένει ίδιο.

το βάρος των οποίων γίνεται μεγαλύτερο κα-

Η κατανάλωση, άλλωστε, «πέφτει» με στα-

θώς πάντα τις έχουμε μέσα σε θήκη. Εκείνο

Η ταχεία φόρτιση, που πλέον υποστηρίζεται

θερό ρυθμό, θαύματα με τους ημιαγωγούς

που θα βοηθούσε όμως είναι τεχνολογίες

και από τα νέας γενιάς powerbanks, είναι μία

δε γίνονται. Ωστόσο, ομολογώ πως η υπερ-

καλύτερης διαχείρισης ενέργειας (ήδη αρκε-

πολύ καλή λύση ώστε να μην απενεργοποι-

ταχεία φόρτιση με έχει καλύψει τα τελευταία

τές εταιρείες έχουν κάνει κινήσεις προς αυτή

είται το κινητό μας, πριν τελειώσει η μέρα. Ό-

χρόνια και δε νιώθω την ανάγκη για μεγαλύ-

την κατεύθυνση), ενώ, φυσικά, και η υπερτα-

μως δεν παύει να είναι κάτι άβολο, αφού θα

τερη μπαταρία. Αρκεί να έχω μαζί μου και το

χεία φόρτιση δε μας χαλάει!

πρέπει να κουβαλάμε μαζί μας μία ακόμα

αντίστοιχο “quick-charging” powerbank για

Χριστίνα Κιτσάτη

μια ώρα ανάγκης. Για ανθρώπους που είναι

Πέτρος Κυπραίος

συσκευή, που αν και μικρή είναι βαριά. Αφού τα 4.000 mAh έχουν οριστεί ως όριο α-

όλη μέρα εκτός γραφείου (και αυτοκινήτου),

Είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια οι κατασκευ-

σφαλείας, ίσως δεν είναι καλή ιδέα να το πι-

όμως, η ανάγκη παραμένει.

άστριες εταιρείες επιδίδονται σε έναν αγώνα

έσουμε άλλο, ώστε να μην έχουμε επανά-

έτσι ώστε να μπορέσουν να τελειοποιήσουν

ληψη του διαβόητου «Note-gate». Οι μπα-

την αυτονομία των συσκευών. Ο συγκεκρι-

ταρίες Li-Ion έχουν εμφανώς φτάσει στα ό-

Σίγουρα, το ζήτημα της αυτονομίας των

μένος αγώνας πολλές φορές μοιάζει άνισος,

ρια τους, ενώ τα smartphones γίνονται στα-

smartphones μας αποτελεί εδώ και χρό-

καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται και η χωρη-

διακά όλο και πιο ενεργοβόρα, έτσι εν καιρώ

νια «πονεμένη» υπόθεση για όλους μας.

τικότητα αδυνατεί να ακολουθήσει… Νομίζω

ακόμα και το quick charge δεν θα επαρ-

Στην εποχή του 4G, της συνεχούς σύνδε-

ότι για την ώρα θα πρέπει κάπως να συμ-

κεί. Ούτε βέβαια είναι λύση να χρησιμοποι-

σης σε δεδομένα και της συνεχούς χρήσης

βιβαστούμε, καθώς είναι νομίζω ένας φαύ-

ούμε το κινητό με «δελτίο» ώστε να αποφύ-

των smartphones εν κινήσει, δεν είναι σπά-

λος κύκλος, όσο θα ανεβαίνουν οι απαιτή-

γουμε το «χαμηλ μπαταρ». Μία πιο σωστή

νιο να μείνουμε χωρίς μπαταρία στη μέση

σεις στην mobile καθημερινότητα μας, τόσο

προσέγγιση θα ήταν να γίνει έρευνα και α-

μίας ημέρας. Οι εταιρείες έχουν προσπαθή-

πιο πολύ θα διψούν οι συσκευές μας για πε-

νάπτυξη για μία νέα τεχνολογία μπαταριών,

σει να λύσουν το πρόβλημα βάζοντας μεγα-

ρισσότερη ενέργεια… Μέχρι να υπάρξει μια

ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερη αυτονομία

λύτερες μπαταρίες και προσθέτοντας δυνα-

σημαντική αλλαγή στον τύπο των μπαταριών

χωρίς ρίσκο.

τότητες super charging, είναι αυτή όμως η

που χρησιμοποιούμε, η μόνη λύση είναι να

Δημήτρης Σκιάννης
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We have a lift-off:
«ανασχηματισμός»
του ΕΛΔΟ σε ΕΛΚΕΔ
Αν και ο Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος δεν κατάφερε ποτέ να απογειωθεί πραγματικά, παρ’όλες τις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων ανθρώπων στους λίγους μήνες
ζωής του επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τώρα επανέρχεται με νέα διεύθυνση και όνομα.
Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, με στόχο την εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής της Ελλάδας στο Διάστημα, και τη διαχείριση εθνικών έργων που αφορούν σε
διαστημικές τεχνολογίες, έχει πλέον διοικητικό συμβούλιο.
Ο ΕΛΔΟ λειτούργησε τον Μάρτιο του 2018 και μόλις ένα μήνα μετά δημιουργήθηκε
θέμα με την παραίτηση του προέδρου του, Σταμάτη Κριμιζή, αφού στην ανοικτή επιστολή του, ο διακεκριμένος επιστήμονας της ΝΑSA, έκανε λόγο για «προσπάθεια καθαρής
χειραγώγησης του ΕΛΔΟ προς προκαθορισμένες κατευθύνσεις», καταγγέλλοντας
«διάθεση και συχνά επιμονή να προωθηθούν δράσεις χωρίς αξιολόγηση, χωρίς αξιοκρατία, μακριά από τα διεθνή πρότυπα, να υπηρετηθούν προσωπικές ατζέντες και να
υπάρχει πλήρης έλεγχος από τη Γενική Γραμματεία». Στη συνέχεια ο Χριστόδουλος
Πρωτοπαπάς έκανε πολλά «μαγικά» χάρη στην εμπειρία και τις γνωριμίες του, καταδεικνύοντας την πραγματική ανάγκη και τα οφέλη από την ύπαρξη ενός διαστημικού
οργανισμού. Έτσι η δημιουργία του ΕΛΚΕΔ από τη νέα κυβέρνηση ήταν θέμα χρόνου,
αφού πλέον είχε αναδειχθεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης.
H σύσταση του ΕΛΚΕΔ προβλέπει ότι θα διατηρηθεί το προσωπικό που εργαζόταν
στον ΕΛΔΟ, με «όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
υφιστάμενες, κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, συμβάσεις, ετήσιες
αποδοχές και σχέσεις εργασίας».

Β. Ξανθάκης

EVOLUTION

22
24
STRATEGY

index

02*20

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κώστας Νόστης
Διευθυντής Σύνταξης: Δημήτρης Θωμαδάκης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαγγέλης Ξανθάκης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ:
Γιάννης Καραδημητρόπουλος
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Κ. Αγγέλου, H. Aραβαντινός, Μ. Βαρδάκη,
Γ. Γιαγλής, Τ. Ηγουμενίδη, Π. Κουρής,
Π. Κυπραίος, Κ. Κωνσταντάκου,
Α. Κωνσταντίνου, Β. Παπακωνσταντίνου,
I. Ρούσσος, Δ. Σκιάννης
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΈΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ:
O. Hansen, M. H�nig, D. H�nig (Γερμανία)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γ. Ιωσηφέλης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ε. Μαστρομανώλη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: E. Καπιτσάκη
DTP: Θ. Παπουτσής, Ν. Χαλκιαδάκης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: I. Μαρμάρας, I. Ρούσσος
ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ SOCIAL MEDIA: Δ. Θωμαδάκης
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Α. Λουλάκης
Consulting by SPEG Co.
T 210 5238777
www.speg.gr, info@speg.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: SMART PRESS
EΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Μάγερ 11, 104 38 Αθήνα
τηλ. 210-5230000, 210-5201500, fax 210-5241900
οι απόψεις που εκφράζονται σε ενυπόγραφα άρθρα δε

συμπίπτουν απαραίτητα με αυτές του περιοδικού

Τ 177 (258) p

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΑΚΡΩΣ

Επίσημη εκκίνηση για το 5G

Τ

ο έναυσμα για την εκκίνηση των διαδικασιών για το 5G στην
Ελλάδα, έδωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
προκηρύσσοντας τον διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για
την εκπόνηση μελέτης υπό τον τίτλο «Στόχοι και στρατηγικές για
την εισαγωγή και λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στην Ελλάδα».
Η διαδικασία που ξεκινά οσονούπω, θα διαρκέσει περίπου ενάμιση χρόνο
μέχρι να δούμε τις πρώτες εφαρμογές της 5ης γενιάς να βγαίνουν στο φως.
Η μελέτη που θα εκπονηθεί και θα είναι η βάση της συζήτησης, θα καταρτίσει
την πρόταση στρατηγικής και οδικού χάρτη ανάπτυξης, εφαρμογής και χρήσης
δικτύων 5G στην Ελλάδα, καθώς και συγκεκριμένα σενάρια για τη βιώσιμη
εισαγωγή και λειτουργία τους. Θα περιλαμβάνει σχετικές επιμέρους μελέτες,
οι οποίες αφορούν θέματα όπως η υφιστάμενη κατάσταση, οι δυνητικές αγορές
εφαρμογών του 5G, επιχειρηματικά μοντέλα, κ.ά. Οι πάροχοι με τη σειρά τους
έχουν κάνει και αυτοί τις δικές τους ασκήσεις επί χάρτου, και φυσικά το σημείο
που θα συζητηθεί περισσότερο, θα είναι το τίμημα των συχνοτήτων, καθώς και
το μοντέλο αποπληρωμής. Οι πάροχοι προτείνουν ένα καινοτόμο μοντέλο του

τύπου pay as you grow, με τη λογική ότι οι υπηρεσίες 5G θα έχουν εφαρμογή
και ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, ενώ οι επενδύσεις που θα κληθούν να κάνουν οι
πάροχοι θα είναι υψηλές. Βέβαια, ως τώρα η Ευρωπαϊκή πρακτική είναι καθαρά
εισπρακτική, αλλά θα ήταν μία ευχάριστη έκπληξη αν ο Κυριάκος υιοθετήσει
π.χ. το μοντέλο της Νότιας Κορέας. Ένα μοντέλο που προβλέπει ένα σχετικά
ανεκτό entry fee για τις συχνότητες και σε δεύτερο χρόνο καταβολή από τους
παρόχους ενός ετήσιου τιμήματος, ανάλογου με το έσοδο από τις υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση για την παραχώρηση των συχνοτήτων για το 5G, διαδικασία
που αναμένεται να εξελιχθεί το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ξεκαθάρισε στο InfoCom World πως θα σχεδιαστεί
κατά τρόπο που «δεν θα στραγγίζει τους παρόχους», αλλά θα «δίνει κίνητρα
για την ταχεία υλοποίηση των επενδύσεων» για την ανάπτυξη του δικτύου νέας
γενιάς. «Έχουμε θέσει ως κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση της τεχνολογικής
ανάπτυξης της χώρας. Θέλουμε η επένδυση για το 5G να έρθει και να
κουμπώσει με τα υφιστάμενα επενδυτικά πλάνα των εταιρειών, γι’ αυτό και
κοιτάζουμε έναν άλλο τρόπο ώστε να φέρουμε πιο μπροστά τις επενδύσεις.»

πλασιασμός του ενοικίου για τα 4.200 τ.μ. που
χρησιμοποιούσε…
Θα πρέπει να αποδειχθεί πολύ Dromeus ο νέος
ιδιοκτήτης, για να πάρει το ενοίκιο που ζητάει…
Είπαμε πάνε καλά οι δουλειές, αλλά όχι και αυξήσεις με ταχύτητα 5G!

Και μίας και είμαστε στον Βαγγέλη, μοιάζει οι τράπεζες να πιέζουν τώρα να κλείσει το θέμα της
εξαγοράς της Forthnet από την Alter Ego, εντός
των προσεχών εβδομάδων.

Στο μέτωπο της Wind επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μέτοχοι της, εξετάζουν αν μπορούν
να εξασφαλίσουν καλύτερο τίμημα από αυτό που
έχει προσφερθεί.
Επί της Αττικής Οδού στην Παιανία, στο κτήριο που στεγαζόταν ο τηλεοπτικός σταθμός
Alpha, μετακομίζει τις κεντρικές υπηρεσίες
της η Wind ξενοικιάζοντας τα γραφεία στη
Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι.

Στα νέα γραφεία που μίσθωσε στην Αττική Οδό
θα μεταφερθεί το μεγαλύτερο τμήμα των εργαζομένων της Wind που στεγάζονταν στην οδό
Κηφισίας και ένα άλλο θα στεγαστεί στην Λεωφόρο Αθηνών σε ιδιόκτητο κτήριο της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας το οποίο ανακαινίστηκε για
τον σκοπό αυτό.
Ο λόγος είναι ότι με τη λήξη του συμβολαίου τον
Φεβρουάριο, της ζητήθηκε από τον νέο ιδιοκτήτη του κτηρίου, την Dromeus Capital περίπου δι-
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις κύκλων κοντά στη διαδικασία που εξελίχθηκε στο Λονδίνο, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που προσφέρθηκε και
αυτού που επιθυμούν οι σημερινοί μέτοχοι της
εταιρείας είναι σημαντική και δεν θα είναι εύκολο να γεφυρωθεί, αλλά η αγορά μας έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις!
Το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και αδιαμφισβήτητο, αν και τίποτα δεν έχει κλείσει οριστικά. Τα ξένα funds που φέρονται ως ενδιαφερόμενοι είναι
τα BC Partners, Providence και Warburg Pincus.
Κυκλοφορούν βεβαίως πάντα οι φήμες ότι τελευταία στιγμή μπορεί να κάνει ρελάνς ο Βαγγέλης.
Οι φήμες ξέρετε είναι αφίμωτες…

Αν είστε αριθμολάγνοι η Alter Ego θα αγοράσει το τραπεζικό χρέος της Forthnet, συν
το μεγαλύτερο τμήμα των μετοχών της που
έχουν στην κατοχή τους οι τράπεζες (το πολύ έως 32% από το συνολικά 36,2%) έπειτα
από την έως σήμερα μετατροπή του ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές δανείου της, ύψους 70,1 εκατ. ευρώ, που σύνηψε τον Οκτώβριο του 2016.

Το τραπεζικό χρέος της Forthnet είναι σήμερα
περίπου 255 εκατ. ευρώ (ομολογιακό δάνειο
έκδοση 2007 και 2011, ύψους 78,4 εκατ. ευρώ
και ομολογιακό 176,5 εκατ. ευρώ έκδοση 2008

και 2011), καθώς και περίπου 51 εκατ. ευρώ που
έχουν απομείνει από το προαναφερόμενο ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές.

ρείται η Alter Ego συνεργαστεί για τη Forthnet
με κάποιο fund.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό που θα καταβάλει η αγοράστρια εταιρεία στις δανείστριες τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha
Bank και Τράπεζα Αττικής) για την εξαγορά του
χρέους και των μετοχών είναι της τάξεως των
41 εκατ. ευρώ.

Το ΕΛΚΕΔ απέκτησε διοίκηση και ΔΣ, και είναι
πλέον έτοιμο να λειτουργήσει κανονικά. Τα στελέχη του είναι αναγνωρίσιμα ονόματα της επιστημονικής κοινότητας, οπότε ευελπιστούμε ότι…
δεν θα χαθεί στο άπειρο.

Αρχίζει και γίνεται συγκεκριμένος ο τρόπος ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Υπεγράφη η σύμβαση για το σύστημα μισθοδοσίας στο Δημόσιο, και την ανάθεση του εν λόγω έργου.

Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα συμφωνήσουν σε ένα σημαντικό «κούρεμα» στα δάνεια της Forthnet, από τα οποία δεν θα «γλυτώσει» η ίδια η εταιρεία, αφού θα τα χρωστά
στο νέο μέτοχό της, την Alter Ego. Δωρεάν τυρί υπάρχει μόνο στις ποντικοπαγίδες!

Όπως όλα τα νέα έργα πληροφορικής, το σχέδιο είναι να απλοποιήσει και να ενοποιήσει τις
σχετικές διαδικασίες μεταξύ όλων των κρατικών
φορέων, κάτι που αισιοδοξούμε ότι θα γίνει, γιατί
το καλό πράγμα από την αρχή φαίνεται, και εδώ η
αρχή είναι οργανωμένη και λεπτομερής.

Η συμφωνία πριν τεθεί σε ισχύ πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού όσο αφορά
τις επιπτώσεις της στην αγορά τηλεοπτικού περιεχομένου και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών αντίστοιχα για τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό στην πράξη σημαίνει 3 με 4 μήνες.
Θα ακολουθήσει, όπως εκτιμάται, η απόκτηση του
ελέγχου της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας από το
νέο ιδιοκτήτη της με την μετατροπή και του υπολοίπου μετατρέψιμου ομολογιακού σε μετοχές
που σημαίνει ότι το ποσοστό της AlterEgo στη
Forthnet θα φθάσει στο 68%, δημιουργώντας τη
υποχρέωση της δημόσιας πρότασης.
Το κρίσιμο βεβαίως είναι να μπουν κεφάλαια και
στην ίδια την εταιρεία για την χρηματοδότηση
της λειτουργίας της. Υπολογίζεται ότι έχει ανάγκη τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. Πιθανό θεω-

Πρώτη κίνηση μετά τη συγχώνευση Public
- Media Markt ήταν η νέα διαφημιστική καμπάνια της δεύτερης. Που βγήκε στον αέρα
αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και όχι πριν,
κάτι που έχει τη σημασία του.

Εξ ίσου ενδιαφέρον είναι ότι το PR της Media
Markt πήγε στην Αία Relate και όχι στη V+O που
έχει τα Public και τον υπόλοιπο όμιλο. Κάτι που
πρακτικά σημαίνει ότι η Olympia θέλει να πάει
με dual brand στρατηγική.
Καλή προσέγγιση, αν και όλοι οι δρόμοι οδηγούν
στη Ρώμη της Κηφισιάς όπου η συγχώνευση αντιμετωπίζεται… ρωμαλέα !!! Ας μην ξεχνάμε ότι αν
γράψουμε ανάποδα τη λέξη ROMA προκύπτει η
λέξη ΑMOR, που σημαίνει αγάπη!
Το 2019 πάντως έκλεισε με θετικό πρόσημο στα
έσοδα των τηλεπικοινωνιών, το οποίο αποδίδεται
-που αλλού- στα mobile data. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στα έσοδα από το «σταθερό» Internet.

Εξελίξεις έχουμε όμως όχι μόνο στην «ταπεινή» Γη, αλλά και στο… τελικό σύνορο!
Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός, που
μας άφησε χρόνους, τελικά «μεταλλάχθηκε» στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.

Αντίθετα, αρνητικό πρόσημο είχαν τα έσοδα
από τη σταθερή τηλεφωνία, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, αφού αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι πλέον όχι απλά last year, αλλά… επιεικώς last decade.
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POINT OF VIEW

Το ιδανικό Mobile World Congress


Γράφει ο
Δημήτρης
Θωμαδάκης

Πλησιάζουν οι μέρες του Mobile World Congress, μαζί με
το καθιερωμένο ταξίδι και τις ανταποκρίσεις από τη Βαρκελώνη, αλλά και τη δημοσιογραφική δουλειά από όσους θα
μείνουν στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα πάντως από το σημείο
του χάρτη όπου θα βρίσκεται ο καθένας, όλοι μας έχουμε
το excitement για να δούμε τις νέες τεχνολογίες που θα
παρουσιαστούν. Πιο σωστό όμως, θα ήταν να πούμε ότι
έχουμε την ελπίδα να παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες.
Όπως έχουμε διαπιστώσει όλοι όσοι παρακολουθούμε την
έκθεση τα τελευταία χρόνια, αυτό που βλέπουμε συνήθως
είναι απλά βήματα βελτίωσης, και όχι πραγματική καινοτομία. Η αλήθεια είναι βέβαια πως με ένα μόνο έτος από την
κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου, τα τμήματα R&D δεν
έχουν την ανθρώπινη δυνατότητα να παρουσιάσουν κάτι
αντικειμενικά καινοτόμο. Η πρακτική των κατασκευαστών
να πρέπει να παρουσιάζουν υποχρεωτικά κάτι νέο κάθε
χρόνο, όχι τόσο για τους πελάτες όσο για τους μετόχους,
«φροντίζει» γι’αυτή την κατάσταση, που επικρατεί πλέον
παγκοσμίως. Βάλτε στη συνταγή και ότι η καινοτομία απαιτεί
σε κάποιο βαθμό όχι απλά ικανότητες και γνώσεις, αλλά και
το λεγόμενο genius factor, και θα διαπιστώσετε γιατί έχουμε
την αίσθηση ότι το MWC «βαλτώνει» τελευταία. Το θέμα
είναι ότι αυτό που λείπει περισσότερο από την αγορά, δεν
είναι τόσο η καινοτομία, όσο η ανάγκη αυτά που έχουμε ήδη
να δουλεύουν καλύτερα, ή σε κάποιες περιπτώσεις, όπως θα
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έπρεπε να λειτουργούν, ιδανικά. Ένα από τα χαρακτηριστικά
που μας απασχολεί, είναι η αυτονομία των συσκευών μας.
Αυτό μας προκαλούσε ήδη ανησυχία από την εποχή των
feature phones, όμως εξελίχθηκε σε μεγάλο -ίσως το μεγαλύτερο- πρόβλημα, όταν εμφανίστηκαν τα smartphones με
τη μορφή που τα γνωρίζουμε σήμερα. Capacitive οθόνη αφής
μεγάλων διαστάσεων και υψηλής ανάλυσης, πολλαπλή συνδεσιμότητα (WiFi, Bluetooth, 4G), και βέβαια γενικά υψηλών
προδιαγραφών hardware (βλ. οκταπύρηνος επεξεργαστής
και αυτόνομο GPU). Το καθένα από αυτά θα ήταν μόνο του
αρκετό για να «γονατίσει» μία τυπική μπαταρία των 3.500
mAh, πόσο μάλλον όλα μαζί. Οι ενεργειακές απαιτήσεις των
σημερινών smartphones έχουν φτάσει στα ύψη, γεγονός
εύκολα κατανοητό, αφού πλέον είναι λιγότερο κινητά και
περισσότερο μικροί υπολογιστές. Όπως απέδειξε η προ
ολίγων ετών υπόθεση με το… «εκρηκτικό» κινητό από τη
Νότια Κορέα, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν φτάσει στα
όρια τους. Αυτό λοιπόν που θα θέλουμε να δούμε στο Fira
de Barcelona, είναι μία νέα τεχνολογία μπαταριών, που θα
εγγυάται όχι μόνο μεγαλύτερη χωρητικότητα, αλλά και περισσότερη ασφάλεια. Οι καιροί το απαιτούν, ειδικά για τους
business users, για τους οποίους το «χαμηλ. μπαταρ.» δεν
είναι απλά άβολο, αλλά τους προκαλεί και ουσιαστική ζημιά.
Κάτι άλλο για το οποίο ακόμα δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή,
είναι το aspect ratio της οθόνης. Κάνοντας μία νοητή αναδρο-

μή, οι πιο εργονομικές συσκευές ήταν αυτές με 16:9 οθόνη
4 ιντσών. Μία τέτοια συσκευή ήταν αρκετά μεγάλη για να
εμφανίζει το περιεχόμενο χωρίς να κουράζει τα μάτια, και
ταυτόχρονα αρκετά μικρή ώστε να τη χειριζόμαστε άνετα με
το ένα χέρι μόνο. Επειδή όμως το smartphone γίνεται όλο και
περισσότερο η κύρια συσκευή μας, σε πολλές περιπτώσεις
αντικαθιστώντας τον υπολογιστή ακόμα και στην καθημερινότητα του γραφείου, υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερο μέγεθος
και πιο λεπτομερή ανάλυση στις οθόνες. Η φυσική όμως
είναι αμείλικτη, και αυτό έχει άμεσα αντιληπτό αρνητικό
αντίκτυπο στην εργονομία της συσκευής. Με τις διαστάσεις
να πλησιάζουν πλέον «επικίνδυνα» τις 7 ίντσες, τα aspect
ratios των 18:9 και 19:9 έχουν έρθει ως «αντίβαρο» ώστε να
μπορούμε ακόμα σε κάποιο βαθμό να ελέγχουμε το κινητό
με το ένα χέρι. Αυτό βέβαια, δύσκολα είναι 100% εφικτό,
ακόμα και για τους έχοντες μεγάλα χέρια. Θέλουμε λοιπόν
οι κατασκευαστές να συνεχίσουν να πειραματίζονται με τα
aspect ratios, ώστε να μη χρειαζόμαστε ασκήσεις stretching
για να χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας.
Επειδή όμως δεν θέλουμε να αποχωριστούμε τις μεγάλες
οθόνες, καθώς έχουμε καλομάθει στην άνετη ανάγνωση
και θέαση, τη λύση ίσως καταφέρουν να δώσουν σε αυτό
το κομμάτι τα foldables. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή
υφίστανται απλά ως νέα τεχνολογία, χωρίς να απευθύνονται
σε συγκεκριμένο κοινό, οπότε αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που περίμεναν για καθιέρωση. Μετά από το αρχικό hype
και τις συσκευές σε μέγεθος… τετραδίου, τώρα βλέπουμε
προτάσεις με πρακτικό προσανατολισμό, σε πιο «προσγειωμένες» διαστάσεις και με τρόπο διπλώματος που μπορεί
όντως να βοηθήσει τους χρήστες στο θέμα της εργονομίας,
και να αποτελέσει το μέλλον των κινητών. Αναμένουμε
λοιπόν τις πρακτικές εφαρμογές τους, και την ανακοίνωση

εκείνων των foldables που θα μας κάνουν να πούμε «το
χρειάζομαι», και όχι απλά «το θέλω».
Κάτι ακόμα, σχετικά ξεχασμένο, στο οποίο θα θέλαμε να
δούμε σημαντική βελτίωση, είναι το Bluetooth. Παρά τα 20
χρόνια που έχουν περάσει από την πρώτη εμπορική εμφάνιση του, οι προδιαγραφές του έχουν μεν εμπλουτιστεί, αλλά
δεν έχουν υποστεί αρκετή βελτίωση ώστε να συμβαδίζει με
τη σημερινή πραγματικότητα. Ένα αρχείο 50 MB π.χ. μπορεί
να πάρει λίγα λεπτά για να μεταφερθεί από το κινητό στον
υπολογιστή, δηλαδή πολύ περισσότερο από όσο θα χρειαζόταν για να κατέβει μέσω 3G. Αυτή τη στιγμή το Bluetooth
είναι ο μοναδικός τρόπος μεταφοράς δεδομένων μεταξύ
συσκευών, τόσο του ίδιου χρήστη όσο και διαφορετικών
χρηστών, χωρίς προϋποθέσεις και ρυθμίσεις, οπότε θα
βοηθούσε πάρα πολύ να δούμε στην επόμενη προδιαγραφή
μεγαλύτερο bandwidth.
Όσον αφορά στο 2020, εκτιμούμε ότι δεν θα δούμε κάτι από
τα παραπάνω, εκτός ίσως στο κομμάτι των foldables, που
αυτή την περίοδο βρίσκεται σε φουλ ανάπτυξη. Αποτελεί
όμως ευχή και ελπίδα μας, να γυρίσουμε κάποια χρονιά από
τη Βαρκελώνη, με ρεπορτάζ από το ιδανικό smartphone.
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Κωστής Σταυρόπουλος
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ, ISQUARE
10 χρόνια iSquare… πώς μπορούν να «συμπυκνωθούν» σε 2.000 λέξεις; Δύσκολο,
αλλά όχι ακατόρθωτο, όπως θα διαβάσετε στη συνέχεια. Η iSquare έκλεισε την πρώτη
της δεκαετία με μεγάλη επιτυχία, αν αναλογιστούμε ότι ήταν ακριβώς η δεκαετία της
κρίσης. Παρά το θεωρητικά κακό timing, η εταιρεία όχι μόνο ανταπεξήλθε, αλλά τα
κατάφερε πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο. Εδραιώθηκε στην αγορά βασιζόμενη
στο Apple brand, βελτίωσε σημαντικά την εμπειρία των πελατών της, τόσο πριν όσο
και μετά την πώληση, και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας πετύχει, κατά
γενική ομολογία. Παράλληλα, ενισχύει με τον τρόπο της την εκπαίδευση στην Ελλάδα,
φέρνοντας την πιο κοντά στα πρότυπα του εξωτερικού, και προσφέροντας στους
μαθητές τεχνολογικά εργαλεία που δεν είχαν ποτέ άλλοτε. Για όλα αυτά, και για ακόμα
περισσότερα, μίλησε στο InfoCom ο επικεφαλής της εταιρείας από την αρχή μέχρι και
σήμερα, Κωστής Σταυρόπουλος, εξηγώντας πως η iSquare (εξ)ελίχθηκε μέσα στην
κρίση, και κάνοντας προβλέψεις για τη νέα δεκαετία.



Συνέντευξη στoν
Δημήτρη Σκιάννη
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I.C.: Η iSquare συμπλήρωσε αισίως μία άκρως επιτυχημένη δεκαετία. Κοιτώντας «πίσω» στο 2009, ποια θεωρείτε τα κυριότερα milestones της δεκαετίας αυτής, τις
στιγμές που επηρέασαν σημαντικά την πορεία της και
«σφυρηλάτησαν» το προφίλ της;
Κ.Σ.: Πραγματικά ήταν μια επιτυχημένη δεκαετία για την
iSquare και αν αναλογιστούμε το εξωτερικό περιβάλλον,
τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας, τότε θα διαπιστώσουμε πιστεύω όλοι ότι το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα θετικό.
Το 2009, όταν εξαγοράστηκε η Rainbow από τον Όμιλο
Quest, οι πωλήσεις ήταν 26 εκατ. ευρώ. Την αμέσως επόμενη χρήση, το 2010, είχαμε σημαντική αύξηση και κλείσαμε με πωλήσεις άνω των 36 εκατ. ευρώ (+38% YoY).
Με ανάπτυξη συνέχισαν και οι επόμενες χρονιές, όμως
η διαφορά ήρθε με τη διανομή του iPhone και από το “δίκτυο μας”. Η iSquare ανέλαβε το 2015 τη διανομή του πιο
δημοφιλούς προϊόντος της Apple, το οποίο μέχρι εκείνη
τη στιγμή διέθεταν στα κανάλια τους μόνο οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας. Έτσι το 2015 είχαμε άλμα πωλήσεων
από τα περίπου 45 εκατ. ευρώ στα 70 εκατ. ευρώ (+55%)
και εκεί άλλαξε το μέγεθος και ο χαρακτήρας της εταιρείας. Το 2018 έκλεισε επίσης με ισχυρή ανάπτυξη στα
106 εκατ. ευρώ και ήταν η χρονιά που η iSquare πέρασε
το «φράγμα» των 100 εκατ. ευρώ.
Τέλος, το 2019 ήταν μία πραγματικά απίστευτη χρονιά.
Θυμίζω ότι ήταν χρονιά εκλογών (και μάλιστα πολλα-

πλών), άρα χρονιά αλλαγών και μουδιάσματος της αγοράς. Παρ’όλα αυτά, για εμάς στην iSquare το 2019 ήταν
μία χρονιά εκπληκτική. Σφραγίσαμε την πρώτη μας δεκαετία με εξαιρετικά υψηλή ανάπτυξη και συνεχίσαμε την
ανοδική μας πορεία.
• 2009: Εξαγορά και απορρόφηση της Rainbow
• 2010: Το πρώτο κατάστημα iStorm στο Κολωνάκι
• 2011: Το iPad λανσάρεται & το πρόγραμμα iPad «Καινοτομία στην Εκπαίδευση» ξεκινά
• 2015: Το iPhone λανσάρεται από την iSquare
• 2016: Το Apple Watch λανσάρεται
• 2017: Ξεκινά η υλοποίηση των Apple Retail Programs
• 2018: Η iSquare κατατάσσεται 9η στη λίστα «30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα» του Fortune
• 2019: 10 Years in Charge - Η πρώτη μας δεκαετία
Περισσότερα από 200 σημεία σε όλη την Ελλάδα και 50
σημεία σε όλη την Κύπρο, φιλοξενούν και πωλούν τα προϊόντα της Apple στους Έλληνες & Κύπριους καταναλωτές.
Από το 2009 έως σήμερα έχουμε διακινήσει περισσότερα από 2.700.000 προϊόντα σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι η εγκατεστημένη
βάση της Apple στην Ελλάδα συνεχώς μεγαλώνει με περισσότερα από 1.600.000 iPhones να είναι ενεργά και σε
χρήση. Άνθρωποι πιστοί στο οικοσύστημα της Apple, άλλα και νέοι πελάτες που μας εμπιστεύονται καθημερινά

Στην Ελλάδα
υπάρχει ακόμα
περιθώριο
ανάπτυξης των
smartphones.
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Αυτό στο οποίο
πρέπει να
εστιάζουμε,
και πάντα να
προσέχουμε ώστε
να παραμένουμε
στην κορυφή, είναι
η απόλυτη εμπειρία
του πελάτη μας.

και αγοράζουν ένα νέο προϊόν Apple.
Έχουμε ήδη δημιουργήσει 25 Apple Retail Programs, δηλαδή Apple shop-in-shop μέσα στα κορυφαία καταστήματα των συνεργατών μας, ώστε να δώσουμε την απόλυτη
εμπειρία προϊόντων και υπηρεσιών της Apple στον επισκέπτη. Στόχος είναι να ξεπεράσουμε τα 40 σημεία τα
επόμενα χρόνια.
Τέλος, 8 καταστήματα iStorm (6 στην Ελλάδα & 2 στην Κύπρο), αποκλειστικά για Apple προϊόντα, έχουν ανοίξει από
το 2010 έως σήμερα, συμπληρώνοντας το οικοσύστημα
της Apple, παρέχοντας κορυφαία εμπειρία και επιλογές.
Η πρώτη μας δεκαετία είναι πλέον γεγονός, με ιδιαίτερα
θετικό πρόσημο και δεν μπορούμε παρά να είμαστε αισιόδοξοι για τη δεύτερη δεκαετία, η οποία μόλις ξεκίνησε.
I.C.: Σαν Κωστής Σταυρόπουλος, από τη θέση του επικεφαλής, υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικά όσον
αφορά την iSquare, αν μπορούσατε να γυρίσετε το «ρολόι» πίσω;
Κ.Σ.: Αν γυρίσεις το «ρολόι» πίσω και δεις πλέον τα πράγματα «από ψηλά», έχοντας αποκτήσει την εμπειρία και τη
γνώση, τότε είμαι σίγουρος ότι οπωσδήποτε θα έχεις μετανιώσει για κάτι, ή θα έκανες κάτι διαφορετικό. Όμως,
ως φιλοσοφία ζωής, προσπαθώ να μην κοιτάω πίσω και
να μην ταλαντεύομαι σε λάθη ή παραλείψεις, εφόσον το
αποτέλεσμα είναι θετικό. Σαφώς και έγιναν λάθη πολλά.
Σαφώς και υπήρχαν παραλείψεις πολλές. Το θέμα είναι
να μάθουμε από αυτά, ώστε να μην τα επαναλάβουμε και
να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό
και αυτό κρατάμε και προχωράμε μπροστά. Να ξεκαθαρίσω ότι το θετικό αποτέλεσμα είναι συλλογική προσπάθεια και δουλειά, και οι πραγματικοί πρωταγωνιστές εί-
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ναι οι άνθρωποι της iSquare. Εγώ απλά έχω την τιμή να
ηγούμαι αυτής της απίστευτης ομάδας!
Θα ήθελα όμως, έστω και για ένα λεπτό, να μπορούσα να
γυρίσω το ρολόι μπροστά και να δω πού θα είμαστε σε 10
χρόνια. Αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον!
I.C.: Με το οικονομικό έτος για εσάς να έχει μόλις ολοκληρωθεί, πείτε μας, πως έκλεισε αυτή η χρονιά για
την iSquare;
Κ.Σ.: Το 2018 είχαμε αύξηση 27% (σε σύγκριση με το
2017) και ξεπεράσαμε τα 106 εκατ. ευρώ. Άρα ο πήχης
ήταν ήδη ψηλά και τα νούμερα μεγάλα.
Το 2019 ήταν όμως μία απίστευτη χρονιά για την iSquare.
Μία χρονιά «σταθμός» που σφράγισε με τον καλύτερο
τρόπο την πρώτη μας δεκαετία. Χωρίς να μπορώ να αναφέρω τα ακριβή νούμερα, μπορώ να σας πω ότι συνεχίσαμε με ισχυρά διψήφια ανάπτυξη άνω του 25% (σε σύγκριση με το 2018) και η iSquare έχει πενταπλασιάσει
πλέον τα μεγέθη της σε σύγκριση με το 2009 που ξεκίνησε (26 εκατ. ευρώ).
I.C.: Η Apple, το brand με το οποίο έχει ταυτιστεί η
iSquare, βρίσκεται σε ένα σημαντικό, χρονικά, σημείο
της ιστορίας της. Πώς προβλέπετε την επόμενη ημέρα
της εταιρείας, στην «αυγή» της νέας δεκαετίας;
Κ.Σ.: Είμαι πιο αισιόδοξος από ποτέ, όσον αφορά την
Apple. Πρόκειται για το απόλυτο «love brand» του πλανήτη και δίκαια, μια και έχει συνδέσει το όνομα της με την
καινοτομία, άλλα κυρίως με την απόλυτη εμπειρία σε ότι
και αν έχει βγάλει ως προϊόν ή υπηρεσία. Η αλληλεπίδραση με τα προϊόντα της είναι κάτι που αγαπάμε να κάνουμε, και όχι απλά να το κάνουμε επειδή πρέπει. Επί-

σης τα προϊόντα της γνωρίζουν πολύ μεγάλη ζήτηση και
το οικοσύστημα της ενισχύθηκε σημαντικά με την είσοδο της σε υπηρεσίες, όπως τα Apple Music, Apple TV+,
iCloud, Apple Pay, Apple Arcade, κτλ. Ταυτόχρονα ισορροπεί το προϊοντικό της μίγμα με την εξαιρετική πορεία
πωλήσεων σε κατηγορίες όπως Apple Watch, iPad, Mac,
και σαφώς την κατηγορία των υπηρεσιών.
Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να μας εκπλήσσει θετικά με τα νέα της προϊόντα και τα επόμενα χρόνια, οπότε
θεωρώ ότι η επόμενη μέρα της Apple, και άρα και η δική
μας, θα είναι εξαιρετική.
I.C.: Η αγορά των smartphones υποφέρει από κορεσμό
εδώ και αρκετά εξάμηνα, χωρίς να διαφαίνεται βελτίωση στον ορίζοντα. Πως επηρεάζει αυτό το γεγονός την
Apple και κατ’επέκταση την iSquare, δεδομένης της σημαντικότητας της προϊοντικής κατηγορίας αυτής;
Κ.Σ.: Η αγορά του ΙΤ έχει πλέον ωριμάσει παγκοσμίως, είτε μιλάμε για smartphones, είτε για tablets, είτε για υπολογιστές. Έτσι σε μία ώριμη αγορά τα σημεία που διαφοροποιούν την επιλογή του καταναλωτή είναι η εμπειρία
χρήσης, η ζωή του προϊόντος, η αξία του σε όλη τη διάρκεια χρήσης του, η ευκολία και το design, και το ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Γιατί κάτι που το έχουμε συνεχώς
πάνω μας (όπως π.χ. το smartphone μας) εκτός από εργαλείο πρέπει να είναι όμορφο και λειτουργικό. Εκεί η Apple
υπερτερεί κατά τη γνώμη μου σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Υπερτερεί σημαντικά!
Επίσης στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα περιθώριο ανάπτυξης των smartphones κατά την άποψη μου. Πρώτον η κρίση που περάσαμε «μίκρυνε» την αγορά, και τώρα που
μπαίνουμε στην «κανονικότητα», θα αρχίσει αυτή η αγο-

ρά να αναπτύσσεται. Επίσης ο βαθμός διείσδυσης των
smartphones είναι χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και άρα υπάρχει και εκεί περιθώριο ανάπτυξης. Τέλος, η έλευση του 5G θα τονώσει την αγορά των
smartphones για τα επόμενα έτη σημαντικά.
Όσον αφορά στα iPhones όμως, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα θετική και με καλές προοπτικές. Τα iPhones και το
2019 είχαν ισχυρά διψήφια ανάπτυξη και κέρδισαν σημαντικό μερίδιο στην αγορά. Τα πρώτα στοιχεία του 2020,
αν και είναι πολύ νωρίς, δείχνουν να διατηρείται αυτή η
δυναμική και άρα παραμένουμε αισιόδοξοι.
Αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάζουμε, και πάντα να προσέχουμε ώστε να παραμένουμε στην κορυφή, είναι η απόλυτη εμπειρία του πελάτη μας. Αν αυτό δίνεται από ένα
προϊόν σήμερα, ή μία υπηρεσία ή κάτι άλλο στο μέλλον,
δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει η αξία που θα δίνουμε να είναι μετρήσιμη και να καλύπτει τις πιο απαιτητικές ανάγκες του πελάτη μας. Μόνο η δική του απόλυτη
ικανοποίηση θα μας κρατήσει στην κορυφή.
I.C.: Εδώ και κάποια χρόνια προσπαθείτε, με τον τρόπο
σας, να ενισχύσετε το εκπαιδευτικό σύστημα και να παρέχετε νέες τεχνολογίες και δυνατότητες στους μαθητές της χώρας. Ποια είναι η έως τώρα αποτίμηση των
ενεργειών σας στον τομέα αυτό και ποια τα μελλοντικά σας σχέδια;
Κ.Σ.: Ένα διαφορετικό και πολύ σημαντικό κεφάλαιο για
εμάς είναι αυτό της εκπαίδευσης και γνώσης. Εδώ και 10
χρόνια η iSquare είναι δίπλα στην εκπαίδευση, στα παιδιά
μας, στο μέλλον μας. Με το πρόγραμμα «Καινοτομία στην
Εκπαίδευση», που υλοποιούμε πιστά από το 2010, προσπαθούμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για την κοι-
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νωνία του 21ου αιώνα. Περισσότερα από 40 σχολεία και
περισσότεροι από 4.000 μαθητές πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο με το iPad τους και έχουν μια διαφορετική, καινοτόμα, δημιουργική και ευχάριστη εμπειρία στην
τάξη, άλλα και εκτός, δημιουργώντας την υποδομή, τη
γνώση και την κριτική σκέψη που απαιτείται για το αύριο.
Η αποδοχή από τα σχολεία, τους καθηγητές και δασκάλους, άλλα κυρίως τους μαθητές και τους γονείς, είναι η
πιο απτή απόδειξη ότι κάνουμε κάτι σημαντικό, που δίνει
αξία και αναβαθμίζει τη γνώση και τη μάθηση. Με γνώμονα
αυτή την τόσο θετική αποτίμηση, εντείνουμε τις προσπάθειες μας για την περαιτέρω εξάπλωση του οικοσυστήματος σε περισσότερα σχολεία και πανεπιστήμια, ώστε
να δώσουμε περισσότερη αξία σε πιο πολλούς μαθητές
και φοιτητές. Είναι χρέος μας.
Για εμάς η εκπαίδευση δεν είναι εμπορική δραστηριότητα, άλλα το δικό μας αποτύπωμα στην Ελληνική και Κυπριακή κοινωνία.
I.C.: Εδώ και λίγους μήνες, οι Έλληνες χρήστες μπορούν
να χρησιμοποιήσουν το Apple Pay. Σε τι βαθμό έχουν υιοθετήσει τη δυνατότητα αυτή, και πότε η πλατφόρμα θα
συμπεριλάβει ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα;
Κ.Σ.: Το Apple Pay ήδη υπάρχει και λειτουργεί στην Ελλάδα και την Κύπρο εδώ και περίπου 6 μήνες, άλλα με
περιορισμένο αριθμό τράπεζων, και μάλιστα σε αυτή την

Η τεχνολογία δεν
είναι πια ένα ακόμα
εργαλείο στο
επιχειρείν - είναι το
ίδιο το επιχειρείν.
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πρώτη φάση συμμετέχουν μόνο ηλεκτρονικές τράπεζες.
Θεωρώ ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020 θα μπουν
στο παιχνίδι και οι μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες, οι οποίες θα δώσουν νέα ώθηση στο Apple Pay. Είναι
θέμα λίγων μηνών. Τότε θα μπει για τα καλά στην ζωή μας
και την καθημερινότητα μας, θα αλλάξει τον τρόπο που
κάνουμε τις καθημερινές μας συναλλαγές, και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι θα αγκαλιάσει την καινοτόμο αυτή
υπηρεσία το Ελληνικό και Κυπριακό κοινό.
I.C.: Σε παλαιότερη συνέντευξη σας, αναφέρατε πως σχεδόν 1 στους 5 κατόχους iPhone έχει και Apple Watch.
Έχει αλλάξει η αναλογία αυτή με τα σημερινά δεδομένα και πως κρίνετε, συνολικά, την πορεία της κατηγορίας των wearables;
Κ.Σ.: Το Apple Watch, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των
wearables για την Apple, είναι μία νέα σχετικά κατηγορία
και τολμώ να πω ότι είναι η κατηγορία με τη μεγαλύτερη
αύξηση στις πωλήσεις. Το Apple Watch είναι το απόλυτο
smartwatch και έχει γίνει πλέον συνώνυμο της κατηγορίας, μιας και ηγείται μακράν στις πωλήσεις σε σύγκριση με οποιονδήποτε ανταγωνιστή.
Το Apple Watch δεν είναι απλά ένα smart tracker, αλλά βοηθά ουσιαστικά την υγεία μας και το ευ ζην. Είναι το πρώτο
και μοναδικό watch με λειτουργία ηλεκτροκαρδιογραφήματος, όπου μπορούμε να παρακολουθούμε τη λειτουρ-

μας τις γνωστοποιήσεις και τα μηνύματα που μας αφορούν σε πραγματικό χρόνο στον καρπό μας.
Το 2019, τα Apple Watch είχαν ισχυρά τριψήφιο ποσοστό
ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2018. Την αξία του Apple
Watch την καταλαβαίνουν οι πελάτες μας, και σήμερα 1
στους 4 κατόχους iPhone έχουν και Apple Watch. Από τα
υψηλότερα ποσοστά στην περιοχή μας, και αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερη αισιοδοξία για την κατηγορία αυτή τα επόμενα χρόνια.

γία της καρδιάς μας ανά πάσα στιγμή και να μας ενημερώνει αν κάτι δεν πάει καλά, προτρέποντας μας να προσέξουμε. Μπορεί να μοιράζεται σε πραγματικό χρόνο τα
δεδομένα με τον γιατρό μας ή με οποιοδήποτε πρόσωπο
της επιλογής μας. Ταυτόχρονα, μας βοηθά με την άσκηση και την άθληση, δίνοντας μας συμβουλές και πρακτικές ασκήσεις για καλύτερη αναπνοή, καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, και άρα καλύτερη ζωή. Τέλος, είναι ουσιαστικά η επέκταση του iPhone στο χέρι μας, δίνοντας

I.C.: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που συντελείται παγκοσμίως, επηρεάζει ήδη δεκάδες κλάδους και βιομηχανίες. Πού πρέπει να εστιάσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και η χώρα μας, συνολικά, ώστε να μη χαθεί αυτό το «τρένο»;
Κ.Σ.: Η τεχνολογία δεν είναι πια ένα ακόμα εργαλείο στο
επιχειρείν - είναι το ίδιο το επιχειρείν. Ανεξάρτητα από
τη φύση και τον κλάδο δραστηριότητας, όλες οι εταιρείες
πλέον έχουν προτεραιότητα τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, μια και χωρίς τεχνολογία δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου
κόσμου. Οι λύσεις της Apple βρίσκονται στην αιχμή της
τεχνολογίας και ηγούνται των επιλογών των επιχειρήσεων προς αυτό τον μετασχηματισμό. Εκατοντάδες μικρές,
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν σήμερα τα προϊόντα της Apple στην καθημερινή τους λειτουργία και απολαμβάνουν τα οφέλη. Η Apple είναι ίσως η μοναδική εταιρεία που έχει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για να βοηθήσει την ψηφιακή αλλαγή και εξέλιξη μιας
εταιρείας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι trend
άλλα ο ουσιαστικός μονόδρομος για την ύπαρξη και βιωσιμότητα μίας εταιρείας στο μέλλον.

Κωστής Σταυρόπουλος
Ο Κωστής Σταυρόπουλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της iSquare, του
επίσημου διανομέα της Apple στην Ελλάδα και Κύπρο, θέση την οποία κατέχει
από το 2009. Έχει μεγάλη εμπειρία σε διαφορετικές θέσεις και τομείς. Ξεκίνησε στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων, όπου η καριέρα του είχε
συνδεθεί με την Nortel. Από το 1998 εργάστηκε στο τμήμα σχεδιασμού της
Nortel στη Βρετανία, ενώ μετέπειτα μεταπήδησε σε θέσεις product marketing,
business development, και σε διάφορες θέσεις πωλήσεων και στρατηγικής εντός του οργανισμού της Nortel στην Ευρώπη. Το 2000 επέστρεψε
στην Ελλάδα, όπου ίδρυσε το τοπικό γραφείο της Nortel μαζί με μια μικρή
ομάδα στελεχών. Το 2006 δημιουργήθηκε η UniNortel, με τη σύμπραξη της
Unisystems και της Nortel, όπου ανέλαβε Γενικός Διευθυντής, και στη συνέχεια
Διευθύνων Σύμβουλος. Το 2009 ανέλαβε τα σημερινά του καθήκοντα με την
ίδρυση της εταιρείας iSquare. Είναι μέλος και έχει εποπτικό ρόλο στο iQbility,
το εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων του Ομίλου Quest. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και μέλος των TEE και IEEE.
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Πίεση των ΗΠΑ για αποκλεισμό
των κινέζων από το 5G


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Το μενού των συζητήσεων μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και ΗΠΑ κατά το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αμερικανική πρωτεύουσα περιείχε
και ολίγη από πίεση για αποκλεισμό της Huawei από προμηθευτή των ΟΤΕ, Vodafone και Wind για τον εξοπλισμό
του 5G.
Κληθείς να συνοψίσει την ελληνική θέση, με την οποία
έφυγε για το ταξίδι του στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός, ο
υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι η χώρα μας, αναμένει
τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και θα λάβει τις δικές της συνυπολογίζοντας
την υφιστάμενη κατάσταση (δηλαδή τις συνέπειες στους
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους από την όποια απόφαση).
Όπως εκτιμάται, και ο ίδιος έχει μεγάλο ενδιαφέρον να
ενημερωθεί αναλυτικά εκ του σύνεγγυς από τα στελέχη
της κυβέρνησης που ταξίδεψαν στις ΗΠΑ για το πως οι
Αμερικάνοι κλιμακώνουν την πίεση τους προς την Ελλά-
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δα (όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες) για τον
αποκλεισμό των κινεζικών εταιρειών από το δίκτυο 5G με
την επίκληση θεμάτων ασφαλείας.
Το 5G δεν θεωρείται απλώς ακόμα μια νέα γενιά κινητής
τηλεφωνίας. Στηρίζει μία σειρά από κρίσιμες νέες τεχνολογίες, αναφέρεται και ως η ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας
οικονομίας, σε αυτό βασίζεται η 4η βιομηχανική επανάσταση, και ως εκ τούτου τα οικονομικά συμφέροντα είναι
πολύ μεγάλα. Παράλληλα, όπως είπε επίσης ο κ. Πιερρακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη το 5G δεν είναι
μόνο ζήτημα τεχνολογίας, όπως το 4G δίκτυο, αλλά και
ζήτημα εθνικής ασφάλειας και προστασίας των κρίσιμων
υποδομών.
Οι μέχρι τώρα αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν
μας προϊδεάζουν πάντως ότι θα λάβει σαφή θέση περί
αποκλεισμού της Huawei ως προμηθευτή για το 5G ή για
το αντίθετο. Οι απόψεις - πιέσεις των ΗΠΑ λαμβάνονται

προφανώς σοβαρά υπόψη, αλλά πέρα από το γεγονός ότι
η κινεζική τεχνολογία τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ισχυρή θέση στις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες,
το πλέγμα των γενικότερων οικονομικών σχέσεων με την
Κίνα, των περισσοτέρων χωρών μελών της ΕΕ, και ειδικά
των ισχυρών, όπως η Γερμανία, δύσκολα θα επιτρέψει
ακραίες λύσεις.
Με βάση τα πιο πρόσφατα συμπεράσματα που ενέκρινε το
Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, αναγνωρίζεται η ανάγκη θέσπισης ισχυρών κοινών προτύπων και
μέτρων ασφαλείας, τονίζεται ωστόσο παράλληλα ότι «η
ταχεία και ασφαλής ανάπτυξη των δικτύων 5G είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, και απαιτεί μία συντονισμένη προσέγγιση στην
ΕΕ, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών-μελών σε θέματα ανάπτυξης δικτύων και εθνικής ασφάλειας». Το τελευταίο αυτό σημείο οδηγεί στην εκτίμηση ότι
οι αποφάσεις θα κινηθούν στη λογική μιας γενικόλογης
κοινής θέσης, αλλά στην πράξη κάθε χώρα θα αποφασίσει μόνη της με βασικό επιχείρημα ότι πρόκειται για θέμα
εθνικής ασφάλειας.
Στην Ελλάδα, η Vodafone και η Wind έχουν αναπτύξει τον
μέχρι σήμερα ραδιοεξοπλισμό τους (κεραίες, σταθμοί βάσης) με προμηθευτή τη Huawei, ενώ η Cosmote με τις
Ericsson και Nokia. Θεωρητικά οι δύο πρώτες εταιρείες
θα δυσκολευτούν περισσότερο από την Cosmote σε περίπτωση αποκλεισμού των κινεζικών εταιρειών. Η Vodafone
Ελλάδος θα ακολουθήσει το Vodafone Group στις αποφάσεις που θα λάβει ως προς τους προμηθευτές για το 5G,
και υπάρχει σε εξέλιξη διαγωνισμός που αφορά τις εταιρείες του βρετανικού ομίλου σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, η έκβαση του οποίου
αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η Wind πιθανότατα
θα χρειασθεί να λάβει σοβαρά υπόψη της τις αποφάσεις
που θα ληφθούν στη Vodafone, μιας και οι δύο εταιρείες
συνεργάζονται στα δίκτυα, έχοντας συστήσει κοινή εταιρεία. Η Cosmote στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες,
έχει σε εξέλιξη διαγωνισμό για την προμήθεια ραδιοεξοπλισμού και δεν έχει συμπεριλάβει στους πιθανούς
προμηθευτές της τη Huawei, την οποία χρησιμοποιεί για
άλλες προμήθειες, π.χ. για το σταθερό δίκτυο.
Η Ελλάδα δεν είναι προφανώς η μοναδική χώρα που
πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στο
θέμα των προμηθειών για το 5G. Το «παιχνίδι» είναι πολύ
μεγαλύτερο όταν πρόκειται για χώρες όπως η Γερμανία,
όπου τα οικονομικά μεγέθη είναι πολλαπλάσια. Ενδεικτικό
είναι ότι τον περασμένο μήνα, ο πρεσβευτής της Κίνας

στη Γερμανία απείλησε το Βερολίνο με αντίποινα αν αποκλείσει την Huawei ως προμηθευτή εξοπλισμού 5G, κάνοντας μνεία στα εκατομμύρια των οχημάτων που πωλούν οι
γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα.
Χαρακτηριστική της δυσκολίας που ενέχει το όλο ζήτημα
είναι η απόφαση της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ στα
τέλη του προηγούμενου χρόνου, να καθυστερήσει μέχρι
τις αρχές του 2020 τις αποφάσεις για την ασφάλεια των
δικτύων 5G, που θα καθορίσουν την τύχη της Huawei.
Λίγες μέρες νωρίτερα η Telefonica Deutschland, θυγατρική της ισπανικής Telefonica, είχε ανακοινώσει πως θα
προμηθευτεί από τον κινεζικό όμιλο εξοπλισμό για την
ανάπτυξη του δικτύου 5G, ενώ το πρακτορείο Reuters τον
περασμένο μήνα ανέφερε σε ρεπορτάζ του ότι Deutsche
Telekom και Huawei διεξήγαγαν «μυστικές» διαπραγματεύσεις για συνεργασία.
Η Huawei, και γενικότερα οι κινεζικές εταιρείες, αρνούνται ότι είναι υποχρεωμένες να ανταποκριθούν σε τυχόν
κάλεσμα της κινεζικής κυβέρνησης, που θα έχει ως συνέπεια να θιγεί η ασφάλεια των δικτύων στις χώρες που
δραστηριοποιούνται, όπως υποστηρίζει η αμερικανική
πλευρά. Η εν λόγω κινεζική εταιρεία αναφέρει ότι από
τη στιγμή που τα πρότυπα για το 5G οριστικοποιήθηκαν
στα μέσα του 2018, έχει υπογράψει περισσότερα από 60
εμπορικά συμβόλαια παγκοσμίως, από τα οποία περισσότερα από 30 είναι στην Ευρώπη.
Ο πρώτος διαγωνισμός στην Ελλάδα για την παραχώρηση
συχνοτήτων για το 5G στις ζώνες των 3,6 GHz και 26 GHz
προγραμματίζεται για το τελευταίο τρίμηνο του έτους,
ενώ το 2021 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία για τη ζώνη
των 700 MΗz. Πρακτικά, οι πρώτες υπηρεσίες 5G θα λανσαριστούν το 2021, πιθανότατα προς το τέλος.
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COMPUTING

Lenovo ThinkSystem servers για
κάθε επιχείρηση

Όταν στήνεται μία επιχείρηση, ανεξάρτητα από πόσο μικρή
ή μεγάλη είναι, το μεγαλύτερο λάθος που μπορούν να
κάνουν τα στελέχη της, είναι να πιστεύουν ότι μπορούν
να κάνουν τη δουλειά τους μόνο με απλούς υπολογιστές.
Αυτή η πρακτική μειώνει μεν το λειτουργικό κόστος, αλλά
μακροπρόθεσμα είναι τόσο επιζήμιο που δεν αποτελεί
τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από μία κακή απόφαση.
Πρόκειται για ένα λάθος που κάνουν ακόμα και εταιρείες
με έτη παρουσίας στην αγορά. Τα δεδομένα οικονομικών,
μισθοδοσίας, πελατολογίου κτλ., πρέπει να βρίσκονται
σε ένα περιβάλλον που θα εγγυάται τόσο την ακεραιότητα τους, όσο και την ασφάλεια τους. Δηλαδή είναι
απαραίτητος ένα server, και όχι ένα απλό client PC με

16 infocom•02•20

server software, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει
το κατάλληλο hardware με την ικανότητα να αξιοποιήσει
πλήρως τις δυνατότητες του λογισμικού στο οποίο έχει
επενδύσει η επιχείρηση. Ειδικά μάλιστα όταν μιλάμε για
ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και τη συμμόρφωση με
πρότυπα όπως το PCI DSS και τον GDPR, ένας server, ή
κατά περίσταση και περισσότεροι, είναι στοιχειώδες προαπαιτούμενο για την υποδομή της επιχείρησης. Ευτυχώς
στη σημερινή εποχή, ο ορισμός του server είναι αρκετά
ευέλικτος ώστε κάθε επιχείρηση να μπορεί να εξοπλιστεί,
χωρίς κόστος απαγορευτικό για τον προϋπολογισμό της. Η
γκάμα ThinkSystem της Lenovo είναι εξαιρετικά scalable
και περιλαμβάνει πλήρως customizable μοντέλα για κάθε

ανάγκη και για κάθε budget, ενώ παράλληλα είναι και ενεργειακά αποδοτικά, διατηρώντας το λειτουργικό κόστος σε
χαμηλό επίπεδο.Ο Lenovo ThinkSystem ST50 αποτελεί μια
εξαιρετική πρόταση για τον πρώτο server που αποκτά μία
μικρομεσαία επιχείρηση και μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί σε υποκαταστήματα εταιρειών, αλλά και σε σημεία
λιανικής πώλησης. Ο συγκεκριμένος server χρησιμοποιεί
τους Intel® Xeon® Scalable processors E-2100 και είναι

ιδανικός για εφαρμογές όπως είναι η διαχείριση αρχείων,
η εκτύπωση, το email και η πρόσβαση στο web. Πρακτικά,
πρόκειται για ένα tower μηχάνημα που εγγυάται πολύ
καλύτερη σχέση τιμής - απόδοσης από το να είχε η επιχείρηση επιτραπέζιους υπολογιστές υψηλών επιδόσεων,
ενώ επιπλέον προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες
όσον αφορά τη διαχείριση εταιρικών εφαρμογών.
Για επιχειρήσεις με μεγαλύτερες απαιτήσεις, ιδίως όσον
αφορά τον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων, η πρόταση
της Lenovo είναι ο ThinkSystem ST250. Ο συγκεκριμένος
server απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά
και για τα σημεία πώλησης αλυσίδων λιανικής, όπως και
για υποκαταστήματα εταιρειών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει
δοθεί στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων, καθώς
στο συγκεκριμένο tower μηχάνημα μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι 16 δίσκοι (HDD ή SSD), δυνατότητα που, σε
συνδυασμό με εργαλεία όπως το Lenovo XClarity λογισμικό
για τη διαχείριση του εξοπλισμού, ενισχύουν την παραγωγικότητα και διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία. Μια
διαφορετική προσέγγιση, κυρίως όσον αφορά τον τομέα
του σχεδιασμού, ακολουθεί ο Lenovo ThinkSystem SRS250,
ένας server σε μορφή rack, ο οποίος προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και είναι ιδανικός για περιβάλλοντα όπου
ο χώρος έχει τη δική του σημασία. Το εν λόγω μηχάνημα
υποστηρίζει μία σειρά από δυνατότητες, οι οποίες έχουν
ως αποτέλεσμα να κάνουν εξαιρετικά εύκολη τη διαχείρισή
του. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, οι servers της Lenovo
κρίνονται ιδανικοί για τη στήριξη ευαίσθητων υποδομών,
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ή ακόμα
και ως προσωπικοί servers για ελεύθερους επαγγελματίες.
Προσφέρουν αποθήκευση δεδομένων και πρόσβαση σε
αυτά με ασφάλεια και ταχύτητα, διατηρώντας τη δυνατότητα
αναβάθμισης για να καλύπτονται οι αυξανόμενες ανάγκες
της επιχείρησης, χωρίς να χρειάζονται χρονοβόρες διαδικασίες στο ήδη εγκατεστημένο IT οικοσύστημα.
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RESEARCH

Huawei: η καινοτομία και η ψηφιακή
πρόοδος συναντούν την ασφάλεια
και τη διαφάνεια

Το 5G θα ξεκινήσει να διατίθεται εμπορικά στις μεγάλες
αγορές, το ερχόμενο έτος, και λίγο αργότερα θα το υποδεχτούμε και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι
τεράστιες ταχύτητες και το αμελητέο latency θα μειώσουν
σημαντικά το χάσμα μεταξύ mobile και σταθερής πρόσβασης
στο Internet. Υπηρεσίες που μέχρι σήμερα μπορούν να υποστηριχτούν μόνο από σταθερές υποδομές, θα προσφέρονται
κυριολεκτικά από και προς οπουδήποτε, με την ίδια ποιότητα εμπειρίας. Σε όλη αυτή την εξίσωση όμως, δεν υπάρχουν
μόνο οι επιδόσεις, αλλά και ένας ακόμα άκρως σημαντικός
παράγοντας, η ασφάλεια. Χωρίς επαρκή ασφάλεια, τομείς
όπως η υγεία και η αυτόνομη οδήγηση, δεν θα μπορούσαν
να επωφεληθούν τα μέγιστα από το 5G.
Η ασφάλεια είναι αναπόσπαστο τμήμα της ψηφιακής πλατφόρμας της Huawei. Προσφέρει αξιόπιστα χαρακτηριστικά
end-to-end ασφάλειας, που εγγυώνται την ασφάλεια των
δεδομένων στο δίκτυο του πελάτη. Επιτρέποντας στην ψηφιακή πλατφόρμα να παρέχει και να συντηρεί υπηρεσίες σε
αποδεκτά επίπεδα, όταν προκύπτουν βλάβες και απειλές,
εγγυώντας απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών, μειωμένους
κινδύνους, και ασφάλεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
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των επιχειρήσεων. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Huawei
χρησιμοποιούνται ευρέως από 211 κορυφαίες επιχειρήσεις
του Fortune 500, που τις βοηθούν να επιτύχουν τον ψηφιακό
μετασχηματισμό με άψογη πορεία στην ψηφιακή ασφάλεια.
Έχει ως κύρια προτεραιότητα την ψηφιακή ασφάλεια και την
προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών, ενώ τα κέντρα
διαφάνειας ψηφιακής ασφάλειας της εταιρείας είναι ανοικτά
προς τους πελάτες και ανεξάρτητους φορείς δοκιμών.
Φυσικά είναι γεγονός ότι η ψηφιακή ασφάλεια αφορά το
ευρύ κοινωνικό σύνολο και πρέπει να βασίζεται σε νόμους
και μηχανισμούς διακυβέρνησης. Το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum, έχει αναγνωρίσει 8 βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η
παγκόσμια κοινότητα. Αυτά περιλαμβάνουν την τεχνολογία
και τη νομοθεσία, την ασφάλεια των αντικειμένων, την
ψηφιακή ιδιωτικότητα, νέους κανόνες συνεργασίας, τους
κινδύνους και τη θωράκιση των συστημάτων, τον ψηφιακό
«πόλεμο», την προστασία καίριων υποδομών, και το ψηφιακό
έγκλημα. Όπως επισήμανε σε μία συνέντευξη του ο Ren
Zhengfei, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Huawei
Technologies, «Τα θέματα ασφάλειας και κρυπτογράφησης

της πληροφορίας θα μας απασχολούν για πολύ καιρό. Η
Huawei είναι απλά ένας κατασκευαστής εξοπλισμού, και
είναι ευθύνη μας να εγγυόμαστε ότι αυτό που παράγουμε
και πουλάμε είναι ασφαλές. Μπορούμε να αναλάβουμε
αυτή τη δέσμευση προς κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.
Όμως, όπως και με την πώληση αυτοκινήτων, όταν πωληθεί
ο εξοπλισμός μας σε παρόχους, είναι δική τους ευθύνη
να διαχειρίζονται τα δεδομένα του εξοπλισμού τους, και
αυτά τα δεδομένα πρέπει να διαχειρίζονται σε αυστηρή
συμφωνία με τους νόμους κάθε κράτους. Εμείς υπακούμε
σε όλους τους νόμους των χωρών όπου λειτουργούμε.
Έτσι εγγυόμαστε ότι η πληροφορία παραμένει ασφαλής και
αξιόπιστη. Στη Huawei έχουμε δύο ευθύνες. Πρώτον, δεν
κάνουμε ποτέ τίποτα παράτυπο. Δεύτερον, είμαστε θετικοί
σε ελέγχους από όλες τις κυβερνήσεις, όσον αφορά την
ασφάλεια.» Τώρα που είμαστε επιτέλους στην ψηφιακή
εποχή, και το 5G είναι προ των πυλών, ο νέος παίκτης που
θα αλλάξει το τοπίο της αγοράς, διαθέτει επισήμως εμπορικά τις υπηρεσίες του στην Κίνα, με τον υπόλοιπο κόσμο
να ακολουθεί σύντομα. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα
που δημοσιεύτηκε από το GSMA στο MWC του 2019 στη
Βαρκελώνη, μέχρι το 2025 ο αριθμός των συνδέσεων 5G θα
φτάσει τα 1,4 δισ., δηλαδή 15% του παγκόσμιου συνόλου. Ο
αριθμός των παγκοσμίων συνδέσεων IoT θα τριπλασιαστεί
μέχρι το 2025 στα 25 δισ, ενώ τα παγκόσμια έσοδα θα τετραπλασιαστούν σε 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Το
5G θα συμβάλλει με 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην
παγκόσμια οικονομία, τα επόμενα 15 χρόνια, με τομείς όπως
η βιομηχανία, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
να ωφελούνται περισσότερο από αυτή τη νέα τεχνολογία. Η
τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έρχεται.
Προς το παρόν, κάποιες ανησυχίες σχετικά με το 5G προέρχονται από ανακριβή ερμηνεία του πως λειτουργεί το 5G,
τόσο στον κορμό (core) όσο και στο όριο δικτύου (edge).
Λέγεται ότι στο 5G δεν υπάρχει διαφορά συστηματικής διακυβέρνησης της ψηφιακής ασφάλειας, μεταξύ core και edge.
Ο Ciaran Martin, CEO του Εθνικού Κέντρου Ψηφιακής Ασφάλειας στην Αγγλία (UK NCSC), το περιγράφει ξεκάθαρα: «Η
τεχνική ακρίβεια είναι σημαντική για να πετύχουμε σωστά

την ασφάλεια του 5G. Το 5G είναι μία σημαντική καινοτομία,
αλλά δεν είναι κάτι μαγικό. Δεν αλλάζει τους νόμους της
επιστήμης, ούτε τις αμετάβλητες έννοιες της ασφάλειας.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύνολο μηχανικών
και τεχνολογικών δυνατοτήτων και αρχιτεκτονικών. Έχουν
γραφτεί εκατοντάδες σελίδες αναλύσεων από οργανισμούς
προτύπων, με περίπλοκους τεχνικούς όρους. Γι’ αυτό η
υπεραπλούστευση λαϊκιστικών εκφράσεων, όπως ότι δεν
υπάρχει διαφορά μεταξύ core και edge, χωρίς τεκμηρίωση
με στοιχεία, διευκρινίζοντας τι σημαίνει «καμία διαφορά» ή
ακόμα και τι σημαίνει «core» και «edge», δεν είναι ο δόκιμος
τρόπος αντιμετώπισης του θέματος.»
Όταν πρέπει να εκτιμηθεί η ασφάλεια ενός συγκεκριμένου
προϊόντος ή λύσης, μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες παρεξηγήσεις, υιοθετώντας ενοποιημένα πρότυπα. Η Huawei
συμβάλλει σημαντικά στα πρότυπα ασφαλείας και ιδιωτικότητας των συστημάτων 3GPP. Το 2018 κατέθεσε 464
τεχνικές προτάσεις για την ασφάλεια του 5G στο SA3 του
3GPP, από τις οποίες οι 227 εγκρίθηκαν.
Στις 16 Νοεμβρίου 2018, η Huawei άνοιξε το Εργαστήριο
Καινοτομίας Ασφάλειας στη Βόννη της Γερμανίας. Αυτό το
εργαστήριο ιδρύθηκε για να λειτουργήσει ως πλατφόρμα
ενίσχυσης νέων τεχνολογιών ασφαλείας, για να συζητηθούν
καινοτόμες ιδέες ασφαλείας για μελλοντικές τεχνολογίες,
και για να συμβάλει στις πιστοποιήσεις ασφαλείας ΤΠΕ και
στα παγκόσμια πρότυπα. Στις 5 Μαρτίου 2019, η Huawei
άνοιξε το Κέντρο Διαφάνειας Ψηφιακής Ασφάλειας στις
Βρυξέλλες, το οποίο έχει 3 βασικές λειτουργίες.
• Να αναδείξει τις πρακτικές end-to-end ψηφιακής ασφάλειας της Huawei, από στρατηγικές και την αλυσίδα παροχής, στην έρευνα & ανάπτυξη και τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες.
• Να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ της Huawei και
βασικών μετόχων, στις στρατηγικές και πρακτικές endto-end ψηφιακής ασφάλειας και προστασίας ιδιωτικότητας.
• Να παρέχει μία πλατφόρμα δοκιμών και πιστοποιήσεων,
ασφάλειας και σχετικών υπηρεσιών για τους πελάτες
της Huawei.
Η επιλογή ενός business συνεργάτη που κατανοεί πλήρως την ανάγκη για ασφάλεια στην ασύρματη μεταφορά
δεδομένων, ειδικά σε ιδιωτικές εταιρίες, κοινωφελείς
οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες, είναι καίριο κριτήριο
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και για τη σωστή
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το 5G.
Πρέπει να ακολουθήσουμε τις προσταγές της τεχνολογίας
που προσφέρει το 5G διαφορετικά διακινδυνεύσουμε να
χάσουμε αυτήν την αξιοσημείωτη ευκαιρία ανάπτυξης.
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Οι προβλέψεις της Kaspersky για το
τοπίο ψηφιακών απειλών του 2020
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Οι ερευνητές της Kaspersky μοιράζονται τις προβλέψεις
τους για τις απειλές τύπου APT (Advanced Persistent
Threats) το 2020, επισημαίνοντας πώς θα αλλάξει το τοπίο
των στοχευμένων επιθέσεων τους επόμενους μήνες. Η
γενικότερη τάση δείχνει ότι οι απειλές θα αναπτυχθούν με
μεγαλύτερη ακρίβεια, θα είναι περισσότερο στοχευμένες
και θα διαφοροποιηθούν υπό την επήρεια εξωτερικών παραγόντων, όπως η ανάπτυξη και η διάδοση της μηχανικής μάθησης, η ανάπτυξη τεχνολογιών για deepfakes ή οι εντάσεις
γύρω από τις εμπορικές οδούς μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Η κατάχρηση των προσωπικών
πληροφοριών: από τα deepfakes στις
διαρροές DNA

Οι προβλέψεις αναπτύχθηκαν με βάση τις αλλαγές που
παρατήρησε η Παγκόσμια Ομάδα Έρευνας και Ανάλυσης
μέσα στο 2019 για την υποστήριξη της κοινότητας ψηφιακής
ασφάλειας μέσω κατευθυντήριων γραμμών και πληροφοριών. Οι τελευταίες, σε συνδυασμό με μια σειρά προβλέψεων
για βιομηχανικές και τεχνολογικές απειλές, θα συμβάλουν
στην προετοιμασία απέναντι σε προκλήσεις που πιθανόν να
υπάρξουν κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ορισμένες βασικές τεχνολογίες,
οι οποίες θα μπορούσαν να δελεάσουν τα θύματα ώστε να
πέσουν στις παγίδες των επιτιθέμενων, μεταξύ των οποίων δημόσια διαθέσιμα βίντεο και ηχητικά Deepfakes που
μπορούν να αυτοματοποιηθούν και να υποστηρίξουν την
αναγνώριση προφίλ και τη δημιουργία συστημάτων εξαπάτησης και κοινωνικής μηχανικής. Μεταξύ των στοχευμένων
απειλών για το 2020 περιλαμβάνονται:

Μετά από αρκετές διαρροές προσωπικών δεδομένων τα
τελευταία χρόνια, ο αριθμός των διαθέσιμων προσωπικών
στοιχείων διευκόλυνε τους επιτιθέμενους να υλοποιήσουν
στοχευμένες επιθέσεις, βασισμένες στις πληροφορίες
που έχουν διαρρεύσει. Ο πήχης έχει ανέβει, και το 2020 οι
απειλητικοί φορείς θα εμβαθύνουν, «κυνηγώντας» για πιο
ευαίσθητες διαρροές, όπως βιομετρικά δεδομένα.

• Οι false flag επιθέσεις αγγίζουν ένα εντελώς νέο επίπεδο. Θα αναπτυχθούν περαιτέρω, με τους απειλητικούς
φορείς να επιδιώκουν όχι μόνο να αποφύγουν την απόδοση ευθυνών εις βάρος τους, αλλά και να κατηγορήσουν
ενεργά κάποιον άλλο. Κακόβουλο λογισμικό προς πώληση, δημόσια διαθέσιμα εργαλεία ασφαλείας ή λογισμικό
διαχειριστή, σε συνδυασμό με false flags, περιπτώσεις
που οι ερευνητές ασφάλειας «διψούν» για οποιοδήποτε
μικρό στοιχείο, μπορεί να είναι αρκετά για να στρέψουν
την προσοχή σε κάποιον άλλο.
• Από τα προγράμματα ransomware στις στοχευμένες
απειλές. Μια πιθανή ανατροπή μπορεί να είναι ότι, αντί
να καταστήσουν τα αρχεία μη ανακτήσιμα, οι απειλητικοί
φορείς θα απειλήσουν να δημοσιεύσουν δεδομένα που
έχουν κλέψει από την εταιρεία του θύματος.
• Νέοι τραπεζικοί κανονισμοί στην ΕΕ ανοίγουν νέους
φορείς επίθεσης. Καθώς οι τράπεζες θα υποχρεούνται να
ανοίγουν την υποδομή και τα δεδομένα τους σε τρίτα μέρη
που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες σε τραπεζικούς
πελάτες, είναι πιθανό οι επιτιθέμενοι να επιδιώξουν την
κατάχρηση αυτών των νέων μηχανισμών με νέα δόλια
συστήματα.
• Περισσότερες επιθέσεις σε υποδομές και εναντίον nonPC στόχων. Αποφασισμένοι απειλητικοί φορείς έχουν,
εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, επεκτείνει τα
εργαλεία τους πέρα από τα Windows, τα PC, τα VPNFilter
και Slingshot, για παράδειγμα, στοχεύοντας hardware
δικτύωσης.
• Ψηφιακές επιθέσεις επικεντρώνονται στις εμπορικές
οδούς μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Υπάρχουν διάφοροι
τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αυτό. Περιλαμβάνουν αύξηση της πολιτικής κατασκοπείας, καθώς οι
κυβερνήσεις επιδιώκουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά
τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Είναι
πιθανό να επεκταθεί και στην τεχνολογική κατασκοπεία
σε καταστάσεις δυνητικής ή πραγματικής οικονομικής
κρίσης και αστάθειας.

• Οι mobile APTs αναπτύσσονται ταχύτερα. Δεν υπάρχουν
καλοί λόγοι να πιστεύουμε ότι αυτό θα σταματήσει σύντομα. Ωστόσο, λόγω της αυξημένης προσοχής που δίνεται σε
αυτό το θέμα από την κοινότητα ασφάλειας, πιστεύουμε
ότι ο αριθμός των επιθέσεων που εντοπίζονται και αναλύονται λεπτομερώς θα αυξηθεί επίσης.
• Η κατάχρηση προσωπικών πληροφοριών μεγαλώνει,
οπλισμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι παρόμοιο με
ορισμένες από τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για
την κατανομή των εκλογικών διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται
ήδη ευρέως και είναι απλά θέμα χρόνου οι επιτιθέμενοι
να επωφεληθούν από αυτήν.
«Το μέλλον είναι γεμάτο δυνατότητες οι οποίες ενδέχεται
να έχουν εκφάνσεις που δεν έχουμε συμπεριλάβει στις
προβλέψεις μας. Η έκταση και η πολυπλοκότητα των πεδίων
στα οποία οι επιθέσεις αναπαράγονται προσφέρουν άπειρες
δυνατότητες. Επιπλέον, καμία μεμονωμένη ερευνητική ομάδα δεν έχει πλήρη ορατότητα των λειτουργιών απειλητικών
APT φορέων.
Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να προβλέψουμε τις
δραστηριότητες των ομάδων APT και να κατανοήσουμε
τις μεθόδους που αναπτύσσουν, παρέχοντας παράλληλα
πληροφορίες για τις εκστρατείες τους και τον αντίκτυπο
των ενεργειών τους», αναφέρει ο Vicente Diaz, ερευνητής
ασφάλειας στην Kaspersky.
Την πλήρη λίστα με τις πρόβλεψεις της Kaspersky για το
τοπίο απειλών το 2020 μπορείτε να βρείτε στον ειδικό
ιστότοπο Securelist.com.
Οι προβλέψεις αυτές είναι μέρος του Kaspersky Security
Bulletin (KSB) - ετήσια σειρά προβλέψεων της Kaspersky
με αναλυτικά άρθρα σχετικά με τις βασικές αλλαγές στον
κόσμο της ψηφιακής ασφάλειας.
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EVOLUTION

Γιάννης Σολδάτος: πέντε προτάσεις
για την εποχή του ψηφιακού
«Δαρβινισμού»
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην καθημερινή
αρθρογραφία, ακούγονται στα συνέδρια, αποτελούν μέρος
πολιτικών εξαγγελιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, ακόμα
και αν κάποιες φορές γίνεται απλά για λόγους πολιτικού ή
επιχειρηματικού «marketing», καθώς ευαισθητοποιεί την
κοινωνία και ανεβάζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην
ατζέντα των θεμάτων επιχειρηματικής και πολιτικής στρατηγικής. Πέρα από το κομμάτι της επικοινωνίας, αποτελεί
επιτακτική ανάγκη για το κράτος αλλά και τις επιχειρήσεις
να αναπτύξουν δράσεις που θα τους επιτρέψουν να προσφέρουν ανταγωνιστικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
σε μια εποχή τεχνολογικής επιτάχυνσης και παγκόσμιου
ανταγωνισμού».
Αναλυτικότερα οι προτάσεις του κ. Σολδάτου έχουν ως
εξής:

Δημιουργία Μεγάλων και Καλά
Οργανωμένων Βάσεων Δεδομένων


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

«Οι επόμενες δεκαετίες θα χαρακτηριστούν από ψηφιακό
«Δαρβινισμό» καθώς κράτη και εταιρίες που δε θα μπορέσουν επιτύχουν υψηλά επίπεδα ψηφιακού μετασχηματισμού
και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά ψηφιακά εργαλεία
όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα δεδομένα, θα
οδηγηθούν μοιραία στο περιθώριο. Η πρόκληση είναι πολύ
μεγάλη καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα σχετικά μοντέλα δημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών, εξελίσσονται
με ταχύτητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες
προσαρμογής των κρατών αλλά και του μέσου όρου των
πολιτών και των επιχειρήσεων.»
Τα παραπάνω επισημαίνει ο Γιάννης Σολδάτος, καθηγητής
του Athens Information Technology και μέλος του Advisory
Board της διαΝΕΟσις, διατυπώνοντας πέντε προτάσεις
για τη εποχή του ψηφιακού «Δαρβινισμού». Σύμφωνα με
τον κ. Σολδάτο «τα τελευταία χρόνια ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων
έχει μπει για τα καλά στον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο.
Φράσεις όπως η «τέταρτη βιομηχανική επανάσταση», η
«τεχνητή νοημοσύνη», η «διαλειτουργικότητα συστημάτων»,
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Στην ψηφιακή εποχή, τα δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά
του στοιχεία. Αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία προηγμένων ψηφιακών εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη,
ενώ η αξία τους μεγαλώνει ανάλογα με το πλήθος των
δεδομένων αλλά και την οργάνωσή τους, που διευκολύνει
την επεξεργασία τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι «ηγέτες»
της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως (π.χ. Google, Apple,
Facebook) είναι οργανισμοί που διαθέτουν τα περισσότερα
και καλύτερα οργανωμένα δεδομένα.

Δημιουργία και Προσέλκυση
Ταλέντων στις Ψηφιακές Τεχνολογίες
Μεταξύ των πρωτοπόρων της ψηφιακής εποχής θα είναι οι
χώρες που θα έχουν τα περισσότερα και καλύτερα ταλέντα
στις ψηφιακές τεχνολογίες. Το ανθρώπινο κεφάλαιο θα
αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα και
την αποτελεσματικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού
κρατών και επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, πολύ σύντομα
τα κράτη θα επιζητούν ψηφιακά ταλέντα για τη θωράκιση
της ασφάλειάς τους, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον
κρίσιμων υποδομών θα μπορούν να έχουν αντίστοιχα ή και
πολλαπλάσια αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με παραδοσιακές πολεμικές συρράξεις. Αντίστοιχα, οι ψηφιακές

παράδειγμα, ο καινοτομικός ψηφιακός μετασχηματισμός της
βιομηχανίας επιβάλει τη στενή συνεργασία επιχειρήσεων
με ερευνητικούς οργανισμούς, ενώ η ψηφιακή καινοτομία
στον χρηματοπιστωτικό τομέα περνάει πολλές φορές από
τη συνεργασία τραπεζών με εταιρίες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (FinTech). Παράλληλα, οι μικρότερες και μεσαίες
εταιρίες χρειάζονται υποστήριξη στην ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων αλλά και σε τεχνολογικά, νομικά, κανονιστικά
και επιχειρηματικά θέματα.
Για αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων υπάρχει στην
Ευρώπη μια τάση ανάπτυξης κέντρων ψηφιακής καινοτομίας
(Digital Innovation Hubs) που προάγουν τις απαιτούμενες
συνεργασίες και διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην πρόσβασή τους σε απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη
καινοτομικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Τέτοια
κέντρα έχουν δημιουργηθεί και στην Ελλάδα, κυρίως από
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
δεξιότητες του προσωπικού μιας εταιρίας θα αποτελούν
βασικά συστατικό της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προώθησης ή πωλήσεων προϊόντων.
Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα (π.χ. φορολογικά ή και άλλα
ωφελήματα) σε Έλληνες που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα
ή και ξένους υπηκόους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες
και τις γνώσεις τους. Στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο η
ανάσχεση του «brain drain», αλλά η προσέλκυση δυνατών
μυαλών από όλο τον κόσμο που θα δώσουν στη χώρα αναπτυξιακή δυναμική και προϋποθέσεις πρωτοπορίας στην
ψηφιακή εποχή.

Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης με
Έμφαση στις Ψηφιακές Δεξιότητες
Πέρα από τα ταλέντα είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι οι πολίτες της χώρας να αισθάνονται και να είναι συμμέτοχοι στον
ψηφιακό μετασχηματισμό, αντί να αντιμετωπίζουν με φόβο
το μέλλον και να αισθάνονται τον κίνδυνο του ψηφιακού
αποκλεισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή το κράτος αλλά και
οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν σε προγράμματα
ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ανάπτυξη Κέντρων Ψηφιακής
Καινοτομίας με Ενεργή Συμμετοχή
Επιχειρήσεων
Οι νικητές της ψηφιακής εποχής θα είναι όχι όσοι θα δημιουργήσουν ψηφιακές υποδομές, αλλά κυρίως όσοι μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν για να δημιουργήσουν καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η καινοτομία στην ψηφιακή
εποχή παρουσιάζει όμως ιδιαιτερότητες και σε πολλές
περιπτώσεις απαιτεί συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ
οργανισμών με διαφορετική κουλτούρα και δεξιότητες. Για

Δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για
την Τεχνητή Νοημοσύνη
Τα τρία τελευταία χρόνια δεκάδες χώρες έχουν αρχίσει την
ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για την τεχνητή νοημοσύνη.
Οι στρατηγικές αυτές διατυπώνουν το όραμα κάθε χώρας
για την τεχνητή νοημοσύνη, αναδεικνύουν τις στοχεύσεις
της χώρας σε σχέση με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και
οριοθετούν συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση
τεχνολογικών, ηθικών, νομικών, εργασιακών και κοινωνικών
ζητημάτων. Τα ζητήματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για το
μέλλον των κοινωνιών, καθώς επηρεάζουν άμεσα την εργασία, την οικονομία και τα φορολογικά έσοδα, τις κοινωνικές
πολιτικές και αλλά και τις στρατηγικές εκπαίδευσης και
τεχνολογικής ανάπτυξης.
Είναι κατάλληλη στιγμή και η Ελλάδα να αναπτύξει μια εθνική
στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, που θα αναγνωρίσει
τους τρόπους με τους οποίους θα επηρεαστεί μεγάλος
αριθμός εθνικών πολιτικών. Η πρόταση για δημιουργία μιας
τέτοιας εθνικής στρατηγικής έχει διατυπωθεί ήδη και από
τον υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων. Είναι καιρός να
ξεκινήσει η διαμόρφωσή της.
Σύμφωνα πάντα με τον κ. Σολδάτο, «η χώρα μας είναι αρκετά πίσω στην 4η βιομηχανική επανάσταση και την τεχνητή
νοημοσύνη, αλλά το παιχνίδι δεν έχει χαθεί. Η 4η βιομηχανική επανάσταση βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και η
πλήρη ανάπτυξή της έχει ορίζοντα πενήντα ή περισσότερων
ετών. Πρόκειται για ένα μαραθώνιο και όχι για μια κούρσα
ταχύτητας και αυτό που χρειάζεται είναι να ενεργήσουμε
άμεσα και να δοθούν όραμα και απτοί στόχοι σε κράτος,
πολίτες και επιχειρήσεις.»
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Το σχέδιο του Μιχάλη Τσαμάζ για τις
αλλαγές που προωθεί στον ΟΤΕ


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

Με προσωπική του επιστολή προς το σύνολο των εργαζομένων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου,
Μιχάλης Τσαμάζ, ξεδίπλωσε ολόκληρο το σχέδιο του για την
επόμενη μέρα του ΟΤΕ, υπογραμμίζοντας ότι η μετεξέλιξη
και η προσαρμογή στις αλλαγές που επιβάλλει η τεχνολογία
«είναι θέμα επιβίωσης και ανάπτυξης».
Όπως επισημαίνει, «οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες
και επιβάλλονται από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Το
disruption, δηλαδή οι ανατροπές στην αγορά, μπορούν να
αλλάξουν ριζικά ολόκληρους κλάδους. Το Uber, το Airbnb, το
Netflix, η Amazon είναι τέτοια παραδείγματα. Κάτι παρόμοιο
ισχύει και στις τηλεπικοινωνίες. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να μείνουμε απαθείς μπροστά στην επικείμενη
αλλαγή. Οι εταιρείες που κράτησαν μια τέτοια στάση, δεν
κατάφεραν να επιβιώσουν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα:
Motorola, Kodak, Nokia, Thomas Cook και τόσες άλλες που
αντιστάθηκαν στην αλλαγή, με ολέθριες επιπτώσεις για τις
ίδιες τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους.» Σύμφωνα
με τον κ. Τσαμάζ ο ΟΤΕ εισέρχεται σε μια περίοδο αλλαγών
και πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής:
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• Οι τεχνικοί πεδίου, η ομάδα με την καλύτερη εκπαίδευση
και τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στη χώρα, θα λειτουργήσουν σε 100% αυτόνομη θυγατρική. Μέσα από συνεχή
εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, εκτός από τις ανάγκες
του Ομίλου θα διεκδικήσουν και μερίδιο από τις ανάγκες
της ευρύτερης αγοράς, πχ για υπηρεσίες smart home.
Στόχος είναι η ομάδα να μεγαλώσει και να δημιουργήσει
νέες προοπτικές ανάπτυξης μέσα από την προσφορά
ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τον πελάτη.
• Όλες οι ομάδες που παρέχουν υπηρεσίες call centers, που
αυτή τη στιγμή είναι μοιρασμένες σε διαφορετικές εταιρείες του Ομίλου, θα συγκεντρωθούν στην 100% θυγατρική,
COSMOTE evalue, τη μεγαλύτερη εταιρεία contact center
στη χώρα. Η COSMOTE evalue αποτελεί ένα ιδιαίτερα
επιτυχημένο παράδειγμα νέων πηγών εσόδων για τον
Όμιλο, καθώς ήδη παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης και
σε άλλες μεγάλες εταιρείες. Στόχος είναι η περαιτέρω
ανάπτυξη της εταιρείας, η αναβάθμιση των υπηρεσιών και
η αύξηση των πελατών στους οποίους παρέχει υπηρεσίες
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.
• Τα καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ θα λειτουργήσουν ως
ξεχωριστή 100% θυγατρική. Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα
στις δύο αλυσίδες καταστημάτων, την COSMOTE και την
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, να κινούνται με ακόμη περισσότερη ευελιξία
και ταχύτητα στα πρότυπα του μετασχηματισμού που
γίνεται διεθνώς στις αγορές λιανικής. Έτσι, οι υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες που παρέχουν σήμερα θα συνεχίσουν να εξελίσσονται διαρκώς και να συνάδουν με τις
μεταβαλλόμενες ανάγκες του πελάτη.
Οι παραπάνω αλλαγές θα επιτρέψουν στους τεχνικούς
πεδίου, τα call centers, τα καταστήματα, και όλους όσοι
έχουν την άμεση επαφή με τον πελάτη, να ανταποκρίνονται
ταχύτερα και καλύτερα στις ανάγκες του, όπως επιτάσσει
η νέα ψηφιακή εποχή. Επίσης, θα δώσουν τη δυνατότητα
στην εταιρεία να προσλάβει και να αναπτύξει εργαζομένους
σε σημαντικές ειδικότητες της νέας εποχής, όπως Data
Science, Digital Marketing, Software Developers, κ.λπ. Παρομοίως, οι κεντρικές / διοικητικές υπηρεσίες θα μπορούν
να λειτουργούν πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.
Λειτουργώντας ως θυγατρικές εταιρείες, οι παραπάνω τομείς, σύμφωνα πάντα με τη διοίκηση του ΟΤΕ, μεταξύ άλλων

κερδίζουν μεγαλύτερη ευελιξία, ανεξαρτησία και αυτονομία
εντός του Ομίλου ΟΤΕ, θα μπορούν να επικεντρωθούν στο
αντικείμενο τους και στις ανάγκες της συγκεκριμένης
αγοράς τους, εστιάζοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του
πελάτη, και θα έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν τρόπους
και δυνατότητες ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, να
πωλούν τις υπηρεσίες τους σε τρίτους, φέρνοντας έσοδα
στον Όμιλο. Έτσι θα συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους της κύριας δραστηριότητας της εταιρείας,
ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζονται θέσεις εργασίας.
«Όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν μέλη της μεγάλης οικογένειας του ΟΤΕ», σημειώνει ο επικεφαλής του ομίλου,
προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι αποκτούν μεγαλύτερη
εξειδίκευση και οι ρόλοι τους αναβαθμίζονται, διασφαλίζεται
η ανταμοιβή με βάση την προσπάθεια και την επίδοση, ενώ
ειδικά η νέα γενιά του Ομίλου ΟΤΕ θα έχει τη δυνατότητα
να εξελίσσεται, εκτός από επαγγελματικά, και μισθολογικά,
στα πρότυπα μιας σύγχρονης εταιρείας.
Έχει προηγηθεί ο μετασχηματισμός του ΟΤΕ από ένα πρώην
κρατικό μονοπώλιο σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική
εταιρεία, η οποία, όπως επίσης αναφέρεται στην επιστολή
Τσαμάζ: Τη δεκαετία που πέρασε επένδυσε συνολικά πάνω
από 4,7 δις ευρώ στην Ελλάδα. Μείωσε τον δανεισμό της
80% από 4,3 δις ευρώ το 2010 σε 772 εκατ. ευρώ σήμερα.

Εξορθολόγησε το κόστος της με κοινωνικά υπεύθυνους
τρόπους. Το κόστος των εθελούσιων ήταν περίπου 1 δις
ευρώ από το 2010 ως το 2019 και έχει χρηματοδοτηθεί
εξ ολοκλήρου από τα κέρδη του Ομίλου ΟΤΕ χωρίς καμία
επιβάρυνση του ελληνικού δημοσίου.
Ο κ. Τσαμάζ, αναφερόμενος στην απεργία των 19 ημερών
και στα όσα διαδραματίστηκαν στη διάρκειά της, σημείωσε:
«Ο ΟΤΕ κατάφερε να διατηρήσει την εργασιακή ειρήνη την
τελευταία δεκαετία, εν μέσω συνεχόμενων αλλαγών και
μεταρρυθμίσεων. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια των γιορτών
βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή απεργία διάρκειας τριών εβδομάδων, που ταλαιπώρησε τους πελάτες μας
και επηρέασε το επίπεδο των υπηρεσιών μας, ζημιώνοντας
την εικόνα μας και τους εργαζομένους. Αντιμετωπίσαμε
πρωτοφανείς πρακτικές συκοφαντίας, ψεύδους, απειλών σε
προσωπικό επίπεδο, με αποκορύφωμα την άνανδρη επίθεση
στην οικογενειακή μου κατοικία. Είναι επίσης πρωτοφανές
ότι η ηγεσία της ΟΜΕ ΟΤΕ δεν καταδίκασε την επίθεση αυτή
με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο. Η διοίκηση του ΟΤΕ
πάντα επιδιώκει τον διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Τον εποικοδομητικό διάλογο. Προσβλέπει στην
επίτευξη συμφωνίας για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας, όπως έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Σε καμία
όμως περίπτωση ο ΟΤΕ δεν θα επιστρέψει σε καθεστώς
οργανισμού δημοσίου με νοοτροπίες παρελθόντος!»
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FIBER

H Vodafone φέρνει μία νέα εποχή
στον Πειραιά με δίκτυα FTTH
και FTTC

Μία νέα εποχή ξεκινά για τον Πειραιά και την Vodafone
Ελλάδας, η οποία επενδύει στις πιο σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και φέρνει το Vodafone Giga Network, με
υπερυψηλές ταχύτητες Fiber και δίκτυα FTTH και FTTC σε
ολόκληρη την περιοχή. Και γιορτάζει την ολοκλήρωση αυτής
της μεγάλης επένδυσης και την εμπορική διάθεση των νέων
υπηρεσιών με το δεύτερο Phygital Store πανελλαδικά που
υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία λιανικής και εγκαινιάστηκε
στον Πειραιά στις 16 Δεκεμβρίου 2019.
H Vodafone επενδύει στρατηγικά στον Πειραιά και έχει κατασκευάσει εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών FTTH και FTTC
στα αστικά κέντρα τηλεπικοινωνιών Πειραιά και Φρεαττύδας
που μπορεί να συνδέσει για ένα καλύτερο μέλλον μέσα από
την τεχνολογία, έως και 55 χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις στην περιοχή, συμβάλλοντας στο να γίνει ο δεύτερος
μεγαλύτερος δήμος της Αττικής και το μεγαλύτερο λιμάνι
της Ελλάδας, Giga City.
Με τη δύναμη του Vodafone Giga Network, το σπίτι μεταμορφώνεται σε Giga Home και φέρνει υπερύψηλες ταχύτητες
Giga Fiber 100 και 200 Μbps, δυνατό WiFi σε κάθε γωνιά
του σπιτιού με το Giga Wifi αλλά και αδιάλειπτη επικοινωνία,
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ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία, μεταμορφώνοντας τις
εμπειρίες μας σε Giga.
Παράλληλα, για τους εταιρικούς πελάτες, η ολοκληρωμένη
λύση Vodafone Giga One έρχεται να συνδυάσει τη σταθερή τηλεφωνία και το Internet με την κινητή τηλεφωνία για
πραγματικά αδιάλειπτη επικοινωνία και υψηλές ταχύτητες
100 και 200 Mbps.
Με την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής των δικτύων
FTTH και FTTC που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Vodafone
Ελλάδας, το ιδιόκτητο Vodafone Giga Network θα συνδέει
με τις πιο σύγχρονες ψηφιακές υποδομές περισσότερα από
450.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις πανελλαδικά. Και θα
συμβάλλει στη δημιουργία μίας ψηφιακής κοινωνίας που θα
επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, θα είναι
ανοιχτή σε όλους και δεν θα επιβαρύνει με τις δραστηριότητές της τον πλανήτη και το φυσικό περιβάλλον.

Το κατάστημα του μέλλοντος έφτασε
στον Πειραιά
Το ανανεωμένο της κατάστημα της Vodafone στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 87 του Πειραιά, το οποίο μάλιστα είναι το

πρώτο phygital store που ανήκει σε franchise συνεργάτη της
εταιρείας, τον κ. Αντώνη Ζαβαλάρη, φέρνει την επόμενη στη
λιανική, προσφέροντας στους καταναλωτές τα πιο σύγχρονα
τεχνολογικά προϊόντα, αλλά και τη δυνατότητα να ζήσουν
μία μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης από την Ομάδα Ready.
Το νέο κατάστημα φέρνει το Connected Home – το σπίτι του
μέλλοντος – που χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το Internet of Things, και προσφέρει δυνατότητες
που δεν υπήρχαν ποτέ άλλοτε στο παρελθόν και μπορούν να
συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των καταναλωτών. Η γκάμα προϊόντων της Vodafone για το «έξυπνο»
σπίτι ενισχύεται ακόμη και περισσότερο και περιλαμβάνει

καινοτόμες προτάσεις γύρω από τον φωτισμό, τον «έξυπνο»
κλιματισμό ή και την καθαριότητα του σπιτιού με «έξυπνες»
σκούπες. Παράλληλα, οι gamers μπορούν να απολαύσουν
την παιχνιδομηχανή PS4 gaming, χωρίς «κολλήματα», μέσα
από το Vodafone Giga Fiber.
Επίσης, η Vodafone καινοτομεί και φέρνει στους καταναλωτές του Πειραιά Fithness area μέσα στο κατάστημα,
προτείνοντας καλύτερη υγεία και περισσότερη ψυχαγωγία
μέσα από την τεχνολογία. Το «έξυπνο» Fitness Area χρησιμοποιεί προωθημένες ψηφιακές εφαρμογές, όπως η
εικονική πραγματικότητα, συνδυάζοντας ποδήλατο με την
εμπειρία του VR Bicycle, που συνοδεύεται από σύγχρονα
gadgets για περισσότερη ψυχαγωγία στην άσκηση.
Στο νέο Phygital Store της Vodafone, οι καταναλωτές
του Πειραιά μπορούν να δοκιμάσουν τα πιο σύγχρονα
smartphones, tablets, wearables και αξεσουάρ και να συγκρίνουν τιμές και χαρακτηριστικά μέσα από μεγάλες διαδραστικές οθόνες που παρέχουν πολλαπλές επιλογές
ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Το ανανεωμένο κατάστημα του Πειραιά στελεχώνεται και
από ειδικούς της Ομάδας Ready, οι οποίοι στηρίζουν τους
καταναλωτές στην αναζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών,
με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο, προσφέροντας μία
απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτησης.
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COMMERCE

5 προβλέψεις για τα επόμενα 5
χρόνια του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το 1994 πραγματοποιήθηκε η πρώτη στην ιστορία ασφαλής
ηλεκτρονική συναλλαγή με τη χρήση τραπεζικής κάρτας.
Σήμερα, οι Έλληνες online καταναλωτές υπολογίζονται στα
3,8 εκατομμύρια και η αξία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4 δισ. ευρώ έως
το τέλος του 2019. Η τεχνητή νοημοσύνη, η αυξανόμενη
συνειδητοποίηση των καταναλωτών, το κοινωνικό εμπόριο
και η κυβερνοασφάλεια αποτελούν σημαντικά πεδία που
αναμένεται να διαμορφώσουν το e-commerce στο μέλλον.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο γεννήθηκε τον Αύγουστο του
1994, δηλαδή πριν από 25 χρόνια. Το αντικείμενο της
πρώτης γνωστής στα χρονικά ασφαλούς διαδικτυακής
συναλλαγής ήταν το 4ο solo album του Sting, με τίτλο
«Ten Summoner’s Tales». Σήμερα, ένα τέταρτο του αιώνα
αργότερα, το e-commerce έχει ήδη αλλάξει τα πάντα: τις
αγοραστικές συνήθειες, τα ταξίδια, το φαγητό, ακόμα και
τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης. Η καθημερινότητα
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των καταναλωτών έχει διευκολυνθεί αφάνταστα. Ποιο είναι
άραγε το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου τα επόμενα
χρόνια;

1. Σημασία δεν έχουν μόνο τα ίδια
τα αγαθά, αλλά και οι αξίες που
εκπροσωπούν
Οι καταναλωτές θα δίνουν τη δέουσα προσοχή όχι μόνο στα
ίδια τα προϊόντα που αγοράζουν, αλλά και στις αξίες και
το όραμα των εταιρειών που τα αντιπροσωπεύουν. Εξίσου
σημαντικό στοιχείο για τους πελάτες θα αποτελεί η δυνατότητα στήριξης της εθνικής οικονομίας και της κουλτούρας
ή ακόμα και των τοπικών κοινοτήτων, με τις αγορές τους.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Generation Z διακατέχεται από την
επιθυμία να «κάνει το καλό» - το 76% της γενιάς αυτής δείχνει να ανησυχεί για το πως αντιμετωπίζει τα προβλήματα
του πλανήτη μας η ανθρωπότητα, ενώ το 60% θέλει με την

ιστότοπους. Προτού προβούν σε οποιαδήποτε αγορά μέσω
ηλεκτρονικών καταστημάτων, τέσσερις στους δέκα διαδικτυακούς χρήστες αναζητούν και ελέγχουν τα προϊόντα της
αρεσκείας τους σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.
Με την ταχύτατη ανάπτυξη των ευκαιριών προώθησης προϊόντων στα social media, η περαιτέρω επέκταση των online
καταστημάτων στον τομέα αυτόν είναι μόνο θέμα χρόνου.

4. Το ηλεκτρονικό παράθυρο στον
κόσμο για τις ΜμΕ

εργασία του να κάνει τη διαφορά και να ασκήσει επιρροή
στον κόσμο. Η κοσμοθεωρία τους επηρεάζει, δίχως άλλο,
και τις αγοραστικές προτιμήσεις τους.

2. Τεχνητή νοημοσύνη, μια
πραγματική εμπειρία
Η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει σταθερά έδαφος στην καθημερινότητά μας. Σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ποσότητα των επεξεργασμένων δεδομένων, οι αλγόριθμοι που
χρησιμοποιούν το AI δημιουργούν μια σειρά από πρόσθετες
ευκαιρίες και στον κλάδο του e-commerce. Ήδη το 78%
των εμπορικών σημάτων έχει εφαρμόσει λύσεις AI και VR
ή σχεδιάζει να το πράξει έως το 2020 για να εξυπηρετήσει
καλύτερα τους πελάτες. Ως αποτέλεσμα, ανάμεσα σε
διάφορα άλλα οφέλη και στο πλαίσιο του «personalization»,
οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να βιώσουν εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες
και στα μέτρα τους, οι οποίες θα είναι μάλιστα ορατές στις
σελίδες του e-shop ή σε ενημερωτικά. Με την πάροδο
του χρόνου, η εικονική πραγματικότητα θα βοηθήσει τα
ηλεκτρονικά καταστήματα να προσφέρουν τη δυνατότητα
πραγματικής δοκιμής ενδυμάτων.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει διαρκώς απίστευτες
δυνατότητες ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ωστόσο, εκείνες μοιάζουν να μην επωφελούνται ακόμα
πλήρως - στην Ελλάδα, μόλις το 11% των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων εκμεταλλεύεται τα οφέλη των ευκαιριών που
ενέχει η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.
Εν τω μεταξύ, όπως δείχνουν τα στοιχεία της PayPal, οι
διασυνοριακοί έμποροι σημειώνουν πολύ υψηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης (14,3%) σε σύγκριση με όσους δραστηριοποιούνται σε τοπικό μόνο επίπεδο (2%). Η δυναμική της αγοράς
είναι τεράστια, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη η δυνατότητα
προσέγγισης πελατών από κάθε γωνιά του κόσμου - φέτος,
η αξία του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου θα ανέλθει
σε σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

5. Συνεχής επαγρύπνηση

3. Κοινωνικό εμπόριο

Η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί πλέον «θεμέλιο λίθο»
του ηλεκτρονικού εμπορίου - και η σημασία της για τα δύο
μέρη των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα εξακολουθεί να
αυξάνεται με το πέρασμα των χρόνων. Παράλληλα με την
αυξανόμενη γνώση για το ιδιωτικό απόρρητο, οι νομοθετικές πράξεις και οι κανονισμοί, όπως το GDPR ή το PSD2,
παρέχουν στους καταναλωτές τα απαραίτητα εργαλεία
για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων,
τιμωρώντας αυστηρά τα ηλεκτρονικά καταστήματα, σε περίπτωση αμέλειας σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Εντούτοις,
θα είναι εξίσου ζωτικής σημασίας η προσπάθεια για την
διατήρηση μιας σωστής ισορροπίας ανάμεσα στα υψηλά
πρότυπα ελέγχων και ασφαλείας και την χαρακτηριστική
άνεση των ηλεκτρονικών αγορών.

Οι καταναλωτές που έχουν μεγαλώσει στην εποχή του
e-commerce ή του m-commerce είναι λογικό να έχουν
αυξημένες προσδοκίες - επιθυμία τους είναι να τους προσεγγίζουν οι ίδιες οι εταιρείες και να τους εξυπηρετούν
όπου και να βρίσκονται. Εξάλλου, η σύγχρονη γενιά των
καταναλωτών ξοδεύει πάνω από δύο ώρες καθημερινά
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το social commerce
(κοινωνικό εμπόριο) δεν αποτελείται μόνο από διαφημίσεις
για πώληση ή αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων, αλλά
παρέχει ταυτόχρονα την ευκαιρία αγοράς καινούργιων
αυθεντικών ειδών απευθείας από τους εμπλεκόμενους

Πριν από 25 χρόνια, κανείς δεν θα μπορούσε ούτε καν να
φανταστεί ότι τα e-shops θα ήταν ποτέ σε θέση να αντικαταστήσουν πλήρως τα παραδοσιακά καταστήματα. Ωστόσο,
η τεχνητή νοημοσύνη, η εικονική πραγματικότητα και οι
τεχνολογικές καινοτόμες εξελίξεις μας φέρνουν πιο κοντά
στην κρίσιμη αυτή καμπή. Βέβαια, η ανάπτυξη της αγοράς
δεν θα επιβραδυνθεί - αντιθέτως, οι εταιρείες θα συνεχίσουν να ξεπερνούν η μία την άλλη, στην απόπειρά τους
να βελτιώσουν τη διαδικασία και την εμπειρία της αγοράς,
προκειμένου να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών.
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REVENUE

Τα data «σωσίβιο» στα έσοδα
των παρόχων

data!!

Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

Στα δεδομένα οφείλεται η όποια θετική μεταβολή σημειώνεται στα έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,
σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει από τους παρόχους
και δημοσιοποιεί σε τακτά διαστήματα η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).
Αναλυτικότερα, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους,
έναντι του αντίστοιχου διαστήματος πέρσι, τα έσοδα των
εταιρειών από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν
3,9% στα 492,409 εκατ. ευρώ. Αντίθετα κατά 3,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο
διαδίκτυο (196,198 εκατ. ευρώ από 189,217 εκατ.).
Στην κινητή τηλεφωνία τα συνολικά έσοδα παρουσιάζονται
αυξημένα κατά 1,95% (στα 831,449 εκατ. ευρώ έναντι
815,507 εκατ.) κυρίως εξαιτίας της αύξησης που σημειώνεται στα έσοδα από τις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων
και πιο συγκεκριμένα: Τα έσοδα από τις κλήσεις φωνής στην
κινητή τηλεφωνία το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους
διαμορφώθηκαν σε 562,494 εκατ. ευρώ έναντι 564,035
εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρσι (οριακή μείωση κάτω
του 1%). Σημαντικά μειωμένα (10,5%) ήταν τα έσοδα από
SMS και MMS που διαμορφώθηκαν σε 54,6 εκατ. ευρώ,
ενώ μεγάλη αύξηση, 12,7% σημειώθηκε στα έσοδα από τα
mobile data που διαμορφώθηκαν σε 209,373 εκατ. ευρώ
από 185,747 εκατ. ευρώ. Βάσει επίσης των στοιχείων που
δημοσιοποιεί η ΕΕΤΤ, σημαντική αύξηση έχουν σημειώσει
οι συνδυαστικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ή όπως
λέγονται τα «πακέτα» 3play, που συνδυάζουν τη σταθερή
τηλεφωνία και την σύνδεση στο διαδίκτυο με την κινητή
τηλεφωνία, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε
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σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, Οι καταναλωτές
με τις τρεις προαναφερόμενες υπηρεσίες ήταν στο τέλος
Ιουνίου 1.171.250 αυξημένοι 47% σε σχέση με το τέλος
Ιουνίου 2018 που ήταν 797.816. Η άλλη μεγάλη κατηγορία πακέτων 3play είναι αυτή που περιλαμβάνει σταθερή
τηλεφωνία, internet και συνδρομητική τηλεόραση. Σε αυτήν
οι συνδρομητές μειώθηκαν 11,4% σε 330.215. Συνολικά
οι έχοντες πακέτο 3play καταναλωτές (με οποιονδήποτε
συνδυασμό υπηρεσιών) αυξήθηκαν 28,2% το πρώτο εξάμηνο του έτους (1.501.471 έναντι 1.170.623). Η διείσδυση
των κινητών επικοινωνιών στα «πακέτα» τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που ολοένα και περισσότερο προτιμούν
οι καταναλωτές φαίνεται και από την αύξηση κατά 46%
στον αριθμό mobile SIM καρτών που περιλαμβάνουν κινητή
τηλεφωνία ή και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση και οι οποίες
παρέχονται ως συνδυαστική προσφορά με τουλάχιστον μία
σταθερή υπηρεσία (1.782.700 έναντι 1.217.942). Αντίθετα,
μειωμένοι κατά 4,2% είναι οι καταναλωτές που προτιμούν
πακέτο υπηρεσιών που συνδυάζει δύο τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες, 2play, (2.471.440 έναντι 2.580.020) οι οποίες είναι κυρίως η σταθερή τηλεφωνία και η σύνδεση στο
διαδίκτυο. Συνολικά οι συνδέσεις με κύρια υπηρεσία τη
σταθερή τηλεφωνία έχουν οριακά διαφοροποιηθεί κατά το
εξεταζόμενο διάστημα (4.766.725 στο τέλος Ιουνίου 2019
έναντι 4.762.307 τον αντίστοιχο μήνα του 2018) όπως και
αυτές της συνδρομητικής τηλεόρασης (1.042.763 έναντι
1.023.407). Αντίθετα αυξημένες είναι αυτές με ευρυζωνική
σύνδεση στο διαδίκτυο (4.014.210 έναντι 3.868.676). Ακόμη, με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΤ οι γραμμές πρόσβασης με
οπτική ίνα (εκτός των γραμμών VDSL) μεταξύ Ιουνίου φέτος
και Ιουνίου πέρσι αυξήθηκαν ελάχιστα (6.876 έναντι 6.333).
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PROJECT

Προχωρά το έργο για το σύστημα
μισθοδοσίας στο Δημόσιο
θάρισης της μισθοδοσίας των φορέων του Δημοσίου και οι
ιδιαιτερότητες των φορέων, ακόμη και σε ατομικό επίπεδο
μισθοδοτούμενου. Παράλληλα, το καινούργιο ηλεκτρονικό
σύστημα θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο έγκαιρη πληροφόρηση στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης
(ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ κ.λπ.) καθώς και στις κεντρικές υπηρεσίες
των Υπουργείων και ειδικά του Υπουργείου Οικονομικών.


Γράφει η
Μαρία Βαρδάκη

Μέσω ενός νέου πληροφοριακού συστήματος το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά την υλοποίηση του
πρώτου ενιαίου και πλήρως ψηφιοποιημένου συστήματος
μισθοδοσίας όλων των αμειβόμενων από τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο γρήγορος και ακριβής ο υπολογισμός, η εκκαθάριση, η πληρωμή
και απόδοση των μισθών, των ασφαλιστικών εισφορών και
κρατήσεων, εξοικονομώντας πόρους και βελτιώνοντας τη
λειτουργία του Κράτους.
Συγκεκριμένα υπεγράφη η σχετική σύμβαση για την ανάθεση
του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) Μισθοδοσίας». Πρόκειται για την τρίτη
και τελευταία φάση οργάνωσης της λειτουργίας της ΕΑΠ
που προβλεπόταν ήδη από την ίδρυση της. Το συγκεκριμένο έργο βρισκόταν σε εκκρεμότητα για περισσότερα από
πέντε χρόνια. Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τέθηκε και πάλι σε καθεστώς υλοποίησης με
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ανάδοχος του έργου είναι
ο Όμιλος Εταιριών «QUALITY & RELIABILITY ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης θα καταγραφούν για πρώτη
φορά όλα τα επιμέρους συστήματα υπολογισμού και εκκα-
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Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πλήρης γνώση σε
πραγματικό χρόνο του ύψους της μισθοδοσίας καθώς και
των ενδεχομένων πολλαπλών πηγών μισθοδοσίας του κάθε
αμειβόμενου από το Κράτος προσώπου. Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα καλύπτει, κατά την πλήρη παραγωγική
του λειτουργία (η οποία έχει δρομολογηθεί για τον Ιούλιο του 2021), τουλάχιστον 680.000 μισθοδοτούμενους,
3.500 πιστοποιημένους φορείς του Δημοσίου (Κεντρικές
Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Νοσοκομεία,
Πανεπιστήμια, Ανεξάρτητες Αρχές, Ιερές Μητροπόλεις,
σχολικές επιτροπές, λοιπά ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.ά.) και 2.800
πιστοποιημένους εκκαθαριστές.
Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Το πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
Μισθοδοσίας αποτελεί άλλη μια χρόνια εκκρεμότητα της
χώρας την οποία ερχόμαστε να επιλύσουμε. Μειώνουμε
δραστικά τη γραφειοκρατία, ώστε το Κράτος να λειτουργεί
πιο οργανωμένα, με περισσότερη ταχύτητα, διαφάνεια και
αποτελεσματικότητα.»
Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: «Η
ψηφιοποίηση του συστήματος μισθοδοσίας των αμειβόμενων
από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπαίνει στην
τελική φάση πλήρους λειτουργίας. Στόχος του έργου είναι
ένα ενιαίο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο κεντρικό σύστημα
υπολογισμού και εκκαθάρισης της μισθοδοσίας και των
κάθε είδους πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων, στα
πρότυπα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Η λειτουργία του νέου συστήματος θα συμβάλει στον περιορισμό
της γραφειοκρατίας, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, στον περιορισμό πιθανών αστοχιών και στην
ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των πάσης
φύσεως αμοιβών με τρόπο διαφανή και ελεγχόμενο, προς
ωφέλεια των φορολογούμενων.»

www.infocom.gr

PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@plex: Χαρακτηριστικά που παλιά βρίσκαμε
μόνο στις high end συσκευές, τώρα μπορούμε
να τα αποκτήσουμε για λιγότερο από
300€. Όπως με το νέο TCL Plex, που είναι
εξοπλισμένο με τριπλή A.I. κάμερα, εγγραφή
βίντεο σε ανάλυση 4K, αλλά και χωρητικότητα
128 GB!
@hub: Μέχρι και σε δικτυακό εξοπλισμό
επεκτείνεται η TCL, με ένα WiFi hub το
οποίο είναι αρκετά ισχυρό για streaming
περιεχομένου 4K και 8K, ενώ είναι συμβατό
και με την Alexa της Amazon.

Δημήτρης Βαρουτάς

@fold: Είδαμε και τον πρώτο foldable
υπολογιστή. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί
ότι αυτό υπάρχει εδώ και δεκαετίες, όμως
δεν πρόκειται για απλό laptop. Η Lenovo
παρουσίασε το Thinkpad X1 Fold, ένα είδος
laptop, το οποίο έχει συνεχόμενη οθόνη
αφής 13,3 ιντσών και στα δύο μέρη του, και
προφανώς πληκτρολόγιο επίσης αφής.

Τα καθήκοντα του ως αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανέλαβε ο Δημήτρης Βαρουτάς,
έπειτα από την έγκριση του διορισμού του από την επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής. Κατά την ακρόαση που προηγήθηκε, ο κ.
Βαρουτάς τόνισε πως η ανάπτυξη του 5G αποτελεί προτεραιότητα ενώ
σε ό,τι αφορά τα θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σημείωσε
πως «πρέπει το κοινό να ενημερωθεί γιατί διαφορετικά προκαλείται
τεχνοφοβία. Το βλέπουμε στο θέμα των κεραιών. Φοβόμαστε την
τεχνολογία. H δική μου άποψη, διδάσκοντας και στο πανεπιστήμιο για
τις κεραίες, είναι ότι όσο πιο πυκνές είναι τόσο μικρότερη ακτινοβολία θα υπάρχει.» Σημείωσε επίσης, πως η ΕΕΤΤ δεν επεμβαίνει στα
θέματα των προμηθειών, αφού δεν είναι αρμοδιότητά της. Για τις τιμές
των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ο νέος αντιπρόεδρος τόνισε πως η
ΕΕΤΤ πρέπει να συλλέγει συστηματικά τα στοιχεία, να παρακολουθεί
την αγορά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο παρατηρητήριο τιμών, το
οποίο και «θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου και να προφυλαχθεί
ο καταναλωτής». Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε πως η
δημοπράτηση των συχνοτήτων για την ανάπτυξη του 5G, θα γίνει στο
τέλος του 2020, επισημαίνοντας πως πρόκειται για κρίσιμη υποδομή
για θέματα εθνικής ασφάλειας. Όπως είπε, η Ελλάδα θα περιμένει
το κείμενο συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις επόμενες
εβδομάδες, ώστε να λάβει αποφάσεις αναφορικά με το αν θα θέσει
περιορισμούς σε κινεζικές εταιρείες όσο αφορά τις προμήθειες
υλικών για την υλοποίησή του. «Το 5G, όπως και το 4G, σπάει σε δύο
κομμάτια, στα συστήματα πυρήνα και στα συστήματα κεραιών. Σε αυτά
τα δύο, η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή έχει μόνο ευρωπαϊκούς προμηθευτές στα συστήματα τέταρτης γενιάς, που εάν θέλετε, είναι και η πιο
κρίσιμη υποδομή. Στα συστήματα κεραιών υπάρχουν και μη ευρωπαϊκοί
προμηθευτές σε δύο από τις τρεις εταιρείες», είπε μεταξύ άλλων.

@gen-y: Οι Y-ers, όπως ονομάζει η
Huawei το νεανικό κοινό της, μπορούν να
απολαύσουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά με
το νέο Y6s. Με την τεχνολογία SuperSound
προσφέρει ήχο ενισχυμένης έντασης χωρίς
απώλεια ποιότητας, ενώ το πρότυπο EROFS
εξοικονομεί μέχρι και 2GB αποθηκευτικού
χώρου.

Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ
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@piraeus: Η Vodafone αναβαθμίζει
τηλεπικοινωνιακά τον Πειραιά, με οπτικές ίνες
και ταχύτητες 100 και 200 Mbps, μέσω του
Giga Network. Επίσης ανακαίνισε το κατάστημα
της στην Ηρώων Πολυτεχνείου, προσφέροντας
phygital εμπειρία στους πελάτες.
@bloom: Τα πάνω της έχει στόχο να πάρει
η αγορά των foldables, με τους Κορεάτες να
παρουσιάζουν μία εναλλακτική πρόταση. Το
Samsung Galaxy Bloom είναι ένα smartphone
σχεδιασμένο για κάθετη λειτουργία, όπως τα
τυπικά κινητά. Σε αυτή τη μορφή γίνεται και η
αναδίπλωση της οθόνης, ενώ φαίνεται αρκετά
εργονομικό ώστε να χρησιμοποιείται ακόμα και
με το ένα χέρι.
@diehard: Η Samsung όμως λαμβάνει υπόψη
και αυτούς που εργάζονται σε αντίξοες
συνθήκες. Το Galaxy Xcover Pro διαθέτει
πιστοποιήσεις προστασίας IP68 και MIL-STD
810G, η οθόνη αφής λειτουργεί σε βροχή,
χιόνι, ακόμα και όταν φοράτε γάντια, ενώ θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και ως POS.

