How To: όλα τα apps στα Huawei phones με το Petal Search!

Νοέμβριος 2020 | ΤΕΥΧΟΣ 266 | TIMH: €5.30

Απόλυτο rugged smartwatch!

Στυλ & Fitness μαζί!

• 25ημέρεςαυτονομίαμπαταρίας
• MIL-STD-810GRated
(14πιστοποιήσεις
στρατιωτικούεπιπέδου)
• GPSRouteBack

•Ο
 θόνηαφήςAMOLED1,64"
• Προσωπικόςvirtualπροπονητής
• Παρακολούθησηκαρδιακού
παλμού24/7
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EDITORIAL

c.nostis@smartpress.gr

Cloud Nation!
Δυνατά μπήκε το φθινόπωρο με εξελίξεις σε πολλά... μέτωπα, στην
αγορά των τηλεπικοινωνιών και όχι μόνο. Και μπορεί να μην είδαμε
ακόμα τα iPhone 12, που αναμένονται στις 13/10, όμως αυτό ήταν ίσως
το μόνο που έλειψε από τον πρώτο μήνα της σεζόν! Η Apple περιορίστηκε
στην παρουσίαση των νέων Apple Watch Series 6 και SE, μαζί με τα νέα
iPad και iPad Air. Βασισμένα σε γνωστές και δοκιμασμένες «συνταγές»
αλλά βελτιωμένα σε σχέση με τους προκατόχους τους, τα νέα μοντέλα
προστέθηκαν στο οικοσύστημα του αμερικανικού κολοσσού και σας
περιμένουν να τα αποκτήσετε. Υψηλή δραστηριότητά καταγράφηκε, όμως,
από πολλούς κατασκευαστές, με προσιτά (αλλά και ποιοτικά) mid-range
smartphones να κατακλύζουν την αγορά, όπως το νέο Poco X3 που
έγινε... sold-out μέσα σε λίγες ημέρες! Honor και Realme λάνσαραν νέες
συσκευές στη νευραλγική κατηγορία των €200-350 και σε συνδυασμό με
το προαναφερθέν Poco X3, αντιλαμβανόμαστε πόσο έχει ανέβει το επίπεδο
των «προσιτών» -διάβαζε οικονομικών- smartphones. Πλέον, με αυτά τα
χρήματα μπορεί ο χρήστης να αποκτήσει μια εξαιρετική συσκευή σε όλους
τους τομείς, που ελάχιστα έχει να ζηλέψει από μια ναυαρχίδα, στο 95%
των περιπτώσεων. Αναφερόμαστε στο μέσο χρήστη, φυσικά, αφού ο πολύ
απαιτητικός ξέρει τι θέλει και δεν θα αρκεστεί σε ένα τέτοιο μοντέλο. Ακόμα
και στη high-end κατηγορία, όμως, η Samsung έδωσε μια πιο οικονομική
λύση με το Galaxy S20 FE (5G). Το σίγουρο είναι πως οι επόμενες
ναυαρχίδες της Samsung δεν θα παρουσιαστούν στο MWC 2021. Κάτι
που μάλλον δεν θα συνέβαινε ούτως ή άλλως, αλλά με την αναβολή της
κορυφαίας έκθεσης τηλεπικοινωνιών για τα τέλη Ιουνίου του 2021 από
τη διοργανώτρια GSMA, είναι ακόμα πιο δύσκολο να συμβεί. Εκτός αν
σημειωθεί... συσπείρωση για το γενικό καλό της αγοράς και δούμε μεγάλα
launch events ξανά στη Βαρκελώνη. Εδώ που φτάσαμε... ποιος ξέρει;
Παραμένοντας εκτός συνόρων, ο Πάνος Γερμανός αποχωρεί από την
πολωνική Play καθώς συμφώνησε στην παραχώρηση του μεριδίου του
(μέσω των Tollerton Investments - Olympia Development) στη γαλλική
Iliad. Η Play έχει διαγράψει μια εξαιρετική πορεία στην Πολωνία, κατέχοντας
πλέον το 29% της αγοράς (15 εκ. συνδρομητές) αλλά τα 440 εκ.
ρευστότητας που κερδίζει ο όμιλος του Πάνου Γερμανού από την πώληση
αυτή, πιθανότατα θα επενδυθούν σε κάτι που θα αποδώσει πολλαπλάσια
στο μέλλον. Ίσως, στον κλάδο της ενέργειας και των μπαταριών... Ήδη οι
σημαντικές «μεταγραφές» που ανακοινώθηκαν από τη Sunlight δείχνουν
τις προθέσεις του ομίλου. Επιστρέφοντας στα «δικά μας», επισκεφθήκαμε
το νέο κατάστημα της Vodafone στο The Mall Athens και ομολογουμένως
εντυπωσιαστήκαμε! Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα
μέχρι στιγμής αφού κάθε τμήμα του είναι διαμορφωμένο ώστε να θυμίζει
περισσότερο ένα interactive εκπαιδευτικό χώρο, παρά το κλασικό
«κινητομάγαζο» με stands γεμάτα θήκες και συσκευές σε παράταξη. Θα
τα βρείτε και αυτά, βεβαίως, στο κατάστημα, αλλά το focus βρίσκεται

αλλού και αξίζει να αναφερθεί πως είναι το πρώτο “Future Ready”
shop από τη Vodafone σε ολόκληρη την Ευρώπη! «Ξεφουσκώνουν»
άμεσα οι λογαριασμοί των καταναλωτών με την αναστολή του τέλους
συνδρομητικής τηλεόρασης (10%) που εφαρμόστηκε ήδη. Αυτό, βέβαια,
σημαίνει απώλεια εσόδων της τάξεως των 26 εκατ. ευρώ ετησίως για
το δημόσιο. Και οι πάροχοι ελπίζουν πως η προσωρινή αναστολή για
1 έτος θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, καθώς πάγιο αίτημά τους είναι
η κατάργηση των τελών στην τηλεφωνία και ειδικά στην κινητή. Όπως
αναμενόταν, ξεκίνησε η η διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση
συχνοτήτων για το 5G από τους ενδιαφερόμενους. Εφόσον πουληθούν
όλες οι προς διάθεση φασματικές περιοχές (στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz,
3400-3800 MHz και 26 GHz), το συνολικό τίμημα που θα καταβάλουν οι
τρεις πάροχοι Cosmote, Vodafone και Wind θα διαμορφωθεί σε 367,319
εκατ. ευρώ (με βάση τις τιμές εκκίνησης της δημοπρασίας). Το επόμενο
βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η κατάθεση των αιτήσεων
συμμετοχής, που έχει οριστεί για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020,
ενώ η ολοκλήρωσή της (και η διεξαγωγή της δημοπρασίας) έχει οριστεί
για τις 21 Δεκεμβρίου. Ολοταχώς προς τη νέα εποχή! Μέχρι τότε, όμως,
θα βασιζόμαστε εν πολλοίς στα δίκτυα 4G. Και έτσι είχαμε ακόμα μια
θετική εξέλιξη μέσα στο μήνα που μας πέρασε, η οποία θα ωφελήσει
αρκετούς κατοίκους και επισκέπτες της χώρας, αλλά και τις Vodafone/
Wind. Αναφερόμαστε, βεβαίως, στην έγκριση της EETT για την επέκταση
της κοινής χρήσης δικτύου στην τεχνολογία Long Term Evolution - LTE (4G)
των Vodafone - Wind. Πρακτικά, αυτή η απόφαση θα οδηγήσει σε παροχή
αναβαθμισμένων υπηρεσιών LTE (4G) νωρίτερα και σε ευρύτερο τμήμα
(συγκεκριμένα εκείνο που παρουσιάζει το λιγότερο εμπορικό ενδιαφέρον)
του πληθυσμού της χώρας. Win-win! Η είδηση του μήνα είναι προφανώς
το data center που θα κατασκευάσει η Microsoft στη χώρα μας. Πρόκειται
για μία επένδυση 400 εκατομμυρίων της οποίας η προστιθέμενη αξία θα
αγγίξει το 1 δις. Αυτό σε συνδυασμό με το νέο ψηφιακό κόμβο στο data
center της Lamda Helix στην Αθήνα SEECIX που βασίζεται στο DECIX και
αποτελεί καταλύτη για τη σύνδεση με άλλες μεγάλες υπηρεσίες, όπως το
Microsoft Azure, το Amazon Web Services, το Google Cloud, δίνουν την
αίσθηση Cloud Nation, ταχύτητες, εκσυγχρονισμό, επενδύσεις και αρκετές
θέσεις εργασίας. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, η αγορά δείχνει να αναθαρρεί
και να έχει ξεπεράσει το αρχικό σοκ που προκάλεσε η πανδημία. Οι
καταναλωτές επιστρέφουν στις συνήθειές τους, ο κρατικός μηχανισμός
λειτουργεί υπέρ των επενδύσεων, των υποδομών και της βελτίωσης
των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως
πλησιάζει... «βαρύς» χειμώνας. Με υπομονή και μελετημένες κινήσεις,
όμως, θα τα καταφέρουμε!
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Κώστας Νόστης

•	25 ημέρες αυτονομία μπαταρίας
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•	10 ημέρες αυτονομία μπαταρίας

Οθόνες
Οι AMOLED οθόνες των δύο μοντέλων
της Honor παρέχουν εξαιρετική ευκρίνεια
ακόμα και υπό ήλιο, ενώ το alwayson-display και τα αμέτρητα διαθέσιμα
watchfaces θα σας συναρπάσουν!

Fitness tracking
Οι οπτικοί αισθητήρες καρδιακών
παλμών μετρούν με ακρίβεια την
καρδιακή σας λειτουργία, είτε αθλείστε,
είτε όχι. Και η μέτρηση SpO2 θα σας πει
πολλά για το σώμα σας!

Αυτονομία
Οι μεγάλες μπαταρίες των Watch GS
Pro και Watch ES εξασφαλίζουν πολλές
ημέρες λειτουργίας και δεκάδες ώρες
workouts, ενώ επαναφορτίζονται
ταχύτατα!

Σχεδίαση
Τα premium υλικά κατασκευής, ο
σχεδιασμός του case και οι χρωματικοί
συνδυασμοί που σας επιτρέπουν τα
εναλλάξιμα λουράκια, συνθέτουν ένα
«κόσμημα» στο χέρι σας!
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Δ

ύο νέα smartwatches
από την Honor ήρθαν να
αλλάξουν την καθημερινότητά σας και να γίνουν
αναπόσπαστα κομμάτια
της! Το Honor Watch GS
Pro είναι ανθεκτικό με βάση το MIL STD 810G
πρότυπο και θα σας ακολουθήσει σε κάθε
σας περιπέτεια. Έχει μεγάλη, AMOLED οθόνη
1,39” με υψηλή ανάλυση και ευκρίνεια, ενώ
η κατασκευή του από ανοξείδωτο ατσάλι και
τα εναλλάξιμα λουράκια σιλικόνης συνδυάζουν ποιότητα και εμφάνιση. Το πανίσχυρο
Kirin A1 chipset στο εσωτερικό του GS Pro
προσφέρει υψηλές επιδόσεις και ταχύτατη
απόκριση κατά τη διάρκεια του workout (υποστηρίζει 100+ modes, μεταξύ των οποίων και
κολύμβηση), ενώ ταυτόχρονα μετράει τους
παλμούς σας, την οξυγόνωση του αίματός
σας, τα επίπεδα του stress και, το βράδυ, καταγράφει την ποιότητα του ύπνου σας. Η αυτονομία του αγγίζει τις 25 ημέρες και, φυσικά,
έχει άψογη συνεργασία με το smartphone σας
μέσω BT 5.1, παρέχοντας ειδοποιήσεις και όχι
μόνο! Θα το βρείτε διαθέσιμο σε μαύρο, λευκό και μπλε χρώμα.
Όσο για το Honor Watch ES, είναι ένα ελκυστικό ρολόι με AMOLED οθόνη 1,64” και
always-on display, όμως δεν έχει να ζηλέψει
πολλά στον τομέα του fitness tracking από
το μεγάλο του «αδερφάκι». Υποστηρίζει 95
workout modes με ανίχνευση καρδιακών
παλμών, οξυγόνωσης του αίματος, του stress
και του ύπνου ενώ η αυτονομία του αγγίζει τις
10 ημέρες με κανονική χρήση. Και, επιπλέον,
υποστηρίζει ταχεία φόρτιση που εξασφαλίζει
το 0-70% σε 30'. Διαθέσιμο σε μαύρο, λευκό
και ροζ χρώμα, είναι ιδανικό για αθλητική
χρήση αλλά και αρκετά κομψό και διακριτικό
για κάθε περίσταση της ημέρας!

HOT SPOT

Xiaomi Mi Watch
Ενεργή ζωή με στυλ!

Η Xiaomi παρουσίασε σε παγκόσμιο ντεμπούτο το Mi Watch, το πρώτο μοντέλο smartwatch της για την παγκόσμια αγορά.
Ως μια ολοκαίνουργια προσθήκη στη σειρά wearables της Xiaomi, το Mi Watch έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώνει ενεργούς
τρόπους ζωής κάθε είδους. Με μία φωτεινή AMOLED οθόνη 1.39’’ με ανάλυση 454x454 pixels (450 nits φωτεινότητας)
και ένα πλήκτρο άθλησης στο πλάι, το Mi Watch παρέχει στους χρήστες άμεση πρόσβαση σε 117 τρόπους άσκησης. Για
την πλήρη παρακολούθηση της υγείας, διαθέτει έξι διαφορετικούς αισθητήρες και GPS για να προσφέρει βασικές μετρήσεις
της κατάστασης της υγείας σας και των περιβαλλοντικών δεδομένων, όπως ο καρδιακός ρυθμός, το επίπεδο οξυγόνου στο
αίμα και η ατμοσφαιρική πίεση. Η συσκευή είναι εξαιρετικά ελαφριά και μακράς διαρκείας - ιδανική για συνεχή καθημερινή
χρήση. Μετά από δύο μόνο ώρες φόρτισης, προσφέρει εξαιρετική διάρκεια ζωής της μπαταρίας 16 ημερών. Επιπλέον, το
Mi Watch υποστηρίζει μια σειρά από λειτουργίες που περιλαμβάνουν πάνω από 100 προσόψεις ρολογιού, απομακρυσμένη
λειτουργία κάμερας, native emoji στις ειδοποιήσεις, φωνητικό έλεγχο κ.ά. Το Mi Watch θα είναι διαθέσιμο σε 6 διαφορετικά
χρώματα και η τιμή του θα κυμαίνεται κοντά στα 100-120 ευρώ, ενώ αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες.

Devolo WiFi Repeater+ ac
Internet υψηλών ταχυτήτων σε όλο το σπίτι!
Το νέο devolo WiFi Repeater+ ac επεκτείνει το σήμα του router και φέρνει το Mesh WiFi με
μία ταχύτητα μετάδοσης στα 1,200 Mbps σε όλο το σπίτι. Είναι ιδιαίτερα έξυπνο: Το σήμα του
WiFi μεταδίδεται στις συσκευές με την τεχνολογία beam forming για γρήγορο και σταθερό
δίκτυο. Επιπλέον, το crossband repeating επιτρέπει ιδανική χρήση του εύρους ζώνης στα
2.4 GHz και 5 GHz. Το νέο devolo Repeater+ ac διαθέτει δύο θύρες LAN και ενσωματωμένη
πρίζα. «Σετάρεται» πανεύκολα μέσω WPS και το devolo Home Network app θα σας
βοηθήσει να επιλέξετε και το κατάλληλο σημείο για την τοποθέτησή του. Το repeater είναι
συμβατό με όλα τα router και τα access points. Παρόλα αυτά, είναι πολύ βολικό και για την
επέκταση ενός δικτύου devolo WiFi που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Powerline,έτσι μπορεί
να ενσωματωθεί σε ένα ήδη υπάρχον δίκτυο devolo Magic Powerline. Μέσα από το home
network app μπορείτε να δείτε και αναλυτική λίστα με τα προϊόντα devolo που έχετε στο
devolo δίκτυο σας. Το WiFi Repeater+ ac χρησιμοποιεί όλες τις λειτουργίες των «συγγενικών»
του συσκευών, προσφέροντας όλες τις λειτουργίες Mesh, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συσκευές
έχουν άριστη ασύρματη σύνδεση. Επιπλέον, η τεχνολογία MU-MIMO (multi-user multiple
input και multiple output) του επιτρέπει να επικοινωνεί ταυτόχρονα με αρκετές συσκευές. Και
οι συνδέσεις προστατεύονται από τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα ασφάλειας WPA 2 και WPA
3. Το devolo WiFi Repeater+ ac είναι διαθέσιμο σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα στην
προτεινόμενη τιμή των 69,90€ και με εγγύηση κατασκευαστή τριών ετών.
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Presidio2 Series
με Presidio2 Armor
Cloud technology
Ένας αερόσακος για το smartphone σου!
Οι νέες θήκες της Speck που, για
μία ακόμη φορά, κάνουν τη διαφορά. Είναι οι slim, αλλά άκρως
προστατευτικές, dual-layer θήκες
Presidio2, που παρουσιάστηκαν πριν
λίγο καιρό, με στόχο να προστατεύσουν
το smartphone σου από μία δύσκολη
πτώση, φροντίζοντας ώστε να
παραμείνει ασφαλές, ακόμη και από τα
4 μέτρα ύψος. Έτσι, μπορείς να είσαι
εξασφαλισμένος, ακόμη και από μία
άτυχη στιγμή, χωρίς να θυσιάσεις στο
ελάχιστο την ασφάλεια της συσκευής
σου.

Ναι, λειτουργεί
σαν ένας mini
αερόσακος!

Και με
αντιμικροβιακή
προστασία

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

Χάρη στον ξεχωριστό σχεδιασμό και την
κατασκευαστική διαδικασία που έχει
χρησιμοποιηθεί, η οποία εσωκλείει ουσιαστικά
air-capsules στο εσωτερικό της θήκης,
λειτουργούν σαν ένας πραγματικός μίνι
...αερόσακος για την αγαπημένη σου συσκευή.
Έτσι, αναλαμβάνουν να την προστατεύσουν
από κάθε πτώση και να εξασφαλίσουν ότι
θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό σου
λειτουργώντας απροβλημάτιστα, ακόμη κι αν
κάποια άτυχη στιγμή απομακρύνει βίαια τη
συσκευή σου από τα χέρια σου.
Και επειδή οι καιροί απαιτούν προσεκτική
υγιεινή, τόσο για εσένα όσο και για τις συσκευές
σου, η Speck έχει φροντίσει να δώσει ιδιαίτερη
βαρύτητα σ’ αυτόν τον τομέα. Οι προτάσεις
Presidio 2 διαθέτουν μεταξύ άλλων και
αντιμικροβιακή προστασία, υποστηρίζοντας
την αποκλειστική τεχνολογία Microban της
εταιρείας, που περιορίζει την ανάπτυξη
μικροβίων και αποτελεί σύμμαχό σου στην
προσπάθεια να διατηρείς τις συσκευές σου
ασφαλείς στη χρήση.

HOT SPOT

Apple Watch Series 6 & Watch SE
Τα νέα Apple watches είναι «εδώ»!
Η Apple ανακοίνωσε σε διαδικτυακή της παρουσίαση την κυκλοφορία του επανασχεδιασμένου
Apple Watch Series 6 που υποστηρίζει την παρακολούθηση του ποσοστού οξυγόνου στο
αίμα, καθώς και το ολοκαίνουριο, προσιτό μοντέλο Apple Watch SE με δυνατότητα
ανίχνευσης πτώσης και προηγμένη Retina οθόνη. Όλα τα νέα προϊόντα αναμένονται
σύντομα στη χώρα μας.
Το Apple Watch Series 6 επιτρέπει την παρακολούθηση του ποσοστού οξυγόνου
στο αίμα, μίας μέτρησης ζωτικής σημασίας που σχετίζεται άμεσα με την υγεία
του χρήστη, μέσω ενός νέου, προηγμένου αισθητήρα. Διαθέτει μία πανέμορφη,
ενισχυμένη και πιο φωτεινή Always-On Retina οθόνη, επεξεργαστή S6 που
προσφέρει έως 20% καλύτερη απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά,
ενσωματωμένη πυξίδα, ανίχνευση πτώσης και λειτουργία Επείγον SOS. Σε συνδυασμό
με το νέο λειτουργικό watchOS 7 ο χρήστης
έχει στο χέρι του τον απόλυτο έλεγχο και το μέλλον της υγείας του, καθώς και της
φυσικής του κατάστασης. Το ολοκαίνουριο Apple Watch SE αποτελεί την έκπληξη της
χθεσινής βραδιάς. Η Apple θέλησε να εισάγει στην αγορά ένα μοντέλο σε πιο προσιτή
τιμή, το οποίο διαθέτει μία σειρά από καινοτόμα χαρακτηριστικά. Ενσωματώνει την ίδια οθόνη
που κατασκευάστηκε για το Apple Watch Series 6, επεξεργαστή έως δύο φορές ταχύτερο από
εκείνον της τρίτης γενιάς, δυνατότητα ανίχνευσης πτώσης, καθώς και μοναδικές λειτουργίες άσκησης και υγείας που
καθιστούν το Apple Watch ως το πιο αξιόπιστο wearable στον κόσμο. Παράλληλα η εφαρμογή “Ύπνος” δίνει τη δυνατότητα
στον χρήστη να παρακολουθεί και να βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου του.

Huawei MateBook X
Μέγιστη φορητότητα!
Το νέο HUAWEI MateBook X συνδυάζει κομψό σχεδιασμό
και πρωτοποριακά τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Με βάρος
μόλις 1 κιλό, το ελαφρύ αυτό λάπτοπ, έχει μέγιστο πάχος
13,6 χιλιοστά και είναι μικρότερο από μία σελίδα A4,
πράγμα που σημαίνει πως χωρά άνετα σε μια backpack,
για να συνοδεύει τον χρήστη παντού.
Είναι το πρώτο λάπτοπ με Οθόνη 3K Infinite FullView
Display, χωρίς πλαίσιο, για βέλτιστη εμπειρία χρήσης και
εκπληκτική ποιότητα εικόνας. Επιπλέον, λειτουργεί και ως οθόνη αφής, υποστηρίζοντας λειτουργίες όπως το Fingers Gesture
Screenshot, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να τραβούν screenshot της οθόνης κάνοντας swipe προς τα κάτω με τρία
δάχτυλα, όσο εύκολα γίνεται και σε ένα smartphone.
Με επεξεργαστή Intel Core 10ης γενιάς, το νέο λάπτοπ της Huawei επιτυγχάνει μέγιστη απόδοση και ενδείκνυται για
καθημερινή χρήση. To touchpad είναι μεγαλύτερο κατά 26% σε σχέση με τα λάπτοπ της προηγούμενης γενιάς και είναι
εξοπλισμένο με τη λειτουργία HUAWEI Free Touch για να προσφέρει απτική ανάδραση (haptic feedback). Βελτιωμένο είναι
και το πληκτρολόγιο, καθώς και το σύστημα ήχου, το οποίο διαθέτει τέσσερα ηχεία, για μέγιστη ισχύ.
Η λειτουργία Multi-screen Collaboration κάνει το HUAWEI MateBook X ακόμα πιο ευέλικτο, αφού επιτρέπει την ταυτόχρονα
διασύνδεση πολλαπλών συσκευών και μάλιστα η πρόσβαση σ’αυτή τη λειτουργία γίνεται πλέον πιο εύκολα από ποτέ, αφού
το touchpad διαθέτει ένδειξη Huawei Share. Οι χρήστες μπορούν να χειρίζονται και το PC και το smartphone μέσω της ίδιας
οθόνης, να πραγματοποιούν video-κλήσεις απλές τηλεφωνικές κλήσεις στον υπολογιστή, να μεταφέρουν αρχεία μεταξύ των
συσκευών ή να επεξεργάζονται στο PC αρχεία που ήταν αποθηκευμένα στο smartphone.
Τέλος, το HUAWEI MateBook X είναι το πρώτο λάπτοπ Huawei που υποστηρίζει Wi-Fi 6, το οποίο επιτυγχάνει τρεις φορές
μεγαλύτερη ταχύτητα στη μεταφορά δεδομένων σε σχέση με το Wi-Fi 5.
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PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,59” LTPS IPS, 1080x2340
pixels

HONOR
9X PRO

CPU
Kirin 810
CAMERA
48+8+2MP triple camera,
16MP pop-up selfie camera
RAM
6GB
STORAGE
256GB
OS
Android 10
TIMH
€299

ENTYΠΩΣΙΑΚΟ

ΚΑΙ ΙΚΑΝΌΤΑΤΟ!
o ΗΟΝΟR 9X Pro 256GB έκανε
πρεμιέρα στην Ελληνική αγορά
και δεν πέρασε απαρατήρητο. Το
νεανικό smartphone της HONOR,
έχει Phantom purple χρώμα και μεγάλη Full
View οθόνη 6.59’’ ώστε η ταινία, το game ή
η ανάγνωση βιβλίου να γίνεται απόλαυση. Η
πιστοποίηση από την TûV Rheinland για τη χαμηλή εκπομπή blue light εγγυάται προστασία
για τα μάτια για μία πιο άνετη εμπειρία ανάγνωσης. Επιπλέον, ο ήχος 9.1 surround παρέχει μια
μοναδική ηχητική εμπειρία.

T

STRONG

POINT
Multimedia

Ο 9.1 surround ήχος και η FullView,
μεγάλη οθόνη που προστατεύει τα μάτια
του χρήστη, δίνουν πολλούς «πόντους»
στη multimedia εμπειρία με το 9X Pro!

Οι φωτογραφίες και το βίντεο υψηλής ευκρίνειας με την κύρια κάμερα 48MP και την υπερευρυγώνια κάμερα 120° το καθιστούν ιδανικό για
μοναδικές λήψεις και video ακόμα και στις πιο
απαιτητικές συνθήκες. Επιπλέον, η λειτουργία
AIS Super Night στην κύρια φωτογραφική μηχανή 48MP αποτυπώνει με μεγάλη καθαρότη-
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τα και εντυπωσιακή λεπτομέρεια την νυχτερινή
φωτογραφία χάρη στον μεγάλο αισθητήρα 1/2’’
που λειτουργεί με τη βοήθεια προηγμένων αλγορίθμων AI. Η pop-up μπροστινή κάμερα εμφανίζεται μόνο όταν ο χρήστης επιλέγει να τραβήξει selfie και καλύπτεται αυτόματα όταν παύει
να τη χρησιμοποιεί για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Η μπαταρία πολύ μεγάλης χωρητικότητας
4000mAh του παρέχει μεγαλύτερη ολοήμερη
διάρκεια χρήσης ώστε ο χρήστης να μπορεί να
απολαμβάνει non stop εφαρμογές ψυχαγωγίας
και εργασίας. Το HONOR 9X PRO διαθέτει νέο
λειτουργικό σύστημα και έχει εγκατεστημένο το
AppGallery της Huawei στο οποίο υπάρχουν όλες οι Ελληνικές και κορυφαίες δημοφιλείς ξένες
εφαρμογές. Επιπλέον, παρέχει όλα έκεινα τα εργαλεία (π.χ. Phone Clone κτλ) τα οποία κάνουν
εύκολη και γρήγορη την μεταφορά δεδομένων
από το παλαιό τηλέφωνο (IOS/ Android με Play
Store) στο νέο.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
1,77” LCD, 128x160 pixels

NSP
1850 DUAL SIM

CPU
CAMERA
VGA
RAM
32MB
STORAGE
32MB, microSD (έως 32GB)
OS
Feature
TIMH
€24,9

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΌ
«ΔΕΎΤΕΡΟ»

ΚΙΝΗΤΌ!
STRONG

POINT
SOS button

Το dedicated SOS button μπορεί να
καλέσει αυτόματα το 112 ή μια από
5 προεπιλεγμένες επαφές, σώζοντας
κυριολεκτικά μια ζωή σε ακραίες
περιπτώσεις!

ο NSP 1850 Dual SIM που είδαμε πρόσφατα, είναι μάλλον
η πιο value for money επιλογή
στα feature phones. Έρχεται σε
μαύρο χρώμα, ενώ διαθέτει έγχρωμη οθόνη
1,77» (128 x 160 pixels, 4:3 ratio) με μεγάλη
ευκρίνεια. Τα πλήκτρα του είναι μεγάλα και
ευανάγνωστα ενώ το πίσω καπάκι έχει ένα χαρακτηριστικό φινίρισμα, αποπνέοντας ποιότητα
και με ωραία αίσθηση στο χέρι. Αφαιρώντας
το βρίσκουμε την υποδοχή για την τεράστια
μπαταρία των 1.200mAh που του προσφέρει
έως 30 μέρες αυτονομίας και τρείς υποδοχές
για κάρτες: Μια για κάρτα microSD (έως 32GB)
και δύο για κάρτες SIM. Στο πίσω μέρος του
κινητού υπάρχει ένα LED flash για να το χρησιμοποιείτε ως φακό, ενώ στις υπόλοιπες πλευρές έχουμε microUSB θύρα και audio jack. Το
μενου του NSP 1850 είναι απλό και εύχρηστο,
ενώ μπορείτε να ορίσετε συντομεύσεις σε 4
από τα πλήκτρα για να τρέχετε με ένα πάτημα
την εφαρμογή που θέλετε. Το μενού και το
πληκτρολόγιο υποστηρίζουν ελληνικά και οι
δυνατότητες είναι δεκάδες, όπως ραδιόφωνο
FM (και μάλιστα χωρίς τη χρήση των handsfree, αφού υπάρχει ενσωματωμένη κεραία),
δόνηση, ηχογράφηση, παιχνίδι (Σόκομπαν),
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φακός, ημερολόγιο, ξυπνητήριο, σημειωματάριο και προγραμματισμός αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής.
Επίσης, η συσκευή διαθέτει Bluetooth v2.1 και
στη συσκευασία θα βρείτε φορτιστή και handsfree ακουστικά. Τα πολύ «δυνατά όπλα» του
NSP 1850 είναι, εκτός από τη μεγάλη αυτονομία,
τα δύο dedicated πλήκτρα που ανοίγουν το
ραδιόφωνο και τον mp3 player, χωρίς να χάνετε
χρόνο ψάχνοντας στο μενού. Με ένα πάτημα,
λοιπόν, ανοίγετε το ραδιόφωνο και χωρίς να
συνδέσετε καν τα ακουστικά σας, χάρη στην
εσωτερική κεραία. Με το έτερο πλήκτρο, στα
δεξιά, ανοίγετε τον mp3 player για να ακούσετε μουσική που μπορείτε να αποθηκεύετε
στην κάρτα microSD. Και φυσικά, το τεράστιο
SOS πλήκτρο στο κέντρο του D-Pad είναι το
highlight της συσκευής. Ιδανικό για ηλικιωμένους, άτομα με προβλήματα υγείας που μένουν
μόνα τους αλλά και παιδιά ή όσους αρέσκονται
στα... extreme sports, το SOS button μπορεί να
καλέσει (με παρατεταμένο πάτημα) τον αριθμό
έκτακτης ανάγκης 112, ακόμα κι αν δεν έχετε
κάρτα SIM μέσα. Αν έχετε κάρτα SIM, το SOS
button καλεί τις 5 επαφές ανάγκης που έχετε
ορίσει στις ρυθμίσεις, ώστε κάποιος άνθρωπός
να συντρέξει προς βοήθεια.

PREVIEW

POCO X3
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,67” IPS, 1080x2400 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 732G
CAMERA
64+13+2+2MP quad camera,
20MP selfie camera
RAM
6GB
STORAGE
128GB UFS 2.1, microSD
OS
Android 10
TIMH
€269

«ΤΑΡΆΖΕΙ»
ΤΗ MID-RANGE

ΑΓΟΡΆ!
STRONG

POINT
Αυτονομία

Η τεράστια μπαταρία των 5.000+
mAh σε συνδυασμό με τον 33W
φορτιστή είναι ένα μόνο από τα
δυνατά «όπλα» του Poco X3, αλλά
αυτό που ξεχωρίσαμε περισσότερο!

πό τη στιγμή που έφτασε στα χέρια μας το ολοκαίνουριο Poco
X3, ξέραμε οτι θα είναι ένα από
τα πλέον VFM smartphones της
mid-range κατηγορίας για την περίοδο που
διανύουμε. Το Poco X3 έχει πάχος 10,1 mm
και βάρος 225 gr, που περισσότερο ταιριάζουν
σε rugged phones παρά σε τυπικά mid-range
μοντέλα. Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευή
είναι υψηλής ποιότητας και αισθητικής, με αλουμινένιο frame και πλαστικό πίσω μέρος,
αλλά με ωραίο φινίρισμα και το logo «Poco»
να ξεχωρίζει. Είναι splashproof (IP53) και στη
συσκευασία βρίσκουμε θήκη σιλικόνης, φορτιστή 33W και καλώδιο Type-C. Η οθόνη είναι
IPS με διαγώνιο 6,67», 20:9 ratio και FullHD+
ανάλυση (1080x2400 pixels), ενώ υποστηρίζει
HDR10, έχει 120Hz refresh rate και καλύπτεται από Gorilla Glass 5, με τη φωτεινότητα να
αγγίζει τα 450 nits. Στο εσωτερικό του Poco X3
βρίσκουμε το Qualcomm Snapdragon 732G
που συνδυάζεται με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου UFS 2.1, επεκτάσιμου μέσω
microSD. Το λειτουργικό είναι το Android 10
και από «πάνω» έχουμε το πλέον πρόσφατο

Α
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EMUI 12, με όλα τα «καλούδια» του. Ένα άλλο,
ισχυρό όπλο του Poco X3 είναι οι κάμερές του.
Στο πίσω μέρος έχουμε ένα αρκετά ογκώδες
κάμερα module (παρά το οτι, δυστυχώς, δεν έχει
τηλεφακό) με κύριο αισθητήρα 64MP (f/1.9) με
PDAF, 13MP ultra-wide κάμερα και 2MP macro
συν 2MP depth κάμερες. Υποστηρίζει HDR,
μπορεί να κάνει λήψη 4K video στα 30 FPS,
1080p στα 120FPS και slow-motion 720p στα
960FPS, ενώ έχει και gyro-EIS. Η selfie κάμερα
έχει αισθητήρα 20MP με HDR και δυνατότητα
λήψης 1080p video στα 30FPS. Από πλευράς
συνδεσιμότητας έχουμε Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1
με A2DP/LE, GPS, NFC, FM radio, IR blaster
και την Type-C OTG θύρα, οπότε δε θα σας
λείψει τίποτα. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι στο πλαϊνό power/lock button
και αξίζει να αναφερθεί οτι το Poco X3 έχει και
stereo ηχεία που αποδίδουν δυνατά και καθαρά. Αν το camera module είναι η αιτία για το
μεγάλο πάχος, η μπαταρία είναι η αιτία για το
μεγάλο βάρος. Με χωρητικότητα 5.160 mAh
δε πρόκειται να μείνετε από ενέργεια μέσα στη
μέρα. Αυτός είναι και ο λόγος για την ύπαρξη
του 33W φορτιστή.

B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10
MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,5” Super AMOLED,
1080x2400 pixels

SAMSUNG
GALAXY S20 FE

CPU
Qualcomm Snapdragon 865
CAMERA
12+8+12MP triple camera,
32MP selfie camera
RAM
6-8GB
STORAGE
128-256GB UFS 3.1
OS
Android 10
TIMH
€679

ΠΡΟΣΙΤΌ
GALAXY S20!

Samsung ανακοίνωσε το Galaxy
S20 Fan Edition (FE), την καινούρια προσθήκη στη σειρά Galaxy
S20. Τo Galaxy S20 FE διαθέτει
κάμερα επαγγελματικού επιπέδου σε συνδυασμό με την κάμερα selfie 32ΜΡ με τεχνολογία
tetra-binning που επιτρέπει την άμεση αποτύπωση μιας αξιομνημόνευτης εικόνας.
Με τους μεγάλους αισθητήρες εικόνας του
και την επεξεργασία πολλαπλών καρέ, η αποτύπωση ευκρινέστερων εικόνων -ακόμα
και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού- γίνεται
απλά και άμεσα. Στη νυχτερινή λειτουργία,
η επεξεργασία πολλαπλών καρέ σε συνδυασμό με τις ενσωματωμένες δυνατότητες ΑΙ,
σταθεροποιεί τις λήψεις εν κινήσει, για ακόμα
καλύτερα αποτελέσματα. Επιπλέον, το πανίσχυρο 30X Space Zoom του Galaxy S20 FE
επιτρέπει τις λήψεις από πολύ μακριά. Η συσκευή κυκλοφορεί σε έξι ζωντανά χρώματα,
για να συμπληρώσει κάθε ύφος και εμφάνιση, με χαρακτηριστικά στοιχεία από το design
της κομψής σειράς Galaxy S20. Οι διαθέσιμες
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STRONG

POINT
Strong Point

Το S20 FE δεν έχει να ζηλέψει παρά
ελάχιστα από τα μεγάλα του «αδέρφια»,
προσφέροντας μια κορυφαία εμπειρία
χρήσης σε πολύ πιο προσιτή τιμή!
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αποχρώσεις περιλαμβάνουν τα Cloud Red,
Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint,
Cloud Navy και Cloud White. Ακόμα, διαθέτει
premium haze φινίρισμα που ελαχιστοποιεί τα
δακτυλικά αποτυπώματα και τις μουτζούρες.
Το Galaxy S20 FE είναι η ιδανική συσκευή για
ομαλή πλοήγηση ή παρακολούθηση βίντεο,
χάρη στην Infinity-O Super AMOLED οθόνη 6,5
ιντσών, με ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Διαθέτει
μπαταρία μεγάλης διάρκειας 4.500mAH, πανίσχυρη απόδοση επεξεργαστή και δυνατότητα
υπερ-ταχείας φόρτισης, για να βοηθήσει τους
χρήστες να κάνουν όσα αγαπούν, χωρίς να ανησυχούν για τη διάρκεια της μπαταρίας τους.
Κι επειδή η ζωή μπορεί να γίνει απρόβλεπτη, το
Galaxy S20 FE διαθέτει πιστοποίηση ΙΡ68 για ανθεκτικότητα στο νερό και τη σκόνη. Για να έχουν
πάντα πρόσβαση στην τελευταία τεχνολογία, οι
χρήστες Galaxy θα λάβουν αναβαθμίσεις τριών
γενιών λειτουργικού συστήματος Android (OS).
Έτσι, το Galaxy S20 FE θα είναι ενημερωμένο
με τις πιο σύγχρονες λειτουργίες και τα νεότερα
συστήματα ασφαλείας της Samsung.

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
1,39” AMOLED 454x454
pixels
CPU
Kirin A1
CAMERA
RAM
32MB
STORAGE
4GB
OS
Huawei Lite OS
TIMH
€329 (εκτιμώμενη)

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΣΠΟΡΤΙΦ!

STRONG

HUAWEI WATCH
GT 2 PRO
ο νέο Huawei Watch GT 2 Pro
είναι η νεότερη προσθήκη της
εταιρείας στη γκάμα έξυπνων
ρολογιών της και έρχεται με
εξαιρετικά specs και πολλά
features, στοχεύοντας ξεκάθαρα στη «μεγάλη»
κατηγορία, απέναντι σε ένα «ζόρικο» ανταγωνισμό από τις Samsung και Apple. Μπορεί να
ανταπεξέλθει;g!

T

Εμφάνιση και hardware
Ανοίγοντας τη συσκευασία εμφανίζεται το ρολόι
και στα ενδότερα, ένα καλώδιο USB Type-C
και ένα compact dock φόρτισης το οποίο είναι
μαγνητικό και «κουμπώνει» πολύ εύκολα στο
πίσω μέρος του ρολογιού, χωρίς να πρέπει να
«σημαδέψετε» κάποιο pin ή pins φόρτισης.
Είχαμε στη διάθεσή μας το ρολόι με το μαύρο
λουράκι, ενώ η εταιρεία διαθέτει και ένα γκρι,
δερμάτινο λουράκι. Το σώμα του ρολογιού
είναι Night Black ή Nebula Gray, από τιτάνιο
και με ανθεκτικό κρύσταλλο από ζαφείρι να
καλύπτει την οθόνη του. Φυσικά το ρολόι είναι αδιάβροχο με βάση το IP68 πρότυπο και
στεγανό σε πισίνα ή στη θάλασσα (5 ATM), αν
και η εταιρεία τονίζει πως δεν ενδείκνυται για
καταδύσεις σε μεγάλα βάθη ή για έκθεση σε
μεγάλη πίεση/ταχύτητα νερού (π.χ. jet ski). Το
βάρος του μαζί με το λουράκι είναι κοντά στα
80gr και το πάχος του αγγίζει τα 11,4mm. Πρόκειται για μια premium κατασκευή με διακριτικό
σχεδιασμό που όμως τραβάει τα βλέμματα.
Η οθόνη είναι AMOLED, 1,39» με ανάλυση
454x454 pixels και φυσικά υποστηρίζει αφή
και gestures, ενώ στη δεξιά πλευρά υπάρχουν
δύο περιστρεφόμενα κουμπιά (η περιστροφή
δεν επιδρά κάπως στη λειτουργία). Στο εσωτερικό του Watch GT 2 Pro βρίσκεται το Kirin A1
chipset που είναι το κορυφαίο της Huawei για
wearables και προσφέρει ομαλή και γρήγορη
λειτουργία στο ρολόι. Συνδυάζεται με 4GB απο-

θηκευτικού χώρου που στην πράξη χωράει έως
500 MP3 tracks σύμφωνα με την εταιρεία. Έτσι,
μπορείτε να αποθηκεύσετε τοπικά τη μουσική
σας στο ρολόι και να το συνδέσετε ασύρματα
με τα Bluetooth (υποστήριξη BT 5.1, BLE / BR /
EDR) ακουστικά σας, ώστε να ακούτε ό,τι θέλετε
κατά τη διάρκεια της άσκησης, χωρίς να έχετε το
κινητό μαζί σας. Το Watch GT 2 Pro έχει δόνηση
και σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, με
δυνατότητα απόρριψής τους. Μπορείτε, φυσικά,
να δείτε SMS, emails και λοιπά notifications
ενώ η μεγάλη ποικιλία watchfaces (και η δυνατότητα παραμετροποίησής τους) θα σας ικανοποιήσει. Οι ενσωματωμένες λειτουργίες
είναι πολλές και περιλαμβάνουν χρονόμετρο,
αντίστροφη μέτρηση, βαρόμετρο, υψόμετρο,
πυξίδα, ξυπνητήρι κ.λπ. Στο πίσω μέρος του
υπάρχει οπτικός αισθητήρας καρδιακών παλμών (TruSeen) που λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά και μπορεί να ανιχνεύει τους παλμούς
σας 24/7. Επιπλέον, υποστηρίζεται η μέτρηση

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

POINT

HUAWEI FREEBUDS PRO
 Χάρη στη συνδεσιμότητα Bluetooth 5.1 που
διαθέτει, αλλά και τα 4GB αποθηκευτικού χώρου, το
Huawei Watch GT 2 Pro συνδυάζεται ιδανικά με τα
Freebuds Pro για να ακούτε μουσική ενώ αθλείστε,
χωρίς να έχετε μαζί σας το smartphone σας!

Δυνατότητες

Τόσο σαν smartwatch όσο και σαν
fitness tracker, το Huawei GT 2 Pro είναι εξαιρετικό, συνεπικουρούμενο από
το ενσωματωμένο GPS και το ηχείο για
κλήσεις που διαθέτει.
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του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (SpO2), η
παρακολούθηση του ύπνου σας (TruSleep)
αλλά και η ανίχνευση του stress σας (TruRelax),
ενώ μπορεί να σας καθοδηγήσει σε ασκήσεις
αναπνοών ώστε να χαλαρώνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Fitness tracking
Από πλευράς fitness tracking, το Watch GT
2 Pro είναι συμβατό με πολλά αθλήματα, συμπεριλαμβανομένων υπαίθριων αθλημάτων
(τρέξιμο, βάδισμα, αναρρίχηση, πεζοπορία,
ποδηλασία, ποδηλασία σε ανώμαλο έδαφος,
κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα, τρίαθλο
κ.λπ.) και αθλημάτων εσωτερικού χώρου (βάδισμα, τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση σε
πισίνα, ελεύθερη προπόνηση, ελλειπτικό όργανο, όργανο κωπηλασίας κ.λπ.). Ακόμα και
επαγγελματίες αθλητές μπορούν να καλύψουν
τις ανάγκες τους με το μοντέλο αυτό, καθώς
παρακολουθεί και αναλύει 190 διαφορετικούς
τύπους δεδομένων.
To ρολόι, επιπλέον, υποστηρίζει 100+ προσαρμοσμένα προγράμματα άθλησης, τα οποία
καλύπτουν πολλές κατηγορίες αθλημάτων:
extreme σπορ, σπορ αναψυχής, γυμναστική,

θαλάσσια σπορ, αθλήματα με μπάλα, χειμερινά
σπορ. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας το
GT 2 Pro καταγράφει δεδομένα όπως διάρκεια,
θερμίδες, καρδιακούς σφυγμούς, πρόοδο άσκησης, αποθεραπεία κ.α. και στο τέλος της
προπόνησης παραδίδει στον χρήστη χρήσιμες
πληροφορίες αλλά και ένα γράφημα με όλες
τις πληροφορίες.
Tο σημαντικότερο, όμως, είναι το ενσωματωμένο GPS/GLONASS το οποίο σημαίνει πως
μπορείτε να πάτε για τρέξιμο, περπάτημα, ποδηλασία, αναρρίχηση κ.λπ. χωρίς να χρειάζεστε
το smartphone σας για να καταγράφει τη διαδρομή σας και λεπτομέρειες για την απόσταση,
το υψόμετρο κ.λπ. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε
τη διαδρομή που έχετε ακολουθήσει και να
βρείτε εύκολα το δρόμο της επιστροφής, αν
χαθείτε τρέχοντας στην εξοχή.

03

Το ηχείο επιτρέπει τόσο το να
δέχεστε κλήσεις και να συνομιλείτε
μέσω του ρολογιού, χωρίς να
αγγίξετε το κινητό σας, όσο και
φωνητικές ειδοποιήσεις κατά την
άθληση!

Χάρη στο GPS μπορείτε ακόμα και
να δείτε τη διαδρομή που έχετε
ακολουθήσει και να βρείτε εύκολα
το δρόμο της επιστροφής!

Πρακτικά μπορείτε να περιμένετε
περίπου 7-8 ημέρες αυτονομίας
με αρκετά «βαριά» χρήση, με
καθημερινή άθληση 1 ώρας!

Συμπέρασμα
Το Huawei Watch GT 2 Pro είναι εξαιρετικό
σαν fitness tracker και smartwatch ενώ παράλληλα είναι premium και μπορεί άνετα να
χρησιμοποιηθεί και σε «επίσημες» περιστάσεις,
χάρη στο σχεδιασμό του και τα 200+ διαθέσιμα
watchfaces που του δίνουν ένα άλλο «αέρα».
Συστήνεται ανεπιφύλακτα!
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Το Huawei Watch GT 2 Pro θα γίνει «ένα»
με το χέρι σας σε κάθε περίσταση, από ένα
επίσημο δείπνο μέχρι μια σκληρή προπόνηση
σε «σκληρές» συνθήκες!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9/10

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

SAMSUNG
GALAXY TAB S7+

ΟΘΟΝΗ
12,4” Super AMOLED
1752x2800 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 865+
CAMERA
13+5MP dual camera, 8MP
selfie camera
RAM
6-8GB RAM
STORAGE
128-256-512GB UFS 3.0
OS
Android 10
TIMH
€939

ν και η αγορά των tablet έχει μεταβληθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια και οι κατασκευαστές που ασχολούνταν
ενεργά με τη συγκεκριμένη
κατηγορία προϊόντων έχουν μειωθεί αισθητά, ωστόσο η Samsung εξακολουθεί να παίζει
πολύ δυνατά σε αυτή. Για αυτό και η γκάμα
των Android tablet της κορεατικής εταιρείας
εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα μοντέλα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Τα
Galaxy Tab S7 και S7+ που έκαναν το ντεμπούτο
τους τον περασμένο Αύγουστο μαζί με το νέο
Note στο event της Samsung επιχειρούν να κα-

Α

STRONG

ταστήσουν τη Samsung κυρίαρχη στο παιχνίδι
των ultra-premium tablet και πράγματι το S7+
που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από
κοντά έχει πολλά από τα στοιχεία που χρειάζεται
ένα ultra high-end tablet για να πατήσει στην
κορυφή…

Κατασκευή και εμφάνιση
Βγάζοντας το Tab S7+ από τη μάλλον λιτή συσκευασία του, η ματιά αμέσως πέφτει απευθείας
στο απίστευτα λεπτό και κομψό design, το οποίο
προχωράει ένα βήμα παραπέρα την έννοια του
«εκλεπτυσμένου». Με βάρος στα 575 γραμμάρια και πάχος μόλις στα 5.7mm, το S7+ είναι

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

POINT

SAMSUNG GALAXY WATCH 3
 Το νέο smartwatch της Samsung είναι στην
«αιχμή» της τεχνολογίας και συμπληρώνει ιδανικά το
οικοσύστημα των συσκευών σας, μαζί με ένα Galaxy
S ή Note smartphone και το Tab S7+!

Παραγωγικότητα

Η σειρά Galaxy Tab είναι συνώνυμη της
παραγωγικότητας και το Tab S7+ είναι,
για ακόμα μία φορά, το απόλυτο «όπλο»
του επαγγελματία και ιδανικός σύντροφος μιας ικανότατης συσκευής.
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εξαιρετικά λεπτό και πραγματικά οι διαστάσεις
του εντυπωσιάζουν, αν και λόγω του πραγματικά τεράστιου display (στις 12.4 ίντσες) είναι
δύσκολο να το κρατήσεις για μεγάλο χρονικό
διάστημα και είναι εμφανές ότι η κορεατική
εταιρεία προόρισε τη συγκεκριμένη έκδοση
για να παραμένει «stationary» με τη συνοδεία
κάποιου πληκτρολογίου.
Για ποιότητα κατασκευής, φυσικά είναι αυτό
που θα περιμέναμε για μία ακόμη φορά από
τη Samsung, η οποία μας έχει συνηθίσει σε συσκευές που το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα
είναι η αντοχή και η στιβαρότητα. Γι’ αυτό και
το frame από αλουμίνιο που καλύπτει το S7+
τόσο στο back cover όσο και στο μπροστινό
τμήμα του, απλώς επιβεβαιώνει την πρόθεση
της κορεατικής εταιρείας να μην συμβιβαστεί με
ένα tablet που να μην μπορεί να αντέξει στις…
κακοτυχίες.
Από την πρόταση της Samsung δεν λείπουν τα
«παραδοσιακά» physical buttons (power-Bixby
και volume up/down), ενώ αξίζει να σημειωθεί
ότι το κλασικό audio jack των 3.5mm λάμπει
δια της απουσίας του. Επιπλέον, το Tab S7+ διαθέτει fingerprint scanner κάτω από το display
(που αποκρίνεται ταχύτατα), αλλά και μια ειδική
διακριτή περιοχή στο πίσω τμήμα στο οποίο
ακουμπάει και φορτίζει ασύρματα το πενάκι
(Stylus). Στις μεγάλες πλευρές του Tab S7+ φιλοξενούνται 4 ηχεία από την AKG, τα οποία
εννοείται ότι εκτοξεύουν την ακουστική εμπειρία
που προσφέρει η συσκευή της Samsung. Σε ότι
έχει να κάνει με τα χρώματα που είναι διαθέσιμα, το Tab S7+ έρχεται σε τρεις εκδόσεις: Mystic
Black, Mystic Bronze και Mystic Silver.

Hardware, software
και δυνατότητες
Αν και το Tab S7+ παίρνει άριστα στον τομέα
της εξωτερικής εμφάνισης, είναι το display και
ο «εσωτερικός» του κόσμος που το κάνουν
να ξεχωρίζει. Πιο συγκεκριμένα, στην ακριβή
(μεγάλη) plus έκδοση έχουμε μια οθόνη στις
12.4 ίντσες, με ανάλυση στα 1752x2800 (266
πυκνότητα pixels) και 16:10 aspect ratio. Τα ελάχιστα bezels όχι μόνο «φωνάζουν» τον premium
χαρακτήρα της συσκευής, αλλά παράλληλα
επιτρέπουν πολύ μεγαλύτερη θέαση, ενώ το
συνολικό screen-to-body ratio ανέρχεται στο
84.6%. Εκεί βέβαια που το Tab S7+ απέχει έτη
φωτός από τον ανταγωνισμό είναι στην τεχνολογία του display του, καθώς το Super AMOLED
panel, χαρίζει ολοζώντανα μαύρα και λευκά,
χωρίς bleeding, πράγμα που σημαίνει ασύγκριτα
ρεαλιστικό χρωματικό αποτέλεσμα. Το κερασάκι
βέβαια στην τούρτα σε ότι έχει να κάνει με την οθόνη του high-end tablet της Samsung δεν είναι
άλλο από τον ρυθμό ανανέωσης (refresh rate), ο
οποίος ανέρχεται στα 120Hz. Ενεργοποιώντας το
refresh rate στα 120Hz πραγματικά θα γνωρίσετε
έναν άλλον… κόσμο. Η κύλιση είναι πολύ πιο
ομαλή, ενώ η κίνηση των προβαλλόμενων αντικειμένων είναι super smooth! Η δε υποστήριξη
του HDR10+ φέρνει το Tab S7+ ένα βήμα πιο
κοντά στον απόλυτο ρεαλισμό, με τα επίπεδα
της φωτεινότητας να εκτοξεύονται. Τρέξτε Netflix,
YouTube και mobile games και θα διαπιστώσετε
πολύ εύκολα ότι το Tab S7+ είναι πολύ πιο πάνω
από το μέσο όρο.
Προχωρώντας στα υπόλοιπα tech specs και ρίχνοντας μια καλύτερη ματιά στα ενδότερα, εδώ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

03
25 KT ΝΟΕ 2020

Εκεί που το Tab S7+ απέχει έτη
φωτός από τον ανταγωνισμό είναι
στον τομέα του display, με το
τεράστιο Super AMOLED panel με
120Hz refresh rate!

Στον τομέα του connectivity βέβαια
δεν θα δυσαρεστηθείτε ποτέ, καθώς
το high-end tablet της Samsung
υποστηρίζει... τα πάντα!

H μπαταρία με χωρητικότητα στα
10.090mAh προσφέρει περίπου 13
με 14 ώρες streaming ψυχαγωγικού
περιεχομένου!

REVIEW

ΤΟ ΑΠΌΛΥΤΟ

ΕΡΓΑΛΕΊΟ
ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ!

STRONG

δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλά «δυνατό»
tablet, αλλά με ένα μικρό… κτήνος υπολογιστικής ισχύος, το οποίο αν μη τι άλλο τοποθετεί
πολύ ψηλά τον πήχη. Άλλωστε, για να μπορέσει να «σηκώσει» τα προαναφερθέντα καλούδια του display, χρειάζεται ένα ισχυρό chipset
και η Samsung όπως μπορείτε να φανταστείτε
δεν έκανε καμία υποχώρηση, επιλέγοντας ένα
Snapdragon 865+ Octa-core SoC, μαζί με 6GB
ή 8GB μνήμης RAM (ανάλογα με την έκδοση). Όπως αντιλαμβάνεστε, το εν λόγω tech
configuration μπορεί να τρέξει τα πάντα και δεν
υπάρχει πραγματικά τίποτα που να μπορεί να το
γονατίσει. Ακόμη και τα πιο απαιτητικά games
τρέχουν σφαίρα, τα επαγγελματικά apps τα έχει
για… πλάκα, ενώ μάλιστα μπορείτε να παρακολουθήσετε με άνεση videos από το YouTube
στα 1440p. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν

υπάρχει κάτι που θα κάνει το S7+ να εμφανίσει
συμπτώματα lag, ενώ να είστε σίγουροι ότι μπορεί να παράγει το ίδιο κορυφαίο αποτέλεσμα
και για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια.
Όσον αφορά στο διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο, το Tab S7+ προσφέρει 128GB (6GB RAM),
256GB ή 512GB (8GB RAM) ανάλογα με την
έκδοση, ωστόσο εάν σας φαίνεται ότι δεν σας
καλύπτουν υπάρχει και η λύση της microSDXC
(με χωρητικότητα που μπορεί να φτάνει το 1TB).
Και στον τομέα του connectivity βέβαια δεν
θα δυσαρεστηθείτε ποτέ, καθώς το high-end
tablet της υποστηρίζει Wi-Fi 801.11 a/b/g/n/
ac και Wi-Fi 6 για ασύλληπτη ταχύτητα, αλλά και dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot και
Bluetooth 5.0, A2DP, LE ενώ φυσικά υποστηρίζει και λειτουργίες GPS (A-GPS / GLONASS /
BDS / GALILEO). Επιπλέον, το Tab S7+ έρχεται

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

POINT

SAMSUNG GALAXY BUDS PLUS
 Τα true wireless ακουστικά της Samsung
προσφέρουν noise cancellation και θα σας
«ταξιδέψουν» με τον ήχο που προσφέρουν, μακριά
από το «θόρυβο» του περιβάλλοντος!

Αυτονομία

Η μπαταρία με χωρητικότητα πάνω από
10.000mAh εξασφαλίζει πως το Tab S7+
δε θα σας «εγκαταλείψει» ποτέ κατά τη
διάρκεια μιας απαιτητικής ημέρας!
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σε εκδόσεις 4G και 5G, ενώ φυσικά το Android
10 δεν θα μπορούσε παρά να είναι το λειτουργικό που συνοδεύει την δυναμική πρόταση της
Samsung, μαζί με το One 2 UI, το οποίο κάνει
τα πράγματα ακόμη πιο ιδανικά, προσφέροντας
εξελιγμένα features όπως multi-active window,
ένα χρήσιμο navigation bar, αλλά και τη δυνατότητα για ταυτόχρονη λειτουργία 3 apps.

02

Κάμερα, ήχος, αυτονομία
Το Samsung Galaxy Tab S7+ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μικρό κέντρο επιχειρήσεων
και πραγματικά κάνει τα πάντα, αφού μπορεί
να υπερκαλύψει τους power users τόσο στα
επαγγελματικά όσο και στα ψυχαγωγικά tasks.
Και επειδή κάθε premium tablet της Samsung
διαθέτει και το… πενάκι του, το Tab S7+ έρχεται
με το S Pen, το οποίο αν μη τι άλλο θα σας λύσει τα χέρια. Η απόκριση του είναι φανταστική
(ειδικότερα εάν «παίξετε» μαζί του στα 120Hz),
ενώ είναι και ταχύτατο. Με το S Pen μπορείτε να πραγματοποιήσετε εύκολη επεξεργασία
σελίδων και διαχείριση φακέλων, να συνδυάσετε χειρόγραφα αλλά και να ζωγραφίσετε, να
ενεργοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε εφαρμογές και φυσικά να δημιουργήσετε γρήγορες
ψηφιακές σημειώσεις. Σε γενικές γραμμές, η
ύπαρξη του S Pen πρόκειται για μια πρόταση
που θα απογειώσει τη συνολική εμπειρία που
προσφέρει η πρόταση της Samsung. Επιπλέον,
το Tab S7+ υποστηρίζει και τη λειτουργία DeX
που ουσιαστικά σας επιτρέπει να σετάρετε το
tablet σας με τέτοιο τρόπο που να θυμίζει ένα
Mac ή Windows 10 PC (μόνο που το λειτουργικό του εννοείται ότι είναι το Android). Όπως
αναφέραμε και πιο πριν, ένα ΒΤ keyboard και έτοιμο το… «mini-PC» σε «light έκδοση» πάντα.
Παράλληλα, το S7+ διαθέτει dual cameras στο
πίσω τμήμα του, όπου ο main camera sensor
των 26mm προσφέρει 13MP και f/2.0 διάφραγμα, ενώ παράλληλα συνοδεύεται από ένα
Ultra-Wide Sensor των 5MP (f/2.2). H selfie
cam των 8MP (f/2.0) που είναι τοποθετημένη

σε είναι σίγουρα ότι πρέπει για video calls και
teleconferencing που όλοι γνωρίζουμε πόσο
σημαντικά στην τωρινή εποχή της τηλεργασίας
που τα meetings και η παρουσιάσεις εξ’ αποστάσεως είναι καθημερινότητα. Όσον αφορά
το video recording σαφώς και δεν θα απογοητευθείτε, καθώς το Tab S7+ μπορεί να τραβήξει
στα 4Κ με 30 fps. Φυσικά, οι κάμερες του δεν
μπορούν να προσφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα
όπως ένα smartphone που διαθέτει triple και
quad camera setup, παρόλα αυτά τη δουλειά
σας θα την κάνετε και με το παραπάνω.
Κλείνοντας, δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε και στην αυτονομία της συσκευής, καθώς
η μπαταρία με χωρητικότητα στα 10.090mAh
προσφέρει περίπου 13 με 14 ώρες streaming
ψυχαγωγικού περιεχομένου, ενώ ο χρήσιμος
fast-charger φορτιστής των 45W μπορεί να
πραγματοποιήσει μια πλήρη φόρτιση μέσα σε
μόλις 87 λεπτά.

OΘΟΝΗ
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Η υποστήριξη του HDR10+ φέρνει
το Tab S7+ ένα βήμα πιο κοντά στον
απόλυτο ρεαλισμό, με τα επίπεδα
της φωτεινότητας να εκτοξεύονται.

Στις μεγάλες πλευρές του Tab S7+
φιλοξενούνται 4 ηχεία από την AKG,
τα οποία εκτοξεύουν την ακουστική
εμπειρία που προσφέρει η συσκευή
της Samsung!

Συμπέρασμα
Αν και η τιμή του Galaxy Tab S7+ είναι ομολογουμένως «τσιμπημένη», καθώς ξεπερνάει τα
900 ευρώ, παρόλα αυτά είναι ένα tablet που
προσφέρει πολλά περισσότερα από το μέσο
όρο. Με εντυπωσιακά και unique χαρακτηριστικα, εξελιγμένες δυνατότητες και φυσικά
τεράστια ευελιξία και ευχρηστία αποτελεί μια
άκρως δυναμική πρόταση, η οποία είνια σχεδιασμένη για να κλέβει τις εντυπώσεις!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Επιπλέον, το Tab S7+ υποστηρίζει και
τη λειτουργία DeX που ουσιαστικά
σας επιτρέπει να σετάρετε το tablet
σας με τέτοιο τρόπο που να θυμίζει
ένα Mac ή Windows 10 PC!
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

FINAL
VERDICT

Το Samsung Galaxy Tab S7+ είναι ο καλύτερος «σύντροφος» του επαγγελματία!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
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HOW TO

1. Χρησιμοποιήστε το AppGallery

2. Εγκαταστήστε το Petal Search

Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο AppGallery και να
ψάξετε την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει. Είναι προεγκατεστημένο σε
όλα τα Huawei κινητά. Εάν δεν την βρείτε, τότε μπορείτε να καταφύγετε
στη λύση του MoreApps που ίσως σας «λύσει» τα χέρια!

Με μια απλή αναζήτηση θα βρείτε το Petal Search στο AppGallery, τότε
το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το εγκαταστήσετε. Πατήστε το κουμπί
για να το κατεβάσετε και απλώς περιμένετε, σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι
έτοιμο για χρήση!.

HOW TO Huawei Petal Search

3. Αναζητήστε το app που σας ενδιαφέρει

4. Επιλέξτε την «πηγή» εγκατάστασης

Πλέον, έχετε «τρέξει» το Petal Search και βλέπετε όλες τις εφαρμογές
που έχει διαθέσιμες. Μπορείτε στη μπάρα αναζήτησης να ψάξετε για το
app που σας ενδιαφέρει και ίσως δεν υπάρχει στο AppGallery. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που θα κάνατε σε οποιοδήποτε app store.

Το Petal Search ουσιαστικά είναι μια «μηχανή αναζήτησης» apps.
Σας δίνει την επιλογή να κατεβάσετε το app που ψάχνετε είτε από το
AppGallery, είτε από κάποια web τοποθεσία, είτε από «τρίτο» app
store. Απλώς επιλέξτε την πηγή που προτιμάτε.
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5. Εγκαταστήστε το 3rd party app store

6. Δώστε τα απαραίτητα permissions

Προαιρετικά, αν επιλέξετε ένα 3rd party app store για το κατέβασμα
της εφαρμογής (π.χ. το APKPure), θα πρέπει να κατεβάσετε αντίστοιχα το app store στο κινητό σας, όπως θα κατεβάζατε οποιοδήποτε
άλλο app.

Θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε στη συσκευή να κατεβάσει εφαρμογές
από «τρίτες» πηγές, κάτι που μπορείτε να κάνετε στις ρυθμίσεις, στα
permissions, μέσω του menu apps, αν δε σας οδηγήσει αυτόματα
εκεί η εγκατάσταση του APKPure, για παράδειγμα.

Tα νέα Huawei διαθέτουν Android λειτουργικό με τα HMS (Huawei Mobile Services). Αυτό, πρακτικά, σημαίνει
πως δε διαθέτουν προεγκατεστημένες τις εφαρμογές και υπηρεσίες της Google ενώ ορισμένα δημοφιλή
apps δεν είναι ακόμα διαθέσιμα στο AppGallery store της εταιρείας. Όμως, υπάρχει λύση, το Petal Search!

7. Εγκαταστήστε την εφαρμογή

8. Ανανεώνετε τις εφαρμογές σας

Πλέον μπορείτε να επιστρέψετε στο βήμα [4] και να επιλέξετε την
εγκατάσταση της εφαρμογής από το APKPure, αν αυτό θέλατε. Απλά
πατήστε στο πράσινο εικονίδιο και τα υπόλοιπα είναι μια πανεύκολη
διαδικασία. Υπενθυμίζουμε πως το APKPure δε σχετίζεται με το επίσημο store της Huawei, αλλά είναι γενικά αξιόπιστο.

Να θυμάστε πως οι εφαρμογές που κατεβάζετε από οπουδήποτε
αλλού εκτός του AppGallery, δεν ανανεώνονται αυτόματα όταν κυκλοφορεί κάποιο update. Έτσι, θα πρέπει να ελέγχετε αν υπάρχουν
ενημερώσεις ανά τακτά διαστήματα (π.χ. μια φορά το μήνα) και να
εκκινείτε εσείς αυτές τις διαδικασίες ενημερώσεων, αν το θέλετε.
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USER GUIDE

Best media player apps
Το smartphone μας είναι πάνω απ΄όλα, πλέον, μια πρώτης τάξεως
multimedia συσκευή και δεν είναι λίγοι οι χρήστες που βλέπουν αρκετές
ώρες video ή ταινίες σε εβδομαδιαία βάση, ή απολαμβάνουν τη μουσική
τους μέσω αυτού. Ένας ισχυρός media player μπορεί να δώσει τρομερές
δυνατότητες στο smartphone σας οπότε… ιδού οι καλύτεροι!

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

BSPlayer

VLC Player

€4,99

€Δωρεάν

Η εφαρμογή ξεχωρίζει για
την αξιοπιστία της εδώ
και χρόνια. Βασίζεται σε
hardware επιτάχυνση για
συσκευές με έως και 8
πυρήνες, ενώ παράλληλα
υποστηρίζει τα πιο δημοφιλή αρχεία multimedia.
Επιπλέον, η δωρεάν του έκδοση (υπάρχει και τέτοια), προσφέρει τα
περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της επί πληρωμή. Μπορείτε να
βλέπετε video ταυτόχρονα με κάποια άλλη εργασία, καθώς υπάρχει η
δυνατότητα προβολής σε popup video, ενώ υποστηρίζεται φυσικά και
η εισαγωγή διάφορων audio streams αλλά και αρχείων υποτίτλων.
Μάλιστα, αν είστε online, μπορείτε να αναζητήσετε υπότιτλους και στο
διαδίκτυο αυτόματα! Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε videos από
συμπιεσμένα RAR αρχεία αλλά και από… USB stick.

Πασίγνωστο κυρίως από την
εφαρμογή για Windows, το
VLC μεταφέρθηκε τόσο στο
Android όσο και στο iOS
λειτουργικό, με ανάμεικτα
συναισθήματα. Υποστηρίζει
hardware decoding, υπότιτλους, πληθώρα από αρχεία
ήχου/video, αλλά δεν εντυπωσιάζει τόσο σε θέματα σταθερότητας/αξιοπιστίας. Μπορεί να αναπαράγει τοπικά αρχεία, online streams αλλά και
ISOs κατευθείαν από DVD. Υποστηρίζει MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC,
TS, M2TS, Wv και AAC αρχεία, αλλά και υπότιτλους. Μπορείτε επίσης
να κάνετε browse τα media αρχεία σας μέσα από την ίδια την εφαρμογή,
εύκολα και γρήγορα, να ρυθμίσετε το aspect ratio αλλά και να ελέγξετε
τα βασικά (π.χ. ένταση, φωτεινότητα, rewind/forward) με gestures/swipes
στην οθόνη.

MX Player Pro

KMPLayer

(€6,20)

€Δωρεάν

Μοιράζεται πολλά κοινά με την εφαρμογή
BSPlayer, έτσι εκμεταλλεύεται την ισχύ 8πύρηνων συσκευών, έχει
βελτιωμένο, αναβαθμισμένο UI, υποστήριξη
για υπότιτλους στα Ελληνικά, δυνατότητα Kid
Lock για να απολαμβάνουν τα παιδιά σας videos, χωρίς να καταστρέψουν
το κινητό και άλλα πολλά features. Υποστηρίζει multi-core decoding και
έτσι μπορεί να εκμεταλλευθεί τους τετραπύρηνους/οκταπύρηνους/δεκαπύρηνους επεξεργαστές των σύγχρονων smartphones, ενώ ένα βασικό
χαρακτηριστικό του είναι η εύκολη διαχείριση των υποτίτλων.

Αποτελεί μία αξιόπιστη εναλλακτική του stock media player
που διαθέτει το iOS, με πάνω
από 300 εκατομμύρια λήψεις
και αρκετά ευρηματικό UI. Επιτρέπει την άμεση μεταφορά
videos από το PC στο κινητό μέσω iTunes, ενώ είναι δυνατό και
το streaming δεδομένων προς τη συσκευή σας. Υποστηρίζει floating video
σε παράθυρο ώστε να βλέπετε και ταυτόχρονα να εκτελείτε κάποια άλλη
εφαρμογή, πλήρη έλεγχο και συγχρονισμό υποτίτλων, αλλά και έλεγχο με
το ένα δάκτυλο για αναπαραγωγή, ένταση και φωτεινότητα. Η εφαρμογή υποστηρίζει και αναπαραγωγή αρχείων από το cloud, συγκεκριμένα το Google
Drive. Επίσης υπάρχει και η έκδοση KMPlayer VR, με προφανή σκοπό…
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mVideoPlayer

Wondershare Player

(€2,90)

€Δωρεάν

Είναι με διαφορά ο πιο καλοσχεδιασμένος media player
της αγοράς, με πλήρη συμβατότητα για υπότιτλους, δημιουργία playlists, την αποθήκευση Bookmarks για να συνεχίζετε την αναπαραγωγή από εκεί που σταματήσατε. Έχει
καλοσχεδιασμένο interface
και έναν έξυπνο browser για
τα media αρχεία σας που ξεχωρίζει τις ταινίες από τις σειρές και τα
υπόλοιπα videos. Κατεβάζει αυτόματα artwork και πληροφορίες για
τις ταινίες σας ενώ υποστηρίζει πολλά αρχεία υποτίτλων. Ενσωματώνει
αναζήτηση για υπότιτλους από το OpenSubtitles.org και σε γενικές
γραμμές είναι από τους πλέον παραμετροποιήσιμους players.

Είναι η μόνη εφαρμογή που ενσωματώνει λειτουργία «αναζήτησης»
online videos, ενώ παράλληλα
υποστηρίζει UPnP και DLNA τεχνολογίες, πληθώρα από codecs,
streaming video υπηρεσίες και
-ευτυχώς- υπότιτλους για να απολαμβάνετε πλήρως τις ταινίες ή τις
σειρές που «κατεβάζετε» στο κινητό! Επίσης, δε χρειάζεται να ανησυχείτε για το αν αφήσετε κάποιο video «στη
μέση» καθώς μπορείτε να το αποθηκεύσετε για θέαση αργότερα, ακόμη
και αν βρεθείτε κάπου χωρίς σύνδεση internet. Επίσης μπορείτε εύκολα να
μοιραστείτε αρχεία από άλλες συσκευές και πλατφόρμες, κυρίως το PC σας,
με το Wondershare στο κινητο, μέσω Wi-Fi transfer. Υποστηρίζει πολλούς
τύπους αρχείων αλλά και video streams.

OPlayer

Infuse 5

(€2,50)

€Δωρεάν

Ο OPlayer θεωρείται δικαίως ένας από
τους καλύτερους,
αν όχι ο καλύτερος
media player για το
iOS. Μπορεί να παίξει
videos σε παράθυρο, σας επιτρέπει να
τα προστατεύσετε με
password ώστε να μη
τα δεί κανείς άλλος και
έχει default MP4/MP3 decoding, οπότε καταναλώνει λιγότερη μπαταρία
κατά τη λειτουργία του. Μπορεί επίσης να ανοίξει αρχεία κειμένου και
άλλα (TXT, WORD, EXCEL, PPT, PDF κ.λπ.) ενώ διαθέτει ακόμη και ενσωματωμένο web browser για να βρίσκετε τα media που σας ενδιαφέρουν!

Ο Infuse 5 υποστηρίζει MKV,
AVI, MP4, WMV, και πολλούς
ακόμη τύπους αρχείων ενώ
μπορεί να αναζητήσει και να
κατεβάσει αυτόματα υπότιτλους μέσω διαδικτύου, για τις
ταινείς και τις σειρές σας. Χαρακτηρίζεται από τον εξαιρετικό
σχεδιασμό του και υποστηρίζει
FTP sharing αρχείων ενώ ο έλεγχος κατά την αναπαραγωγή γίνεται εύκολα με gestures.
Υπάρχει και η Pro έκδοση με
πολλές περισσότερες λειτουργίες για τους απαιτητικούς!

Video Player All Format

321 Media Player

€Δωρεάν
Ο player αυτός με το… περίεργο όνομα έχει κερδίσει τις καρδιές των χρηστών και όχι
άδικα! Υποστηρίζει όλα τα video formats
αλλά και 4K video αρχεία, τα οποία εμφανίζονται όλο και συχνότερα ενώ υπάρχουν
smartphones με υπερ-υψηλή ανάλυση που
μπορούν να τα προβάλλουν όπως τους
αξίζει. Φυσικά έχει hardware acceleration
και ένα προσωπικό Φάκελο που μπορεί να
δεχθεί όσα αρχεία θέλετε να κρατήσετε κρυφά. Μπορείτε να κάνετε πολλές ρυθμίσεις σε
ήχο, εικόνα και υπότιτλος ενώ διαθέτει μια
έξυπνη βιβλιοθήκη αλλά και… night mode
για ξεκούραστη θέαση στο σκοτάδι.

€Δωρεάν
Ένας… τίμιος video
player για Android
που υποστηρίζει έως και 4K ανάλυση,
αλλά και πάρα πολλά formats audio/
video. Έχει απλό και
λιτό interface χωρίς
πολυπλοκότητες,
μπορείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστά τον
ήχο μέσω του equalizer, αλλά και να δείτε οργανωμένα τα media σας στη
σχετική βιβλιοθήκη. Ίσως δεν είναι ο player με τα περισσότερα features,
αλλά θα κάνει τη «δουλειά» άψογα.
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GREEK EVENTS

Το πρώτο Future Ready κατάστημα της
Vodafone άνοιξε στην Ελλάδα

Η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στα προϊόντα
τεχνολογίας και οι ολοένα και περισσότερες online αγορές μετασχηματίζουν τον κλάδο της λιανικής και στις τηλεπικοινωνίες. Τα νέα αυτά δεδομένα στο retail εξυπηρετεί το κατάστημα της
Vodafone Ελλάδος στο The Mall Athens.

σουάρ τελευταίας τεχνολογίας, όπου πρωταγωνιστούν οι ναυαρχίδες κορυφαίων κατασκευαστών, τα καινοτόμα προϊόντα και
η διαδραστική γνώση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Το περιεχόμενο και η θεματολογία του, που προβάλλεται στις οθόνες του,
θα ανανεώνεται.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το εν λόγω κατάστημα ανακαινίστηκε προκειμένου να αποτελέσει πιλότο για να εξαχθούν συμπεράσματα
που θα συμβάλουν στη τελική διαμόρφωση όλων των καταστημάτων του ομίλου Vodafone στην Ευρώπη. Πρόκειται δηλαδή για
το πρώτο Future Ready store στην Ευρώπη του ομίλου Vodafone.

Λειτουργεί κατά 100% με την υποστήριξη της ομάδας Ready, της
πιο καταρτισμένης ομάδας συμβούλων τεχνολογίας στην Ελλάδα, που είναι έτοιμη να προσφέρει μία ανώτερη εμπειρία εξυπηρέτησης και να βοηθήσει τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στη γνωριμία τους με την τεχνολογία.

Αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες φιλοδοξεί να πάει
τη λιανική στην επόμενη μέρα, με ένα χώρο όπου ο καταναλωτής
μπορεί να κατανοήσει το πως η τεχνολογία βελτιώνει την καθημερινότητά του, με τη βοήθεια των ειδικών της ομάδας Ready να
μάθει και να δοκιμάσει με τον δικό του ρυθμό, προϊόντα και λύσεις τελευταίας τεχνολογίας προσεκτικά επιλεγμένα και σχεδιασμένα, αλλά και να συνεχίσει την εμπειρία του που ξεκίνησε από
το online κατάστημα σε έναν φυσικό χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ψηφιακό. Το Future Ready κατάστημα διαθέτει μία ξεχωριστή τεχνολογική εμπειρία, με ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, οργανωμένο σε θεματικές ενότητες, με συσκευές και αξε-

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να παρακολουθήσουν δωρεάν μια σειρά από εκπαιδευτικές ενότητες που θα
πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα γύρω από την
τεχνολογία. Οι ενότητες αυτές θα είναι διαθέσιμες προς όλους,
ανεξαρτήτως αν είναι πελάτες Vodafone ή όχι, θα πραγματοποιούνται στον φυσικό χώρο του καταστήματος και θα είναι διαθέσιμες προς παρακολούθηση μέσα από τα ψηφιακά κανάλια της
Vodafone. Ακόμη, μέσω του virtual shop του Vodafone.gr, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να ξεναγηθούν και
να εξυπηρετηθούν εικονικά στο Future Ready κατάστημα δωρεάν, από όπου και αν βρίσκονται.
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9o e-Business & Social Media World

Το τριήμερο 9ο e-Business & Social Media World ήταν λίγο διαφορετικό από
τα άλλα, αφού και εμείς προσαρμοστήκαμε στις συνθήκες με ένα Phygital
Event στο οποίο μάθαμε για τις στρατηγικές που ακολούθησαν οι εταιρείες
και τα agencies, προκειμένου να περάσουν τα μηνύματά τους την περίοδο
της πανδημίας, σημαντικά case studies επιχειρήσεων που ξεχώρισαν για την
καινοτομία και την εφευρετικότητά τους, τα νέα κανάλια τα οποία δημιουργήθηκαν ή αξιοποιήθηκαν, τις αλλαγές στο e-commerce, αλλά και τι είναι
αυτό που θα ακολουθήσει, ώστε να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να έχουν
την επιθυμητή αναγνωρισιμότητα και τις ανάλογες πωλήσεις.
Το συνέδριο, το οποίο χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν online, εστίασε στις
μεγάλες αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία, εντείνοντας το ρυθμό ανάπτυξης στην αγορά του e-Commerce, των Social Media και του Ψηφιακού
Marketing και προλειαίνοντας το έδαφος για την έλευση στην Ελλάδα των
νέων τάσεων, εφαρμογών και Τεχνολογιών, όπως το mobile Commerce, η
Artificial Intelligence και το 5G που οδηγούν στην επανεξέταση όλων των
βασικών αρχών του marketing.
Πόσες από αυτές τις αλλαγές ήρθαν για να μείνουν; Τί μαθήματα πήραμε;
Πόσο έτοιμη είναι η αγορά για ένα νέο κύμα; Θα προσαρμοστούν τα brands
στη νέα κανονικότητα και τις μεγάλες αλλαγές που προβάλλουν και τι είδους στρατηγικές θα πρέπει να χαράξουν και να ακολουθήσουν προκειμένου να περάσουν τα μηνύματά τους; Αυτά και άλλα κρίσιμα ερωτήματα απάντησαν οι συμμετέχοντες τις δύο πρώτες ημέρες ενώ την τρίτη παρουσιάστηκαν case studies επιχειρήσεων που ξεχώρισαν για την καινοτομία και
εφευρετικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα την πρώτη ημέρα (23/9) του 9ου
e- Business & Social Media World με τίτλο e-Business World και στην 1η Ενότητα (e-Commerce - Facing the Problem!) εξειδικευμένα στελέχη από όλους τους τομείς της αγοράς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου μίλησαν για τις
τρέχουσες εξελίξεις, τις νέες τάσεις, τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών, αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται, σε όλη την αλυσίδα που
σχετίζεται με το e-Commerce. H 2η ενότητα με τίτλο «The CEO Perceptive

- The Leaders View» ανέδειξε το μυστικό της επιτυχίας των leaders της αγοράς στη διάρκεια του lockdown ενώ στην 3η ενότητα «Data Analytics &
Marketing - The new consumer behaviour» περιγράφηκαν τρόποι επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού των βασικών αρχών marketing. H 4η ενότητα με τίτλο «Whats Next?» επιχείρησε να προβλέψει το επόμενο βήμα του e-shopping και να φωτίσει τις λύσεις και προκλήσεις για μια σειρά
hot θέματα όπως το logistics, οι μεταφορές, το last mile, το loyalty και η εμπειρία του αγοραστή.
Τη 2η ημέρα του συνεδρίου (24/09) με τίτλο Social Media World οι ομιλητές ξενάγησαν τους συμμετέχοντες στον νέο κόσμο των SOME υπό το πρίσμα του business μεταφέροντας know-how και χρήσιμα tips για την ορθή
στρατηγική επικοινωνίας αλλά και τα κατάλληλα μηνύματα που μπορεί να
χρησιμοποιήσει ένα brand. Στη 2η ενότητα παρουσιάστηκαν Case studies
πετυχημένων εκστρατειών ενώ στην 3η ενότητα έγινε αναλυτική αναφορά
στα Νέα κανάλια προβολής και την ανανεωμένη αξία του content προκειμένου τα brands να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Η 2η ημέρα ολοκληρώθηκε στην 4η ενότητά της με τίτλο «Η επόμενη μέρα» οπότε και επιχειρήθηκαν αξιόπιστες προσεγγίσεις του οφέλους που θα προκύψει από τις ανανεωμένες στρατηγικές marketing με στόχο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την επιτυχία των brands.
Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, Παρασκευή 25/09, πραγματοποιήθηκαν χρήσιμα Workshops για το e-Commerce και τα Social Media World όπου κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς μετέφεραν την εμπειρία τους και
πρότειναν τα βέλτιστα εργαλεία, τις κατάλληλες λύσεις και τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους που θα επιτρέψουν τις επιχειρήσεις να διακριθούν στη
νέα πραγματικότητα και να βρεθούν σε pole position την επόμενη ημέρα.
Δείτε videos, παρουσιάσεις, φωτογραφίες και το recap του συνεδρίου στο
www.e-businessworld.gr.
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Τελικά αυξάνεται η ασφάλεια των
δεδομένων μας στα smartphones ή όχι;

Μεγάλος όγκος προσωπικών μας δεδομένων είναι πλέον αποθηκευμένος στη συσκευή μας και διαρκώς
σε κίνδυνο να κλαπεί, να χαθεί, ακόμη και να… υποκλαπεί. Μπορεί τα βιομετρικά χαρακτηριστικά μας να
χρησιμοποιούνται σαν επιπλέον μέτρο ασφαλείας, εκτός των passwords, αλλά είμαστε διαρκώς online,
συνδεδεμένοι σε υπηρεσίες cloud που είναι εύκολο να υποστούν ένα “breach” και εν γένει βρισκόμαστε σε
κίνδυνο. Τελικά, νιώθουμε ασφαλείς;

Προσωπικά, όχι, δε νιώθω ασφαλής. Και

ασφάλεια ως απλοί πολίτες. Η απάντηση

υπάρχει πάντα το θέμα των online υπη-

η αλήθεια είναι πως κανείς μας δεν είναι

εδώ είναι περισσότερο περίπλοκη...

ρεσιών / εφαρμογών. Ξέρετε, αυτές που

ασφαλής. Απλώς δεν έχουμε πέσει θύμα

Χριστίνα Κιτσάτη

κακόβουλου χρήστη που θέλει να μας απο-

ζητούν συνέχεια άδεια για πρόσβαση σε κάμερα, μικρόφωνο και storage. Χωρίς αυτές,

σπάσει τα δεδομένα. Είναι πολύ πιο εύκολο

Δυστυχώς, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι

ένα smartphone ουσιαστικά δεν έχει λόγο

απ’ ό,τι νομίζουμε αλλά σπάνια θα αντιμε-

hackers συνήθως βρίσκονται ένα βήμα πιο

ύπαρξης, οπότε «δαγκώνουμε τη σφαίρα»

τωπίσουμε μια στοχευμένη απειλή, ωστόσο

μπροστά. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε

και επιλέγουμε αποδοχή. Ας μην κοροϊδευ-

θεωρώ πως μονάχα ένας πολύ «ψαγμένος»

«Τεχνοφοβικοί», αλλά μέχρι στιγμής έχει

όμαστε: τα δεδομένα σε μία συνδεδεμένη

χρήστης με εξειδικευμένες γνώστες πάνω

αποδειχθεί ότι όσο πιο πολύ στηρίζουμε

συσκευή, ή ακόμα χειρότερα «εκεί έξω»,

στο data security μπορεί πραγματικά να

την ασφάλεια των δεδομένων μας σε μία

στο cloud, είναι πάντα σε επισφαλή θέση

ασφαλίσει τη συσκευή του 100% από παρα-

mobile συσκευή, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος

για επίδοξους hackers. Ακόμα και ο GDPR

βιάσεις. Και η συντριπτική πλειονότητα των

τα συγκεκριμένα δεδομένα να πέσουν στα

έχει περισσότερο νομικό και λιγότερο τε-

χρηστών δεν έχει τις γνώσεις αυτές…

χέρια εκείνων που δεν πρέπει. Αυτό είναι

χνικό χαρακτήρα, προβλέποντας περισσό-

και το μεγάλο «στοίχημα» για τις εταιρείες

τερο κυρώσεις / αποζημιώσεις και λιγότερο

κατασκευής smartphones, όπου θα πρέπει

προληπτική προστασία. Φυσικά σε πιο

Η ερώτηση είναι αν αισθανόμαστε ασφα-

να βρουν τους τρόπους εκείνους που θα δι-

επισφαλή θέση βρίσκονται τα δεδομένα

λείς πλέον στα smartphones μας και η

ασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα μας

στο cloud, που είναι μαζικά αποθηκευμένα

αυθόρμητη απάντηση σ’ αυτό είναι... «όχι».

(σε οποιαδήποτε μορφή) θα είναι πάντοτε

σε δημοφιλείς πλατφόρμες, οι οποίες απο-

Βέβαια, μπορούμε να το σκεφτούμε και λίγο

προστατευμένα. Αναμφίβολα, χρειάζονται

τελούν συνήθεις στόχους. Το hacking στην

διαφορετικά. Ναι, αν κάποιος το «αποφασί-

περισσότερα βήματα για να μπορούμε να

ίδια τη συσκευή απαιτεί σε μεγάλο βαθμό

σει», μπορεί να έχει (ίσως εύκολα σε κάποιες

έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο!

άγνοια / απροσεξία από την πλευρά του

Δημήτρης Σκιάννης

περιπτώσεις) πρόσβαση στα δεδομένα μας.

Πέτρος Κυπραίος

χρήστη, έτσι η τοπική αποθήκευση είναι
προτιμότερη. Εν τέλει, όχι, δεν (πρέπει να)

Το θέμα είναι πόσο σημαντικά είναι, τελικά,
αυτά που «εκθέτουμε» από τον εαυτό μας

Αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν έχουμε

και πόσο εμμονικοί πρέπει να είμαστε με την

επαρκή προστασία σε επίπεδο συσκευής,
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νιώθουμε ασφαλείς, αλλά…

Δημήτρης Θωμαδάκης

ΚΩ∆.
ΚΩ∆.ΤΑΧ.:217064
ΤΑΧ.:7064
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Μάτια που δεν βλέπονται…
Χάνονται σιγά-σιγά οι παραδόσεις του λαού και του τόπου μας. Η κυβέρνηση -που
προφανώς σέβεται την υπογραφή της- έχει βαλθεί να ξεριζώσει αξίες και πρακτικές,
που για πολλές δεκαετίες είχαν παγιωθεί στη συλλογική συνείδηση των πολιτών.
Το νέο χτύπημα στο νεοελληνικό πολιτισμό έρχεται από το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και αφορά στη λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων, και πιο συγκεκριμένα τη διάθεση 1.100 ψηφιακών πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής στους υπαλλήλους του.
Με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υπογραφής, ο υπάλληλος της Δημόσιας Διοίκησης θα μπορεί να υπογράφει ψηφιακά έγγραφα χωρίς ο πολίτης να έχει κάνει τον
απαραίτητο -ως τώρα- αγώνα να αποκτήσει και να προσκομίσει τα έγγραφα αυτά
ενώπιον του γκισέ.
Έτσι, φαίνεται πως βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες που θα απολαύσουμε το
adventure game με τίτλο «βρες τον αρμόδιο», και τους απίστευτους ελιγμούς μέσα
στους διαδρόμους και τα κρυφά γραφεία των Δημοσίων υπηρεσιών, με βαθμό δυσκολίας τον οποίο θα ζήλευε ακόμη και το πιο σατανικά στημένο escape room.
Θα χάσουμε την απίστευτη έκρηξη ενδορφίνης, όταν αποκτούσαμε της πολυπόθητη
υπογραφή του αρμοδίου, ή σκληρές απογοητεύσεις όταν αποχωρούσαμε άπρακτοι,
νικημένοι από τη γραφειοκρατία, αλλά ακόμη πιο δυνατοί να αντιμετωπίσουμε τα
εμπόδια της ζωής. Την κατάσταση μέχρι τώρα την περιγράφει ο Αντώνης Αναπλιώτης
γλαφυρά στο ποίημά του «Γραφειοκρατία».
Τώρα το Υπουργείο στοχεύει εντός του έτους να διαθέσει 150.000 ψηφιακά πιστοποιητικά σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, ώστε να μειωθούν «δυστυχώς»
οι απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση μίας υπόθεσης. Με
τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των
διοικητικών διαδικασιών, γεγονός που συμβάλλει και στη μείωση του λειτουργικού
κόστους του Δημοσίου. Και το «χειρότερο», μειώνονται οι πιθανότητες φαινομένων
παράνομης συναλλαγής και διαφθοράς, καθώς η παροχή δημόσιας υπηρεσίας γίνεται
απομακρυσμένα και απρόσωπα. Κρίμα και πάλι κρίμα…
Β. Ξανθάκης
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ΑΚΡΩΣ

Το σύννεφο έφερε βροχή δεδομένων

Α

ναβαθμίζεται το G-Cloud με την ολοκλήρωση των
διαγωνιστικών διαδικασιών, και την υπογραφή συμβάσεων
για επέκταση της χωρητικότητας των υποδομών, όπου
αποθηκεύονται δεδομένα.
Η επέκταση είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς υλοποιείται η
στρατηγική συγκέντρωσης των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου
σε μία ενιαία δομή, υπό τη διαχείριση της ΓΓΠΣΔΔ. Επιπλέον τέθηκε σε
λειτουργία, σειρά νέων ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων.
Έτσι θα προστεθούν 240 ΤΒ αποθηκευτικού χώρου, με παράλληλη αύξηση
της υποδομής backup, κάτι που θα δώσει 30% επιπλέον ωφέλιμο χώρο.

Βελτιώνεται επίσης η ταχύτητα πρόσβασης, με ενσωμάτωση
περισσότερων γραμμών υψηλής ταχύτητας, ενώ για το TaxisNet φαίνεται
ότι τα κρασαρίσματα του συστήματος λόγω υπερφόρτωσης, σύντομα θα
αποτελούν παρελθόν.
Το σκεπτικό είναι το G-Cloud να γίνει η καρδιά των δεδομένων της
Δημόσιας Διοίκησης, προσβάσιμο από οποιαδήποτε υπηρεσία, ενταγμένο
στη φιλοσοφία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Φανταζόμαστε ότι παράλληλα με την αναβάθμιση των μεγεθών του G-Cloud,
ειδική μέριμνα θα έχει δοθεί και στην ασφάλεια, αφού η συγκέντρωση
τόσων κρίσιμων δεδομένων θα αποτελεί ιδανικό στόχο για κάθε λογής
απειλών, οπότε… better safe, than sorry.

τώρα οι ημερομηνίες του μετατίθενται στα τέλη Ιουνίου. Φυσικά ούτε αυτό μπορεί να είναι
100% βέβαιο, αφού δεν είναι δυνατό να γνωρίζει κανείς πως θα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι τότε, όχι μόνο σε Ισπανικό ή
Ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη διεθνή συνεδριακή σκηνή, ο κορονοϊός συνεχίζει να κάνει disrupt… με την
κακή έννοια. Όταν πέρυσι οι διοργανωτές του Mobile World Congress δήλωναν ότι ανανεώνουν το μεγαλύτερο ραντεβού της αγοράς κινητής τηλεφωνίας
για το 2021, πολλοί είχαμε τις αμφιβολίες μας για πόσο εφικτό θα ήταν αυτό.
Η GSMA επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον συμμερίζεται αυτή την άποψη, καθώς ενώ αρχικά το
MWC είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο,
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Η αλήθεια είναι ότι λύσεις υπάρχουν. Οι παρουσιάσεις των συσκευών μπορούν να γίνουν άνετα -ίσως και καλύτερα- online, και
οι hands-on εμπειρίες να επιτευχθούν με την
αποστολή συσκευών σε κάθε reviewer, κάτι
δηλαδή που γίνεται έτσι κι αλλιώς σε κάποιο
βαθμό. Το πραγματικό πλήγμα καταφέρεται
στο human touch, την αγορά συνολικά, αλλά
και στην πόλη της Βαρκελώνης και συγκεκριμένα στα έσοδα που απολαμβάνει, όταν δημοσιογράφοι, εκθέτες και επισκέπτες, περνούν εκεί την εβδομάδα του MWC.
Κίνηση έκπληξη έκανε για μία ακόμα φορά
ο Πάνος Γερμανός, αποφασίζοντας να αποχωρήσει από την πολωνική Play, ρευστοποιώντας το ποσοστό του για 440 εκατ. ευρώ.
Και επειδή δουλεύει με «γερμανική» μεθοδικότητα να αναμένετε και άλλες εκπλήξεις
στο μέλλον. Εμείς πάντως ποντάρουμε -μεταξύ άλλων- στην ενέργεια, τη Sunlight και
την επέκτασή της στην Αμερική!

Όπως είχαμε γράψει, ευχάριστα διαψεύδονται οι όποιες αμφιβολίες υπήρχαν για
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του 5G εντός του 2020. Η ΕΕΤΤ
δημοσίευσε και επίσημα πλέον το τεύχος προκήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις συχνότητες 700 MHz,
2 GHz, 3.4-3.8 GHz και 26 GHz. Καλώς
εχόντων των πραγμάτων, στις 23 Οκτωβρίου κατατίθενται οι τελικές αιτήσεις
συμμετοχής, και στις 21 Δεκεμβρίου
πραγματοποιείται η δημοπρασία. Όλα
σε ένα (έτος) τακτοποιημένα!
Αυτό οφείλεται εν μέρει και στην τακτοποίηση του αιτήματος για μετακίνηση της Rural
Connect (υπό την Intrakat) σε άλλη φασματική περιοχή. Το ελεγκτικό συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση, κατά την οποία η εταιρεία θα
αποζημιωθεί με 6,4 εκατ. ευρώ.

Αυτό το ποσό θα «χρεωθούν» οι πάροχοι, στο
πλαίσιο συμμετοχής τους, αλλά σίγουρα είναι
μικρό τίμημα για να μην καθυστερήσει η υλοποίηση του 5G… τώρα που έχουμε πάρει φόρα! Τελικά όπου υπάρχει ένα «θέλω», υπάρχουν χίλια «μπορώ»!
Το ερώτημα είναι αν θα εμφανιστεί και 4ος
παίκτης. Κάτι μάλλον δύσκολο, όπως είπε
και ο Χάρης σε ένα πηγαδάκι, καθώς ο νέος
παίκτης θα πρέπει να αναπτύξει γρήγορα το
δικό του δίκτυο για να είναι ανταγωνιστικός.

στο κοντινό μέλλον η εταιρεία αξίζει ένα βραβείο καινοτομίας για τις πρωτοβουλίες της…
Οριστικοποιήθηκε και… με τη βούλα το νομοσχέδιο για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, καθώς ψηφίστηκε στη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία, αφού 275
ψήφοι υπέρ είναι σπάνιο φαινόμενο. Αυτό αποδεικνύει ότι έγινε σοβαρή δουλειά, με αποτέλεσμα την ευρεία συναίνεση. Πως άλλωστε
να πει κανείς όχι στο μέλλον; Το ερώτημα είναι τι ήταν οι υπόλοιποι που το καταψήφισαν;
Κομματόσκυλα ή νεολουδίτες;
Δικαίως περιχαρής, ο Κυριάκος Πιερρακάκης
το χαρακτήρισε ως δήλωση της πρόθεσης να
γίνει πραγματικότητα και στην Ελλάδα η 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Περισσότερα θα μας
πει ο υπουργός στις 4 Νοεμβρίου στο συνέδριο InfoCom World!

Αν σας βγάλει ο δρόμος προς το The Mall
Athens, κάντε μία στάση και στο νέο κατάστημα της Vodafone, που χαρακτηρίζεται από τη φιλοσοφία Future Ready. Προσφέρει μία απρόσκοπτη εμπειρία από το
digital στο physical, είναι πλαισιωμένο με
εξειδικευμένο προσωπικό, ενημερωμένο για όλες τις τελευταίες τάσεις και
τεχνολογίες. Το γεγονός ότι είναι πιλοτικό για όλο τον όμιλό δείχνει και την
εμπιστοσύνη της μητρικής στην ελληνική θυγατρική.
Σημειώστε από τα εγκαίνια την ατάκα του Χάρη, ότι «στην εποχή του e-commerce αυτό που
έχει σημασία είναι πρώτα η γνώση και η εξυπηρέτηση και μετά οι πωλήσεις όσον αφορά
στη φυσική λιανική».
Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι στο κατάστημα
θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές ενότητες σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Θα είναι δωρεάν και θα διεξάγονται τόσο
εντός του καταστήματος όσο και online. Ακόμα καλύτερα, θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν όλοι, ανεξάρτητα αν είναι πελάτες
της Vodafone ή όχι. Κάτι μας λέει ότι κάπου

Θα σταθούμε στο μητρώο διαδικασιών που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να γνωρίζει τις
διαδικασίες που απαιτούνται για να πάρει «το
χαρτί» που θέλει, ενώ ενδιαφέρον έχει και η
Cloud First Policy! Βεβαίως, απαιτείται και
ένας μεγάλος αριθμός από υπουργικές αποφάσεις, κάτι καθόλου εύκολο… Ένα μεγάλο ταξίδι όμως αρχίζει με το πρώτο βήμα και
στην προκειμένη περίπτωση ισχύει σε μεγάλο
βαθμό, ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός!
Σε σημαντικό milestone έφτασε το portal gov.
gr συμπληρώνοντας 6 μήνες λειτουργίας, συγκεντρώνοντας 614 υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης, και σημειώνοντας 6.105.671 επισκέψεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αποτέλεσε
τον μεγαλύτερο καταλύτη για τον πολυπόθητο ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, και
στο εξής μόνο ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση μπορεί να γνωρίσει. Η ταχύτητα υλοποίησης, μας θύμισε τη ρήση του Albert Einstein:
«Ποτέ δεν προλαβαίνω να σκεφτώ το μέλλον.
Έρχεται πάντα τόσο γρήγορα!»
Ενδιαφέρουσα κίνηση από την κυβέρνηση να
αναστείλει για ένα χρόνο το τέλος της συνδρομητικής τηλεόρασης. Είναι μία καλή ανάσα για όσους προσφέρουν συνδρομητική, ήτοι
και τους 4 παρόχους. Φυσικά οι 3 της κινητής

καίγονται πιο πολύ για το τέλος κινητής τηλεφωνίας, αλλά κάθε θαύμα στον καιρό του. Άλλωστε το ομορφότερο με τα θαύματα είναι ότι
ενίοτε συμβαίνουν!
Ακούγαμε εδώ και πολλά χρόνια για ψηφιακές
υπογραφές στο εξωτερικό, όμως στην Ελλάδα
αυτό που έφερνε στο μυαλό η φράση ήταν να
σχηματίσουμε την υπογραφή μας σε ένα χαρτί και να τη σκανάρουμε. Να την ξεγυρίσουμε
κιόλας, για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα, με
λίγη βοήθεια από το Photoshop. Άντε, να τη
σχεδιάσουμε με μία ψηφιακή γραφίδα σε διάφανο background, για τους πιο «ψαγμένους».
Αυτό σήμαινε -στην πράξη- η ψηφιακή υπογραφή μέχρι τώρα…
Τώρα όμως ήρθε η ώρα να μάθουμε την πραγματική σημασία του όρου, καθώς η ψηφιακή
υπογραφή στο Δημόσιο είναι προ των πυλών.
Ο εν λόγω εκσυγχρονισμός ξεκινά με την διάθεση 1.100 ψηφιακών πιστοποιητικών τριετούς διάρκειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους συνεργαζόμενους φορείς.
Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να διατεθούν συνολικά 150.000 πιστοποιητικά σε
όλους τους φορείς του Δημοσίου. Η χρήση
αρχικά θα γίνει σε πιλοτικό επίπεδο, και φέρνει οφέλη πρακτικά, οικονομικά και… νομικά.
Πρώτον, θα σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών με τα γνωστά πέρα-δώθε μεταξύ γραφείων και ορόφων. Δεύτερον, το Δημόσιο θα
εξοικονομήσει χρήματα από λειτουργικά κόστη. Τρίτον, με δεδομένο ότι τα βήματα της διαδικασίας πραγματοποιούνται και καταγράφονται ηλεκτρονικά και αυτόματα, δεν μένει πια
περιθώριο για παράνομες συναλλαγές, διευκολύνσεις και «γρηγορόσημα».
Στο τελευταίο βέβαια θα μας επιτρέψετε ένα
μικρό περιθώριο αμφιβολίας, αφού το ελληνικό δαιμόνιο πάντα καταφέρνει να βρίσκει «τον
τρόπο του»… Γενικά, ο «παραδοσιακός» τρόπος εργασίας έχει γερές ρίζες στην Ελλάδα
και έτσι κάποιες φορές χρειάζεται λίγο «σπρώξιμο» για να μετακινηθεί. H τέχνη της προόδου είναι να διατηρείς την τάξη εν μέσω αλλαγής όπως λέει και ο Alfred North Whitehead.
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POINT OF VIEW



Είναι ικανά τα foldables να αλλάξουν
την αγορά κινητής τηλεφωνίας;

Γράφει ο
Δημήτρης
Θωμαδάκης

Μετράμε πλέον πάνω από ενάμισι χρόνο από τότε που
παρουσιάστηκαν τα πρώτα αναδιπλούμενα smartphones, και
πάνω από εξάμηνο από τότε που είδαμε τη δεύτερη γενιά
τους. Σε άλλες εποχές θα λέγαμε ότι είναι ακόμα νωρίς
για να διαπιστώσουμε αν μία νέα τεχνολογία θα ταράξει
τα νερά, όμως στον 21ο αιώνα θα έπρεπε να είχαμε ήδη
κάποια εμφανή αποτελέσματα. Σαν ιδέα, είναι κάτι που οι
χρήστες περίμεναν με θετική διάθεση και καλή πρόθεση.
Σαν πρόωρες συσκευές, είδαμε κάποιες προτάσεις που
θύμιζαν περισσότερο πειραματικά projects, όμως αυτό δεν
έχει ιδιαίτερη σημασία. Το «επίσημο» άνοιγμα των foldables
έγινε τον Φεβρουάριο του 2019, όταν στο Mobile World
Congress η Huawei παρουσίασε το Mate X, και η Samsung
σε δικό της event το Galaxy Fold. Οι τυχεροί που κατάφεραν
να κερδίσουν λίγα λεπτά για hands-on review, ανάφεραν
μεν κάποια bugs που παρατήρησαν, τα οποία όμως ήταν
δικαιολογημένα, αφού κατασκευάζονταν για πρώτη φορά
smartphones με τέτοια seamless διάταξη δύο οθονών. Στο
θέμα των bugs δεν δόθηκε μεγάλη έκταση, και σωστά,
αφού εν καιρώ διορθώθηκαν, όπως όλοι εκτιμήσαμε ότι θα
γινόταν. Παρέμειναν όμως δύο σημαντικά αρνητικά σημεία, η
εργονομία και η τιμή. Αυτή τη στιγμή, τα δύο επικρατέστερα
foldable μοντέλα, ζυγίζουν περίπου 280-300 γραμμάρια
και «ξεδιπλώνονται» στα 13-14 εκατοστά, αριθμοί που

6

infocom•11•20

φέρνουν στο μυαλό αναμνήσεις από το «τούβλο» Nokia
Communicator. Αυτόματα, αυτό σημαίνει ότι είναι μονόδρομος η χρήση και με τα δύο χέρια, ενώ για μεταφορά στην
τσέπη ούτε λόγος. Όσο για το κόστος, αυτό κυμαίνεται
από 2.000 έως 2.500 ευρώ. Είναι προφανές λοιπόν ότι
στην παρούσα φάση τα foldables δεν είναι το next best
thing που όλοι περιμέναμε, τουλάχιστον όχι σε mainstream
επίπεδο. Αυτοί που θα τα αγοράσουν είναι περισσότερο
οι επαγγελματίες, που αναζητούν την ιδανική ισορροπία /
συνδυασμό μεταξύ smartphone και tablet, χωρίς να έχουν
δύο ξεχωριστές συσκευές. Φυσικά στο αγοραστικό κοινό
περιλαμβάνονται οι reviewers / youtubers, και εννοείται οι
«μόνιμοι» early adopters. Το θέμα είναι ότι τα foldables, στο
πλαίσιο που κατασκευάζονται, λανσάρονται και τιμολογούνται σήμερα, είναι προφανές ότι δεν προορίζονται για να
αντικαταστήσουν το «de facto» form factor που καθιέρωσε
το πρώτο iPhone, τουλάχιστον όχι σε μεγάλη κλίμακα. Μάλιστα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι βρίσκονται ακόμα
σε πειραματικό στάδιο. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην
αγορά τέσσερα διαφορετικά concepts για το πως θα έπρεπε
να είναι το ιδανικό αναδιπλούμενο smartphone. Δύο από τη
Samsung, ένα από τη Huawei, και άλλο ένα από τη Motorola.
Το Huawei Mate Xs διπλώνεται προς τα έξω, δηλαδή αυτόματα η μία μεγάλη οθόνη μετατρέπεται σε δύο εξωτερικές,

συμβατικού μεγέθους η κάθε μία. Επίσης οι κάμερες δεν
βρίσκονται σαν notches στην οθόνη, αλλά σε ένα ξεχωριστό
σημείο, σε κάθετη διάταξη. Όλα αυτά το καθιστούν ως το
μεγαλύτερο και βαρύτερο foldable. Το Samsung Galaxy Z
Fold2 διπλώνει αντίστροφα, προς τα μέσα. Έτσι στο εξωτερικό του, από τη μία πλευρά έχει το σύνηθες back με τις
κάμερες, ενώ από την άλλη έχει μία τρίτη οθόνη, τυπικής
διάταξης. Επίσης διαθέτει notches με selfie cameras σε
δύο από τις τρεις οθόνες του. Το Samsung Galaxy Z Flip
διπλώνει προς τα μέσα, αλλά σε κάθετη διάταξη, όπως τα
παλιά flip phones (εξ ου και η ονομασία του). Αυτό σημαίνει
ότι μειώνεται σημαντικά το μέγεθος και το βάρος του, είναι
εφικτή η χρήση με το ένα χέρι, και η μεταφορά ακόμα και
σε μικρή τσέπη. Στο εξωτερικό μέρος του, έχει μόνο την
κάμερα και μία πολύ μικρή οθόνη (300x112), απλά για να εμφανίζονται οι κλήσεις και οι ειδοποιήσεις. Τέλος έχουμε το
Motorola Razr, ομώνυμο με το «ιστορικό» μοντέλο, το οποίο
ακολουθεί τη λογική του Flip. Με τη διαφορά όμως ότι η
εξωτερική οθόνη είναι μεγαλύτερη (800x600) και εμφανίζει
περισσότερες λεπτομέρειες και γραφικά. Απλώς αναφορικά, είχε κάνει και η Energizer μία απόπειρα στην αγορά των
foldables. Το Power Max P8100S ακολούθησε τη γραμμή
του Fold2 αλλά τελικά ακυρώθηκε. Φυσικά το ανταγωνιστικό
χαρακτηριστικό του ήταν η μπαταρία των 10.000 mAh, κάτι

ελκυστικό, αφού τα foldables είναι πολύ πιο ενεργοβόρα από
τα «απλά» smartphones. Από όλα αυτά δεν είναι σίγουρο ότι
βγαίνει ακόμα κάποιο συμπέρασμα. Πειραματίζεται η αγορά
για να βρει μία ιδανική συνταγή «αναδίπλωσης»; Υπάρχει
χώρος στην αγορά για πολλά διαφορετικά foldable concepts,
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη; Είναι σημαντικό να
μη μπερδεύουμε το fragmentation με τη διαφοροποίηση.
Αρκεί να θυμηθούμε ότι κάποτε συνυπήρχαν κινητά σε
μορφή bar, flip, με πορτάκι, κ.ά. Το iPhone αποτελεί εδώ
και πάνω από 20 χρόνια τη χρυσή τομή για τα σύγχρονα
κινητά τηλέφωνα, και γι’αυτό θα είναι δύσκολο να πειστούν
οι χρήστες να απομακρυνθούν από το συγκεκριμένο form
factor. Ίσως περισσότερο από το concept, πιο πιθανό να
αποτελέσει καταλύτη για τα foldables, μπορεί να είναι
το κόστος. Αποτελεί «παράδοση» να τιμολογείται υψηλά
οποιαδήποτε νέα consumer τεχνολογία, και μετά να κατεβαίνει σε βατό επίπεδο. Ανεξάρτητα αν αξίζει ή όχι τα 2-2.5
χιλιάρικα μία συσκευή, οι κατασκευαστές πρέπει πρωτίστως
να αποφασίσουν αν θέλουν τα foldables να απευθύνονται
στο niche ή στο mainstream κοινό. Για την πρώτη περίπτωση
το κόστος δεν έχει σημασία, αλλά για τη δεύτερη θα πρέπει
να το διατηρήσουν όσο πιο κοντά στο χιλιάρικο γίνεται,
ώστε τα αναδιπλούμενα smartphones να καταφέρουν να
ανταγωνιστούν ευθέως τα συμβατικά.
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INTERVIEW

Δημήτρης Βαρουτάς
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ, ΕΕΤΤ
«Η ΕΕΤΤ ολοκληρώνει μία εξαιρετικά παραγωγική χρονιά, ως ρυθμιστική αρχή και
αρχή ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες. Στην κατεύθυνση αυτή θα ακολουθήσουν
μία σειρά από παρεμβάσεις σε θέματα κανονισμού γενικών και ειδικών αδειών,
αριθμοδότησης, πρόσβασης σε καλώδια, οδεύσεις και συναφείς ευκολίες, ενισχύοντας
τις επενδύσεις στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών.» Τα παραπάνω επισημαίνει στο
InfoCom ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) για τις Τηλεπικοινωνίες, καθηγητής Δημήτρης Βαρουτάς, σε μία συνέντευξη
εφ’ όλης της ύλης. Ο κ. Βαρουτάς αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον διαγωνισμό για το
5G και το ύψος των επενδύσεων που θα ακολουθήσουν, στο θέμα της αδειοδότησης
των κεραιών, στην πορεία του Vectoring, στον ανταγωνισμό, καθώς και στις αναγκαίες
παρεμβάσεις προκειμένου η χώρα να φύγει από τις τελευταίες θέσεις του DESI
(Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας).



Συνέντευξη στην
Τέτη Ηγουμενίδη

I.C.: Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι πάροχοι που θα λάβουν συχνότητες για τη
ανάπτυξη των 5G δικτύων;
Δ.Β.: Εκτός από τις υποχρεώσεις κάλυψης, οι πάροχοι δικτύου (MNO) είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν τα δίκτυα τους σε αυξημένη διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα σε καταστάσεις μέγιστης κίνησης, να προσφέρουν πρόσβαση
σε ιδεατούς παρόχους δικτύων, εφόσον απαιτηθεί, όπως
επίσης να παρέχουν πρόσβαση σε Verticals, δηλαδή σε
Επιχειρήσεις Καθετοποιημένων Δραστηριοτήτων Αγορών.
Ο όρος αυτός, που πλέον είναι συνυφασμένος με τα 5G
δίκτυα, αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε καθετοποιημένη αγορά (εξ ου και Verticals), και ο πάροχος δικτύου υποχρεούται να διαπραγματεύεται καλόπιστα την παροχή οποιουδήποτε είδους πρόσβασης στο
δίκτυο του (όπως ενδεικτικά εκμίσθωση χωρητικότητας)
ή την εκμίσθωση συχνοτήτων, και να παρέχει πρόσβαση
με εύλογους όρους για ίδια χρήση, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Προς διασφάλιση του σκοπού αυτού, η ΕΕΤΤ δύναται να
χρησιμοποιεί και τη ρυθμιστική της αρμοδιότητα, κατά
τα προβλεπόμενα, στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
I.C.: Έχετε ως ΕΕΤΤ κάποια εκτίμηση σχετικά με το ύψος
των επενδύσεων που θα γίνουν για την ανάπτυξη του 5G
ως δίκτυο και ως υπηρεσίες;
Δ.Β.: Η ΕΕΤΤ δεν έχει προχωρήσει σε λεπτομερή μοντελοποίηση των επενδυτικών επιλογών των παρόχων για
τα δίκτυα 5G, όπως για παράδειγμα στα δίκτυα σταθερής πρόσβασης, τα οποία ρυθμίζονται με βάση κοστο-
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στρεφείς μεθοδολογίες.
Φυσικά υπάρχουν εκτιμήσεις για το ύψος των επενδύσεων οι οποίες εν προκειμένω θα κυμαίνονται ανάμεσα στα
3 με 5 δισ. ευρώ, στον κύκλο ζωής του έργου. Η διακύμανση αυτή οφείλεται στις επιχειρηματικές αποφάσεις
των παρόχων. Θα πρέπει να είναι κατανοητό ότι η επένδυση στα δίκτυα είναι διαφορετική για ήδη εγκατεστημένο πάροχο, ο οποίος χρησιμοποιεί μέρος της υποδομής για ανάπτυξη 5G, από ένα νεοεισερχόμενο, ο οποίος θα πρέπει να υλοποιήσει και την παθητική υποδομή
(ιστούς, ηλεκτρικές παροχές, κ.λπ.) και την ενεργή υποδομή. Επίσης υπάρχει διαφορά όταν χρησιμοποιηθεί διαμοιρασμός παθητικής υποδομής, ειδικά σε ημιαστικές
και αγροτικές περιοχές, για την κάλυψη των οποίων το
κόστος είναι συγκρίσιμο με αυτό των αστικών περιοχών.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της χρήσης δεδομένων στο κόστος της επένδυσης.
Η χρήση δεδομένων αυξάνει εκθετικά το κόστος υλοποίησης των δικτύων 5G, και η αβεβαιότητα για τη μελλοντική χρήση δεδομένων αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη και την υιοθέτηση των
5G υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι με εκτιμήσεις που υπάρχουν, μία ετήσια αύξηση 50%, η οποία
μάλλον είναι «ήπια», οδηγεί σε μία αύξηση του κόστους
ιδιοκτησίας (cost of ownership) της τάξης του 300%. Τριπλάσιο κόστος για υποδιπλάσια αύξηση χρήσης. Αλλά σε
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνδεθεί αυτή η αύξηση του κόστους με αύξηση των τιμών, καθώς η προθυμία πληρωμής για πρόσθετες υπηρεσίες 5G είναι μικρή
και κάτω του 10%.

Τα όρια εκπομπής
5G στην Ελλάδα
είναι κατά 30%
αυστηρότερα από
τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά.
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Επί του δείκτη
DESI τα θέματα
συνδεσιμότητας και
πρόσβασης έχουν
βελτιωθεί.

I.C.: Που βρισκόμαστε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες
της ΕΕ ως προς τις διαδικασίες για το 5G;
Δ.Β.: Αν και στις αρχές του χρόνου η χώρα μας ήταν ανάμεσα σε αυτές που δεν είχαν δώσει συχνότητες για την
ανάπτυξη των δικτύων 5G, η φετινή χρονιά, παρ’ όλο που
χαρακτηρίστηκε από την πανδημία και το γενικό lockdown,
θα κλείσει με τη δημοπρασία που θα φέρει την Ελλάδα
στις πρώτες θέσεις από άποψη διαδικασιών ανάθεσης
συχνοτήτων. Θα έχουμε προσφέρει συνολικό φάσμα ραδιοσυχνοτήτων περίπου 3.000 MHz (3 GHz με μόνο το 1
από αυτά σε υψηλές συχνότητες), σε μία διαδικασία πολλαπλών γύρων και πολλαπλών συχνοτήτων, σε διαφορετικές φασματικές περιοχές. Θεωρώ ότι η δημοπρασία, σε
συνδυασμό με τις σημαντικές ενέργειες διάθεσης φάσματος για ερευνητικούς σκοπούς, και τη χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων μέσω του ταμείου Φαιστός, θα
δημιουργήσει ένα συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων και υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών
και της οικονομίας.
I.C.: Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές στο μοντέλο που έχει επιλέξει η ΕΕΤΤ για την απόδοση των συχνοτήτων του 5G, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες;
Δ.Β.: Σίγουρα διαφοροποιούμαστε στο συνολικό φάσμα
που διαθέτουμε. Είναι ίσως η σημαντικότερη διαφορά σε
σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Γεγονός είναι ότι απαιτήθηκε σημαντική προσπάθεια, προκειμένου
να φτάσουμε στη έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης,
για να ολοκληρώσουμε στο τέλος του χρόνου την ανάθεση. Εκτός από τις δύο διαβουλεύσεις που απαιτήθηκαν,
υπήρξε πληθώρα μελετών, προετοιμασίας, εργασίας στο
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υπόβαθρο από το προσωπικό της ΕΕΤΤ εν μέσω πανδημίας, και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό. Κατά τα λοιπά, δεν θα έλεγα ότι διαφοροποιούμαστε ιδιαίτερα. Αναμένεται η ανάπτυξη υπηρεσιών συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο να αποτελέσει ένα πρώτο ορατό αποτέλεσμα των
δικτύων, και στο μέλλον θα υπάρξει ανάπτυξη υπηρεσιών χαμηλής καθυστέρησης ή πραγματικού χρόνου, υπηρεσίες επικοινωνίας μηχανών (Machine2Machine) κ.λπ.
I.C.: Έχουν διευθετηθεί τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν ως προς την αδειοδότηση των κεραιών, ώστε να
προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία;
Δ.Β.: Ο πρόσφατος Νόμος 4635/19 για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι προσανατολισμένος
στη διευκόλυνση της ανάπτυξης των ασύρματων δικτύων, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις αυξημένες ανάγκες των
δικτύων 5G. Ο νόμος προβλέπει τη διασύνδεση του Διαδικτυακού συστήματος αδειοδότησης της ΕΕΤΤ με τις
πολεοδομίες, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και να επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης. Εκτός αυτού, καθιερώνει συγκεκριμένες διαδικασίες και προθεσμίες για την τακτοποίηση
υφιστάμενων αδειοδοτικών εκκρεμοτήτων, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα η αναβάθμιση σε δίκτυα νέας γενιάς. Επιπλέον, το νέο πλαίσιο εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες στην αναβάθμιση των υφιστάμενων κεραιών, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα ισχυρές τις βασικές προϋποθέσεις, όπως είναι η προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Από την έναρξη της εφαρμογής του νόμου, τον Οκτώβριο
του 2019, και μέχρι το τέλος του έτους, η ΕΕΤΤ κατάφε-

ρε να προσαρμόσει πλήρως το υφιστάμενο σύστημα στις
νέες διατάξεις, το οποίο από τις αρχές του 2020 είναι σε
πλήρη λειτουργία. Επιπλέον υπήρξε μέριμνα ώστε να γίνουν έγκαιρα οι κατάλληλες μετατροπές των αιτήσεων
που εμπίπτουν πλέον σε ευνοϊκότερο καθεστώς μαζικά,
ώστε να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος. Λόγω της ηλεκτρονικής μορφής του συστήματος αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που έχει αναπτυχθεί από την ΕΕΤΤ, το
σύστημα είναι 100% λειτουργικό και παραγωγικό, ακόμα
και σε συνθήκες lockdown, τόσο από την πλευρά των αρμόδιων φορέων του Δημοσίου, όσο και των παρόχων. Με
βάση τα πρόσφατα στοιχεία έκδοσης αδειών, είμαστε αισιόδοξοι ότι η διαδικασία αδειοδότησης δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων νέας γενιάς.

βαρύνει το κόστος ανάπτυξης των δικτύων. Εν τούτοις,
παραμένουν στα αυστηρά αυτά επίπεδα, παρ’ όλο που σε
κάποιες ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκαν, προκειμένου να
ευνοηθεί η ανάπτυξη των δικτύων. Στην Ελλάδα δεν έγινε και δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω την προσοχή των πολιτών σε
κάθε είδους δήθεν «επιστημονικές» αναλύσεις περί επικινδυνότητας και διασύνδεσης της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας με τη δημόσια υγεία. Από το 1993 που ξεκίνησε η ευρεία χρήση κινητών τηλεφώνων, διαβάζουμε για
τέτοιες δήθεν «επιστημονικές» αναλύσεις από υποτιθέμενους «ειδικούς», χωρίς να έχουμε δει ή διαβάσει αυτές
τις μελέτες, που επικαλούνται ή δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα, που να έχουν αξιολογηθεί στη βάση επιστημονικών μεθοδολογιών και μετρήσεων.

I.C.: Τί θα λέγατε σε όσους ανησυχούν για θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας;
Δ.Β.: Θα έλεγα να αναρωτηθούν πρώτα για την αξιοπιστία
όσων διακινούν τα σενάρια επικινδυνότητας της ακτινοβολίας από τα δίκτυα 5G. Και να αναρωτηθούν γιατί τα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς να είναι επικίνδυνα, ενώ λειτουργούν πρακτικά σε ήδη ενεργές συχνότητες. Χαρακτηριστικά, η περιοχή συχνοτήτων των 700
MHz χρησιμοποιούταν ήδη εδώ και πολλά χρόνια ως συχνότητα μετάδοσης της παραδοσιακής (αναλογικής) τηλεόρασης, στην οποία κυριαρχούσε το μοντέλο της μίας
κεραίας εκπομπής με αυξημένη ισχύ. Αντίθετα, στις επικοινωνίες κινητής τηλεφωνίας (και της 5ης γενιάς) κυριαρχεί το μοντέλο των μικρότερων κεραιών με μειωμένη
ισχύ εκπομπής. Περισσότερες κεραίες, αλλά με λιγότερη ακτινοβολία. Το βασικό επιχείρημα ότι οι μεγαλύτεροι
ρυθμοί συνεπάγονται μεγαλύτερη ισχύ, είναι χαρακτηριστικό της έλλειψης επιστημονικής βάσης των υποστηρικτών της άποψης αυτής. Πολλές φορές τα επιχειρήματα περιορίζονται στην απλοϊκή προσέγγιση της χαμηλής
εμβέλειας που έχει η ζώνη των 26 GHz, η οποία συνεπάγεται αυξημένη πυκνότητα κεραιών. Γιατί άραγε δεν είδαμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες διαμαρτυρίας για τα δίκτυα WiFi, τα οποία πλέον βρίσκονται σε κάθε σπίτι και
σε πληθώρα υλοποιήσεων; Γιατί άραγε εκεί δεν υπάρχει αντίδραση; Ποια είναι η διαφορά; Αναφορές σε διαμόρφωση, κυματομορφή και παλμικότητα ή έγκριτες μελέτες, χρησιμοποιούνται για να δώσουν τόνο επιστημοσύνης σε όσους εκμεταλλεύονται για παροδικό οικονομικό όφελος τη δικαιολογημένη ευαισθησία του κοινού
σε θέματα υγείας.
Με την ευκαιρία, να σημειώσουμε ότι τα όρια εκπομπής
στην Ελλάδα είναι κατά 30% αυστηρότερα από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, γεγονός που κατανοούμε όλοι ότι επι-

I.C.: Τι καινούριο έρχεται στη ρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών;
Δ.Β.: Η ΕΕΤΤ ολοκληρώνει μία εξαιρετικά παραγωγική
χρονιά ως ρυθμιστική αρχή και αρχή ανταγωνισμού στις
τηλεπικοινωνίες. Στην κατεύθυνση αυτή θα ακολουθήσουν μία σειρά από παρεμβάσεις σε θέματα κανονισμού
γενικών και ειδικών αδειών, αριθμοδότησης, πρόσβασης
σε καλώδια, οδεύσεις, και συναφείς ευκολίες, ενισχύοντας τις επενδύσεις στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα θέματα κοινής χρήσης υποδομής, και συγκεκριμένα παθητικής υποδομής, για την ανάπτυξη των δικτύων
κινητής 5G, αποτελούν επίσης κάτι καινούργιο, με σημαντικές ρυθμιστικές και κανονιστικές πτυχές.
Η δημοπρασία 5G και η αναμενόμενη εμπορική ανάπτυξη
συναφών υπηρεσιών στις αρχές της επόμενης χρονιάς,
θα μονοπωλήσει μάλλον το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, και σίγουρα είναι η βασική προτεραιότητα της διοίκησης και του προσωπικού της ΕΕΤΤ. Εν τούτοις, θεωρώ
ότι η ενσωμάτωση της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Καθολική Υπηρεσία που ψηφίσθηκε με τον πρόσφατο νόμο,
και θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα, θα αποτελέσει
επίσης κάτι καινούργιο στη κατεύθυνση των ρυθμιστικών
παρεμβάσεων της ΕΕΤΤ.
Θεωρώ ότι η φετινή εμπειρία της δημοπρασίας και του
ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, εν μέσω πανδημίας, μπορεί να αποτελέσει μελέτη περίπτωσης. Ευελπιστώ μάλιστα σε διεθνείς συνεργασίες, στην κατεύθυνση ανταλλαγής εμπειριών για θέματα ρύθμισης και ανταγωνισμού, ειδικά στο αναδυόμενο οικοσύστημα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των δικτύων 5G, και των συναφών υπηρεσιών. Η σημαντική παρουσία της ΕΕΤΤ σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω BEREC, σε συνδυασμό με το εξαιρετικά ποιοτικό προσωπικό της, μπορεί να
συνεισφέρει ακόμα περαιτέρω.
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I.C.: Που βρίσκεται η πρωτοβουλία της ΕΕΤΤ για τη διευκόλυνση των συμπερασμάτων, όσον αφορά τις τιμές στις
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ;
Δ.Β.: Βρίσκεται στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η προσπάθεια της ΕΕΤΤ στην κατεύθυνση αυτή θα είναι
συνεχής, επιστημονικά τεκμηριωμένη, και πλήρης, πέραν αμφισβητήσεων, ως προς τη μεθοδολογία και τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν. Φυσικά θα είναι ανοικτή στην επιστημονική κριτική, και διαφανής ως προς
τις υποθέσεις και τα στοιχεία της. Ευελπιστούμε ότι θα
αποτελέσει τη βάση ενός υγιούς διαλόγου για το επίπεδο των τιμών στην χώρα μας, και την εξέλιξη της αγοράς
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
I.C.: Με άριστα το 10, με τι βαθμό θα αξιολογούσατε το
επίπεδο του ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ελλάδας;
Δ.Β.: Πριν από οποιαδήποτε βαθμολόγηση, θα ήθελα να
τονίσω ότι η πεποίθηση πως ο ανταγωνισμός, με την έννοια της απουσίας συγκέντρωσης, οδηγεί και σε «αυτόματη» μείωση τιμών, είναι μάλλον παρωχημένη. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις δίνουν βάρος στη σχέση ελέγχου
του ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών παρεμβάσεων ως
εργαλεία για την αύξηση των επενδύσεων, την τεχνολογική εξέλιξη, και την υγιή λειτουργία της αγοράς. Και στην
κατεύθυνση αυτή η ελληνική πρακτική της ταυτόχρονης
αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ, ως ρυθμιστικής αρχής και αρχής ανταγωνισμού για τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία, είναι εξαιρετικά μοντέρνα και με ματιά στο μέλλον (όσο και αν έρχεται από τα παλιά).
Μετά από τη μικρή αυτή τοποθέτηση, θα επιχειρήσω μία
αξιολόγηση των επιπέδων ανταγωνισμού, και ειδικά στα
δίκτυα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, που έχουν αποτελέσει και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος το τελευταίο διάστημα. Η χώρα μας, έχει 3 παρόχους κινητής τηλεφωνίας, όταν ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρώπης
είναι 3,2 σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες. Με την εξαίρεση της Ιταλίας που έχει 5 και οδηγείται προς τους 4, θα
πρέπει να είναι προσεκτικός όποιος χρησιμοποιεί σχετικά
επιχειρήματα. Το μέγεθος της χώρας, σε συνδυασμό με
τις απαιτήσεις κάλυψης, και τη γεωγραφία της, δεν επιτρέπουν βιώσιμα σενάρια για περισσότερους παρόχους,
ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής ύφεσης τα τελευταία χρόνια, και των επενδύσεων που απαιτούνται. Εμπόδια εισόδου δεν υπάρχουν για όποιον επιθυμεί να εισέλθει στην
αγορά. Και η προσπάθεια της ΕΕΤΤ ως ρυθμιστική αρχή
για είσοδο ιδεατών παρόχων (MVNO) είναι χαρακτηριστική της βούλησης για αύξηση του ανταγωνισμού. Συνεπώς
θα βαθμολογούσα το επίπεδο του ανταγωνισμού με 8 στα
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10, γιατί πάντα υπάρχει περιθώριο βελτιωτικών παρεμβάσεων. Αλλά απέχουμε πολύ από τη βάση.
I.C.: Τί χρειάζεται, επιπλέον των όσων έχουν γίνει, κατά
τη γνώμη σας, προκειμένου η Ελλάδα να ξεκολλήσει από
τις τελευταίες θέσεις στο δείκτη DESI, στους τομείς που
αφορούν την ΕΕΤΤ;
Δ.Β.: Κατά την άποψή μου, οποιαδήποτε παρέμβαση στην
κατεύθυνση βελτίωσης της χώρας μας σε σχετικούς δείκτες, θα πρέπει να βασίζεται σε συστηματική προσπάθεια
ανάλυσης τους, και βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων που προσφέρουμε κατά τη διαμόρφωση τους. Σε μία
εποχή όπου τα δεδομένα κυριαρχούν, θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τα στοιχεία που προσφέρουμε, ως φορείς παραγωγής στοιχείων.
Επί του συγκεκριμένου δείκτη, τα θέματα συνδεσιμότητας
και πρόσβασης έχουν βελτιωθεί, άρα στον τομέα αυτό νομίζω ότι θα βελτιωθούμε. Η συνιστώσα του δείκτη που αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, νομίζω ότι απαιτεί περαιτέρω
προσοχής, και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Επίσης, τα θέματα ψηφιακών
υπηρεσιών για το κοινό και τις επιχειρήσεις, και η ολοκλήρωση δημοσίων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως ο ενιαίος ψηφιακός αριθμός που νομοθετήθηκε πρόσφατα, θα αποτελέσουν το σημείο εκείνο που πραγματικά θα μας «ξεκολλήσει» από τις τελευταίες θέσεις του DESI.
I.C.: Που βρισκόμαστε σε σχέση με το Vectoring; Με βάση
το αρχικό πλάνο, η πρώτη φάση θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Ποιο είναι το βήμα που έχει γίνει με το Vectoring
όσον αφορά τις διαθέσιμες ταχύτητες;
Δ.Β.: Από τα στοιχεία που μας παρέχουν οι πάροχοι για τη
διαδικασία Vectoring, αποκτά σταδιακά πρόσβαση σε υπηρεσίες NGA το 59% της συνδρομητικής βάσης (όταν ενεργοποιηθούν όλες οι καμπίνες), και ακόμα ένα 6% όταν ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση των καμπινών που ανατέθηκαν
πρόσφατα. Η αναβάθμιση σε FTTH ενός αξιόλογου ποσοστού θα βελτιώσει ακόμα περαιτέρω τα ποσοστά αυτά.
Η διαδικασία ανάθεσης που ακολουθήθηκε, προσέφερε
τη δυνατότητα πρόσβασης πολλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε ρυθμούς ευρυζωνικής πρόσβασης άνω των
50 Mbps, ενώ ήδη οι παλαιότερες προτάσεις για ενδιάμεσους ρυθμούς των 30 Mbps έχουν ξεπεραστεί. Η πανδημία
ανέδειξε περαιτέρω την αναγκαιότητα ευρυζωνικής πρόσβασης, καθώς το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες πάνω από
αυτό, αποτέλεσαν ένα παράθυρο επικοινωνίας στο γενικό
lockdown. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί πάλι. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα είμαστε καλύτερα απ’ ότι θα είμασταν ακολουθώντας άλλα μονοπάτια εξέλιξης των δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς.

I.C.: Θα υπάρξει συνέχεια από την πλευρά της ΕΕΤΤ στο
Vectoring;
Δ.Β.: Αφού εξετάσουμε και αξιολογήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά, θα εξετασθεί μεταξύ άλλων
κατά πόσο η υποχρέωση ανάπτυξης υποδομών τεχνολογίας Vectoring, και η ανάθεση περιοχών σε παρόχους, είναι σκόπιμο να συνεχίσει και στον επόμενο κύκλο ανάλυσης, και θα εξετασθεί τι θα ισχύσει για την ανάπτυξη
υποδομών εντός των 500 μέτρων από τα κέντρα, όπου
σήμερα δεν αναπτύσσεται Vectoring. Σημαντική παράμε-

τρο στη ρυθμιστική προσέγγιση της ΕΕΤΤ, θα αποτελέσει ο προσδιορισμός σημαντικών αλλαγών στις συνθήκες ανταγωνισμού εντός συγκεκριμένων περιοχών, που
θα οδηγήσει στον ορισμό γεωγραφικών αγορών ή σε γεωγραφική διαφοροποίηση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων των παρόχων, με σημαντική ισχύ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέψει και
θα ωθήσει στην ανάπτυξη υποδομών NGA σε όλη την ελληνική επικράτεια, ώστε οι υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες στο σύνολο του πληθυσμού.

Δημήτρης Βαρουτάς
O καθηγητής Δημήτρης Βαρουτάς είναι Αντιπρόεδρος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες της ΕΕΤΤ, από τον
Φεβρουάριο του 2020.
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από το 2005, με γνωστικό αντικείμενο την τεχνοοικονομική ανάλυση και τον
σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ενώ έχει διατελέσει Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος και Μέλος της
Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), από τον Αύγουστο του 2007 ως το
Ιανουάριο του 2016.
Ασχολείται με τις τηλεπικοινωνίες, την τεχνοοικονομική ανάλυση δικτύων και υπηρεσιών, και τα ρυθμιστικά θέματα των υποδομών ΤΠΕ, έχοντας συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ή εθνικούς πόρους, από το 1993 μέχρι και σήμερα. Ως μέλος του ΕΚΠΑ, έχει συμμετάσχει και
έχει συντονίσει πληθώρα έργων για τεχνοοικονομικά και ρυθμιστικά ζητήματα, για λογαριασμό της ΕΕΤΤ και της
Ελληνικής Πολιτείας, για τα ευρυζωνικά δίκτυα σταθερής πρόσβασης, και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Έχει
περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια στα παραπάνω αντικείμενα, και είναι
μέλος επιστημονικών επιτροπών, συνεδρίων, και προσκεκλημένος ομιλητής διεθνών οργανισμών, σε θέματα
ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων και τηλεπικοινωνιακής πολιτικής. Είναι Senior Member του ΙΕΕΕ. Κατέχει πτυχίο
Φυσικής, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ηλεκτρονική και στην Ραδιοηλεκτρολογία, του ΕΚΠΑ, και διδακτορικό
στον σχεδιασμό και στην τεχνοοικονομική αποτίμηση οπτικοηλεκτρονικών συστημάτων, από το ίδιο ίδρυμα.
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COVER STORY

Έρευνα του ELTRUΝ για την
ψηφιακή ανάπτυξη των ΜΜΕ

Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Να μείνει «μετεξεταστέο» στη νέα εποχή που επιβάλουν
οι τεχνολογικές εξελίξεις κινδυνεύει το 99% του συνόλου
των επιχειρήσεων της χώρας.
Έρευνα του ELTRUN (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου) για λογαριασμό της Cosmote, υπό τον τίτλο «Η Ψηφιακή Ετοιμότητα των Μικρών & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
στην Ελλάδα - H επίδραση του COVID-19» για πρώτη φορά
εστιάζει στις ελληνικές επιχειρήσεις με 1 - 50 εργαζόμενους και δημιουργεί τον Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Ο δείκτης καταγράφει την ψηφιακή ωριμότητα των ΜΜΕ,
με βάση την υιοθέτηση και χρήση 10 σημαντικών ψηφιακών
εφαρμογών και υποδομών: website, e-shop, social media,
ψηφιακές καμπάνιες, cloud υποδομές, ψηφιακή ασφάλεια,
ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας, ERP (Enterprise Resource
Planning - σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού) CRM
(Customer Relationship Management - Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) και IoT (Internet of Thinks) συστήματα.
Με βάση τα ευρήματα, 1 στις 2 μικρές επιχειρήσεις στην
Ελλάδα βρίσκεται στα πρώτα στάδια του προαναφερόμενου δείκτη, ενώ μόλις 1 στις 8 κατατάσσεται στο λεγόμενο
προχωρημένο στάδιο και καμία στο ιδεατό. Μικρή άνοδος
καταγράφεται το 2020 σε σχέση με το 2019.
Η ψηφιακή ετοιμότητα επηρεάζεται από το μέγεθος αλλά
και τον κλάδο των επιχειρήσεων. Οι μεγαλύτερες εταιρείες (με 6-10 αλλά και πάνω από 10 εργαζόμενους) καθώς
και οι κλάδοι των επαγγελματιών - επιστημόνων, της μεταποίησης, καθώς και οι τεχνικές εταιρείες «σκοράρουν»
υψηλότερα στον δείκτη. Επίσης, οι ψηφιακά πιο ώριμες
εταιρείες αξιοποίησαν περισσότερο -και συνδυαστικά- τις
διαθέσιμες τεχνολογίες προκειμένου να ξεπεράσουν τα
προβλήματα λόγω COVID-19. Έτσι, επανήλθαν πιο εύκολα
στην κανονικότητα και επηρεάστηκαν λιγότερο αρνητικά.
Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων το 2019 (1/7-31/7) και επαναλήφθηκε το καλοκαίρι του 2020 (1/7-31/7). Πραγματοποιήθηκαν συνολικά
συνεντεύξεις με 1500 επιχειρήσεις πανελλαδικά. Θα επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια.
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Σύμφωνα με τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου
και διευθυντή του ELTRUN, Γιώργο Δουκίδη, παρατηρείται
μια καλυτέρευση στη ψηφιακοποίηση λόγω πανδημίας της
τάξεως του 5%. Με βάση αυτό τον ρυθμό χρειαζόμαστε 6
χρόνια για να φθάσουμε σε ένα ικανοποιητικό σημείο, άρα
η επιτάχυνση είναι αναγκαία.
Σχολιάζοντας επίσης τα συμπεράσματα της έρευνας ο κ.
Δουκίδης υπογράμμισε: «Είναι σαφές από τα ευρήματα
της έρευνας, ότι η ψηφιακή ωριμότητα κάποιων ΜΜΕ λειτούργησε ως ανάχωμα στις καταστροφικές συνέπειες της
κρίσης. Οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη υιοθετήσει ψηφιακά
εργαλεία πριν την επέλαση του COVID-19, κατάφεραν να
ανακάμψουν πιο εύκολα και σε μεγαλύτερο βαθμό.»
Ο Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής Εnterprise & Business
Marketing & CRM του Ομίλου ΟΤΕ κατά την παρουσίαση
των ευρημάτων της έρευνας σημείωσε πως «οι τρεις πυλώνες της ανάπτυξης των ψηφιακών υπηρεσιών είναι η
εκπαίδευση - υποστήριξη, η εξασφάλιση των οικονομικών
πόρων και η ενίσχυση κάθε μορφής ψηφιακοποίησης από
την Πολιτεία». Σύμφωνα με τον ίδιο «το ζήτημα δεν είναι
μόνον να αποκτήσει μια επιχείρηση τα κατάλληλα ψηφιακά
εργαλεία, αλλά και να τα χρησιμοποιεί με τον σωστό τρόπο». Αναφερόμενος στο γεγονός ότι στο παρελθόν έχουν
υπάρξει χρηματοδοτούμενα από την Πολιτεία προγράμματα ψηφιακοποίησης των ΜΜΕ ο κ. Φαλάγγας σημείωσε ότι
«έχουν υπάρξει χρηματοδοτήσεις και έχουν γίνει πράγματα όχι πάντα στη σωστή κατεύθυνση. Η συγκυρία προφέρει μια καλή ευκαιρία τα όποια χρήματα διατεθούν να
χρησιμοποιηθούν πολύ περισσότερο και πιο σωστά» και

υπογράμμισε: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν
τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, καθώς αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων. Η
μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή και η υιοθέτηση των
κατάλληλων «έξυπνων» εργαλείων, είναι για τις επιχειρήσεις αυτές ζήτημα επιβίωσης, κάτι που φάνηκε ακόμη
πιο ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.»
Σύμφωνα με τον κ. Δουκίδη, «9 στις 10 ΜΜΕ κάνουν την
όποια ψηφιακοποίηση της επιχείρησής τους με ίδιους πόρους. Εφόσον αποφασιστούν χρηματοδοτήσεις δεν πρέπει να προχωρήσουν με τους όρους που ίσχυσαν πριν 5
χρόνια. Οι ΜΜΕ χρειάζεται να εξηγήσουν ακριβώς το τι θα
κάνουν και κυρίως να ξεφύγουν από τις αποσπασματικές
λύσεις και να πάνε σε συνδυαστικές.»
Απαντώντας σε ερώτημα σχετικό με το ηλεκτρονικό εμπόριο ο καθηγητής και διευθυντής του ELTRUN επεσήμανε:
«Το ζήτημα είναι κατά πόσο η αύξηση των ηλεκτρονικών
πωλήσεων που σημειώθηκε το διάστημα του lockdown είναι κάτι που θα μείνει. Με βάση τα στοιχεία του ELTRUN
το 2019 το 25% των χρηστών του internet έκανε αγορές
μέσω διαδικτύου. Το ποσοστό αυτό τον Ιούνιο του 2020
είχε διπλασιαστεί (50%). Οι μετρήσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο δείχνουν ότι παραμένουμε στο 50%. Πρόκειται για μια
σημαντική εξέλιξη, ακόμα όμως και αν αυτό το ποσοστό
παγιωθεί τους επόμενους μήνες είμαστε μακριά από το
μέσο όρο των υπολοίπων ανεπτυγμένων χωρών (75%).»
Ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο, «οι ψηφιακές τεχνολογίες
- και αυτό το έχουμε δει στο εξωτερικό - βοηθούν τις
εταιρείες να οργανώνονται να δημιουργούν cluster (σύμπλεγμα) εταιρειών χωρίς μετοχικές αλλαγές. Για παράδειγμα θα μπορούσε να ενωθεί ένα αριθμός μικρών εταιρειών που ασχολούνται με την εξόρυξη μαρμάρων και να
απευθυνθεί στο εξωτερικό για ανάπτυξη των πωλήσεών
τους. Σίγουρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός βοηθάει στο
μοντέλο της μεγέθυνσης των εταιρειών.» Η έρευνα επιβεβαιώνεται πλήρως από την ίδια την αγορά και τις τάσεις

που δημιουργήθηκαν αυτή την περίοδο. Όπως ανέφερε ο
κ. Φαλάγγας, οι πωλήσεις των collaboration tools (ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας, πχ office 365, digital office)
ανέβηκαν 25%. Η ζήτηση σε παραδοσιακές υπηρεσίες
ηχοδιάσκεψης και τηλεδιάσκεψης υπερδιπλασιάστηκε. Το
ίδιο και οι πελάτες του ΟΤΕ σε υπηρεσίες digital παρουσίας και προώθησης. Οι υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου,
Cosmote Smart Office για προωθήσεις, εκτροπές, και άλλες πιο σύνθετες λειτουργικότητες ανέβηκαν πάνω από
35%. Επίσης, τους 2 πρώτους μήνες της υγειονομικής
κρίσης η κίνηση δεδομένων μέσω σταθερής διπλασιάστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ στην
κινητή η κατανάλωση data ανέβηκε 190%. Ενδεικτικό της
κατάστασης που επικρατεί είναι τα παρακάτω ευρήματα
από τα οποία φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις και
κυρίως λόγω έλλειψης πόρων, οι επιχειρήσεις επιλέγουν
απλές, ελλιπείς ή ερασιτεχνικές ψηφιακές λύσεις. Για
παράδειγμα:
• 1 στους 3 που έστησαν website το έκανε o ίδιος ή κάποιος γνωστός του.
• 1 στους 2 που οργάνωσαν ψηφιακή καμπάνια το έκανε
ο ίδιος ή κάποιος γνωστός του.
• 1 στους 3 χρήστες CRM συνεχίζει να χρησιµοποιεί ερασιτεχνικές λύσεις.
• 8 στους 10 που αξιοποίησαν IoT τεχνολογίες το έκαναν
για απλή παρακολούθηση χώρων.
• 9 στους 10 χρησιμοποίησαν απλά antivirus για σταθερές
συσκευές για την ψηφιακή τους ασφάλεια.
Ακόμη, βάσει της έρευνας:
Το 2020, καταγράφηκε αυξητική τάση στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών και υποδομών, που αφορά κυρίως στα
ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops): από 14% το 2019, η
χρήση ανήλθε σε 17% το 2020. Στις ψηφιακές καμπάνιες
από 32%, η χρήση ανήλθε σε 36%, στα εργαλεία τηλεδιάσκεψης από 34% η χρήση αυξήθηκε σε 40% και στα
συστήματα CRM από 31% η χρήση αυξήθηκε σε 38%.
Ο συνδυασμός συμπληρωματικών εργαλείων και εφαρμογών αποφέρει περισσότερα επιχειρηματικά οφέλη.
Ενδεικτικά οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν website και
ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), έχουν 24% περισσότερα
οφέλη στις πωλήσεις. Αντίστοιχα, εκείνες που συνδύασαν
συστήματα ERP και CRM είχαν κατά 19% καλύτερο έλεγχο
των πόρων τους, σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες,
ενώ 24% ευκολότερη διαχείριση σχέσεων πελατών φαίνεται να είχαν οι εταιρείες που συνδύασαν ηλεκτρονικό
κατάστημα και ψηφιακές καμπάνιες.

infocom•04•16

15

5G

Έρευνα της Accenture: το 5G ισχυρός
μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα


Γράφει η
Tέτη Ηγουμενίδη

Κατά 4,18 δισ. δολ. θα αυξήσει το ΑΕΠ (+1,2%) στην Ελλάδα
στο χρονικό διάστημα 2022 - 2028 η υιοθέτηση του 5G, ενώ
σε περίπτωση συνεργασίας των παρόχων για την ανάπτυξη
του δικτύου, η αύξηση του ΑΕΠ μπορεί να αγγίξει τα 6,27 δισ.
Εστιάζοντας στην απασχόληση, το 5G αναμένεται να δημιουργήσει 31.000 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα μας έως
το 2028, ενώ σε περίπτωση συνεργασίας για την ανάπτυξη
του δικτύου, η αύξηση της απασχόλησης μπορεί να φτάσει τις
46.000 νέες θέσεις. Όπως και σε άλλες χώρες, το 5G μπορεί
να αποτελέσει έναν σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.
Ως αποτέλεσμα, η τεχνολογία 5G θα είναι σε θέση όχι μόνο να
εξελίξει τις υπάρχουσες επικοινωνίες, αλλά και να επιτρέψει
καινοτόμες εφαρμογές και πρωτοποριακά επιχειρηματικά
μοντέλα με αποτέλεσμα τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων
εργασίας και σημαντική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ.
Στα παραπάνω καταλήγει το οικονομετρικό μοντέλο της
Accenture Research στην ολοκληρωμένη μελέτη της για το
5G με τίτλο «Fuel for Innovation: Greece’s Race to 5G» η οποία
έχει ως στόχο να:
• εξετάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της
νέας τεχνολογίας
• αναδείξει τις επικρατέστερες εφαρμογές του 5G ανά
κλάδο
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• καταγράψει τις απόψεις και τις προσδοκίες του ελληνικού
καταναλωτικού κοινού
• αποκαλύψει το επίπεδο γνώσης και εξοικείωσης, τις
προσδοκίες και την ετοιμότητα των επιχειρήσεων σε
όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας
• παρουσιάσει την ετοιμότητα των τηλεπικοινωνιακών
παρόχων στην Ελλάδα και τις προκλήσεις σε επίπεδο
στρατηγικής για την εισαγωγή δικτύων και υπηρεσιών 5G
• εκτιμήσει την προβλεπόμενη ανάπτυξη σε επίπεδο ΑΕΠ
και απασχόλησης, την οποία μπορεί να εμφυσήσει το 5G
στην Ελλάδα
• καθορίσει ένα σύνολο προτεινόμενων δράσεων, μέτρων
και πρωτοβουλιών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με στόχο
την επιτάχυνση της υιοθέτησης του 5G

Τα βασικότερα συμπεράσματα της
μελέτης της Accenture Research
έχουν ως εξής:
• Ενήμεροι, θετικά προσκείμενοι αλλά επιφυλακτικοί οι
Έλληνες καταναλωτές απέναντι στο 5G. Ενώ δηλαδή
γνωρίζουν και δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για πλήθος
εφαρμογών του 5G στην καθημερινότητά τους, είναι επιφυλακτικοί στην υιοθέτησή του λόγω αντιλαμβανόμενων
θεμάτων σε επίπεδο ασφαλείας, κόστους και υγείας.

• Ομοίως, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στην Ελλάδα,
ενώ αναγνωρίζουν ότι το 5G διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ως τεχνολογία -ικανά να μεταμορφώσουν σημαντικά το επιχειρείν την επόμενη πενταετία, δυσκολεύονται
να οραματιστούν πιθανές εφαρμογές και υλοποιήσεις του
5G στον κλάδο τους, προσβλέποντας σε υποστήριξη από
εξειδικευμένους συνεργάτες ή κλαδικά οικοσυστήματα
που θα αναπτυχθούν.
• Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην Ελλάδα εμφανίζονται
με κοινές προσδοκίες και στρατηγική για το 5G στη χώρα
μας, αξιολογώντας πιθανά μοντέλα συνεργασίας για
την κοινή ανάπτυξη του δικτύου. Προσδοκούν σε νέες
ροές εσόδων, όχι απλά δημιουργώντας και παρέχοντας
νέες υπηρεσίες, αλλά αναπτύσσοντας νέα συνεργατικά
επιχειρηματικά μοντέλα.

H ελληνική κοινή γνώμη για το 5G
Βάσει ενός δείγματος 600 ατόμων σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια, η έρευνα αποκαλύπτει ότι το επίπεδο αναγνωρισιμότητας του 5G είναι εξαιρετικά υψηλό (92%) μεταξύ των
Ελλήνων καταναλωτών. Μάλιστα, 52% θεωρεί εξαιρετικά
σημαντικό η Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των χωρών - ηγετών
υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι καταναλωτές δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και υπηρεσιών 5G με
έμφαση σε κάλυψη συνδεσιμότητας σε μη αστικές περιοχές,
μεταφράσεις γλωσσών σε πραγματικό χρόνο, απομακρυσμένη
υγειονομική περίθαλψη, επαυξημένη πραγματικότητα στην
εκπαίδευση, απρόσκοπτη ροή βίντεο 4K ή 8K και εφαρμογές
«έξυπνων» πόλεων. Επιπροσθέτως, οι υψηλές ταχύτητες στο
διαδίκτυο και ο ενιαίος λογαριασμός για ευρυζωνικές υπηρε-

σίες στο σπίτι και στο κινητό σε χαμηλότερη τιμή αποτελούν
τα δύο βασικά κίνητρα για τους καταναλωτές προκειμένου να
στραφούν στο 5G. Παρότι το μηνιαίο κόστος προβληματίζει
τους καταναλωτές, το 43% των ερωτηθέντων είναι πρόθυμοι
να πληρώσουν ένα premium για υπηρεσίες 5G προκειμένου να
απολαμβάνουν βελτιωμένη εμπειρία στην επικοινωνία. Τέλος,
η ασφάλεια, τα υψηλά μηνιαία τέλη, το κόστος απόκτησης
κινητών νέας γενιάς και οι αντιλαμβανόμενοι κίνδυνοι για την
υγεία λόγω της ηλεκτρομαγνητικής έκθεσης θεωρούνται τα
κύρια εμπόδια στην υιοθέτηση του 5G.

Η ετοιμότητα των εταιρειών
τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα για το 5G
Η μελέτη ανέδειξε έναν υψηλό βαθμό σύγκλισης στις προσδοκίες και τα σχέδια των εταιρειών τηλεπικοινωνιών όσον
αφορά την ανάπτυξη και τη στρατηγική για το 5G. Οι πάροχοι
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στην Ελλάδα έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν πιλοτικές δοκιμές
της νέας τεχνολογίας, ωστόσο εκτιμάται ότι το 5G θα αρχίσει
να αναπτύσσεται σταδιακά από τις αρχές του 2021. Όλοι οι
πάροχοι συμφωνούν ότι το eMBB θα είναι από τις πρώτες διαθέσιμες εμπορικές υπηρεσίες 5G. Πρόσθετα, όλοι εξετάζουν
πιθανά μοντέλα συνεργασίας για την ανάπτυξη του δικτύου, το
οποίο πρακτικά σημαίνει κοινές επενδύσεις και χρήση αυτού.
Η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την αδειοδότηση
νέων σταθμών βάσης και το προσιτό κόστος αρχικής επένδυσης για τη δημοπρασία φάσματος και την αναβάθμιση του
δικτύου, αναγνωρίζονται από όλους τους παρόχους ως οι σημαντικότερες προκλήσεις. Επιπλέον, όλες οι εταιρίες (MNOs)
θα αξιοποιήσουν αρχικά στη χώρα μας μη αυτόνομο δίκτυο 5G
(NSA) πριν από τη μετάβαση σε αυτόνομο (SA), αξιοποιώντας
δηλαδή την υπάρχουσα υποδομή δικτύου 4G. Επιπλέον, 3
από τις 4 εταιρείες τηλεπικοινωνιών θεωρούν την ασφάλεια
ως τη μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση της ανάπτυξης του 5G,
ενώ όλοι οι πάροχοι ανέφεραν ότι η βελτιωμένη εμπειρία των
πελατών είναι ο κορυφαίος λόγος για την ανάπτυξη του 5G, με
την επέκταση της χωρητικότητας και την ανάπτυξη σταθερής
ασύρματης πρόσβασης (FWA) να έπονται.
Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ευκαιριών σε Β2Β επίπεδο, αναγνωρίζοντας ότι οι κλάδοι
και οι πιθανές εφαρμογές του 5G πρέπει να προσδιοριστούν
καλύτερα με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των
σχετικών επενδύσεων. Συνεπώς, η επιλογή και η στόχευση
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κλάδων θα αποτελέσουν μια κρίσιμη πτυχή της στρατηγικής
και επιτυχίας τους. Ενδεικτικά, το 75% των παρόχων θα
στοχεύσουν στον τουρισμό, ενώ το 50% θα επικεντρωθεί στη
βιομηχανία, την ενέργεια και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
και στις τηλεπικοινωνίες/ΜΜΕ. Όλοι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών συμφωνούν ότι η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (ultra
low latency) θα είναι το κύριο πλεονέκτημα που θα προσφέρει
το 5G στους κλάδους που θα στοχεύσουν, ενώ η ψυχαγωγία
μέσω επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας (AR/VR) και
το edge computing θα είναι οι βασικές δυνατότητες του 5G
που θα αξιοποιηθούν από αυτούς.
Όσον αφορά στη δημιουργία νέων ροών εσόδων, όλοι οι
πάροχοι εκτιμούν ότι οι νέες ευκαιρίες θα προκύψουν όχι
μόνο δημιουργώντας και παρέχοντας νέες υπηρεσίες, αλλά
και αναπτύσσοντας νέα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα,
με το 75% να αναμένουν ότι οι εγγυημένες συμφωνίες σε
επίπεδο υπηρεσιών (SLAs) θα είναι το κύριο επιχειρηματικό
μοντέλο εσόδων σε B2B επίπεδο. Ωστόσο, μόνο οι μισοί από
τους παρόχους προβλέπουν ότι οι κλάδοι - στόχοι που θα
επιλέξουν θα είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν περισσότερο
για υπηρεσίες 5G.
Σε Β2C επίπεδο τώρα, όλοι οι πάροχοι πιστεύουν ότι οι καταναλωτές δεν θα δαπανήσουν περισσότερο από 10% ως
premium στο υπάρχον κόστος σταθερής/κινητής για υπηρεσίες 5G. Θεωρώντας μάλιστα ότι το 5G δεν αποτελεί άμεση

ανάγκη για αυτούς, οι πάροχοι αναμένουν ότι θα υπάρξει
σχετική καθυστέρηση της μετάβασης των καταναλωτών στο
5G, αναμένοντας πρώτα θετικά σχόλια και αντιδράσεις από
τους αρχικούς χρήστες (early adopter effect). Τέλος, οι πάροχοι θεωρούν ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει δράσεις
για να αντιμετωπίσει τη ζήτηση αλλά και τις ανησυχίες του
κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις του 5G στην υγεία, προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση του 5G από τους Έλληνες
καταναλωτές.

Η αντίληψη και η εξοικείωση των
ελληνικών κλάδων με το 5G
Η διαδικτυακή έρευνα της Accenture έγινε σε 245 εταιρείες
σε 13 διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν
>30% του ΑΕΠ της χώρας, απασχολώντας ~275.000 εργαζομένους. Βάσει των συμπερασμάτων της το επίπεδο γνώσης
των ελληνικών εταιρειών, σχετικά με τα χαρακτηριστικά του
5G, είναι εξαιρετικά υψηλό, ενώ τα στελέχη τους αναγνωρίζουν ότι η εν λόγω τεχνολογία έχει σημαντικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η μελέτη αποκάλυψε παράλληλα
μια σχετική αβεβαιότητα για το 5G, καθώς μόνο ορισμένες
επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα πιστεύουν στην παροχή δραματικά βελτιωμένων ταχυτήτων που
υπόσχεται το 5G.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν γενικά ότι οι εφαρμογές 5G θα μεταμορφώσουν σημαντικά την καθημερινότητά
μας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια (έως το 2025), καθώς επίσης
ότι η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως IoT, AI και
Robotics θα επηρεάσει άμεσα τις περισσότερες επιχειρήσεις.
Από την άλλη πλευρά όμως, 51% των εταιρειών εκτιμούν ότι
το αρχικό κόστος επένδυσης θα είναι το κύριο εμπόδιο για
την υιοθέτηση του 5G. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει

να βρουν τρόπους για να διασφαλίσουν την απόδοση των
επενδύσεών τους (ROI). Τέλος, όσον αφορά τις προκλήσεις,
ορισμένες εταιρείες υπογραμμίζουν την ανησυχία τους σε
θέματα ασφαλείας ως πιθανό τροχοπέδη για την υιοθέτηση
του 5G.
Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν, αξιοποιώντας τη δύναμη των οικοσυστημάτων
και την υποστήριξη κατάλληλων συνεργατών. Συγκεκριμένα,
πολλές εταιρείες στην έρευνα τόνισαν τον κεντρικό ρόλο
του οικοσυστήματος, με 57% των εταιρειών να θεωρεί ότι
οι συνεργασίες εντός του κλάδου τους για τη δημιουργία
ενός οικοσυστήματος 5G θα είναι επωφελείς για όλους τους
συμμετέχοντες. Πρόσθετα, το 82% των εταιρειών δήλωσαν
ότι χρειάζονται υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες
προκειμένου να αντιληφθούν και να οραματιστούν πιθανές
εφαρμογές και υλοποιήσεις του 5G στις επιχειρήσεις και
τους κλάδους τους.

Σημαντικές εφαρμογές χρήσης του
5G για την ελληνική οικονομία
Η μελέτη παρέχει επίσης σημαντικές πληροφορίες σχετικά με
τη δυνατότητα εφαρμογής του 5G σε 13 συνολικά κλάδους,
δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε επιλεγμένους κλάδους ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα, όπως τηλεπικοινωνίες/
ΜΜΕ, βιομηχανία X.0, ενέργεια, αγροτικός τομέας, δημόσιο
και τουρισμός. Οι κλάδοι αυτοί επιλέχθηκαν καθώς έχουν
έναν κεντρικό ρόλο στην ελληνική οικονομία (~50% του ΑΕΠ),
συμπεριλαμβάνουν έναν αριθμό εξαιρετικά ανταγωνιστικών
εταιρειών, ενώ παράλληλα μπορούν να προσφέρουν μια
ιδιαίτερη δυναμική για την Ελλάδα λόγω της μοναδικότητάς
τους και της ψηφιακής τους ωριμότητας. Επομένως αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα κλάδων που μπορούν να
μετασχηματιστούν πλήρως απόρροια της νέας τεχνολογίας.

Ο δρόμος προς ένα 5G μέλλον
Η πορεία προς το 5G, τόσο σε επίπεδο καταναλωτών όσο
και επιχειρήσεων, δε θα είναι ούτε εύκολη ούτε απλή. Η
επιτάχυνση της υιοθέτησης και της ανάπτυξης της χρήσης
5G στην Ελλάδα είναι σημαντικό να στηριχθεί σε 8 βασικούς
αλληλένδετους άξονες:
1. επιτάχυνση της διαδικασίας δημοπρασίας φάσματος
2. ενθάρρυνση επενδύσεων σε ασύρματες υποδομές
3. ενίσχυση της ζήτησης
4. αντιμετώπιση της τεχνοφοβίας στην ελληνική κοινή γνώμη
5. διαχείριση των προκλήσεων ασφάλειας
6. δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των σχετικών φορέων
κατά τη διαδικασία ανάπτυξης δικτύου
7. ενεργοποίηση οικοσυστημάτων για τη συν-δημιουργία
εφαρμογών χρήσης
8. ενθάρρυνση της καινοτομίας
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Έρευνα για την πληροφορική στην
Ελλάδα του COVID-19 από τη Lenovo


Γράφει o
Δημήτρης Σκιάννης

Την πρώτη έρευνα που εστιάζει στην Ελλάδα και τα θέματα
της εργασίας από απόσταση και την κυβερνοασφάλεια, ενώ
χαρτογράφει το τεχνολογικό επίπεδο των εταιρειών στη χώρα,
παρουσίασε η Lenovo σε ψηφιακή συνέντευξη τύπου.
Σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον δύο διαφορετικές κατηγορίες συσκευών χρησιμοποιούν σήμερα, κατά μέσο όρο,
οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αξιολογούν -στο σύνολό
τους- ως ικανοποιητικό το επίπεδο των πληροφοριακών υποδομών που διαθέτουν. Οι σταθεροί υπολογιστές συνεχίζουν
να έχουν την πρωτοκαθεδρία στη χρήση, ενώ αναβαθμίσεις
πραγματοποιούνται μόνο εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
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Οι επιχειρήσεις ανησυχούν για το επίπεδο της κυβερνοασφάλειας, δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό τους έχει βρεθεί
στο στόχαστρο επιθέσεων. Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός
εταιρειών σκοπεύει να διατηρήσει το μοντέλο της τηλεργασίας, ενώ πολλές επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στην απόφαση να
επιτρέψουν στους εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν τον
δικό τους υπολογιστή κατά τη διάρκεια του lockdown.
Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα έρευνας,
που πραγματοποίησε η Focus Bari για λογαριασμό της Lenovo,
του κορυφαίου κατασκευαστή προσωπικών υπολογιστών παγκοσμίως. Η έρευνα, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ-

γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει τίτλο «Leading The Way
Forward: Digital Transformation & Security in the Covid-19 era»
και πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου 2020.
Στην έρευνα, η οποία διενεργήθηκε σε αντιπροσωπευτικό
δείγμα 300 επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν
υψηλόβαθμα στελέχη και υπεύθυνοι για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.
Πρόκειται για την πρώτη έρευνα, που επιδιώκει να καταγράψει
το τεχνολογικό επίπεδο των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά
με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, αλλά και τα κριτήρια
σύμφωνα με τα όποια τον επιλέγουν. Επίσης, η έρευνα κατέγραψε τις εξελίξεις στους κρίσιμους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της τηλεργασίας, δεδομένου ότι πραγματοποιήθηκε
αμέσως μετά τη λήξη του lockdown που επιβλήθηκε για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.
«Στόχος μας ήταν η καλύτερη κατανόηση της αγοράς στην
τόσο ρευστή περίοδο που διανύουμε, όπως και των αλλαγών
που έχουν επέλθει λόγω του Covid 19. Τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις στη χώρα μας έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προόδου, αλλά υπάρχει ακόμα
σημαντικό περιθώριο βελτίωσης», δήλωσε ο Παναγιώτης
Μακρυνιώτης, Γενικός Διευθυντής της Lenovo για την Ελλάδα
και την Κύπρο. «Τα συμπεράσματα της έρευνας εκτιμούμε
ότι θα βοηθήσουν τόσο τους συνεργάτες μας, όσο και τις
υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου των ψηφιακών τεχνολογιών
να κατανοήσουν καλύτερα τις συνήθειες και τις ανάγκες των
ελληνικών επιχειρήσεων και να εντοπίσουν τις ευκαιρίες
που υπάρχουν.»

O ψηφιακός χάρτης
Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο
δύο κατηγορίες συσκευών. Πιο δημοφιλής κατηγορία είναι
οι σταθεροί υπολογιστές, τους οποίους διαθέτει το 91% των
εταιρειών, ενώ οι φορητοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται από
το 64% των εταιρειών. Το 8% κάνει χρήση και «υβριδικών»
laptops, ενώ tablets χρησιμοποιεί το 25% των επιχειρήσεων
του δείγματος. Οι σταθεροί υπολογιστές αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των συνολικών υπολογιστικών συσκευών

(71%), φορητούς υπολογιστές χρησιμοποιεί το 24%, ενώ
μικρά ποσοστά έχουν τα tablets (4%) και τα υβριδικά laptops
(1%). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι φορητοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
(1-9 χρήστες), αλλά και τις πολύ μεγάλες (200+ χρήστες).
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η χρήση ανακατασκευασμένων (refurbished) υπολογιστών, με το 35% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι διαθέτει ήδη, ενώ επιπλέον 22%
απάντησε πως εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς ανακατασκευασμένου υπολογιστή.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν να μην έχουν σταθερή
πολιτική όσον αφορά στην αναβάθμιση του τεχνολογικού
εξοπλισμού τους, καθώς το 58% δηλώνει ότι προχωρά σε
αυτήν μόνο όταν κριθεί απαραίτητο. Το 17% απάντησε ότι
προχωρά σε αναβάθμιση κάθε 5 χρόνια, το 5% κάθε 4 χρόνια,
το 9% κάθε τρία χρόνια, το 7% κάθε δύο χρόνια και το 5%
κάθε χρόνο. Οι περισσοτερες μεγάλες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν σταθερή πολιτική αναβάθμισης, καθώς μόλις
το 27% εξ αυτών απάντησε ότι ανανεώνει τον εξοπλισμό του
όταν είναι απαραίτητο.
Από την άλλη πλευρά, το 80% του δείγματος που συμμετείχε
στην έρευνα, απάντησε πως δεν έχει προχωρήσει σε κάποια
αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού τα τελευταία τρία
χρόνια. Tο 18% προχώρησε σε αναβάθμιση το τελευταίο
τρίμηνο πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας, δηλαδή κατά
την περίοδο του lockdown. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 33%
των πολύ μεγάλων (200+ χρήστες) και των μεγάλων (51-200
χρήστες) αναβάθμισε τον εξοπλισμό το τελευταίο τρίμηνο.
Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι μεταξύ των ερωτηθέντων υπάρχει
σχετική ικανοποίηση για το επίπεδο του τεχνολογικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιούν στις επιχειρήσεις τους.

Η ψηφιακή ασφάλεια
Ένας τομέας για τον οποίο υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία μεταξύ
των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έρευνα έδειξε
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ότι μεταξύ των στελεχών υπάρχει μέτρια ικανοποίηση για το
επίπεδο των υποδομών των εταιρειών τους και τα μέτρα που
αυτές λαμβάνουν.
Το 24% των εταιρειών του δείγματος δήλωσε ότι τα τελευταία
δύο χρόνια αντιμετώπισε κάποιο περιστατικό παραβίασης
της ασφάλειας των συστημάτων του, είτε από εγκατάσταση
κακόβουλου λογισμικού, είτε από κλοπή υπολογιστή.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά την άγνοια κινδύνου που έχουν
οι εργαζόμενοι. Σύμφωνα με την έρευνα, οι μεγαλύτερες
προκλήσεις είναι η περιορισμένη γνώση του προσωπικού για
τους κινδύνους (54%), η αδυναμία να είναι συνεχώς ενημερωμένοι στους πιθανούς κινδύνους οι ειδικοί στα συστήματα
ασφαλείας (48%), αλλά και το υψηλό κόστος των σχετικών
προγραμμάτων (44%).
Στις σημαντικότερες απειλές περιλαμβάνονται οι ιοί, το
malware, τα λάθη από τους χρήστες, το spyware, η μόλυνση
συσκευών μέσω USB, αλλά και η διαρροή/κλοπή πληροφοριών.
Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις προχωρούν στη λήψη τεσσάρων «δράσεων», που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και
την προστασία των υποδομών τους. Η τακτική ενημέρωση του
λογισμικού (90%), η αναβάθμιση υπολογιστών με ενσωματωμένη προστασία (60%), ο περιορισμός πρόσβασης στο δίκτυο
(59%) και η συχνή επιμόρφωση των χρηστών (55%) είναι οι
πιο δημοφιλείς ενέργειες.

Η εργασία εξ αποστάσεως
Η έρευνα ασχολήθηκε και με το πως το lockdown επηρέασε
τις ελληνικές επιχειρήσεις στο θέμα της εργασίας εξ αποστάσεως. Προ της πανδημίας, το 38% είχε τουλάχιστον έναν
εργαζόμενο που εργαζόταν από απόσταση, με τον μέσο όρο
των εξ αποστάσεως εργαζομένων να είναι μόλις 15,9%.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 58% είχε τουλάχιστον
έναν εργαζόμενο να τηλε-εργάζεται, με τον μέσο όρο για
το σύνολο των εργαζομένων να είναι 30,3%. Σημειωτέον
πως το 42% δήλωσε πως δεν είχε κανέναν εργαζόμενο εξ
αποστάσεως.

Όσον αφορά στο μέλλον, το 41% των επιχειρήσεων εκτιμά
πως μετά το τέλος της πανδημίας θα έχει τουλάχιστον έναν
εξ αποστάσεως υπάλληλο, ενώ θεωρεί ότι κατά μέσο όρο το
ποσοστό αυτό θα φθάσει στο 22,2%. Αξίζει δε να επισημανθεί
πως μόνο το 17% των εταιρειών δηλώνει πως δεν θα συνεχίσει να εφαρμόζει την εξ αποστάσεως εργασία.
Όσον αφορά στον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, το 35% των ελληνικών επιχειρήσεων
δήλωσε ότι επέτρεψε στους εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν τον δικό τους υπολογιστή, ενώ το 19% μετέφερε τους
σταθερούς υπολογιστές των εργαζομένων από το γραφείο
στο σπίτι τους.

Το 17% χρησιμοποίησε υπολογιστές που είχε ήδη στην αποθήκη του, ενώ το 16% προχώρησε στην προμήθεια νέων
υπολογιστών και το 3% αγόρασε refurbished μηχανήματα.
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Η αγορά εργασίας απαιτεί πλέον
δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης


Γράφει o
Δημήτρης Σκιάννης

Η πρόσφατη έκθεση του EIT Health και της McKinsey «Μετασχηματίζοντας την υγειονομική περίθαλψη μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ο αντίκτυπος στο εργατικό δυναμικό και
τους οργανισμούς» έχει αποκαλύψει μια επείγουσα ανάγκη
προσέλκυσης και εκπαίδευσης data literate επαγγελματιών
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αναβαθμίζοντας
ταυτόχρονα το σημερινό εργατικό δυναμικό, ώστε να υλοποιηθεί ο μετασχηματισμός που θα αποκαλύψει τη δυναμική της
Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).
• Η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να δημιουργήσει 40
εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας σχετιζόμενες με τον
τομέα της υγείας έως το 2030, στιγμή κατά την οποία ο
κόσμος θα έχει 9,9 εκατομμύρια λιγότερους από όσους
χρειάζεται γιατρούς και νοσηλευτές, σύμφωνα με τον
Π.Ο.Υ.
• Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το EIT Health και
την McKinsey & Company, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη
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δυναμική να φέρει επανάσταση στον τομέα της υγείας,
υποστηρίζοντας καλύτερα τα αποτελέσματα, την εμπειρία
και την πρόσβαση των ασθενών σε υγειονομικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την έρευνα, βασικές ψηφιακές δεξιότητες
όπως η βιοϊατρική, η ανάλυση δεδομένων και οι γνώσεις
γονιδιωματικής θα είναι κρίσιμης σημασίας, εφόσον η
τεχνητή νοημοσύνη διεισδύσει στις υπηρεσίες υγείας.
• Στην Ελλάδα, η Advantis Medical Imaging, που υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Bridgehead του EIT Health,
καθιστά την ιατρική απεικόνιση πιο προσιτή και φιλική προς
τον χρήστη, βασιζόμενη σε δεδομένα και συνδυάζοντάς
την με την τεχνολογία νέφους.
Η έρευνα του EIT Health και της McKinsey & Company «συναντά» την European Skill Agenda, που παρουσιάστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουλίου, ώστε να προωθηθεί η
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα και να διασφαλιστεί κοινωνική δικαιοσύνη για όλους. Σύμφωνα με την Ατζέντα,

επί του παρόντος, τουλάχιστον το 85% των θέσεων εργασίας
απαιτεί κάποιο επίπεδο ψηφιακής ικανότητας, ενώ μόνο το
56% των ενηλίκων είχε τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες
το 2019. Μεταξύ 2005 και 2016, το 40% των νέων θέσεων
εργασίας ήταν σε τομείς εξελισσόμενης ψηφιακής έντασης.
Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πορεία ανάκαμψης και η ανάγκη
βελτίωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων είναι μεγάλη,
γεγονός που συμβαδίζει με την έκθεση του EIT Health και
της McKinsey & Company, με στόχο την ενθάρρυνση για την
εφαρμογή λύσεων AI στην υγειονομική περίθαλψη. Σύμφωνα
με την έκθεση, οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες, η βιοϊατρική, η
ανάλυση δεδομένων και οι βασικές αρχές της γονιδιωματικής
θα είναι κρίσιμης σημασίας, εφόσον η τεχνητή νοημοσύνη και
η μηχανική μάθηση διεισδύσουν στις υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης.
«Αυτά τα θέματα σπάνια διδάσκονται παράλληλα με τις παραδοσιακές κλινικές επιστήμες συστηματικά. Και έτσι, χωρίς να
ευθύνεται, το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας δεν
είναι ακόμη προετοιμασμένο για την αξιοποίηση της Τεχνητής
Νοημοσύνης. Όντας στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας
στην υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη, βλέπουμε έναν
αυξανόμενο αριθμό απτών, επιβλητικών και συναρπαστικών
λύσεων AI. Ωστόσο, πρέπει να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες που μπορούν να απορροφήσουν μέρος της πίεσης
στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να ενσωματωθούν στην παροχή φροντίδας. Τώρα
είναι η ώρα να αντιμετωπίσουμε τα κενά, έτσι ώστε η Ευρώπη
να μην μείνει πίσω στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης»
ανέφερε ο Jorge Fernández García, διευθυντής Καινοτομίας
στο EIT Health και εκ των συγγραφέων της έκθεσης.
Τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους. Στο πρόσφατο θερινό
σχολείο HelloAIRIS, για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη, που διοργανώθηκε από την GE Healthcare,
το Leitat και το KTH Royal Institute of Technology στη Στοκχόλμη σε συνεργασία με το EIT Health, 900 άτομα υπέβαλαν
αίτηση συμμετοχής και τελικά επιλέχθηκαν 400. Στόχος του

μοναδικού αυτού διαδικτυακού προγράμματος είναι να προσελκύσει ταλέντα από περιοχές της Κεντρικής, Ανατολικής ή
Νότιας Ευρώπης και να δημιουργήσει μια κοινότητα AI-ninjas
εξοπλισμένη με δεξιότητες που απαιτούνται στο μέλλον και
πιστοποιητικό υγείας EIT. Η Ελλάδα ήταν δεύτερη σε συμμετοχές στο πρόγραμμα HelloAIRIS, στην Ευρώπη, με 60 συμμετέχοντες και πρώτη σε υποβολές με 150 ενδιαφερόμενους
από τον κλάδο της υγείας να δηλώνουν συμμετοχή μετά από
τη στήριξη που έλαβαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).
«Οι εμπειρίες μας από τη συνεργασία μας με νεοσύστατες
επιχειρήσεις σε αναδυόμενες περιοχές, δείχνουν ότι υπάρχει
τεράστια ανάγκη για αναβάθμιση επαγγελματιών και βελτίωση
του ψηφιακού αλφαβητισμού για την υγεία. Το καλοκαιρινό
διαδικτυακό μάθημα που αναπτύξαμε με την απαραίτητη δέσμευση των συνεργατών μας είναι μια άλλη απόδειξη ότι η AI
είναι δεξιότητα του μέλλοντος. Η ζήτηση για αυτό το πρόγραμμα ήταν υψηλότερη από το αναμενόμενο» δήλωσε η Monika
Toth, Διευθύντρια Προγράμματος EIT Health InnoStars RIS.
Ποιοι Επαγγελματίες Υγείας χρειάζονται AI δεξιότητες περισσότερο;
Προς το παρόν, η διάγνωση είναι η κύρια εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, τα
επόμενα 5-10 χρόνια, οι επαγγελματίες της υγείας αναμένουν
ότι η λήψη κλινικών αποφάσεων θα είναι στην κορυφή της
λίστας των αιτήσεων σύμφωνα με την έκθεση του EIT Health
και της McKinsey & Company, η οποία περιλαμβάνει έρευνα
με 175 εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής
περίθαλψης και συνεντεύξεις με 62 decision makers. Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι δεν χρειάζεται μόνο
να προσελκύσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να διατηρήσουμε
περισσότερους επαγγελματίες υγείας, αλλά πρέπει επίσης
να διασφαλίσουμε ότι ο χρόνος τους χρησιμοποιείται όπου
προσθέτει περισσότερη αξία στη φροντίδα για τους ασθενείς. Η υποστήριξη της ευρείας υιοθέτησης και κλιμάκωσης
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της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην
αντιμετώπιση της έλλειψης πόρων, τόσο τώρα όσο και στο
μέλλον. Με βάση τον αυτοματισμό, η Τεχνητή Νοημοσύνη
μπορεί να φέρει επανάσταση στην υγειονομική περίθαλψη:
μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής
των ασκούμενων, επιτρέποντάς τους να εστιάσουν ξανά
στην παροχή φροντίδας στους ασθενείς τους, αφιερώνοντας
λιγότερο χρόνο σε διοικητικά καθήκοντα. Για παράδειγμα,
με τη δυνατότητα να ελευθερωθεί το 20% ή περισσότερο
του χρόνου των ακτινολόγων από διαδικασίες, εκείνοι θα
επικεντρωθούν περισσότερο σε ασθενείς και κλινικές ομάδες
για περαιτέρω εξατομίκευση και βελτίωση της φροντίδας.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα
της διάγνωσης και, σε αρκετές περιπτώσεις, την ακρίβεια.
Το 2015, οι αλγόριθμοι ξεπέρασαν τους ανθρώπους στην
οπτική αναγνώριση στο ImageNet Challenge Large Scale Visual
Recognition Competition, παρουσιάζοντας βελτίωση από ένα
ποσοστό σφάλματος 28% το 2010 σε 2,2% το 2017, έναντι
ενός τυπικού ποσοστού ανθρώπινου σφάλματος περίπου 5%.
Όλο και περισσότερες λύσεις που βασίζονται στην Τεχνητή
Νοημοσύνη προέρχονται από χώρες μεσαίου επιπέδου καινοτομίας.
Η Brainscan, μια νεοσύστατη εταιρεία από την Πολωνία,
χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιώσει την
αποτελεσματικότητα των ερμηνειών των αξονικών τομογραφιών, ενσωματώνοντας εργαλεία για την ταξινόμηση, τον
εντοπισμό και τη σύγκριση των αλλαγών της παθολογίας του
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εγκεφάλου στην ακτινολογική ροή εργασίας. Ένα άλλο επιτυχημένο παράδειγμα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
είναι το ιταλικό EIT PatchAi - η πρώτη γνωστική πλατφόρμα
για τη συλλογή και την προγνωστική ανάλυση δεδομένων που
αναφέρθηκαν από ασθενείς σε κλινικές δοκιμές. Η πλατφόρμα
ενσωματώνει έναν εικονικό βοηθό με τεχνολογία AI που μιμείται ανθρώπινες συνομιλίες για να παρακινήσει τους ασθενείς
και να αυξήσει τη συμμόρφωσή τους με το πρωτόκολλο. Στην
Ουγγαρία, το InSimu έχει αναπτύξει μια λύση που επιτρέπει
στους γιατρούς και τους φοιτητές ιατρικής να εξασκούνται
σε εικονικούς ασθενείς, κάνοντας διαγνώσεις σε μια σχεδόν
πραγματική κατάσταση, ενώ το Sineko, στοχεύει στην επανάσταση της διεθνούς τηλεακτινολογίας με το λογισμικό GRAID
που μεταφράζει ακτινολογικές αναφορές.
Στην Πορτογαλία, το iLof, ο νικητής του προγράμματος EIT
Health Jumpstarter 2019 και του διαγωνισμού Wild Card της
ίδιας χρονιάς, δημιούργησε μια βιβλιοθήκη οπτικών δακτυλικών αποτυπωμάτων που συνδυάζει τεχνολογίες νέφους,
φωτονική και Τεχνητή Νοημοσύνη, για να ανιχνεύσει ναρκωτικές ουσίες με μη επεμβατικό τρόπο. Στην Ελλάδα, η εταιρεία
Advantis Medical Imaging η οποία είχε λάβει υποστήριξη από
το πρόγραμμα Bridgehead του EIT Health, καθιστά την ιατρική
απεικόνιση πιο προσιτή και φιλική προς τον χρήστη, βασιζόμενη σε δεδομένα, συνδυάζοντάς την με την τεχνολογία νέφους.
Αποστολή της εταιρείας είναι να αναπτύξει προηγμένες
λύσεις λογισμικού στο cloud, οι οποίες θα βελτιώνουν την
αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης σοβαρών ασθενειών.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης. Στο
EKT, σε συνεργασία με το EIT Health, εργαζόμαστε συνεχώς
για να βοηθήσουμε νέους ταλαντούχους επαγγελματίες και
να υποστηρίξουμε τις αναδυόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις
που αναπτύσσουν καινοτομίες στην υγειονομική περίθαλψη,
συμπεριλαμβανομένων λύσεων που βασίζονται στην Τεχνητή
Νοημοσύνη. Πιστεύουμε πραγματικά ότι η θεραπεία και η
διάγνωση μπορούν να είναι πιο ακριβείς, αποτελεσματικές και
άμεσες με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Προκειμένου να είναι βιώσιμα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης,
χρειάζεται να ενσωματώσουν τέτοιες καινοτομίες, όπως
έκανε για παράδειγμα το Sheba Medical Center στο Ισραήλ, με
την startup Αidoc» επισημαίνει ο Γιώργος Μέγας, συντονιστής
του κόμβου του EIT Health για την Ελλάδα στο ΕΚΤ. Εκτός όμως
από την αναβάθμιση που μπορεί να προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υγεία, ως βασική ανάγκη αναγνωρίζεται επίσης η
μεγαλύτερη συμμετοχή των επαγγελματιών της υγειονομικής
περίθαλψης στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της Τεχνητής
Νοημοσύνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 44%
των ερωτηθέντων, που επιλέχθηκαν για το ενδιαφέρον τους
για την καινοτομία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και την Τεχνητή Νοημοσύνη, δεν είχαν εμπλακεί ποτέ
στην ανάπτυξη μιας λύσης AI. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει
τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικότητας
και της αποτελεσματικότητας στα συστήματα υγείας και τα
καθιστά πιο βιώσιμα και, το πιο σημαντικό, έχει τη δυνατότητα

να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία των
ασθενών. Μπορεί να το πράξει με πολλούς τρόπους, από την
παροχή προληπτικής περίθαλψης, έως το να επιτρέψει στους
επαγγελματίες υγείας να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο
στην άμεση περίθαλψη των ασθενών. Αυτή η κοινή έκθεση
παρέχει καθοδήγηση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
για να καθορίσουν το επίπεδο φιλοδοξίας τους για την Τεχνητή
Νοημοσύνη και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τη σωστή
προσέγγιση για τον οργανισμό ή το σύστημα υγείας τους»
δήλωσε η Dr Angela Spatharou, συνεργάτιδα της McKinsey &
Company και εκ των συγγραφέων της έκθεσης.
Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων τονίστηκε η επείγουσα ανάγκη για ανάπτυξη και
κλιμάκωση της κατάρτισης, όπως και η πρόταση ότι τα εθνικά
συστήματα υγείας πρέπει να συνεργάζονται με επαγγελματίες
υγείας, ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς κλάδους, προκειμένου να υποστηρίζουν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως εκείνους που δεν είναι αρκετά μεγάλοι. Τόνισαν
επίσης, τη σημασία να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη
είναι ηθική, διαφανής και αξιόπιστη. Η έκθεση συμπληρώθηκε
από μακροοικονομικές αναλύσεις του μέλλοντος της εργασίας
για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης από
το έργο του McKinsey Global Institute (MGI).
Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στο
eithealth.eu/our-impact/our-reports.
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Νέα σύσταση της ΕΕ για τις
υποδομές υψηλής χωρητικότητας
Η σύσταση καθορίζει επίσης κατευθυντήριες γραμμές σχετικά
με βέλτιστες πρακτικές για την παροχή έγκαιρης πρόσβασης
στο ραδιοφάσμα για τα δίκτυα 5G, καθώς και για την εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού της εκχώρησης ραδιοφάσματος
για διασυνοριακές εφαρμογές 5G. Ο ενισχυμένος διασυνοριακός συντονισμός θα συμβάλει στην παροχή αδιάλειπτης
κάλυψης 5G έως το 2025 στις κύριες οδούς μεταφορών της
Ευρώπης, ιδίως τις οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές
πλωτές μεταφορές.

Σύσταση με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ώθηση
στις επενδύσεις σε υποδομές ευρυζωνικής συνδεσιμότητας
πολύ υψηλής χωρητικότητας, μεταξύ άλλων του 5G, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το 5G χαρακτηρίζεται από την ΕΕ θεμελιώδες δομικό στοιχείο
του ψηφιακού μετασχηματισμού και βασικός πυλώνας της
ανάκαμψης. Όπως επισημαίνεται η έγκαιρη εγκατάσταση των
δικτύων 5G θα προσφέρει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες
για τα επόμενα έτη, ως ζωτικής σημασίας πλεονέκτημα για
την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα και σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης των μελλοντικών ψηφιακών
υπηρεσιών.
Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν (διαβούλευση έως 20 Δεκεμβρίου 2020) για να εκπονήσουν, έως τις 30
Μαρτίου 2021, μια κοινή προσέγγιση, με τη μορφή εργαλειοθήκης βέλτιστων πρακτικών, για την έγκαιρη εγκατάσταση
σταθερών και κινητών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας,
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G. Τα μέτρα αυτά θα
πρέπει να έχουν ως στόχο:
• Τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ταχύτητας
εγκατάστασης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, με
την άρση των περιττών διοικητικών εμποδίων.
• Να δοθεί έγκαιρη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα 5G και να
ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις των φορέων εκμετάλλευσης
στην επέκταση των υποδομών δικτύου.
• Να καθιερωθεί μεγαλύτερος διασυνοριακός συντονισμός
για τις εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, με σκοπό τη στήριξη
καινοτόμων υπηρεσιών 5G, κυρίως στους τομείς της
βιομηχανίας και των μεταφορών.
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Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή, ως τα μέσα
Σεπτεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη (και το Ηνωμένο Βασίλειο)
είχαν διαθέσει κατά μέσο όρο μόνο το 27,5% των πρωτοπόρων ζωνών 5G. Ως εκ τούτου, θεωρείται σημαντικό τα κράτη
μέλη να αποφύγουν ή να ελαχιστοποιήσουν τυχόν καθυστερήσεις στη χορήγηση πρόσβασης σε ραδιοφάσμα, ώστε να
διασφαλιστεί η έγκαιρη εγκατάσταση του 5G.
Ακόμη, τονίζεται η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα δίκτυα 5G
είναι ασφαλή και ανθεκτικά.

Βιώσιμη εγκατάσταση δικτύων για
βελτιωμένη συνδεσιμότητα
Η σύσταση βασίζεται επίσης στην οδηγία για τη μείωση του
κόστους ευρυζωνικών υπηρεσιών. Προωθεί την ανάπτυξη
δικτύων υψηλής ταχύτητας με τη μείωση του κόστους εγκατάστασης μέσω εναρμονισμένων μέτρων που διασφαλίζουν ότι
οι πάροχοι και οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων μπορούν να
μοιράζονται τις υποδομές, να συντονίζουν τεχνικά έργα και να
λαμβάνουν τις αναγκαίες άδειες εγκατάστασης.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν κριτήρια για την
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μελλοντικών
δικτύων και να παρέχουν κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων δικτύων.
Σε συνδυασμό με την παραπάνω Σύσταση, η Επιτροπή πρότεινε νέο κανονισμό για την κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, προκειμένου να διατηρήσει
και να προωθήσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στην τεχνολογία υπερυπολογιστικής ώστε να υποστηριχθεί ολόκληρη η
ψηφιακή στρατηγική και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Υπηρεσίες 5G από τη Vodafone το
πρώτο τρίμηνο του 2021

Διαθέσιμο εμπορικά από το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους,
σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, θα είναι το
δίκτυο 5G της Vodafone Ελλάδος, σύμφωνα με τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Χάρη Μπρουμίδη,
ο οποίος τόνισε ότι η εταιρεία έχει εγκαίρως επενδύσει
στο δίκτυό της ώστε να είναι έτοιμη να προχωρήσει στην
ανάπτυξη του νέου δικτύου μόλις το φάσμα γίνει διαθέσιμο.
Όπως εκτιμάται, το ίδιο θα πράξουν η Cosmote και η Wind,
ενώ να σημειωθεί ότι η προκήρυξη των συχνοτήτων για το
5G από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων) αναμένεται με πιθανή ημερομηνία για τη δημοπρασία την 21η Δεκεμβρίου. Σχετικά με τους προμηθευτές
υλικών δικτύου, σύμφωνα με τον κ. Μπρουμίδη, ο όμιλος
Vodafone ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο την απόφασή του να
απομακρύνει τον εξοπλισμό της Huawei από το δίκτυο κορμού
του (Core) στην Ευρώπη. Η Vodafone Ελλάδας δεν έχει εξοπλισμό της Huawei στο δίκτυο κορμού. Χρησιμοποιεί κινέζικη
τεχνολογία στο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης (RAN) κάτι που
συνεχίζει, ωστόσο, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλός
της, η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία εξετάζει τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί, με βάση τους τροποποιούμενους περιορισμούς των ΗΠΑ, αλλά και συμμορφώνεται διαρκώς με το
νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί
έμφαση στη διασφάλιση ενός ανθεκτικού οικοσυστήματος
προμηθευτών σε όλη την Ευρώπη, που θα περιλαμβάνει
τόσο την ισορροπία ανάμεσα στους προμηθευτές όσο και
την ανάπτυξη ενός ανοιχτού δικτύου ασύρματης πρόσβασης
(οpen RAN). Η ανάπτυξη ενός ανοιχτού δικτύου ασύρματης
πρόσβασης στο ακραίο δίκτυο αποτελεί βασικό στόχο της
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διεθνούς συμμαχίας οpen RAN, στην οποία ο όμιλος Vodafone
είναι ιδρυτικό μέλος. Το οpen RAN προωθεί πολιτικές για
την ανάπτυξη και υιοθέτηση ανοιχτών και διαλειτουργικών
λύσεων στο ραδιοδίκτυο, με στόχο περισσότερη καινοτομία,
ανταγωνισμό και διεύρυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας των
προμηθευτών τεχνολογιών ασύρματων επικοινωνιών. Η πολιτεία μπορεί να ενθαρρύνει και να βοηθήσει με συνέργειες
και πρωτοβουλίες για πιλοτικά οpen RAN σε απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας. Χαρακτηρίζεται μάλιστα ως μία τεράστια
ευκαιρία για ελληνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την
τεχνολογία και τον εξοπλισμό των επικοινωνιών. Σημειώνεται
ότι η Cosmote έχει επιλέξει για το δίκτυό της τεχνολογίες
Ericsson και Nokia (για το RAN την πρώτη και για το Core
και τις δύο) ενώ η Wind, Ericsson για το Core και Huawei για
το RAN. Ο επικεφαλής της Vodafone Ελλάδος αναφέρθηκε
χθες και στο Ταμείο Ανάκαμψης επισημαίνοντας ότι είναι
στη σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι τουλάχιστον 5 από
τις 7 προτεραιότητες που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την χρηματοδότηση έργων αφορούν τις ψηφιακές τεχνολογίες. Πρόσθεσε πως «το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
μπορεί να λειτουργήσει ως η χρυσή ευκαιρία της Ελλάδας
για να κάνει το άλμα της προς το αύριο, να καλύψει τα κενά
ανταγωνιστικότητας και να εξισορροπήσει τις οικονομικές
απώλειες που έχουν προκληθεί από την πανδημία» καθώς
και ότι οι πυλώνες που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε αυτήν την
προσπάθεια είναι: «η επιτάχυνση της ανάπτυξης του 5G και
σε απομακρυσμένες περιοχές, η ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του κράτους, και η καλλιέργεια των
ψηφιακών δεξιοτήτων».

SPACE

Στο Αστεροσκοπείο Χελμού ο πρώτος
επίγειος σταθμός του προγράμματος
ARTES ScyLight της ESA
ισχυρές τηλεπικοινωνιακές υποδομές (π.χ. αθλητικές
διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες) και σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται σημαντική αύξηση του φόρτου
στα επίγεια δίκτυα.
• Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
και σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. φυσικές καταστροφές).
• Κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών με υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων.
• Χειρισμός από απόσταση εξοπλισμού που βρίσκεται σε σημεία όπου δεν προσφέρεται κάλυψη από τα επίγεια δίκτυα.
Η κατασκευή του πρώτου επίγειου σταθμού για την επόμενη
γενιά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Ευρώπης θα υλοποιηθεί στο Αστεροσκοπείο Χελμού με το τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος» όπως αποφάσισε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA). Μέσω του προγράμματος ARTES ScyLight της ESA,
συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ (εκτίμηση για την
πρώτη φάση) προβλέπεται η αναβάθμιση των δορυφορικών
συστημάτων και η κατασκευή επίγειων σταθμών σε επιλεγμένα σημεία, ώστε να δημιουργηθεί ένα «δίκτυο οπτικών
ινών στον ουρανό» («fibre in the sky»). Αυτή η αναβάθμιση
θα ενοποιήσει τα διαφορετικά δορυφορικά συστήματα που
λειτουργούν σήμερα και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις
ώστε οι δορυφορικές επικοινωνίες να αποτελέσουν βασικό
δομικό στοιχείο των σύγχρονων δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων. Με την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, το
Αστεροσκοπείο Χελμού θα αποτελέσει κομβικό στοιχείο στη
νέα γενιά δικτύων της Ευρώπης. Το έργο που αφορά τον
επίγειο σταθμό στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα είναι ύψους 6
με 10 εκατ. ευρώ. Για την επιλογή της ESA ενημέρωσε τον
γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών Αντώνη Τζωρτζακάκη η
διευθύντρια Τηλεπικοινωνιών και Ενοποιημένων Εφαρμογών
της ESA Magali Vaissiere.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ARTES ScyLight θα παρέχονται υπηρεσίες όπως:
• Διασύνδεση και ενοποίηση δορυφορικών συστημάτων στο
πρότυπο της διασύνδεσης που επιτυγχάνεται σήμερα στα
επίγεια δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών.
• Υποστήριξη επίγειων δικτύων και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε μεγάλες εκδηλώσεις που απαιτούν
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Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η κατασκευή στην Ελλάδα του πρώτου επίγειου σταθμού του ARTES
Scylight δημιουργεί νέες δυνατότητες για το επιστημονικό
δυναμικό της χώρας. Εκτιμάται ότι μπορεί να προσελκύσει
το ενδιαφέρον για επενδύσεις τόσο από ελληνικές όσο και
από ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών. Όπως επίσης υπογραμμίστηκε από το αρμόδιο υπουργείο η επιλογή του Αστεροσκοπείου Χελμού από
την ESA είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής της Ελλάδας, προκειμένου η χώρα μας να έχει κεντρικό ρόλο στις εφαρμογές
νέας γενιάς για τον τομέα του Διαστήματος με την αξιοποίηση
και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών. Η συγκεκριμένη
στρατηγική αναπτύχθηκε κατά τη Σύνοδο του Συμβουλίου της
ESA σε Υπουργικό επίπεδο (Space19+) τον Νοέμβριο του
2019. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσυπέγραψε τη
Διακήρυξη Euro QCI (Quantum Communication Infrastructure),
με την οποία η Ελλάδα γίνεται μέλος της ομάδας των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν ενεργά στην ασφάλεια νέας
γενιάς για προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Το Euro
QCI ενσωματώνει κβαντικές τεχνολογίες και συστήματα για
ασφαλείς, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και περιλαμβάνει τόσο επίγεια όσο και δορυφορικά
συστήματα. Το Αστεροσκοπείο Χελμού βρίσκεται σε υψόμετρο
2.340 μ., σε απόσταση 240 χλμ. από την Αθήνα. Εγκαινιάστηκε
το 2007 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ερευνητική υποδομή
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι το μεγαλύτερο
αστεροσκοπείο στα Βαλκάνια και το δεύτερο μεγαλύτερο στην
ηπειρωτική Ευρώπη, ενώ φιλοξενεί το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο
που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία Zeiss.

Τεχνολογία Σύνθεσης
Bandwidth
Η καινοτόμος προσέγγιση
στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

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

Τel.:

+30 210-9902272

Email: info@combox.gr

www.combox.gr

PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@arm: Σημαντικό deal υπεγράφη πριν από
λίγο καιρό, όταν ο κατασκευαστής mobile
chipsets, ARM, πέρασε στα χέρια της Nvidia.
Στόχος της τελευταίας είναι να επεκταθεί
από το χώρο του gaming, όπου ήδη βρίσκεται
στην κορυφή, και στον χώρο του A.I. Απώτερος
σκοπός είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών
σε τομείς όπως η υγεία, η ρομποτική, η
αυτοκίνηση, κ.ά.

Πάνος Γερμανός

Ιδρυτής Ομίλου Olympia
Ο Πάνος Γερμανός κατάγεται από τις Μηλιές του νομού Ηλείας. Εισήλθε
στον εργασιακό χώρο σε νεαρή ηλικία, συνεχίζοντας παράλληλα την εκπαίδευσή του, και αποφοίτησε επιτυχώς από το Οικονομικό Τμήμα της Νομικής
Αθηνών. Στράφηκε στον κλάδο της τεχνολογίας αναλαμβάνοντας καίριες
θέσεις στις εταιρείες Union Carbite - UCAR - και Duracell. Το 1980 έκανε
ένα ακόμα βήμα ιδρύοντας το πρώτο κατάστημα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», στο κέντρο
της Αθήνας, το οποίο, μέσα από σημαντικές συμφωνίες και συνέργειες,
εξέλιξε σε ένα μοναδικό success story με περισσότερα από 1.000 καταστήματα στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, δημιούργησε, μέχρι
το 2006, το μεγαλύτερο δίκτυο λιανικών πωλήσεων κινητής τηλεφωνίας
σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με περισσότερους από 5.000
εργαζομένους και καταστήματα σε επτά χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ουκρανία,
Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και πΓΔΜ).
Διαβλέποντας επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλό κέρδος, το 2004 προχώρησε στην πώληση της Unitel στο Ουζμπεκιστάν, ενώ το 2006 προχώρησε
τόσο στην πώληση του μεριδίου του στα ΚΑΕ, όσο και της ναυαρχίδας
του Ομίλου, του δικτύου «ΓΕΡΜΑΝΟΣ». Η πώληση των καταστημάτων
ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην COSMOTE αποτέλεσε τότε τη μεγαλύτερη εξαγορά των
τελευταίων ετών μεταξύ δύο αμιγώς ελληνικών εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δημιούργησε ένα νέο κλίμα τόσο στη χρηματιστηριακή όσο
και στην αγορά των τηλεπικοινωνιών.
Κομβικό σημείο στην επιχειρηματική του πορεία υπήρξε, το 1991, η εξαγορά του Βιομηχανικού Συγκροτήματος SUNLIGHT, την οποία έχει σήμερα
μετατρέψει σε μια ισχυρή ελληνική εξαγωγική εταιρεία. Παράλληλα, είναι
βασικός μέτοχος της αλυσίδας καταστημάτων Public που αναπτύσσονται σε
όλη την Ελλάδα, και της εταιρίας WESTNET, που κατέχει σημαντικό μερίδιο
στην αγορά χονδρεμπορίου προϊόντων πληροφορικής στην Ελλάδα.
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@fe: Κατέφθασε και η FE (Fan Edition) του
Galaxy S20, και αυτό σε δύο εκδόσεις, 4G
και 5G. Η οθόνη έχει μεγαλύτερο μέγεθος
(6,5) αλλά μικρότερη ανάλυση (FHD), η
κάμερα καταγράφει 4K βίντεο αντί για 8K, η
χωρητικότητα της μπαταρίας είναι ελαφρώς
αυξημένη στα 4500 mAh, ενώ η μνήμη έχει
μειωθεί και αυτή, δηλαδή σε 6-8 GB. Το ατού
της FE έκδοσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
@apple: Ήρθε και η ώρα για το καθιερωμένο
φθινοπωρινό ραντεβού της αγοράς με την
Apple, με την τελευταία να ανακοινώνει όμως
όχι τα νέα iPhones, ως συνήθως, αλλά τις νέες
γενιές των iPad και Apple Watch. Συγκεκριμένα
παρουσίασε τα iPad και iPad Air, όπως επίσης
τα Apple Watch Series 6 και SE. Όσο για τα
νέα μοντέλα iPhone 12, αυτά αναμένονται να
ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρίου.
@nokia: Δυναμικά μπαίνει και η HMD στη
νέα σεζόν, καθώς παρουσίασε το νέο της
mobile οικοσύστημα. Για τη μεσαία κατηγορία
προτείνει τα 4G smartphones Nokia 2.4
και Nokia 3.4 με οθόνη 6.5 και 6.4 ιντσών,
ανάλυση 720p, επεξεργαστές Mediatek
P22 και Snapdragon 460, αντίστοιχα. Όσο
για την ανώτερη κατηγορία, ανακοίνωσε το
εντυπωσιακό Nokia 8.3 με 5G, Snapdragon
765G, κάμερα 64MP, και οθόνη 6.8 ιντσών με
ανάλυση 1080p.
@warp: Με ταχύτητα… warp θα φορτίζονται
τα νέα κινητά της OnePlus, η οποία ανακοίνωσε
την αναβαθμισμένη τεχνολογία γρήγορης
φόρτισης Warp Charge 65. Υπόσχεται ότι
μπορεί να φορτίσει μία μπαταρία 4.500 mAh
κατά 58% σε 15 λεπτά, και 100% σε 39 λεπτά.

