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Το καλύτερο foldable, ever!

Huawei Watch 3
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Stay tuned: τα
καλύτερα έρχονται!
Μετά από ένα πραγματικά «καυτό» και δυστυχώς καταστροφικό για
δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας αλλά και για τη φύση καλοκαίρι,
ο Σεπτέμβρης μπήκε απότομα, αλλάζοντας τελείως το κλίμα.
Κυριολεκτικά, βεβαίως, αφού όσον αφορά στο κλίμα της αγοράς,
βαίνουμε προσεκτικά, αλλά και αποφασιστικά.
Όλα δείχνουν πως επιστρέφουμε στην κανονικότητα, έστω κι αν αυτή
θα διαφέρει από της π.κ. (προ κορωνοϊού) εποχής. Για την ακρίβεια
μαθαίνουμε να ζούμε με τον κορωνοϊό γιατί δεν μπορούμε να
κάνουμε διαφορετικά. Η ζωή συνεχίζεται και όπως έλεγαν οι παλιοί
«όποιος φοβάται μένει σπίτι και κοιμάται»…
Η είδηση του καλοκαιριού, πάντως, ήταν το μεγάλο deal μεταξύ
United Group και WIND, το οποίο έμεινε για αρκετό καιρό στις
«φήμες», αλλά εν τέλει έκλεισε σε χρόνο dt! Η νέα οντότητα που
δημιουργεί μεταξύ των παρόχων σίγουρα θα ταράξει τα νερά στην
αγορά και θα εντείνει τον ανταγωνισμό, κάτι σίγουρα επωφελές για
τον καταναλωτή. Τώρα για το τι θα προκύψει στη συνέχεια, «πόλεμος
πατήρ πάντων». Ή αν προτιμάτε όπως έχει πει και ένας οδηγός της
F1 «πολλοί πιλότοι θα με είχαν κερδίσει αν δεν είχαν κάνει το λάθος
να με προσπεράσουν»! Ταυτόχρονα, η τηλεοπτική πλατφόρμα της
Nova, αφού επιβίωσε τα «πέτρινα» χρόνια, δείχνει έτοιμη να ανοίξει
τα φτερά της και να μπει «σφήνα» σε Cosmote και Vodafone TV. Οι
βάσεις υπάρχουν αλλά για να το πετύχει θα χρειαστούν... λεφτά,
πολλά λεφτά, για τη δημιουργία δικών της παραγωγών, αλλά και την
απόκτηση ποιοτικού περιεχομένου. Αναμένουμε με ενδιαφέρον!
Ταυτόχρονα, η επέκταση του 5G στη χώρα μας συνεχίζεται, ενώ ίσως
δούμε στο μέλλον ακόμα και... connected αυτοκινητόδρομους, με
αυτόνομα φορτηγά να επικοινωνούν μέσω αυτού και να μεταφέρουν
αγαθά, χωρίς οδηγό! Κάθε πράγμα στον καιρό του, βέβαια, καθώς

προέχει η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ταχυτήτων
Internet σε όλη την επικράτεια. Δεν είναι λίγες οι πολύπαθες
περιοχές που λόγω μορφολογίας εδάφους, πυκνής δόμησης
και λοιπών... «αναχωμάτων», παραμένουν σε μονοψήφια Mbps
(aDSL), εν έτει 2021, χωρίς επιλογή για οπτική ίνα. Αν θέλουμε να
συγκλίνουμε με την Ευρώπη, πρέπει να ενταθεί η επέκταση του
δικτύου, άλλωστε το -γρήγορο- internet αποτελεί βασικό αγαθό,
πλέον!
Όσον αφορά στις συσκευές η Samsung άνοιξε την αυλαία, από τα
μέσα Αυγούστου σχεδόν, με τα πολυαναμενόμενα Galaxy Z Flip3 και
Z Fold3, τα οποία θα δείτε και στις σελίδες του παρόντος τεύχους.
Η σειρά Note κάνει ένα «διάλειμμα» για φέτος, αν και κάτι μας λέει
πως οι κάτοχοι του περσινού Note 20 έχουν στα χέρια τους ένα
συλλεκτικό μοντέλο, το τελευταίο της σειράς του από την εταιρεία.
Η Samsung δεν το παραδέχεται επισήμως το «τέλος εποχής»,
αλλά η υποστήριξη του S Pen από το Fold3 δείχνει προς αυτή την
κατεύθυνση.
Αν το πείραμα «πιάσει», τότε ίσως τα foldables να είναι η “goto” επιλογή για όσους ψάχνουν ένα productivity smartphone,
σύντομα. Προσωπικά, έχοντας ασχοληθεί λίγες ημέρες με το Fold3,
πραγματικά δεν βρίσκω το λόγο να γυρίσω πίσω σε ένα Note, οι
δυνατότητες του νέου μοντέλου είναι αμέτρητες και ταυτόχρονα
η χρήση του απολαυστική, μαζί με το S Pen. Μόνο «αγκάθι»
παραμένει η τιμή του, η οποία όμως σίγουρα θα μειωθεί στα
επόμενα μοντέλα, σε ένα βαθμό.
Το Huawei MatePad 11 ήταν το πρώτο (εν Ελλάδι) λανσάρισμα του
Σεπτεμβρίου. Η συσκευή καθαυτή είναι εντυπωσιακή και τα specs της
δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για παράπονα, οπότε τη συστήνουμε
σε όσους ψάχνουν ένα 10άρι, high-end tablet για επαγγελματικούς
σκοπούς. Σε συνδυασμό με το πληκτρολόγιο που έρχεται «πακέτο»
με το MatePad 11 αλλά και το M-Pencil, αποτελεί ένα εξαιρετικό
deal αυτή τη στιγμή!
Κατά τα άλλα, περιμένουμε τις κινήσεις της Honor, η οποία μας έχει
προϊδεάσει για... μεγάλα πράγματα, εδώ και μήνες. Το κινέζικο brand
απαλλαγμένο από τα προβλήματα της Huawei με τις ΗΠΑ, ετοιμάζει
μια πλήρη γκάμα νέων συσκευών, με τα smartphones και τα tablets
της να έχουν Google Services, που ήταν και το ζητούμενο. Όπως
φάνηκε, οι χρήστες σε Ευρώπη και ΗΠΑ δεν μπορούν χωρίς Google,
όσο καλές και να είναι οι εναλλακτικές. Η Ασία, βέβαια, είναι μια
διαφορετική ιστορία και εκεί το Harmony OS τα πάει ήδη αρκετά
καλά. Αν μη τι άλλο, η εξέλιξη αυτή είναι και ολίγον τρομακτική,
καθώς έδειξε ξεκάθαρα το πόσο εξαρτημένοι είμαστε από μια και
μόνη εταιρεία, για πολλές ανάγκες της καθημερινότητάς μας και σε
κάποιο βαθμό η αφύπνιση ενίσχυσε το anti-Google κίνημα.
Κλείνοντας σας ευχόμαστε καλή σεζόν, με υγεία και χωρίς
«πισωγυρίσματα» και με πολλά και εντυπωσιακά σε επίπεδο
συσκευών και υπηρεσιών. Stay tuned!!!
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Κώστας Νόστης

XPS FAMILY

Express
Without Limits
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Σχεδίαση
Το μικρό πάχος, τα premium υλικά και το
απίστευτο στην αφή φινίρισμα των Dell
XPS είναι σίγουρα από τα πιο δυνατά τους
«όπλα»!

Προβολή
Τα εντυπωσιακά IPS panels έχουν
ανάλυση έως 3840 x 2400 pixels και
προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα
απεικόνισης, αλλά και απόκρισης στην
αφή για τα touch μοντέλα!

Επιδόσεις
Πανίσχυροι Intel Core-i5/i7/i9
επεξεργαστές συνδυάζονται ιδανικά με
ταχύτατη RAM και SSDs, ενώ οι nVidia
RTX GPUs θα υπερκαλύψουν τις ανάγκες
ακόμα και του απαιτητικότερου χρήστη!

2-in-1
Οι δυνατότητες που προσφέρει ένα
convertible δεν μπορούν να συγκριθούν
με ένος συμβατικού notebook και τα 2-in-1
Dell XPS το αποδεικνύουν περίτρανα!
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Ό

σοι παρακολουθούν
στενά την αγορά των
φορητών υπολογιστών
τα τελευταία χρόνια, αντιλαμβάνονται την τεράστια
πρόοδο που έχει γίνει,
ειδικά στην κατηγορία των επαγγελματικών
μοντέλων, σε συνδυασμό και με την «επανάσταση» που έφεραν τα convertibles! Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικογένεια
XPS της Dell, η οποία, καλύτερη από ποτέ,
καλύπτει κάθε ανάγκη του επαγγελματία και
του απαιτητικού χρήστη εν γένει, από τις 13”
μέχρι και τις 17”!
Τα Dell XPS έρχονται με εντυπωσιακά compact
και ελκυστική κατασκευή, με πολύ ποιοτικό φινίρισμα και εξαιρετικά μικρό πάχος, ενώ και τα
bezels γύρω από την οθόνη είναι ελαχιστοποιημένα. Το αποτέλεσμα είναι ένας φορητός υπολογιστής που, ανεξαρτήτως διαγωνίου οθόνης,
χωράει παντού και μεταφέρεται πανεύκολα, με
βάρος έως και 2,5 Kg! Φυσικά, η κατασκευή
και η ανθεκτικότητά τους είναι στα γνωστά...
Dell επίπεδα, προσφέροντας στον χρήστη την
ασφάλεια που χρειάζεται από ένα τόσο σημαντικό εργαλείο της καθημερινότητάς του.
Οι πανίσχυροι επεξεργαστές Core-i5, Corei7 έως και Core-i9 της Intel εξασφαλίζουν
κορυφαίες επιδόσεις σε κάθε εφαρμογή, σε
συνδυασμό με έως 64GB DDR4 RAM (στα
3.200MHz) και έως 2TB PCIe SSD, για ταχύτατη μεταφορά δεδομένων. Ο τομέας των γραφικών είναι πολύ σημαντικός για κάθε απαιτητικό χρήστη και, ανάλογα με την κατηγορία, τα
Intel Iris graphics καλύπτουν το μεγαλύτερο
μέρος των αναγκών σας, ενώ στη μεγαλύτερη
κατηγορία αναλαμβάνουν δράση οι ταχύτατες
nVidia GeForce RTX 3060 GPUs!
Οι Thunderbolt θύρες είναι δεδομένες σε ένα
σύγχρονο notebook, όπως και τα τελευταία
πρωτόκολλα Wi-Fi και Bluetooth συνδεσιμότητας, αλλά και ο αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων για προστασία των δεδομένων σας. Η αυτονομία των Dell XPS αγγίζει
εντυπωσιακά επίπεδα για την κατηγορία ενώ
οι πλήρεις δυνατότητές τους αποκαλύπτονται
στην περίπτωση των 2-in-1 μοντέλων με τις
περιστρεφόμενες, έως και κατά σχεδόν 360
μοίρες, οθόνες αφής UHD+!
Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό ειδικά για τους
επαγγελματίες, η Dell προσφέρει και την υπηρεσία Dell Premium Support της για τα μοντέλα XPS στην Ελλάδα, η οποία είναι διαθέσιμη
24/7 και 365 ημέρες το χρόνο, προσφέροντας
άμεση υποστήριξη ακόμα και σε θέματα που
αφορούν το software του υπολογιστή σας,
αλλά και υποστήριξη υλικού με αποστολή
τεχνικού και/ή ανταλλακτικών στο χώρο σας
(on-site), αν κριθεί απαραίτητο!

HOT SPOT

Realme MagDart

Η ταχύτερη μαγνητική φόρτιση στον κόσμο!
Η realme παρουσίασε το MagDart, την πρώτη λύση μαγνητικής ασύρματης φόρτισης για Android. Η λύση περιλαμβάνει τον ταχύτερο
μαγνητικό ασύρματο φορτιστή 50W στον κόσμο, το realme Flash, το πρώτο smartphone Android που υποστηρίζει μαγνητική ασύρματη
φόρτιση, και διάφορα άλλα αξεσουάρ μαγνητικής φόρτισης. η realme στοχεύει να είναι πρωτοπόρος στο οικοσύστημα μαγνητικής ασύρματης
φόρτισης.
Το πρώτο concept phone της realme, το realme Flash, διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 4500mAh και μπορεί να υποστηρίξει ασύρματη
φόρτιση MagDart έως 50W, η οποία μπορεί να φορτίσει την μπαταρία από το 0 στο 100% σε λιγότερο από μία ώρα, σχεδόν το ίδιο με τον
ενσύρματο φορτιστή SuperDart 50W της realme.
Ο φορτιστής MagDart 15W είναι μόλις 3,9 χιλιοστά, 26,4% λεπτότερος από τον φορτιστή MagSafe, αλλά εξακολουθεί να είναι ταχύτερος
από τον MagSafe λόγω του σχεδιασμού Separated Coil & Board. Τοποθετεί την κεντρική πλακέτα και το πηνίο στα δύο άκρα του βύσματος
φόρτισης και του μαξιλαριού φόρτισης αντίστοιχα, καθιστώντας έτσι το μαξιλάρι φόρτισης λεπτό. Και διαχωρίζει αυτές τις δύο πηγές
παραγωγής θερμότητας, μειώνοντας έτσι την κατάσταση παραγωγής θερμότητας και παρέχοντας μεγαλύτερες ώρες φόρτισης υψηλής ισχύος,
οι οποίες μπορούν να φορτίσουν την μπαταρία 4500mAh από το 0 στο 100% σε 90 λεπτά, πολύ πιο γρήγορα από το ανταγωνιστικό προϊόν.
Υπάρχει επίσης το νέο MagDart Power Bank και μια ειδική βάση φόρτισης. Τα δύο μπορούν να συνδυαστούν μαζί για να γίνουν ένας κάθετος
σταθμός φόρτισης. Το τηλέφωνο μπορεί να φορτιστεί από την τράπεζα ενέργειας και η βάση μπορεί να φορτίσει ταυτόχρονα την τράπεζα
μπαταριών. Αν χρειαστεί να φορτίσετε εν κινήσει, η τράπεζα ενέργειας μπορεί να τραβηχτεί προς τα πάνω και να συνδεθεί με το smartphone.
Για το σχεδιασμό, το power bank χρησιμοποιεί λευκό vegan δέρμα και αλουμίνιο.
Το MagDart Beauty Light έχει σχεδιαστεί για τη φωτογράφηση πορτρέτων. Μπορεί να συνδεθεί εύκολα με το τηλέφωνο μέσω του MagDart
και να τροφοδοτηθεί μέσω της αντίστροφης φόρτισης του smartphone για να παρέχει έναν επιπλέον φακό κατά τη λήψη selfies.
Το πορτοφόλι MagDart μπορεί να μετατραπεί σε βάση στήριξης για να κρατάτε το τηλέφωνο ψηλά όταν παρακολουθείτε ταινίες ή κάνετε
βιντεοκλήσεις. Είναι σε θέση να χωρέσει τρεις τυπικές πιστωτικές κάρτες.
Η θήκη φόρτισης realme GT MagDart μπορεί να ενεργοποιήσει τη συμβατότητα του realme GT με το MagDart. Αυτή η θήκη συνδέεται μέσω
της υποδοχής Type-C και επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση του τηλεφώνου μέσω της τεχνολογίας MagDart.

Ενεργό σύστημα
ψύξης

Ο φορτιστής MagDart
50W διαθέτει ένα ενεργό
σύστημα ψύξης αέρα που
διατηρεί τις θερμοκρασίες της
κεντρικής πλακέτας και του
πηνίου σε λογικά επίπεδα
με έναν συμπαγή και ισχυρό
ανεμιστήρα.

SuperDart + MagDart

Τον Ιούλιο του 2020, η realme
παρουσίασε το κορυφαίο στον κόσμο
SuperDart 125W. Αυτό το MagDart θα
φέρει τη μαγνητική ασύρματη φόρτιση
σε μια νέα εποχή ταχύτητας.
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HOT SPOT

Κινηματογραφική
καταγραφή
Τα Honor Magic 3 series
μπορούν να καταγράψουν
περιεχόμενο 4K HDR και
διαθέτουν τρία μικρόφωνα,
εξασφαλίζοντας βελτιωμένη
ποιότητα εικόνας και ήχου.

Χρώματα και υλικά

Το HONOR Magic3, έρχεται στα χρώματα Golden Hour και Blue
Hour, με συνθετικό δέρμα. Το HONOR Magic3 Pro, έρχεται σε
Xρυσό, Μαύρο και Λευκό, ενώ το HONOR Magic3 Pro+ έρχεται
σε Κεραμικό Μαύρο και Κεραμικό Λευκό.

HONOR Magic3 Series
Η Honor περνά σε μια νέα εποχή!

Με την Honor να επιστρέφει δυναμικά, με Google Services και μια πλήρη γκάμα τεχνολογικών προϊόντων, τα HONOR Magic3,
HONOR Magic3 Pro και HONOR Magic3 Pro+ πρόσφατα αποτέλεσαν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, κατά το λανσάρισμά τους!
Με εξαιρετική εμπειρία χρήστη και κορυφαίο σχεδιασμό, η Σειρά HONOR Magic3 διαθέτει Super Curved Display 89 ° για μια
πραγματικά συναρπαστική εμπειρία θέασης. Η οθόνη 10-bit υποστηρίζει την πιστοποίηση HDR10+, επιτρέποντας στους χρήστες
να απολαμβάνουν πιο ζωντανά χρώματα και λεπτομερή οπτικά. Το HONOR Magic3 Pro+ προσφέρει έναν εξαιρετικό σχεδιασμό,
με Super Curved Nano Crystal Shield και Nano Ceramic σώμα, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό και άνετο κράτημα και μεγαλύτερο
επίπεδο σκληρότητας και αντοχής. Επίσης, είναι πιστοποιημένα με IP68 αντοχή στο νερό και τη σκόνη.
Το HONOR Magic3 Pro+ συνοδεύεται από τετραπλή κάμερα, με μονόχρωμη κάμερα 64MP, ευρεία κάμερα 50MP, υπερ ευρεία
κάμερα 64MP 126o και Τηλεφωτογραφική κάμερα Periscope 64MP, που επιτρέπει στους χρήστες να παράγουν εκπληκτικές
φωτογραφίες ανεξάρτητα από το αν έχουν καλή γνώση φωτογραφικής λήψης.
Η ευρεία κάμερα 50MP διαθέτει έναν εξαιρετικά μεγάλο έγχρωμο αισθητήρα 1/1,28 ιντσών μαζί με την αυτόματη εστίαση Full Pixel
Octa Phase Detection (PD). Με την υψηλότερη βαθμολογία ανάλυσης εικόνας στον κλάδο, η περισκοπική κάμερα 64MP διαθέτει
οπτικό zoom 3,5x και ψηφιακό zoom έως 100x, επιτρέποντας στους χρήστες να τραβούν εικόνες υψηλής ποιότητας από μακριά.
Με την υποστήριξη ενός οπτικού σταθεροποιητή εικόνας (OIS), οι χρήστες μπορούν να παράγουν καθαρές εικόνες, ακόμη και χωρίς
τρίποδο. Ο ευρυγώνιος φακός 64 MP 126 ° σε συνδυασμό με έναν οπτικό ζουμ 7P προσφέρει ευρεία εικόνα υψηλής ευκρίνειας. Για
macro λήψεις οι χρήστες μπορούν να καταγράψουν απίστευτες λεπτομέρειες σε απόσταση 2,5 εκατοστών.
Η σειρά κινητών HONOR Magic3 είναι η πρώτη smartphone σειρά IMAX® ENHANCED. Έρχεται με εφέ φιλμ AI για να επιτρέψει
επαγγελματικές έγχρωμες λύσεις ποιότητας κινηματογράφου. Τα κινηματογραφικά 3D LUT βοηθούν τους χρήστες να δημιουργήσουν
χρωματικές αποχρώσεις που ταιριάζουν στον κινηματογράφο.
Η HONOR είναι ένας από τους πρώτους κατασκευαστές εξοπλισμού (OEM) που κυκλοφόρησε smartphone με Snapdragon 888
Plus. Μαζί με την τεχνολογία Superconductive Hexagonal Graphene, οι θερμοκρασίες μειώνονται, οδηγώντας σε μια συνολικά πιο
σταθερή και άνετη εμπειρία παιχνιδιού. Χάρη στο LINK Turbo X, η σειρά HONOR Magic3 χρησιμοποιεί επιτυχώς Wi-Fi και δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας για να προσφέρει μέγιστη ταχύτητα λήψης 6,1Gbps, η υψηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα σήμερα.
Με μπαταρία 4600mAh, η σειρά HONOR Magic3 σας απαλλάσσει από τη συχνή φόρτιση της συσκευής σας. Υποστηρίζει γρήγορη
φόρτιση με το HONOR SuperCharge στα 66W ή SuperCharge Wireless στα 50W. Τα Magic3 Pro και Magic3 Pro+ μπορούν επίσης
να χρησιμοποιηθούν ως power bank τη φόρτιση άλλων συσκευών με ασύρματη αντίστροφη φόρτιση.
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B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10
MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,78” AMOLED,
1080x2448 pixels

ASUS ROG PHONE
5S & 5S PRO

CPU
Qualcomm Snapdragon
778G 5G
CAMERA
64+13+5MP triple camera,
24MP selfie camera
RAM
16-18GB
STORAGE
128-256-512GB
OS
Android 11
TIMH
€1.099 (εκτιμώμενη)

ΜΟΝΟ

ΓΙΑ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ

GAMERS!

ίναι γνωστό ότι οι εταιρείες κατασκευής mobile συσκευών που
ασχολούνται με τη δημιουργία
gaming phones τα… δίνουν όλα
και επιδίδονται σε ένα ράλι, έτσι ώστε να παρουσιάσουν προτάσεις που να μας αφήνουν
άφωνους με το υψηλό performance που χαρίζουν στους fans του Mobile gaming! Η ASUS
ανήκει στο club των εταιρειών που παίζουν
δυνατά στην κατηγορία των gaming phones
και το αποδεικνύει περίτρανα κάθε φορά που
ρίχνει ένα νέο πανίσχυρο μοντέλο που φέρει
την υπογραφή της στην αγορά. Τα πιο πρόσφατα λοιπόν gaming phones της ASUS είναι τα
ROG 5s και 5s Pro, τα οποία όπως μπορείτε να
φανταστείτε είναι πιο γρήγορα και από τον…
άνεμο!
Σε επίπεδα εξωτερικής εμφάνισης και οι δύο
συσκευές δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά
με το core μοντέλο της οικογένειας 5, όμως
το εσωτερικό είναι τελείως διαφορετικό. Και

Ε

STRONG

POINT
Hardware

Δύσκολο να ξεχωρίσουμε κάποιο
από τα tech specs των συσκευών
αφού τόσο η οθόνη, όσο και τα
πανίσχυρο chipset με τα έως 18GB
RAM, κάνουν ακόμα και ισχυρά
laptops να «χλωμιάζουν»!
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τα δύο gaming phones στηρίζονται στο παντοδύναμο Snapdragon 888+, με το ROG
Phone 5s να διαθέτει 16GB RAM και την Pro
εκδοχή να διαθέτει (κρατηθείτε…) 18GB RAM.
Και οι δύο προτάσεις έρχονται με display στις
6.78 ίντσες, με variabale refresh rate στα
144Hz. Παράλληλα, η ASUS βελτίωσε το
touch sampling rate, φτάνοντας στα 360Hz,
ενώ σε ότι έχει να κάνει με τις κάμερες οι δύο
προτάσεις έρχονται με ένα Sony IMX686 main
sensor μαζί με ultra wide camera στα 13MP
και 5MP macro sensor, ενώ θα υπάρχει και μια
εμπρόσθια κάμερα στα 24MP.
Φυσικά ότι οι gamers που θέλουν να αποκτήσουν είτε το 5s είτε το 5s Pro θα πρέπει να
βάλουν σχετικά βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς η τιμή του s θα ξεκινάει στα 1.077$, ενώ
η Pro Version θα κοστίζει περίπου 1.365$. Για
την ελληνική αγορά, σίγουρα είναι ελάχιστα
τα κομμάτια που θα φθάσουν στα «δικά μας»
χέρια...

NSP CABLE ADAPTER
DISPLAY PORT TO HDMI
Αν έχετε θύρα DisplayPort ή Mini DisplayPort στον
υπολογιστή, στο laptop ή στην κάρτα γραφικών σας που
θα θέλατε να την συνδέσετε στην τηλεόραση ή στην οθόνη
σας μέσω της εισόδου HDMI τότε οι νέοι αντάπτορες
της NSP θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή
και κυρίως πιο διασκεδαστική.
Οι συγκεκριμένοι αντάπτορες υποστηρίζουν ανάλυση 4Κ
εώς και 60Hz και είναι συμβατοί με προηγούμενες
εκδόσεις Full HD 1080p, επίσης μπορεί να αναγνωρίσει
αυτόματα την μέγιστη δυνατή ανάλυση της οθόνης, της
τηλεόρασης ή του προβολέα και προσαρμόζει την εικόνα
στη σωστή μέγιστη ανάλυση.
Έτσι μέσω του συγκεκριμένου αντάπτορα θα μπορείτε να
συνδέσετε τη θύρα DisplayPort στη θύρα HDMI της οθόνης,
της τηλεόρασής σας ή σε έναν βιντεοπροβολέα.

Adapter DP to HDMI
4K/60hz HDMI v2.0
DP v1.2

Adapter Mini DP to HDMI
4K HDMI v1.4
Mini DP v1.1

made in PRC

made in PRC

Χαρακτηριστικά:

Σας δίνει την δυνατότητα να απολαύσετε το περιεχόμενο
που επιθυμείτε σε μια ακόμα μεγαλύτερη οθόνη
προβάλλοντας φωτογραφίες, βίντεο, ταινίες, και
τηλεοπτικές σειρές έως το αγαπημένο σας game. Και αυτό
θα συμβεί απλά και γρήγορα καθώς δεν απαιτείται
πρόσθετη παροχή ρεύματος, εγκατάσταση
ειδικού λογισμικού ή drivers.
Τέλος να αναφέρουμε ότι οι αντάπτορες προσφέρουν
ενεργή μετατροπή και έτσι είναι κατάλληλοι για κάρτες
γραφικών με τεχνολογία ATI Eyeﬁnity 1/2/3/4/5/6 και
επίσης υποστηρίζουν Eyeﬁnity wide area technology.

Μετάδοση δεδομένων και ψηφιακής εικόνας και ήχου.
Επίχρυσο βύσμα με χαμηλής αντίστασης επαφές
για ασφαλή μετάδοση σήματος.
Εσωτερικός αγωγός κατασκευασμένος από χαλκό
που εξασφαλίζει καλύτερες ιδιότητες μετάδοσης.
Φίλτρο φερρίτη για καταπολέμηση των παρεμβολών
και καλή μετάδοση σήματος.
Υποστηρίζει ATI Eyeﬁnity 1/2/3/4/5/6

Mini Display Port

HDMI
Display Port

Υποστηρίζει Eyeﬁnity �ide area te�hnolo�y�

Διαλέξτε τον αντάπτορα που σας ταιριάζει
μέσα από την γκάμα της NSP
NSP N10 - MINI DISPLAY PORT V1.1 TO HDMI 4K V1.4 0,23m
NSP N11 - DISPLAY PORT V1.2 TO HDMI 4K V1.4 0,23m
NSP N12 - DISPLAY PORT V1.2 TO HDMI 4K/60HZ V2.0 0,23m
NSP N13 - MINI DISPLAY PORT V1.2 TO HDMI 4K/60HZ V2.0 0,23m

2310.541.542

www.volte-tel.gr

olte-Tel

C o m m u n i c a t i o n s
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Inno ation & Excellence

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,7” foldable Dynamic AMOLED
2X + 1,9” Super AMOLED,
1080x2640 + 260x512 pixels

SAMSUNG
GALAXY Z FLIP 3

CPU
Qualcomm 888
CAMERA
12+12MP dual camera, 10MP
selfie camera
RAM
8GB
STORAGE
128-256GB
OS
Android 11
TIMH
€1.099

FLIP, FLIP,

FLIP IT!

STRONG

POINT
Οθόνη

Η... flippable οθόνη των 6,7”
προσφέρει εξαιρετική ποιότητα
απεικόνισης και συνδυάζεται ιδανικά
με την μικρή, εξωτερική οθόνη της
1,9”, επίσης AMOLED!

ο διπλό λανσάρισμα των νέων
foldables της Samsung έλαβε
χώρα, όπως περιμέναμε και το
Z Flip3 συνεχίζει να αναβιώνει τα
clamshells ή flip-phones, με απίστευτα specs!
Έχοντας την επιλογή μεταξύ τεσσάρων μοντέρνων χρωμάτων, Cream, Green, Lavender και
Phantom Black, καθώς και νέες κομψές λαβές
δακτυλίου και θήκες, για ακόμη ευκολότερη
λαβή και αναδίπλωση του smartphone, το Z
Flip3 είναι μια συσκευή για ελεύθερη αυτό-έκφραση. Η επανασχεδιασμένη οθόνη στο εξωτερικό μέρος είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη
και διευκολύνει την προβολή ειδοποιήσεων και
μηνυμάτων, χωρίς να χρειάζεται αναδίπλωση
του Z Flip3. Το Z Flip3 είναι, επίσης, σχεδιασμένο για να παρέχει στους χρήστες την καλύτερη
δυνατότητα για τη λήψη και κοινή χρήση στιγμιότυπων. Καθώς διαθέτει μερικές από τις πιο
σύγχρονες δυνατότητες κάμερας της Samsung, οι
χρήστες μπορούν να αποτυπώνουν hands-free
ακόμα πιο εκπληκτικές selfies, με τη λειτουργία
Flex. Επίσης, μπορούν να τραβήξουν μια φωτογραφία γρήγορα ή ακόμα και να καταγράψουν

T
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ένα βίντεο, απευθείας από την εξωτερική οθόνη,
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία γρήγορης λήψης (Quick Shot), με διπλό κλικ στο πλήκτρο
λειτουργίας του Z Flip3. Επιπλέον, η πλοήγηση
και το sharing είναι εξαιρετικά ομαλές διαδικασίες, χάρη στο νέο προσαρμοστικό ρυθμό
ανανέωσης 120Hz του Z Flip3. Το Z Flip3 είναι
ιδανικό για hands-free χαλάρωση και προβολή
ενός βίντεο στο YouTube ή μιας τηλεοπτικής
εκπομπής. Με τα νέα, αναβαθμισμένα στερεοφωνικά ηχεία του Z Flip3 με Dolby Atmos, οι
χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν ήχο με
απίστευτη ευκρίνεια, βάθος και χωρικά εφέ,
ανεξάρτητα από το περιεχόμενο. Παράλληλα,
η νέα λειτουργία Flex Mode Panel παρέχει καλύτερη εμφάνιση και ευκολότερη χρήση των
εφαρμογών. Όταν η συσκευή είναι μερικώς
διπλωμένη, το Flex Mode Panel δίνει νέους
τρόπους αλληλεπίδρασης με το Z Flip3, προσφέροντας μια πιο βολική εμπειρία προβολής,
μετακινώντας το βίντεο στο πάνω μισό μέρος της
οθόνης και τα αντίστοιχα πλήκτρα ελέγχου, για
παράδειγμα της φωτεινότητας και της έντασης,
στο κάτω μισό μέρος αυτής.

Θήκες speck
για iPad και
ΜacBook
Το σημαντικότερο που έχεις να σκεφτείς όσον αφορά το νέο σου iPad δεν είναι απλά
η χρήση του, αλλά κυρίως η προστασία του! Και οι ξεχωριστές, νέες προστατευτικές
θήκες Balance Folio της Speck προσφέρουν την απόλυτη προστασία σε κάθε
κάτοχο, αποτελώντας μία λύση που εντυπωσιάζει στο κομμάτι της εμφάνισης,
αλλά και της χρηστικότητας. Είτε έχεις στην κατοχή σου ένα νέο
iPad 9,7, είτε το iPad 10.2 ή το iPad 10.5 ή το iPad 11 ή το iPad 12.9,
θα αποτελέσουν σύμμαχο στη “μακροζωΐα” της συσκευής σου.
Τοποθετώντας το iPad σου στις Balance Folio αντέχει αυτόματα
σε πτώσεις από τα 1,22 μέτρα χωρίς να ανησυχείς καθόλου. Θα
σε διευκολύνει σε κάθε περίπτωση, προσφέροντας ασφαλές
κλείσιμο της συσκευής, δυνατότητα auto sleep/
wake, αλλά και δυνατότητα multiple viewing &
typing angles.
Οι Balance Folio Slim Protective Folio Cases έρχονται σε τέσσερις εντυπωσιακές
χρωματικές επιλογές (Black / Slate Gray, Marine Blue / Twilight Blue, Stormy Grey / Charcoal Grey και Dark Poppy Red / Velvet Red).

Έχεις MacBook; Τότε χρειάζεσαι και θήκη Speck. Είτε έχεις στην κατοχή σου έναν MacBook Pro, είτε το “αέρινο” Air είτε έναν MacBook χρειάζεσαι την προστασία εκείνη που
θα κάνει το μοντέλο σου να “επιβιώσει” ακόμη και από την καλοκαιρινή σου απόδραση.
Χωρίς να μειώνουν σε τίποτα από τη γοητεία των προϊόντων οι θήκες της Speck θα σε
ενθουσιάσουν.
• Αντοχή σε γρατσουνιές και χτυπήματα με τη μεγαλύτερη αντοχή από θήκες του είδους.
• Εύκολες στην εγκατάσταση, διατηρώντας την “ελευθερία” χρήσης και τον light 		
χαρακτήρα των μοντέλων.
• Μοναδικό στυλ που απογειώνει τους αγαπημένους σου Mac.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
7,6” foldable + 6,2” Dynamic
AMOLED 2X, 1768x2208 +
832x2268 pixels

SAMSUNG
GALAXY Z FOLD 3

CPU
Qualcomm 888
CAMERA
12+12+12MP triple camera,
4MP under display selfie camera
RAM
12GB
STORAGE
256-512GB
OS
Android 11
TIMH
€1.899

ο διπλό λανσάρισμα των νέων
foldables της Samsung έλαβε
χώρα, όπως περιμέναμε και με το
Z Fold3 συνεχίζει να πρωτοπορεί
στην κατηγορία αυτή!
To Z Fold3 είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει
καθηλωτική εμπειρία προβολής σε μια ενιαία
οθόνη 7,6 ιντσών Infinity Flex, χάρη στη νέα
τεχνολογία κάμερας κάτω από την οθόνη. Με
τη νέα τεχνολογία οθόνης Eco, η φωτεινότητα
είναι αυξημένη κατά 29% ενώ η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται. Η πλοήγηση είναι ακόμα πιο
ομαλή, ενώ η αλληλεπίδραση με τη συσκευή
είναι ταχύτερη με τον προσαρμόσιμο ρυθμό
ανανέωσης Super Smooth 120Hz, τόσο στην
κύρια όσο και στην εξωτερική οθόνη.
Για πρώτη φορά σε σειρά Galaxy Z, η Samsung
φέρνει τη λειτουργικότητα του S Pen. Στην κύρια
οθόνη του Z Fold3, η λήψη σημειώσεων κατά
τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης ή ο έλεγχος μιας
λίστας εργασιών με ταυτόχρονη ανάγνωση των
emails, γίνεται πιο εύκολα από ποτέ. Έτσι, οι
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STRONG

POINT
Οθόνες

Με μια 7,6” αναδιπλούμενη
και μια εξωτερική 6,2” οθόνη,
αμφότερες Dynamic AMOLED 2X, οι
δυνατότητες προβολής και χρήσης
είναι απεριόριστες!
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χρήστες μπορούν να απολαύσουν ενισχυμένη
δημιουργικότητα και παραγωγικότητα με το
δημοφιλές S Pen. Το S Pen Fold Edition για το
Z Fold3 διαθέτει μια ειδικά σχεδιασμένη ανασυρόμενη μύτη Pro (Pro tip) με τεχνολογία ορίου
πίεσης, για προστασία της κύριας οθόνης του Z
Fold3 κατά τη διάρκεια χρήσης του S Pen.
Η ενισχυμένη λειτουργία Flex του Z Fold3 επιτρέπει το ταυτόχρονο multitasking όπως τη
συμμετοχή σε μια βιντεοκλήση στην οθόνη στο
πάνω μέρος της συσκευής, με έλεγχο σημειώσεων σχετικά με τη βιντεοκλήση στην οθόνη στο
κάτω μέρος. Με το αναβαθμισμένο Multi-Active
Window του Z Fold3, ο προγραμματισμός εργασιών μέσω μηνυμάτων παράλληλα με τον
έλεγχο του ημερολογίου, γίνεται εύκολα στη μεγάλη οθόνη της συσκευής. Το Z Fold3 είναι κατασκευασμένο με πιο κομψό, λεπτό και ελαφρύ
σχεδιασμό, για ακόμη καλύτερη φορητότητα,
σε σύγκριση με το Galaxy Z Fold2. Κυκλοφορεί
σε τρεις αποχρώσεις: Phantom Black, Phantom
Green και Phantom Silver.
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PREVIEW

TCL 20L+
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,67” IPS, 1080x2400 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 662
CAMERA
64+8+2+2MP quad camera,
16MP selfie camera
RAM
6GB
STORAGE
256GB, microSD
OS
Android 11
TIMH
€199

ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ

ΓΙΑ... “PLUS”

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ!

STRONG

POINT
Οθόνη

Η μεγάλη, χορταστική οθόνη του
TCL 20L+ εξοπλίζεται και με την
τεχνολογία NXTVISION για ακόμα
καλύτερη ποιότητα απεικόνισης
και προστασία των ματιών από την
υπερβολική χρήση!

ο TCL 20L+ έχει ελκυστική εμφάνιση με πάχος 9,1mm και βάρος
199gr, με την τετραπλή κάμερα
να ξεχωρίζει στο πίσω μέρος του,
μαζί με το LED flash. Το πίσω μέρος έχει ένα εντυπωσιακό φινίρισμα που δεν έχουμε ξαναδεί
σε smartphone, τόσο στην όψη όσο και στην
αφή και το σίγουρο είναι πως εντυπωσιάζει
από την πρώτη στιγμή. Στο κέντρο του πάνω
μέρους της κυρτής οθόνης βρίσκουμε ένα
μικρό hole-notch και ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι στη δεξιά μεριά της
συσκευής. Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκουμε το Snapdragon 662 της Qualcomm,
το οποίο συνδυάζεται με 6GB RAM και 256GB
UFS 2.1 επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου
(έως 1TB). Ή οθόνη είναι IPS με διαγώνιο
6,67», aspect ratio 20:9 και FullHD ανάλυση
(1080 x 2400 pixels), με υποστήριξη HDR10
και φωτεινότητα 500 nits. Και στην περίπτωση
αυτή έχουμε την τεχνολογία NXTVISION φυσικά, η οποία προσφέρει αυτόματη ρύθμιση
των παραμέτρων της ανάλογα με τι προβάλει
ανά πάσα στιγμή, μπορεί να κάνει αυτόματο
enhancement του SDR περιεχομένου σε HDR
και φροντίζει για την ξεκούραση των ματιών
του χρήστη με φιλτράρισμα του μπλε φωτός και των λειτουργιών «ανάγνωσης» και

T
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«άνεσης ματιών». Από πλευράς software/
interface, το TCL 20L+ διαθέτει το TCL UI
(βασισμένο στο Android 11), το οποίο είναι
εύκολο, παραμετροποιήσιμο, αν και έχει προεγκατεστημένες αρκετές εφαρμογές, που όμως
θα σας χρησιμεύσουν κατά πάσα πιθανότητα,
αν είστε «multimedia» χρήστης. Η τετραπλή
AI κάμερα του TCL 20L+ είναι αντάξια των υπόλοιπων χαρακτηριστικών του. Διαθέτει ένα
κύριο αισθητήρα 64MP που συνδυάζεται με
φακό f/1.8, με PDAF. Η δεύτερη κάμερα είναι
ultra-wide με αισθητήρα 8MP και δίπλα της
βρίσκουμε μια 2MP macro camera αλλά και
μια 2MP depth camera. Συνολικά μείναμε ικανοποιημένοι από την οπίσθια κάμερα, όπως
και την 16MP selfie του (f/2.2, HDR, 1080p
video). Ο ήχος προέρχεται από το μονό ηχείο
του στο κάτω μέρος της συσκευής, όμως η TCL
φρόντισε ώστε να μπορείτε να συνδέσετε έως
4 Bluetooth ηχεία ταυτόχρονα (ή ακουστικά),
ώστε να κάνετε ακόμα και... πάρτυ χωρίς ειδικό εξοπλισμό και ογκώδη ηχοσυστήματα.
Τέλος, η αυτονομία ήταν αναμενόμενα υψηλή,
από τη μπαταρία των 5.000 mAh, η οποία
επαναφορτίζεται με έως και 18W φορτιστή
και βγάζει μια τυπική μέρα με αρκετή χρήση,
οπότε σπάνια θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάποιο powerbank.

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
1,43” AMOLED 466x466
pixels
CPU
CAMERA
RAM
2GB
STORAGE
16GB
OS
Harmony OS 2.0
TIMH
€399

ΠΟΛΥΤΕΛΈΣ

ΑΛΛΆ ΚΑΙ
ΣΠΟΡΤΊΦ!

STRONG

POINT

HUAWEI 								
WATCH 3
ετά το review μας του κορυφαίου Huawei Watch 3 Pro,
του καλύτερου smartwatch της
εταιρείας μέχρι σήμερα, ήρθε η
ώρα να δούμε και το «vanilla»
μοντέλο, το Huawei Watch 3! Έχει πολλά από
τα χαρακτηριστικά του Pro αλλά είναι πιο προσιτό και ίσως ταιριάζει καλύτερα σε ορισμένους
από εσάς οπότε... πάμε να το δούμε!

M

Kατασκευή και σχεδίαση
Το σώμα του ρολογιού (46mm) είναι μαύρο ή
ασημένιο, από ανοξείδωτο ατσάλι και με κεραμικό πίσω μέρος, ενώ ανθεκτικό κρύσταλλο
καλύπτει την οθόνη του. Φυσικά το ρολόι είναι
αδιάβροχο με βάση το IP68 πρότυπο και στεγανό σε πισίνα ή στη θάλασσα (5 ATM). Το
βάρος του χωρίς το λουράκι είναι κοντά στα
54gr και το πάχος του αγγίζει τα 12,5mm, χωρίς
να συμπεριλαμβάνεται το οπίσθιο εξόγκωμα
των αισθητήρων.
Παράλληλα, η οθόνη του που είναι AMOLED,
1,43» με ανάλυση 466x466 pixels σχεδιάστηκε
για να ξεχωρίζει! Φυσικά υποστηρίζει αφή και
gestures, ενώ στη δεξιά πλευρά υπάρχουν ένα
κλασικό πλήκτρο και το νέο «crown», περιστροφικό πλήκτρο που δίνει μια «κλασική» νότα στη
σχεδίαση και θα σας βοηθήσει πολύ να πλοηγηθείτε μέσω στο μενού και τις επιλογές του
ρολογιού, ακόμα και να κάνετε zoom-in/out σε
όσες οθόνες/εφαρμογές το υποστηρίζουν. Στην
«καρδιά» του Watch 3 βρίσκεται ένα ισχυρό
chipset που προσφέρει ομαλή και γρήγορη
λειτουργία στο ρολόι. Συνδυάζεται με 16GB
αποθηκευτικού χώρου που στην πράξη χωράει
έως 2.000 MP3 tracks αλλά και... 2GB RAM!
Φυσικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τοπικά τη

μουσική σας στο ρολόι (μέσω Bluetooth από
το Huawei Health app του smartphone σας)
και να το συνδέσετε ασύρματα με τα Bluetooth
(υποστήριξη BT 5.2, BLE / BR / EDR) ακουστικά
σας, ώστε να ακούτε ο,τι θέλετε κατά τη διάρκεια
της άσκησης, χωρίς να έχετε το κινητό μαζί σας.

Δυναμικά features
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 που λειτουργεί
πολύ ικανοποιητικά και μπορεί να ανιχνεύει
τους παλμούς σας 24/7. Επιπλέον, υποστηρίζεται η μέτρηση 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. Επιπλέον, όμως, τα
Watch 3 series έχουν eSIM, άρα μπορούν πολύ
εύκολα να αντικαταστήσουν (για λίγες ώρες) το
smartphone μας. Το ενσωματωμένο GPS είναι
δεδομένο και έτσι δεν χρειάζεστε καμία άλλη
συσκευή μαζί σας για ένα training session. Ίσως,
μόνο, τα ασύρματα Bluetooth ακουστικά σας,

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Δυνατότητες

HUAWEI FREEBUDS PRO
 Χάρη στη συνδεσιμότητα Bluetooth 5.1 που
διαθέτει, αλλά και τα 4GB αποθηκευτικού χώρου,
το Huawei Watch 3 Pro συνδυάζεται ιδανικά με τα
Freebuds Pro για να ακούτε μουσική ενώ αθλείστε,
χωρίς να έχετε μαζί σας το smartphone σας!

Τόσο σαν smartwatch όσο και σαν
fitness tracker, το Huawei 3 είναι
εξαιρετικό, συνεπικουρούμενο
από το ενσωματωμένο GPS και
την eSIM.
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τα οποία μπορείτε να συνδέσετε απευθείας με
το ρολόι για να ακούσετε μουσική! Προσαρμοσμένο στις επιταγές της σύγχρονης εποχής,
το Watch 3 μπορεί ακόμα και να ανιχνεύσει
διαφορές στην θερμοκρασία του δέρματός μας,
που ίσως υποδηλώνουν πυρετό και κάποια
πάθηση/νόσο.Τέλος, η πολύτιμη, ακόμα και...
σωτήρια λειτουργία SOS. Σε περίπτωση ανίχνευσης πτώσης του χρήστη (και επιβεβαίωσης της
κατάστασής του μέσω των υπόλοιπων αισθητήρων υγείας) μπορούν να στείλουν αυτόματα ένα
μήνυμα για βοήθεια σε προκαθορισμένες επαφές ή όπου χρειάζεται. Μια πραγματικά σωτήρια
λειτουργία τόσο για ηλικιωμένους που ζούν
μόνοι τους, όσο και για λάτρεις της φύσης που
απομονώνονται σε απόμακρες τοποθεσίες. Για
τους fitness lovers και λάτρεις του well-being,
το ρολόι της Huawei δείχνει... τα «δόντια» του,
σε συνεργασία με το Huawei Health. Mε 100+
διαφορετικά προγράμματα προπόνησης και
άσκησης, το Watch 3 μεταμορφώνεται εύκολα
σε ένα πραγματικό tech «υπερόπλο» που θα
σας βοηθήσει να υιοθετήσετε έναν πιο fit και
active τρόπο ζωής, δίνοντας σας τη δυνατότητα
για τον πλήρη εποπτικό έλεγχο της υγείας σας. Η
μπαταρία υπόσχεται 2 εβδομάδες χωρίς φόρτι-

ση σε ένα καλό σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει
τα εξής: Το ultra-long life battery mode ενεργοποιημένο, 24/7 ανίχνευση καρδιακών παλμών,
ανίχνευση ύπνου κάθε βράδυ, 30’ κλήσεων
μέσω Bluetooth κάθε εβδομάδα, 90’ άσκησης
κάθε εβδομάδα και notifications ενεργοποιημένα, με την οθόνη να ενεργοποιείται 200 φορές
την ημέρα. Το «βαρύ» σενάριο κατά το οποίο η
μπαταρία αντέχει 3 ημέρες (1,5 ημέρα σε iOS,
δυστυχώς!). Να σημειώσουμε πως υποστηρίζεται φόρτιση 10W και πως το Watch 3 μπορεί να
επαναφορτιστεί και ασύρματα από smartphone
που υποστηρίζει reverse wireless charging.

03

Η υποστήριξη eSIM
εξασφαλίζει πως το Watch 3
μπορεί να λειτουργήσει τελείως
αυτόνομα, υποκαθιστώντας το
smartphone σας!

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!

Smartwatch με τα... όλα του!
Το Huawei Watch 3 είναι ήδη διαθέσιμο στην
Ελλάδα έναντι €399 και πρόκειται για μια σούπερ δυναμική και ενδιαφέρουσα πρόταση που
είναι βέβαιο ότι θα καλύψει ακόμη και τους πιο
απαιτητικούς λάτρεις των wearables. Δείχνει
οτι η εταιρεία έχει σκαρφαλώσει, πλέον, στην
ultra high-end κατηγορία συσκευών και στα
wearables οπότε μπορεί να «κοιτάξει» στα μάτια
τον σκληρό ανταγωνισμό, με χαρακτηριστικά
που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και
εξαιρετική εμφάνιση.
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Το Huawei Watch 3 θα γίνει «ένα» με
το χέρι σας σε κάθε περίσταση, από ένα
επίσημο δείπνο μέχρι μια σκληρή προπόνηση σε «σκληρές» συνθήκες!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

9.2/10

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,5” IPS 720x1600 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 662
CAMERA
48+2+2MP triple camera,
8MP selfie
RAM
4GB
STORAGE
64GB
OS
Android 10 (θα λάβει Android
11)
TIMH
€329

MOTOROLA
DEFY 					
α rugged smartphones ως
γνωστόν αποτελούν μια πολύ
ειδική κατηγορία, η οποία απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο αφορά σε
επαγγελματίες ή σε λάτρεις της περιπέτειας και
των extreme sports. Όμως εδώ πολλές φορές
έχουμε δει τις κατασκευάστριες εταιρείες να επενδύουν πολύ στην αντοχή και να «παραλείπουν» features και λειτουργίες που αφορούν
το performance. Το Defy της Motorola επιχειρεί
να «γεφυρώσει» αυτό το χάσμα, προσφέροντας
εκπληκτική αντοχή στις κακουχίες και στις κακοτοπιές, κλείνοντας παράλληλα το μάτι στην
υψηλή απόδοση. Για πάμε λοιπόν να το δούμε
αναλυτικά στο review που ακολουθεί…

Τ

Σκληρό καρύδι!

ΠΟΛΥΤΕΛΈΣ

ΑΛΛΆ ΚΑΙ
ΣΠΟΡΤΊΦ!

STRONG

POINT

To Motorola Defy σχεδιάστηκε σε συνεργασία
με την Bullitt Group και ουσιαστικά έρχεται με
military grade πιστοποίηση (MIL-SPEC 810H),
πράγμα που μεταφράζεται σε υψηλή αντοχή στις
πτώσεις (από το 1.8 μέτρα συγκεκριμένα εάν η
συσκευή προσγειωθεί με το πίσω τμήμα ή με
τα πλαϊνά μέρη σε τσιμεντένια επιφάνεια), ενώ
επιπλέον διαθέτει IP68 standard που σημαίνει
ότι εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα στο νερό
(βύθιση σε 1.5 μέτρο βάθος για 35 λεπτά), ενώ
παράλληλα μπορεί να αντέξει και τη σκόνη, την
άμμο, την βρωμιά, την υγρασία και το αλατούχο
νέφος. Παράλληλα, εμφανίζει εξαιρετική αντοχή σε θερμικό σοκ και δόνηση, ενώ μπορεί να
πλυθεί με σαπούνι και απολυμαντικό. Μάλιστα,
σύμφωνα με τη Motorola, η rugged πρόταση
της μπορεί να «επιβιώσει» και σε πραγματικά
ακραίες θερμοκρασίες που ξεκινούν από -25°C
και φτάνουν τους 55°C. Ως είθισται, το διπλής

στεγανοποίησης περίβλημα είναι καλυμμένο
από σκληρό πλαστικό, το οποίο προσφέρει ιδανικό κράτημα, αφήνοντας μια πλαστική αίσθηση,
ενώ για την προστασία της οθόνης η Motorola
έχει επιλέξει το Gorilla Glass Victus (πάχους 0,7
mm, με εσοχή 0,5 mm.), το οποίο είναι κυριολεκτικά… «άτρωτο». Το πάχος της συσκευής
ανέρχεται στα 10.9mm, ενώ το βάρος της στα
232 γραμμάρια και αυτό που διαπιστώσαμε με
ικανοποίηση είναι ότι προσφέρει άνετο χειρισμό
ακόμη και με το ένα χέρι, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με βρεγμένα δάχτυλα.

Ισχυρό και στα specs!
Η Motorola για το Defy επέλεξε ένα IPS LCD
display στις 6.5 ίντσες (με 76.8% screen-to-body
ratio) και ανάλυση στα 720x1600 pixels (270ppi
πυκνότητα στα pixels). Ο Snapdragon 662 με
τους 8 πυρήνες του μπορεί σε συνδυασμό με τα
4GB RAM να φέρει εις πέρας όλα τα basic tasks
που σχετίζονται με την καθημερινότητά σας.
Όσον αφορά στον αποθηκευτικό χώρο, το Defy
έρχεται με 64GB, τα οποία όμως μπορούν να
επεκταθούν περισσότερο κάνοντας χρήση μιας
microSDXC κάρτας. Σε ότι έχει να κάνει με το
λειτουργικό σύστημα, εδώ έχουμε Android 10,

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...

Αντοχή

SANDBERG POWERPAL 5000
 Ένα smartphone όπως το Defy λογικά θα
χρησιμοποιείται αρκετά εκτός σπιτιού/γραφείου, οπότε
ένα αντίστοιχα ανθεκτικό powerbank, φτιαγμένο για
εξωτερικούς χώρους, είναι ιδανικός «σύντροφος»!

Νερό, πτώσεις, ακραίες θερμοκρασίες, σκόνη, τίποτα δεν «αγγίζει» το Motorola Defy που θα
σας ακολουθήσει ακόμα και στις
πιο δύσκολες συνθήκες!
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ενώ το Motorola Defy προσφέρει μια σειρά από
επιλογές συνδεσιμότητας: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/
ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth
5.0, A2DP, LE και GPS, ενώ παράλληλα υποστηρίζει NFC και FM ραδιόφωνο για τους πιο…
«παραδοσιακούς». Παράλληλα, η πρόταση της
Motorola έρχεται με τριπλό camera setup, παρέχοντας στους λάτρεις της mobile φωτογραφίας
τη δυνατότητα για άρτιες φωτογραφίες. Συγκεκριμένα, στο πίσω μέρος υπάρχει μια κύρια κάμερα
στα 48M, f/1.8, (Wide) PDAF, ένας macro sensor
στα 2MP f/2.4 και μια depth cam με 2MP, ενώ
τέλος η συσκευή περιλαμβάνει και το πάντοτε
απαραίτητο LED flash. Επιπλέον, διαθέτει selfie
cam στα 8MP, f/2.2, 1.12μm για τους users που
τους αρέσουν οι selfie φωτογραφίσεις, ενώ φυσικά η πρόταση της Motorola δύναται να τραβήξει
video στα 1080p (30fps). Τέλος, το Motorola

Για την προστασία της οθόνης
η Motorola έχει επιλέξει το
Gorilla Glass Victus (πάχους
0,7 mm, με εσοχή 0,5 mm.),
το οποίο είναι κυριολεκτικά…
«άτρωτο»!

Η πρόταση της Motorola
έρχεται με τριπλό camera setup,
παρέχοντας στους λάτρεις
της mobile φωτογραφίας
τη δυνατότητα για άρτιες
φωτογραφίες!

Το Defy έρχεται με μπαταρία
στα 5000mAh και δυνατότητα
fast charging στα 20W, ώστε
να μην μείνετε εύκολα από
ενέργεια κατά τη διάρκεια της
ημέρας!

Defy «τιμώντας» την rugged κληρονομιά του
έρχεται με μπαταρία στα 5000mAh (με δυνατότητα fast charging στα 20W), πράγμα που
σημαίνει ότι προσφέρει υψηλή αυτονομία ακόμη
και στους πιο απαιτητικούς χρήστες.

Defying expectations
Το Motorola Defy ανήκει στην κατηγορία των
συσκευών που συνδυάζουν τρεις παράγοντες:
Ανθεκτικότητα (λόγω των rugged χαρακτηριστικών του), υψηλή ποιότητα κατασκευής (χαρακτηριστικό γνώρισμα της Motorola) και αρκετά
προσιτή τιμή (θα το βρείτε στα 279 ευρώ σε Offer
από 329 ευρώ που είναι η κανονική τιμή του). Σε
αυτή τη τιμή και με βάση αυτά που προσφέρει
είναι σίγουρα ανάμεσα στις top επιλογές των
users που επιθυμούν μια δυναμική και αποδοτική rugged συσκευή.
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Το Defy πραγματικά αψηφά κάθε κακουχία αλλά το κάνει με έναν όσο το
δυνατόν πιο εκλεπτυσμένο και καλοφινιρισμένο τρόπο!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

8/10

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ

ONEPLUS
BUDS PRO				

ΟΘΟΝΗ
CPU
CAMERA
RAM
STORAGE
OS
Android, iOS
TIMH
€149

HIGH-END

TWS!

STRONG

POINT

φού σας παρουσιάσαμε τα
OnePlus 9 και OnePlus 9 Pro,
ήρθε η ώρα και για το απαραίτητο “αξεσουάρ” τους. Τα
καλύτερα TWS ακουστικά που
έχει λανσάρει η εταιρεία μέχρι σήμερα και ένα
από τα καλύτερα μοντέλα της αγοράς αυτή τη
στιγμής. Γνωρίστε τα OnePlus Buds Pro!
Πριν συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε τι ισχύει
πλέον για τα προϊόντα της OP στην Ελλάδα.
Μπορείτε να αποκτήσετε όποιο θέλετε μέσω
του επίσημου store της, στο www.oneplus.com/
gr. Έρχεται μέσα σε λίγες μέρες στην πόρτα σας
και καλύπτεται κανονικά από εγγύηση, ενώ σε
περίπτωση DOA ή άλλης ανάγκης επισκευής
κ.λπ., η εταιρεία παραλαμβάνει το προϊόν από
το χώρο σας με courier και αυτό αποστέλλεται
στην ίδια, μέσα σε ελάχιστες εργάσιμες. Αντίστοιχα επιστρέφει στο χώρο σας. Η εμπειρία
αγοράς είναι εύκολη και ουσιαστικά αυτός είναι
πλέον ο “επίσημος” τρόπος να αποκτήσετε τα
OP μοντέλα.

διαφορετικών μεγεθών ear-buds και ένα κόκκινο
Type-C καλώδιο φόρτισης.
Τα ακουστικά είναι αδιάβροχα με βάση το IP55
πρότυπο ενώ η θήκη τους με βάση το IPX4.
Δεν έχετε να φοβάστε τίποτα, λοιπόν, τουλάχιστον όσον αφορά τα buds. Η συνδεσιμότητα
γίνεται μέσω BT 5.2 (αν υποστηρίζεται) και η
εμβέλεια φτάνει τα 10 μέτρα, φυσικά. Αξίζει να
σημειώσουμε και το πολύ χαμηλό latency των
ακουστικών (94ms), όταν συνδυάζεται με OP
smartphone.

Design και κατασκευή

Ήχος, ANC, software

Τούτων λεχθέντων, πάμε να δούμε τα OnePlus
Buds Pro. Η τιμή τους εντοπίζεται στα €149 και
είναι διαθέσιμα σε δύο χρώματα: Glossy White
και Matte Black. Είχαμε στη διάθεσή μας τα
μαύρα και θα τα δείτε στο video μας. Το κάθε bud
ζυγίζει 4,35 gr και η θήκη τους 52 gr. Είναι παραλληλόγραμμη, σχεδόν τετράγωνη, με πάχος
24,9mm, οπότε σχετικά εύκολα θα χωρέσει στην
τσάντα, το τσαντάκι, το πορτοφόλι και την τσέπη
σας. Τα buds είναι επίσης αρκετά μικρά, με το
κυρίως σώμα τους να έχει διαφορετικό φινίρισμα
από την άκρη τους (που χρησιμοποιείτε για να
τα πιάσετε). Στη συσκευασία θα βρείτε επίσης 3

Τα OP Buds Pro έχει οδηγούς 11mm που φροντίζουν να αναπαράγουν πολύ καλά και τις χαμηλές συχνότητες, για βαθύ μπάσο. Η ποιότητα
ήχου είναι αρκετά υψηλή και βοηθά η υποστήριξη SBC, AAC και LHDC. Τα τρία μικρόφωνα
υπάρχουν για το Active Noise Cancellation, το
οποίο είναι adaptive (15-40db) και ανάλογα με
τους ήχους περιβάλλοντος, το τι ακούτε κ.λπ.,
προσαρμόζουν το επίπεδο ακύρωσης θορύβων. Έτσι, δεν χάνετε και την επαφή σας με το
περιβάλλον, κάτι που μπορεί να είναι επικίνδυνο
(π.χ. στο δρόμο). Να σημειωθεί πως ακόμα και
σε δυνατό αέρα ή πάνω στο ποδήλατο-πατίνι, τα

A

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...
ONEPLUS 9
 Αναμφίβολα, τα OnePlus Buds Pro μπορούν να
αποδώσουν σε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων τους
ειδικά αν συνδυαστούν με κάποιο από τα νεότερα OP9
ή OP9 Pro, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι δεν λειτουργούν
σε υψηλό επίπεδο και με άλλα μοντέλα smartphones.

ANC

Το adaptive ANC των ακουστικών
της OP προσαρμόζεται σε κάθε
σενάριο και περιβάλλον, λειτουργώντας όπως ακριβώς θα θέλατε!

26 KT OKT 2021

01
02
03
Buds Pro μεταφέρουν καθαρά τη φωνή σας στο
συνομιλητή σας.
Από πλευράς software δυνατοτήτων, αξίζει να
σημειώσουμε το OnePlus Audio ID, το οποίο
σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε το
δικό σας προφίλ ακρόασης. Επιπλέον, η λειτουργία του Zen Mode Air θα σας βοηθήσει
να χαλαρώσετε με προεπιλεγμένους ήχους και
πλήρη απομόνωση από το περιβάλλον. Ακόμα
και 5 λεπτά σας είναι πολύτιμα! Τέλος, αν έχετε
OnePlus smartphone, η σύνδεση είναι πραγματικά πανεύκολη και δεν χρειάζεται παρά ένα
άγγιγμα για το pairing!

Αυτονομία και συμπέρασμα
Πάμε και στην αυτονομία… Μαζί με τη θήκη,
η μέγιστη αυτονομία χωρίς ANC αγγίζει τις 38
ώρες, για την αναπαραγωγή μουσικής. Με ANC

Τα τρία μικρόφωνα
υποστηρίζουν το Active Noise
Cancellation, το οποίο είναι
adaptive (15-40db) ανάλογα
με τους ήχους περιβάλλοντος.

Η λειτουργία του Zen
Mode Air θα σας βοηθήσει
να χαλαρώσετε με
προεπιλεγμένους ήχους και
πλήρη απομόνωση από το
περιβάλλον.

Η θήκη επαναφορτίζεται
ασύρματα (Qi) ή ενσύρματα,
υποστηρίζοντας και Warp
Charge για 10 ώρες αυτονομίας
με 10 λεπτά φόρτισης.

πέφτουμε στις 28 ώρες και περίπου στις 17 ώρες
για τηλεφωνικές κλήσεις. Τα buds (χωρίς την θήκη έχουν αυτονομία 3, 5 και 7 ωρών αντίστοιχα
(κλήσεις, αναπαραγωγή με ANC και χωρίς ANC).
Αν αναρωτιέστε για τη χωρητικότητα των μπαταριών, είναι 40mAh σε κάθε bud και 520mAh
για τη θήκη. Τα ακουστικά επαναφορτίζονται
πλήρως μέσα σε 2 ώρες, μέσω της θήκης. Τέλος,
η θήκη επαναφορτίζεται ασύρματα (Qi) ή ενσύρματα, υποστηρίζοντας και Warp Charge για 10
ώρες αυτονομίας με 10 λεπτά φόρτισης. Αυτό
σημαίνει οτι μπορείτε να την επαναφορτίσετε
και μέσω του smartphone σας, αν υποστηρίζει
αντίστροφη ασύρματη φόρτιση.
Τα OnePlus Buds Pro στέκονται επάξια στη highend κατηγορία και είναι “must” αν έχετε ήδη ένα
καλό OnePlus smartphone, ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές τους!
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Τα κορυφαία TWS ακουστικά της
OnePlus ήρθαν για να συμπληρώσουν
τα high-end smartphones της εταιρείας
και το καταφέρνουν!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
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HOW TO

1. Επιλέξτε HEIF format για τις φωτογραφίες

2. Διαγράψτε φωτογραφίες και βίντεο στα Μηνύματα

Η Apple διαθέτει μια νέα μορφή συμπίεσης που αποθηκεύει φωτογραφίες σε HEIF (High Image Format) αντί για JPEG και βίντεο σε HEVC
(High Performance Video Coding) αντί του Η.264 (.mov). Σε ορισμένες
δοκιμές, οι φωτογραφίες HEIF ήταν 80% μικρότερες σε μέγεθος αρχείου.
Τα formats αυτά ενεργοποιούνται από προεπιλογή στο iOS 11, αλλιώς
επιλέξτε Settings > Camera > Formats > και «High Efficiency» αντί για
«Most Compatible».

Στέλνετε πολλές φωτογραφίες ή βίντεο στα Μηνύματα; Καταναλώνουν πολύτιμο χώρο αποθήκευσης στο τηλέφωνό σας, πιθανότατα ως duplicates
που έχετε ήδη αποθηκεύσει στην “Photos” app. Θα χρειαστεί να μεταβείτε
χειροκίνητα σε κάθε συζήτηση και στη συνέχεια, να πατήσετε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο. Απλώς μεταβείτε στις Settings > General
> iPhone Storage και μετακινηθείτε προς τα κάτω, στο «Review Large
Attachments» και επιλέξτε το.

HOW TO Εξοικονόμηση χώρου στο iPhone!

3. Ορίστε μηνύματα για αυτόματη διαγραφή

4. Αφαιρέστε τις αχρησιμοποίητες εφαρμογές

Το καλύτερο πράγμα στο Snapchat είναι ότι κάθε μήνυμα που στέλνετε
θα διαγραφεί αυτόματα μετά το άνοιγμά του, χωρίς να καταλαμβάνει
πολύτιμο χώρο αποθήκευσης. Αυτό όμως δεν ισχύει για τα μηνύματα, εκτός αν επιλέξετε να διαγράφονται. Απλώς μεταβείτε στις Settings
> Messages και κάτω από το «Message History», πατήστε «Keep
Messages» και ορίστε το χρόνο που θέλετε.

Στο iOS 11, υπάρχει μια άλλη εύχρηστη λειτουργία εξοικονόμησης
χώρου που ονομάζεται «Offload Unused Apps». Μεταβείτε στις
Settings > General > iPhone Storage και στη συνέχεια κάντε κλικ
στην επιλογή «Enable» κάτω από τη λειτουργία. Το iPhone σας θα
διαγράψει αυτόματα τις αχρησιμοποίητες εφαρμογές όταν ο χώρος
αποθήκευσης είναι περιορισμένος.
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5. Διαγράψτε δεδομένα προσωρινής αποθήκευσης
εφαρμογών
Ορισμένες εφαρμογές όπως το Twitter, αποθηκεύουν πολλά δεδομένα
για να φορτώσουν πιο γρήγορα. Στην ενότητα «Media storage», αφαιρέστε αυτά τα αρχεία και θα ανακτήσετε αρκετό αποθηκευτικό χώρο.
Πατήστε «Settings and privacy» και στη συνέχεια «Data usage». Μετά
πατήστε «Media storage» και «Clear media storage». Κάντε το ίδιο και
για τη ρύθμιση «Web storage», εάν αποθηκεύει πολλά αρχεία.

6. Κάντε Force Restart
Μπορεί να σας φανεί περίεργο αλλά ένα «hard» reset της συσκευής
μπορεί να διαγράψει αρκετά άχρηστα δεδομένα (cache, προσωρινά
αρχεία) και να σας γλιτώσει πολύτιμο χώρο. Για να το πραγματοποιήσετε αρκεί να πιέσετε και να κρατήσετε πιεσμένα το Sleep/Wake και
το Home πλήκτρο ταυτόχρονα μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της
Apple. Δεν είναι κόπος οπότε συνιστούμε να το κάνετε τουλάχιστον μια
φορά την εβδομάδα, θα διαπιστώσετε τα οφέλη του σύντομα!

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

7. Επανεγκατάσταση των apps
Ακόμη μια ανορθόδοξη μέθοδος αλλά μπορεί να βοηθήσει! Κάποιες
εφαρμογές καταλαμβάνουν ανεξήγητα μεγάλο χώρο και με τίποτα δεν
θα καταφέρετε να τον ανακτήσετε. Ωστόσο, μπορείτε να απεγκαταστήσετε ένα app και να το εγκαταστήσετε ξανά από το App Store, αφού,
φυσικά, έχετε κάνει πρώτα backup των δεδομένων σας, τα οποία σας
είναι απαραίτητα. Έτσι, με την επανεγκατάσταση η εφαρμογή θα «τρώει» πολύ λιγότερο χώρο, αλλά στα μάτια σας θα είναι ίδια με πριν!

8. Χρησιμοποιήστε κάποια εφαρμογή καθαρισμού
του iOS
Είναι μια εναλλακτική αν βαριέστε ή δε θέλετε να κάνετε όλα τα παραπάνω, οπότε μπορείτε να βρείτε ένα app που τα κάνει για εσάς!
Τονίζουμε πως η Apple δεν ενθαρρύνει τη χρήση αυτών των εφαρμογών αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα κάνουν ζημιά στη συσκευή ή τα
δεδομένα σας… αρκεί να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες τους πριν
πατήσετε το κουμπί!
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USER GUIDE

Η φοιτητική ζωή ξεκινάει από το… smartphone!

Τα καλύτερα «φοιτητικά»
apps!
Η καινούρια σχολική χρονιά ξεκίνησε και φυσικά η smart συσκευή σας είναι βέβαιο
ότι μπορεί να κάνει ευκολότερη της ζωή σας, αφού είναι γνωστό ότι αποτελεί πλέον
την προέκταση του χεριού σας. Εμείς συγκεντρώσαμε μία σειρά από εφαρμογές
που θα σας βοηθήσουν πολύ στην καθημερινότητα σας, τώρα που επιστρέφετε
και πάλι στα… θρανία, ενώ παράλληλα είναι βέβαιο ότι θα εκτοξεύσουν και την
παραγωγικότητά σας!

Microsoft Office Mobile

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone

Evernote

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Που πάτε ξυπόλητοι στα αγκάθια,
χωρίς Office, Powerpoint και
Excel; Η Microsoft κυκλοφορεί
την δημοφιλή σουίτα μέσω του
App Store της Apple και του Play
Store της Google και αποτελεί ένα
χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα σας
δώσει τη δυνατότητα να φέρετε εις
πέρας τις πανεπιστημιακές εργασίες
(ή να κάνετε αυτή τη διόρθωση της
τελευταίας στιγμής στην εργασία
σου) ακόμη και εάν βρίσκεσαι «εν κινήσει»!

Για τους γνώστες η συγκεκριμένη
εφαρμογή είναι το Α και το Ω του
καλού σπουδαστή-φοιτητή. Το
Evernote σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε τις σκέψεις
σας σε κείμενο, εικόνα και ήχο,
να δημιουργήσετε υπενθυμίσεις,
ραντεβού, υποχρεώσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με δυνατότητα συγχρονισμού ανάμεσα σε δύο
συσκευές, το Evernote θα σε βοηθήσει να οργανώσετε καλύτερα την
φοιτητική ζωή σας, έτσι ώστε να μην χάνεις μάθημα… ή φοιτητικό πάρτυ!

Google Drive

OASA Telematics

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Ψάχνετε έναν τρόπο να μοιραστείτε με
τους συμφοιτητές σας μία σειρά από
αρχεία, εύκολα, γρήγορα και προπάντων απλά; H λύση είναι μία και ακούει
στο όνομα Google Drive και πρόκειται
για μία εφαρμογή - υπηρεσία cloud
storage που επιτρέπει να ανεβάσετε και
να μοιραστείτε αρχεία από οπουδήποτε κι εάν βρίσκεστε (ιδανική για την
ανταλλαγή σημειώσεων). Κάθε χρήστης του Google Drive αποκτάει 5GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου
(από κινητό ή από υπολογιστή), ενώ εάν επιθυμεί περισσότερο χώρο
μπορεί να αγοράσει ακόμη περισσότερο.

Θέλετε να παρακολουθήσετε
κάποιο εργαστήριι στην άλλη
άκρη της πόλης, αλλά έχετε
αργήσει γιατί το «φοιτητικό»
meeting τράβηξε λιγάκι…
παραπάνω; Υπάρχει λύση
για όλους εσάς που αναζητάτε έναν τρόπο για να κινηθείτε
καλύτερα μέσα στην πόλη και η λύση αυτή ακούει στο όνομα OASA Telematics.
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών κυκλοφόρησε τη συγκεκριμένη
εφαρμογή, η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεσαι real-time για τη
θέση, την άφιξη και την αναχώρηση του κάθε λεωφορείου, πράγμα που
σημαίνει ότι έτσι θα γλιτώσετε και χρόνο και… χρήμα!
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Pocket

Deliveras.gr - Food Delivery

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Προσθέστε στο…
«τσεπάκι» κάθε
ιστοσελίδα, σύνδεσμο, κείμενο,
αρχείο ή απλά μια
ιδέα σας. Η εφαρμογή Pocket λειτουργεί τόσο στο
κινητό όσο και στο
Η/Υ, αποθηκεύοντας πληροφορίες από τον browser για να τις έχει άμεσα
προσβάσιμες ο χρήστης. Οι τελευταίες ερωτήσεις πριν το διαγώνισμα,
τα SOS θέματα για διάβασμα, πληροφορίες για την εργασία σας, όλα
μπορούν να αποθηκευτούν στο Pocket και να τα έχετε άμεσα προσβάσιμα από παντού!

Ύστερα από μία κοπιαστική μέρα στο αμφιθέατρο, που καιρός για… μαγείρεμα. Εάν
λοιπόν οι φοιτητικές υποχρεώσεις σας είναι
τόσο αυξημένες που δεν σας επιτρέπουν το
μαγείρεμα, τότε υπάρχει για εσάς η αναβαθμισμένη εφαρμογή του Deliveras.gr, η οποία
σου δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλεις εύκολα και γρήγορα online φαγητό, καφέ ή αυτό
το Μιλφέιγ που σας είχε καρφωθεί εδώ και
ώρα στο μυαλό, από τα καλύτερα delivery
της περιοχής. Υποστηρίζει περισσότερα από
3000 καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα και Βόλο, ενώ προσφέρει δυνατότητα αποθήκευσης των καλύτερων από αυτά, καθώς και των πιο οικονομικών!

Wikipedia

DuoLingo

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες
συστάσεις για το mobile
app της μεγαλύτερης
online εγκυκλοπαίδειας
στον κόσμο. Έχετε απορίες;
Θέλετε να ενημερωθείτε για
λεπτομέρειες του αντικειμένου που παρακολουθείτε
στο σχολείο ή την σχολή;
Έχετε αμφιβολίες για την απάντηση που επέλεξες στο
τελευταίο διαγώνισμα; Ρίξτε
μια ματιά στα εκατομμύρια όγκου δεδομένων της Wikipedia και είναι βέβαιο
ότι θα βρεις την απάντηση στο κινητό σας σε χρόνο dt.

Καμία φορά το να προσπαθείτε να μάθετε μία
δεύτερη ξένη γλώσσα
μπορεί να αποδειχθεί
ένας μικρος… μπελάς.
Για αυτό εάν χρειαστεί
και θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα μία γλώσσα, αλλά θέλετε να το
κάνετε με τον πλέον
entertainment τρόπο, τότε το DuoLingo είναι το καταλληλότερο app για εσάς.
Παίζοντας μία σειρά από interactive παιχνίδια θα σας δοθεί η δυνατότητα
να μάθετε μία ξένη γλώσσα (υπάρχει μπόλικη ποικιλία), εύκολα, γρήγορα
και… διασκεδαστικά!

Photomath

My Study Life

€Δωρεάν
Για τους μαθητές Λυκείου που τα βρίσκουν σκούρα με το μάθημα των μαθηματικών (ιδίως την Άλγεβρα) υπάρχει
το Photomath ένα εξαιρετικά χρήσιμο
app, το οποίο μπορεί να λύσει (και να
εξηγήσει) οποιοδήποτε πολύπλοκο μαθηματικό πρόβλημα σε χρόνο… dt! Η
συγκεκριμένη εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε με την camera της
συσκευής σας το μαθηματικό πρόβλημα
(ή ακόμη και να το πληκτρολογήσετε) και
το Photomath θα αναλάβει τα υπόλοιπα.

€Δωρεάν
Πολλές φορές η φοιτητική - σχολική ζωή μπορεί
να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύπλοκη, σε σημείο
μάλιστα που μπορεί να έχετε πρόβλημα στο να
παρακολουθήσετε το πλήθος των tasks που θα
πρέπει να φέρετε εις πέρας! Εδώ είναι που έρχεται
για να βάλει σε τάξη την καθημερινότητα σας, η
εφαρμογή Study Life η οποία θα σας κρατάει
πάντοτε up-to-date όσο απαιτητικό και εάν είναι
το πρόγραμμά σας. Μαθήματα, παρακολουθήσεις, εργασίες, εξεταστικές αλλά και… εξωσχολικές δραστηριότητες μπορούν να μπουν
σε αυτό το εύχρηστο app ώστε να μην ξεχάσετε
ποτέ πια, καμία από τις υποχρεώσεις σας!

31 KT OKT 2021

GREEK EVENTS

Vodafone Green Giga Network:
το δίκτυο που παίρνει ενέργεια από τον ήλιο
στην Αμμουλιανή

Η Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει ότι παρέχει πράσινη ενέργεια
στο νησί της Αμμουλιανής του Δήμου Αριστοτέλη, υλοποιώντας
δράσεις με τις οποίες σύντομα, βασικές υποδομές του νησιού θα
μπορούν να λειτουργούν αποκλειστικά, μέσω ηλιακής ενέργειας.
Ταυτόχρονα το Vodafone Green Giga Network, στην περιοχή της
Αμμουλιανής, παίρνει ενέργεια από τον ήλιο, μειώνοντας κατά
50% την κατανάλωση ενέργειας του δικτύου της.
Συγκεκριμένα, η Vodafone έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά
σ υσ τ ήματα σ το Νηπια γωγείο Αμμουλια ν ής, τα οποία θα
μηδενίσουν τις ηλεκτρικές ενεργειακές ανάγκες του και θα
συμβάλουν, μέσα από τη μέθοδο του εικονικού συμψηφισμού,
σ ε σ ημ α ν τ ικ ή ε ξ ο ικονό μησ η ε ν έ ργ ε ι α ς γ ι α το Δ ημ οτ ικό
Σχολείο, το Νηπιαγωγείο και το Κοινοτικό Ιατρείο του νησιού. Ο
φωτοβολταϊκός σταθμός θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα μειώσει τη ζήτηση από το
Δημόσιο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και υπολογίζεται
ότι θα συμβάλει στην εξοικονόμηση σχεδόν 25.000 kWh σε ετήσια
βάση. Επιπλέον, η Vodafone τοποθέτησε ηλιακούς φορτιστές
κινητών συσκευών σε κομβικά σημεία του νησιού, στα οποία
επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να φορτίζουν τα
κινητά τους.
Το Vodafone Green Giga Network είναι το μεγαλύτερο πράσινο
δίκτυο της Ευρώπης, προσφέρει νέες δυνατότητες προς όλους
και επιβεβαιώνει την στρατηγική τοποθέτηση της Vodafone ότι
άνθρωποι και τεχνολογία μαζί μπορούν να καταφέρουν τα πάντα.
Η περίπτωση της Αμμουλιανής είναι ένα απτό παράδειγμα του
πώς η Vodafone συνεισφέρει στη δημιουργία ενός βιώσιμου
αύριο για όλους με τη δύναμη του Vodafone Green Giga Network.
Από τον Απρίλιο του 2021 η Vodafone Ελλάδας καλύπτει το

100% των αναγκών της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
πισ τοποιημένες μέσω εγ γυήσεων προέλευσης, σ το δίκτυο
κορμού, σε όλα τα MTX, τα data center της εταιρείας, καθώς και
στα δίκτυα κινητής και σταθερής, στα ιδιόκτητα σημεία λιανικής
πώλησης και στα κτίρια γραφείων της εταιρείας, ακόμα και εκεί
όπου δεν ελέγχει απευθείας την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
στο δίκτυο. Η Vodafone στοχεύει μέσα από τις τεχνολογίες της,
να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής ενός δισεκατομμυρίου
ανθρώπων και να μηδενίσει τις εκπομπές ισοδυνάμου διοξειδίου
του άνθρακα (CO2e) που προέρχονται από την λειτουργία της
έως το 2030. Στόχος του Ομίλου Vodafone είναι ο μηδενισμός
των εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) σε
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της εταιρείας έως το 2040.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες παραγωγής της
διαφημιστικής ταινίας για το Vodafone Green Giga Network και
τις ενέργειες της Vodafone στην Αμμουλιανή εφαρμόστηκαν για
πρώτη φορά σε γύρισμα στην Ελλάδα βέλτιστες περιβαλλοντικές
πρακ τικέ ς σ ε όλους τους τομείς της παρα γωγής, από τις
μετακινήσεις και την διατροφή, μέχρι την κατανάλωση ενέργειας
και την διαχείριση αποβλήτων, επιτυγχάνοντας:
τη δημιουργία του πρώτου «Zero Waste» γυρίσματος όπου
εφαρμόστηκαν οι αρχές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης στο σύνολο των απορριμμάτων που προέκυψαν,
τη μείωση στην κατανάλωση πόσιμου νερού κατά 60%,
τη συνολική μείωση των εκπομπών ισοδύναμου CO2e σ τις
μετακινήσεις, στη διατροφή και στην κατανάλωση ενέργειας
κατά τουλάχιστον 1,5 τόνους (μείωση 31,9%). Συγκεκριμένα η
κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας του γυρίσματος προέρχεται
από 100% πιστοποιημένες ΑΠΕ.
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Έργο 16 εκατ. ευρώ στον ΟΤΕ από τον ΑΔΜΗΕ

Τον Όμιλο ΟΤΕ επέλεξε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία για τον εκσυγχρονισμό των
τηλεπικοινωνιακών υποδομών του (τεχνολογίας IP/MPLS) και την κάλυψη
των λειτουργικών του αναγκών διαχείρισης ενέργειας, σύμβαση συνολικού
ύψους 16 εκατ. ευρώ. Η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού και των
υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την Nokia.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση ο ΑΔΜΗΕ αναπτύσσει ένα σύγχρονο
δίκτυο κορμού πολλαπλών υπηρεσιών για τις ανάγκες επικοινωνίας των
στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας. Το έργο έχει ορίζοντα
ολοκλήρωσης έξι έτη και εντάσσεται στη στρατηγική του Διαχειριστή
για εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των υποδομών του με στόχο τη
διασφάλιση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ανθεκτικού Συστήματος
ηλεκτρικής ενέργειας.
Στα πλεονεκτήματα για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται
είναι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου κορμού που υποστηρίζει κρίσιμες
λειτουργικές υποδομές και υπηρεσίες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας,
η εγγυημένη διαθεσιμότητα των παραπάνω υπηρεσιών, η μεγιστοποίηση
απόδοσης και bandwidth για το δίκτυο, η ασφάλεια του δικτύου για
πολλαπλή προστασία των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάληψη
της λειτουργίας του δικτύου από το εξειδικευμένο Κέντρο Λειτουργίας
Δικτύων (NOC) του ΑΔΜΗΕ, με την υλοποίηση του έργου και η ψηφιακή
μετάβαση με ενεργοποίηση του Internet of Things και σταδιακή μετάβαση
στο Smart Grid.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ,
Ιάσων Ρουσόπουλος, δήλωσε: «Ο εκσυγχρονισμός των κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ εντάσσεται στη νέα
στρατηγική του Διαχειριστή να μετασχηματιστεί σε τεχνολογική εταιρεία
αξιοποίησης των υποδομών και της τεχνογνωσίας του. Οι εταιρείες ΟΤΕ
και ΝΟΚΙΑ συγκαταλέγονται στους πλέον εδραιωμένους παίκτες στον
κλάδο τους και είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι για τη συμμαχία που
πετύχαμε προκειμένου το έργο μας να υλοποιηθεί με τεχνική αρτιότητα
και χρονική ακρίβεια».

Ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, ICT Director Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Η
τεχνολογία προσφέρει σήμερα δυνατότητες που μέχρι χθες δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Ειδικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις που διαχειρίζονται υποδομές, όπως ο ΑΔΜΗΕ, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά
στην παρακολούθηση και διαχείριση των δικτύων σε πραγματικό χρόνο,
προσθέτοντας σε ευελιξία, ασφάλεια και ποιότητα υπηρεσιών. Ειδικά οι
λύσεις που χρησιμοποιούν τις τεχνολογικές δυνατότητες του Internet of
Things μπορούν να μετασχηματίσουν τα δίκτυα ενέργειας σε Smart Grid.»
Ο Κωνσταντίνος Κορωναίος, Γενικός Διευθυντής της Nokia Ελλάδος,
δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που ο ΑΔΜΗΕ επέλεξε την
Nokia, μαζί με τον ΟΤΕ, ως τεχνολογικούς συνεργάτες του για αυτόν τον
σημαντικό μετασχηματισμό του τηλεπικοινωνιακού του δικτύου. Πρόκειται για το πρώτο τέτοιου εύρους έργο σε δίκτυο κρίσιμης υποδομής στη
χώρα, που έχει σαν στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας
τηλεπικοινωνιακής υποδομής του ΑΔΜΗΕ και τη μετατροπή του σε δίκτυο
τεχνολογίας αιχμής. Η λύση IP/MPLS της Nokia καθώς και οι συναφείς
υπηρεσίες που προσφέρουμε για δίκτυα μεταφοράς ισχύος, εγγυώνται τη
λειτουργικότητα και την ευελιξία που απαιτούνται για να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες του έργου και να αποδίδουν τα μέγιστα στις υπηρεσίες του
ΑΔΜΗΕ.»
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EXIT

Πόσο... “wide” μπορούν να γίνουν οι
οθόνες μας

Για πολλά χρόνια, οι κατασκευαστές επέλεγαν την κλασική, 16:9 αναλογία οθονών για τα smartphones
και τα tablets τους, κάτι που άλλαξε μάλλον απότομα με την έλευση των πρώτων 18:9 συσκευών.
Προσπαθώντας να χωρέσουν μεγαλύτερες διαγωνίους (σε ίντσες) σε διαστάσεις που θα ήταν αδύνατον
κάποτε, τα bezels μίκρυναν, εμφανίστηκε το notch και τα aspect ratios άγγιξαν το 21:9, με αποτέλεσμα
υπερβολικά «μακρόστενα» panels. Πως νιώθετε για αυτό το νέο standard της αγοράς;

Προσωπικά εξακολουθώ να προτιμώ την

design των οθονών, τα μικρά bezels και το

Φαίνεται πως τελικά υπάρχει μία γενι-

αναλογία 16:9 και συνεχίζω να χρησιμοποιώ

(ολοένα και μικρότερο πλέον) notch αποτε-

κότερη ανάγκη στην αγορά για όλο και

μια τέτοια συσκευή, όμως είναι εμφανές πως η

λούν must για κάθε νέα αγορά smartphone,

πιο wide οθόνες. Αυτή την τάση τη βλέ-

αγορά άλλαξε και σύντομα δεν θα υπάρχουν

ακόμη και σε προτάσεις που απέχουν από

πουμε και στον desktop τομέα, όπου τα

πολλές επιλογές Ούτε με 18:9 ratio. Οι 21:9

το να χαρακτηριστούν ναυαρχίδες. Και όπως

monitors με aspect ratio 21:9 γίνονται

οθόνες προσφέρουν ευκολία στο browsing

φαίνεται, το 18:9, παρόλο που έχει ακόμη

όλο και πιο δημοφιλή, στο gaming, στα

και την ανάγνωση «σελίδων», απαιτώντας

φίλους, εγκαταλείπεται από τις νέες υλοποι-

multimedia, ακόμα και στις «office» ε-

λιγότερο “scrolling”, αλλά και μια ανώτερη

ήσεις. Αν μας λείπει; Μάλλον όχι και πολύ

φαρμογές. Αν το καλοσκεφτείτε, το ίδιο

εμπειρία θέασης βίντεο/gaming. Στα αρνητικά

τελικά...

ίσχυε πάντα, απλά η μετάβαση από το

Αντρέας Κωνσταντάτος

τους, η αδυναμία χρήσης με το ένα χέρι, και η
μικρότερη «ωφέλιμη» επιφάνεια σε ορισμένες

4:3 στο 16:9 έγινε σε μεγάλο χρονικό
διάστημα, και δεν το συνειδητοποιήσαμε

περιπτώσεις. Πάντως, το βλέπω δύσκολο

Προσωπικά δεν με προβληματίζει αυτή η

τόσο εύκολα. Σίγουρα σε αυτό βοήθησε η

να ξεπεράσουμε το 21:9 ή το 22:9 μαζικά,

στροφή στις widescreen οθόνες, καθώς οι

μείωση των bezels, αφού σε διαφορετική

αφού είναι εμφανές ότι από εκεί και πέρα,

συσκευές μας πλέον γίνονται όλο και πιο

περίπτωση θα έπρεπε ένα smartphone

η συσκευή γίνεται δύσχρηστη. Εξαιρούνται,

λεπτές και πιο όμορφες εξωτερικά. H έλευση

με… extra-wide οθόνη να είχε το μέγεθος

βέβαια, τα foldables (όπως το Galaxy Z Fold3

του notch ίσως να φαίνεται κάπως… περί-

ενός μικρού tablet. Προς το παρόν το

για παράδειγμα) όπου η υπερβολικά wide

εργο σε κάποιους, αλλά δεν είναι κάτι που σε

περιεχόμενο προσαρμόζεται σταδιακά στα

εξωτερική οθόνη είναι απλώς δευτερεύουσα,

βάθος χρόνου δεν θα το συνηθίσει ο κατανα-

νέα aspect ratios, και οι χρήστες δε φαί-

παρουσία της μεγάλης εσωτερικής, «τετράγω-

λωτής. Μπορεί τα widescreen smartphones

νονται να παραπονιούνται, οπότε η γενική

νης» οθόνης.

να είναι κάπως… μακρόστενα, ωστόσο

αίσθηση είναι ότι η αγορά βλέπει με καλό

κατά γενική ομολογία οι νέες ναυαρχίδες

μάτι τις μακρόστενες οθόνες. Τώρα μένει

κερδίζουν περισσότερους πόντους στο μάτι!

να δούμε μέχρι που θα τις φτάσουν οι

Στην αρχή μας ξένισε, αλλά, τελικά, φαίνε-

Tα κινητά μας δεν μένουν… στάσιμα αλλά

κατασκευαστές, πριν αρχίσει ο κόσμος να

ται πως μας πήρε πολύ λιγότερο απ’ όσο

εξελίσσονται!

λέει enough is enough!

Δημήτρης Σκιάννης

πιστεύαμε για να το συνηθίσουμε. Το νέο

Πέτρος Κυπραίος
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Δημήτρης Θωμαδάκης

Τεχνολογία Σύνθεσης
Bandwidth
Η καινοτόμος προσέγγιση
στην επαγγελματική συνδεσιμότητα

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

Τel.:

+30 210-9902272

Email: info@combox.gr

www.combox.gr
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Νέες αρμοδιότητες για
τον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Η σημαντική θέση που έχουν οι τηλεπικοινωνίες στην ατζέντα της πολιτείας, φαίνεται
από το γεγονός ότι η στενή συνεργασία των πολιτειακών θεσμών με τους φορείς και
τους παρόχους, για την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, απαιτεί
πλέον ένα ακόμη ζευγάρι μάτια και χέρια για την διαχείρισή της.
Έτσι, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρος Λιβάνιος, αναλαμβάνει
σχεδόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων των τηλεπικοινωνιών, και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκτός από τη γενική εποπτεία, διατηρεί τη νομοθετική πρωτοβουλία, ενώ για
ορισμένες από τις αρμοδιότητες αναγράφεται ότι «δύναται να ασκούνται από κοινού»
(υπουργός + υφυπουργός).
Ουσιαστικά ο υφυπουργός αναλαμβάνει τα τηλεπικοινωνιακά projects που βρίσκονται
σε εξέλιξη, όπως το UFBB, αλλά και αυτά που θα ξεκινήσουν.
Ο κ. Λιβάνιος αναλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης, το Κτηματολόγιο, τη διεύθυνση Ασύρματων Επικοινωνιών, Δικτύων
Πέμπτης Γενιάς (5G) και Διαστήματος, τη διεύθυνση Eυρυζωνικότητας και Δικτύων
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Αναλαμβάνει επίσης, τον τομέα Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων, της
Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αλλά και την εποπτεία του Ελληνικού Κέντρου
Διαστήματος.
Όπως είναι φανερό, διπλασιάζεται η συντονιστική δύναμη του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, με σκοπό την προτεραιοποίηση των έργων, τις επαφές με τους παρόχους, τη διοργάνωση και την εποπτεία των διαγωνισμών, και της υλοποίησής τους.
Εμείς, από την πλευρά μας, θα παρακολουθούμε την πορεία και την ενσωμάτωση
των έργων στο μεγάλο σχέδιο που λέγεται Ψηφιακός Μετασχηματισμός της χώρας.
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Β. Ξανθάκης

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΑΚΡΩΣ

Δυναμικά στην προστασία
καταναλωτών η ΕΕΤΤ

Δ

υναμικά στην προστασία των καταναλωτών μπαίνει η ΕΕΤΤ,
σε εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού
Ανοικτού Διαδικτύου. Η ΕΕΤΤ παρατηρεί ότι αν και
παρέχεται η δυνατότητα των συνδρομητών για διεκδίκηση
αποζημιώσεων ή επανορθώσεων από τους παρόχους σε
περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις
από την ελάχιστη ταχύτητα των σταθερών δικτύων και τη μέγιστη ταχύτητα
των κινητών δικτύων, σε σύγκριση με τα αναφερόμενα στους όρους των
συμβολαίων, δεν αντανακλάται μέχρι στιγμής σε αύξηση των παραπόνων
στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Επιτροπής. Η εξήγηση που
δίνεται είναι ότι επειδή η ΕΕΤΤ αποτελεί το δεύτερο ή τρίτο επίπεδο
υποβολής παραπόνων, χρειάζεται καλύτερη καταγραφή των παραπόνων
σε πρώτο επίπεδο από τους παρόχους. Επίσης, η ΕΕΤΤ έχει στέψει το
βλέμμα της στους περιορισμούς ταχύτητας που επιβάλλονται πλέον σε
πολύ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων (περιλαμβανομένων προγραμμάτων

με «απεριόριστα» δεδομένα), σε 4G routers, καθώς και σε προγράμματα
δορυφορικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ώστε να γίνεται κατάλληλη
ενημέρωση από τους παρόχους και οι καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς
το προϊόν το οποίο αγοράζουν. Ακόμα, η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι θα πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα για τη διατήρηση της ακεραιότητας
και ασφάλειας του δικτύου, που ως επί το πλείστον λαμβάνονται για την
αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων, ενώ φαίνεται ότι μικρός αριθμός μέτρων
λαμβάνεται για την αποτροπή χρήσης ταυτότητας άλλου προσώπου
(spoofing), ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), μηνυμάτων ή ιστοσελίδων
για την κακόβουλη συλλογή προσωπικών δεδομένων (phishing) κ.ά.
Η αγορά λιανικής περιμένει την έναρξη της σχολικής περιόδου, όπου
παραδοσιακά μαζί με τα βιβλία και τα τετράδια μπαίνει και κανένα tablet
-έστω με επιδότηση- στο πακέτο! Εκεί που θα έπρεπε να δώσουν προσοχή
οι αλυσίδες είναι τα αξεσουάρ και οι περιφερειακές συσκευές. Γιατί,
σκοτώνονται να πουλήσουν τη συσκευή, ενώ τα χρήματα είναι αλλού…

μογή σε αυτή την τεχνολογία. Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη μπορέσει να λειτουργήσει συνεργατικά με την ανθρώπινη, για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Δείτε τη διακήρυξη με ένα κλικ!

Μπορεί στον υγειονομικό τομέα να έχουμε… έλλειψη νοημοσύνης, όμως τουλάχιστον αναπτύσσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για τις υποδομές της χώρας.
Το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης προκήρυξε διαγωνισμό για τη σύσταση εθνικής στρατηγικής όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, με τις προσφορές να πρέπει να κατατεθούν μέχρι
την επόμενη Δευτέρα.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, θα καθοριστούν μηχανισμοί σχεδιασμού, και υλοποίησης, όπως και
η προσέλκυση επενδύσεων, με πρωταρχικό
στόχο την εφαρμογή A.I. σε τομείς της πολιτικής που μπορούν να δεχτούν την προσαρ-
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Κάθε φορά που ακούω για ΑΙ, θυμάμαι τη συνέντευξη του Κυριάκου Σαμπατακάκη, (Accenture),
όπου είχε πει ότι: «οι οργανισμοί παύουν να
στηρίζονται μόνο σε δεδομένα του παρελθόντος και προσπαθούν να προβλέψουν το μέλλον μέσω AI και άλλων σύγχρονων μέσων».
Η πρόληψη του μέλλοντος και η «πραγματική
εικονικότητα» που είχε αναφέρει, είναι κλειδιά για τo μέλλον.
Και η «εξυπνάδα» συνεχίζει να επεκτείνεται,
αυτή τη φορά στους δρόμους. Συγκεκριμένα
στους λεγόμενους 5G Corridors, δηλαδή στους
αυτοκινητοδρόμους με συνδεσιμότητα 5G. Με
130 εκατ. ευρώ από το υπουργείο ψηφιακής
διακυβέρνησης, και με την πρώτη διαβούλευση να πραγματοποιείται αυτή την Παρασκευή.
Κοντά στα δυόμισι χιλιάδες χιλιόμετρα (2.397
χλμ.) ολόκληρου του οδικού δικτύου της χώρας,
θα αποκτήσουν κάλυψη 5G, κάτι που όπως

καταλαβαίνετε θα βοηθήσει σημαντικά τόσο
την έξυπνη όσο και την αυτόνομη οδήγηση.

Σε καθαρά νούμερα, αυτή η υποδομή,
με τις υπηρεσίες που θα φέρει, αναμένεται να «καταθέσει» 2,3 δισ. ευρώ στα
δημόσια ταμεία της Ελλάδας μέχρι το
2030 και να αναδείξει τα λιμάνια αλλά
και το ρόλο της χώρας στο διαμετακομιστικό εμπόριο.
Για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι η Wind
έχει μία αξιόλογη πορεία στην αγορά, με τα
οικονομικά αποτελέσματα του 2ου τριμήνου.
Κατά 5,3% στα 130,3 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν
τα έσοδα από υπηρεσίες, από την ίδια περίοδο του 2020. Αύξηση σημειώθηκε και στις
συνδρομητικές βάσεις, κατά 5,2% για την κι-

νητή και 1,9% για τη σταθερή. Οι οικιακές
συνδρομές quad-play αυξήθηκαν κατά 10,9%,
οι εταιρικοί πελάτες κατά 2,8% και οι συνδέσεις οπτικής ίνας κατά 42,7%. Γιατί νομίζετε
ότι η United έδωσε τόσα χρήματα;

Άρχισαν τις διαφημίσεις οι δύο τηλεοπτικοί μονομάχοι. Η αλήθεια είναι ότι
βρήκαμε το μήνυμα της Nova για 3.000
αγώνες, πιο ξεκάθαρο και σαφές. Από
την άλλη το ζητούμενο είναι που θα καταλήξει ο ΠΑΟΚ ο οποίος «πέρασε αλλά δεν ακούμπησε» από την Κάντζα.
Όσον αφορά στη συνδρομητική TV, φαίνεται
πως και το HBO Max θέλει να έρθει στην Ελλάδα με ίδια μέσα. Το μεγάλο ερώτημα του
2022 θα είναι, όπως όλα δείχνουν, πόσες συνδρομές μπορεί να αντέξει ένα ελληνικό νοικοκυριό; Για το μέσο νοικοκυριό μιλάμε, όχι
για τους λίγους που έχουν άνεση να γεμίσουν
με δέκτες το χώρο κάτω από την TV τους…
Στο εξής, τα 3.000 καταστήματα του BestPrice
θα έχουν ένα επιπλέον αβαντάζ σε σχέση με
τα υπόλοιπα, καθώς θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αποστολές των παραγγελιών
τους μέσω της υπηρεσίας courier StoFerno.
Στις περισσότερες παραγγελίες, η υπηρεσία
αυτή εγγυάται παράδοση αυθημερόν ή την
επόμενη ημέρα, και μάλιστα με σιγουριά ότι
οι παραγγελίες θα παραδοθούν, όχι… χτυπάμε (το κουδούνι) και φεύγουμε. Φυσικά, προσφέρεται ψηφιακή παρακολούθηση της αποστολής σε πραγματικό χρόνο.
Τα πάνω του έχει πάρει το Fixed Wireless
Access, που προσφέρει Internet μέσω δικτύων κινητής. Η επόμενη εταιρεία που προσφέρει τέτοια δυνατότητα είναι η Vodafone,
με το Giga WiFi Home. Με 27 ευρώ το μήνα,

μπορείτε να έχετε 100 GB μέσω του δικτύου
4G+ της Vodafone, μαζί με δωρεάν router, για
ταχύτητες μέχρι 150 Mbps. Πολύ περισσότερο δηλαδή από μία τυπική σταθερή σύνδεση,
ακόμα και οπτικής ίνας! Αρκεί βέβαια να έχετε καλό δίκτυο κινητής στην περιοχή σας…

Εκτός από την ταχύτητα, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, μην ξεχνάμε ότι
σημαντικός είναι και ο «πράσινος» παράγοντας, κάτι το οποίο είναι εμφανές
στο Metamorphosis II, το πρώτο πράσινο data center της Sparkle.
Όπως δηλώνει και το όνομα του, το εν λόγω data center βρίσκεται στη Μεταμόρφωση,
«παρέα» με το Metamorphosis I. Καταλαμβάνει εμβαδόν 6.000 τ.μ., έχει μέγιστη χωρητικότητα 700 racks και αποδίδει μέγιστη συνολική ισχύ 7,7 MW. Τα εξελιγμένα συστήματα ψύξης, μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα κατά 28.000 τόνους ετησίως.
Από την άλλη πλευρά περιμένουμε να δούμε τι
μέλει γενέσθαι και από τους άλλους παίκτες
της αγοράς. Κάποιοι, όπως π.χ. η Lamda Hellix
έχουν ήδη δηλώσει τις προθέσεις τους, αλλά
η Microsoft μένει να αποφασίσει που θα κάνει
το δικό της data center, ενώ κινήσεις αναμένονται και από την AWS, τώρα που στήθηκε
λίγο καλύτερα το τοπικό γραφείο.
Δραστήριος παραμένει ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ,
Κωνσταντίνος Μασσέλος, συμμετέχοντας αυτή τη φορά στο συνέδριο ITU Digital World, και
συγκεκριμένα στην ενότητα «Wired, wireless,
worldwide: what’s next for networks». Εκεί, μίλησε για τις προκλήσεις της συνδεσιμότητας
και τις τάσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαίτηση για υψηλής
ποιότητας, χαμηλού κόστους συνδεσιμότητα
επιβάλει την ανάγκη υβριδικών λύσεων. Πιστεύει ότι τα προϊόντα as a service και το virtual
computing είναι οι πλατφόρμες που τείνουν
να κυριαρχήσουν. Τελος, για το 5G, πιστεύει ότι έχει μεγαλύτερο περιθώριο εξέλιξης.
Στο πράσινο δίνει μεγαλύτερη σημασία και
η Cosmote, καθώς ο νέος στόλος εταιρικών
οχημάτων της, περιλαμβάνει πάνω από 300
οχήματα υβριδικής τεχνολογίας Plug-in Hybrid
Electric Vehicle (PHEV). Μάλιστα θα υπάρχει
πλέον ένα πλήρες δίκτυο φόρτισης στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους επισκέπτες. Ο όμιλος
έχει υποσχεθεί μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
από την κατανάλωση ενέργειας έως το 2025
και από όλη την αλυσίδα του μέχρι το 2040.
Κωτσόβολος: στις τιμές καλόβολος (όπως λέγαμε παλιά), και τώρα πια, στις υπηρεσίες…
βολίδα! Με τις νέες διευκολύνσεις, οι πελάτες μπορούν να πληρώνουν άμεσα με κάρτα σε κάθε σημείο του καταστήματος, χωρίς
αναμονή, να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους σε μία μέρα στο σπίτι, μέσα ή έξω
από το κατάστημα που θέλουν σε 20 λεπτά,
και να απολαμβάνουν επισκευή των συσκευών τους σε μία ώρα.

Αυτή την ταχύτητα εκφράζει η Κωτσόβολος, συμμετέχοντας και ως χορηγός
στο θρυλικό Ράλι Ακρόπολις, που επέστρεψε μετά από 8 χρόνια. Χορηγοί είναι επίσης οι Cosmote και Huawei, ενώ
ο αγαπητός αιώνιος έφηβος Στέφανος
Θεοχαρόπουλος (Chief Technology and
Operations Officer), θα συμμετέχει ως
οδηγός στο δύσκολο και απαιτητικό αγώνα. Καλή επιτυχία!
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POINT OF VIEW

Η τεχνολογία Blockchain θα μπορούσε
να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις
γυναίκες



Γράφει ο
Νίκος Νικολαΐδης
Χρηματιστής
(Crypto),
Δημοσιογράφος
(Politipress)
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Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και Οικονομικών της Νιγηρίας δήλωσε ότι η G20 πρέπει να αναζητήσει λύσεις
Βlockchain για να καλύψει το χάσμα των φύλων. Ο Ngozi
Okonjo-Iweala, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανιςσμού Εμπορίου και πρώην υπουργός Εξωτερικών
και Οικονομικών της Νιγηρίας, δήλωσε ότι η τεχνολογία
Βlockchain θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενδυνάμωση
των γυναικών που δεν έχουν τραπεζικές συναλλαγές και
δεν έχουν τραπεζικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Η
αρχισυντάκτης Kristina Cornèr, μίλησε για την ανεξάρτητη
ομάδα υψηλού επιπέδου G20 για τη χρηματοδότηση των
παγκόσμιων κοινών για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση πανδημιών, ρωτώντας τις ρυθμιστικές αρχές και τους
νομοθέτες πώς η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να
βοηθήσει στην προώθηση της οικονομικής ένταξης για
τις γυναίκες κατά την περίοδο του COVID-19 και πέραν
αυτής. Ο Okonjo-Iweala, συμπρόεδρος του πάνελ, ήταν

ο μοναδικός, μεταξύ μιας πλειάδας εκπροσώπων από
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σιγκαπούρη που μίλησαν
για τις γυναίκες στο Βlockchain. «Φυσικά το Βlockchain
είναι κάτι που φέρνει περισσότερη διαφάνεια στον τρόπο

με τον οποίο γίνεται η επιχείρηση και απομακρύνει τους
μεσάζοντες», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΕ.
«Πιστεύω ότι ιδιαίτερα στον τομέα της χρηματοδότησης η
δυνατότητα εισαγωγής του σε συναλλαγές, θα μπορούσε
να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις γυναίκες που συχνά
αποκλείονται από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό και κάτι που πρέπει να εξετάσουμε.»
Οι γυναίκες σε πολλές χώρες έχουν συχνά μεγαλύτερο
πρόβλημα πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
από τους άνδρες, μια κατάσταση που θα μπορούσε να
επιδεινωθεί από την πανδημία με πολλά ιδρύματα κλειστά. Πολλοί εμπειρογνώμονες έχουν προτείνει τη χρήση
της κρυπτογράφησης και της τεχνολογίας Βlockchain για

την προώθηση της οικονομικής ένταξης σε περιοχές που
δεν έχουν την ίδια υποδομή με τις ανεπτυγμένες χώρες.
Ιδιαίτερα στις γυναίκες όπου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν
μεγάλα προβλήματα στα ταξίδια για να έχουν πρόσβαση
σε πιστωτικούς παρόχους και περιορισμούς στο άνοιγμα
τραπεζικών λογαριασμών, ενώ μερικές φορές δεν επιτρέπεται καν η νόμιμη ιδιοκτησία. Σύμφωνα με έκθεση του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που κυκλοφόρησε τον
Απρίλιο, οι γυναίκες εξακολουθούν να εκπροσωπούνται
ακόμη και στη βιομηχανία Βlockchain και crypto. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ανέφερε στο παρελθόν ότι
η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι μέρος της
ατζέντας του για τη δημιουργία πλούτου και τη μείωση της
φτώχειας, με την ομάδα να προτείνει ψηφιακές λύσεις:
«Το ηλεκτρονικό εμπόριο που πραγματοποιείται μέσω
διαδικτυακών πλατφορμών μπορεί να είναι ένας εύκολος
και φθηνός τρόπος για τις γυναίκες να κάνουν εμπόριο
παγκοσμίως, να εισέρχονται σε νέες ξένες αγορές, να
επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και να αξιοποιήσουν την
επιχειρηματικότητα τους.» Το Crypto και το Βlockchain θα
μπορούσαν να είναι μια πιθανή επέκταση αυτής της προβολής, χρησιμοποιώντας ψηφιακά νομίσματα ως μέθοδο
πληρωμής και Βlockchain για τραπεζικές συναλλαγές και
άλλα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς οι μεμονωμένες οικονομίες θα ανταποκριθούν καθώς ορισμένες ανεπτυγμένες
χώρες ανοίγουν ξανά εν μέσω υψηλών ποσοστών εμβολιασμού, ενώ άλλες παραμένουν εν μέρει ή είναι πλήρως
κλειστές. Και ενώ η G20 αναζητήσει λύσεις Βlockchain για
να καλύψει το χάσμα των φύλων, το TikTok ανακοίνωσε ότι
ορισμένοι τύποι διαφημίσεων δεν θα επιτρέπονται πλέον
στην πλατφόρμα του. Το προωθητικό περιεχόμενο που
βασίζεται σε κρυπτογραφημένο περιεχόμενο συμπεριλήφθηκε σε άρθρο του FT Adviser στις 8 Ιουλίου. Οι νέες
οδηγίες στον ιστότοπο δημοσίευσης κοινωνικών βίντεο θα
εμποδίσουν συγκεκριμένα τους χρήστες να δημοσιεύουν
διαφημιστικό περιεχόμενο σχετικά με χρηματοοικονομικά
προϊόντα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τοποθεσία της
αφίσας. «Σύμφωνα με την πολιτική περιεχομένου του
TikTok, η προώθηση όλων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων απαγορεύεται πλέον παγκοσμίως»,
αναφέρει το άρθρο του FT Adviser. Το TikTok ήταν μια εστία
για τη διαφημιστική εκστρατεία του Dogecoin (DOGE) το
2020, όταν οι χρήστες μοιράστηκαν σχετικά βίντεο σε μια
προσπάθεια να κάνουν περισσότερους ανθρώπους να
ασχοληθούν με το κρυπτονόμισμα.
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Έφη Κουτσουρέλη
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ, ΌΜΙΛΟΣ QUEST
Μερικά από τα «μυστικά» της 40χρονης επιτυχούς πορείας του Ομίλου Quest
αποκαλύπτει στην συνέντευξή της στο InfoCom η αντιπρόεδρος και βασικός μέτοχος του
Ομίλου, Έφη Κουτσουρέλη, τονίζοντας ότι μόνο την τελευταία δεκαετία έγιναν σημαντικές
επενδύσεις ύψους 130 εκατ. ευρώ.
«Είμαστε τόσο καλοί όσο είναι οι άνθρωποί μας» σημειώνει η κα. Κουτσουρέλη και
προσθέτει: «Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο για μία εταιρεία,
και αυτό το διαπιστώσαμε σε πολλαπλές δύσκολες φάσεις, όταν η εμπιστοσύνη και η
στήριξη των εργαζομένων στις κρίσιμες στιγμές υπήρξε καθοριστική».
Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Ομίλου Quest, η περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου
θα έρθει οργανικά, αλλά και με εξαγορές που θα διευρύνουν το portfolio των
προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών για κάθε τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.
Ως ιδιαίτερα σημαντική, αναφέρει την μεγάλη επένδυση της Info Quest Technologies, για
τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Logistic Center, με εντυπωσιακές τεχνολογίες και
αυτοματισμούς, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.



Συνέντευξη στην
Τέτη Ηγουμενίδη
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I.C.: Ο Όμιλος Quest κλείνει φέτος 40 χρόνια. Αν σας ζητούσα να κάνετε μία αναδρομή, ποιους θεωρείτε τους
σημαντικότερους σταθμούς με καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξή της;
Ε.Κ.: Η Info Quest ιδρύθηκε το 1981 και υπήρξε η μητρική
εταιρεία του Ομίλου μέχρι το 2011, οπότε έγινε ο διαχωρισμός του επενδυτικού σκέλους του οργανισμού από τις
υπόλοιπες δραστηριότητες και δημιουργήθηκε η Quest
Holdings. Θα τοποθετήσω λοιπόν τα milestones με βάση
την εξέλιξη της τεχνολογίας.
Η Info Quest διέγραψε μία εκπληκτική τροχιά όλα αυτά τα
κρίσιμα χρόνια που σημάδεψαν της αγορά της τεχνολογίας,
ξεκινώντας από την Πληροφορική μέχρι τις Τηλεπικοινωνίες, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων με
προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις. Οπότε, μιλάμε για κινητή
τηλεφωνία με την Q-Phone, δημιουργία δικτύου Internet με
την Hellas on Line, B2B υπηρεσίες με το www.Questonline.
gr. Φυσικά θα αναφέρουμε τη δημιουργία της Q-Telecom,
του 4ου παρόχου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, που
σηματοδότησε τη νέα εποχή στις τηλεπικοινωνίες με τη
δημιουργία ενιαίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που συνδύαζε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καθώς και Internet,
για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα success stories της
Ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς, που επέφερε
πολλές αλλαγές στην αγορά των τηλεπικοινωνιών προς

όφελος του καταναλωτή. Το impact ήταν πολύ μεγάλο αν
φανταστεί κάποιος ότι η Q-Telecom, μία μικρή εταιρεία με
περιορισμένα κεφάλαια, εισέβαλε σε μία άκρως ανταγωνιστική και κορεσμένη αγορά, με ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο και μέσα σε τέσσερα χρόνια κατάφερε
να δημιουργήσει το δικό της δίκτυο, και να φτάσει σε break
even, κατακτώντας το 10% της ελληνικής αγοράς κινητής
τηλεφωνίας.
Παράλληλα, αναπτύξαμε το ηλεκτρονικό εμπόριο με τη
δημιουργία του www.you.gr ενώ δημιουργήσαμε τη νέα
Uni Systems, τον μεγαλύτερο Ελληνικό οργανισμό για
integration, ικανό να διεκδικήσει τα μεγάλα έργα της Ευρωπαϊκής αγοράς. Το 2009 δημιουργήθηκε η iSquare για να
διαγράψει μία καινούργια πορεία με τα προϊόντα της Apple
στην ελληνική αγορά και στην Κύπρο. Την ίδια περίοδο αναπτύξαμε το FinTech, έναν καινούργιο τομέα, με την Cardlink
να πρωτοπορεί στην αγορά των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Η τεχνολογία όμως εξελίσσεται ραγδαία και ήταν ο καταλύτης για τεράστιες αλλαγές. Η Info Quest έθεσε ως
στόχο να είναι πρωτοπόρος, και έτσι στις αρχές της δεκαετίας 2010 προχώρησε σε επενδύσεις όπως το Quest
on Cloud, για τη δημιουργία υπηρεσιών και εφαρμογών
cloud, που φυσικά θα συνεχιστούν και στο μέλλον.
I.C.: Είστε μέτοχος και μέλος της διοίκησης ενός Ομίλου που αδιάλειπτα επί 4 δεκαετίες πρωταγωνιστεί στο

Η Q-Telecom
μέσα σε τέσσερα
χρόνια κατάφερε
να δημιουργήσει
το δικό της δίκτυο
κατακτώντας το
10% της ελληνικής
αγοράς κινητής
τηλεφωνίας.
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Το ευτύχημα είναι
ότι με την έναρξη
της κρίσης, ο
Όμιλος Quest
ήταν σε πολύ
καλή οικονομική
κατάσταση.

ελληνικό επιχειρείν. Ποιο είναι το «μυστικό» για την
επιτυχημένη αυτή πορεία με βάση την εμπειρία σας;
Ε.Κ.: Ανατρέχοντας στα εξελικτικά βήματα των σαράντα
μας χρόνων, βρίσκω ότι τα γερά θεμέλια βοηθούν ώστε
να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση σε μία εξελικτική και μακροχρόνια διαδρομή να
μην δοκιμαστείς. Οπότε το όραμα, οι αρχές και οι αξίες,
η φιλοσοφία της διαρκούς ανάπτυξης και οι άνθρωποι,
αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους
στηρίζεται ένας οργανισμός για να συνεχίσει την πορεία
του και να στοχεύσει ψηλότερα.
Και αυτό είναι το ένα σκέλος της επιτυχίας, γιατί πέραν
αυτού θα πρέπει να αναζητήσουμε όλα τα στοιχεία που
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συνθέτουν την ιδιαιτερότητα των δικών μας αγορών, με
τις γρήγορες εναλλαγές και τη ραγδαία εξέλιξη, που δημιουργούν νέες ευκαιρίες για πρωτοπορία και ανάπτυξη.
Γιατί ακριβώς στην πρωτοπορία των κινήσεων βρίσκεται
ένα από τα «μυστικά» του Ομίλου Quest, το οποίο μπορούμε να παρομοιάσουμε σαν γάντι πρόκλησης που πέφτει,
και πρέπει την κατάλληλη στιγμή να είσαι έτοιμος να το
σηκώσεις, ώστε να αντιμετωπίσεις με επιτυχία μία νέα
καινοτόμα πραγματικότητα, η οποία θα σε φέρει πάλι στην
πρώτη γραμμή των εξελίξεων.
I.C.: Ακόμα και κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, o Όμιλος Quest δεν

σταμάτησε να αναπτύσσεται…
Ε.Κ.: Η διαρκής ανάπτυξη υπήρξε από τα πρώτα μας βήματα
μέρος της φιλοσοφίας μας και των επιδιώξεών μας. Αυτό
σηματοδοτεί την εξελικτική πορεία της Info Quest και κατά
συνέπεια του Ομίλου Quest, η οποία είναι συνυφασμένη
με τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και με την ιστορία
της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Το ευτύχημα είναι ότι με την έναρξη της κρίσης, ο Όμιλος
ήταν σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση, οπότε είχε να
αντιμετωπίσει από μία πλευρά την κρίση της αγοράς, και
από την άλλη της χώρας, χωρίς πρόσθετα βάρη. Αυτό μας
έδωσε τη δυνατότητα να αναζητήσουμε νέες ευκαιρίες
και διεξόδους ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.
Μία από τις κινήσεις μας ήταν η στροφή της Uni Systems
στις αγορές του εξωτερικού όπου απεδείχθη ότι οφείλουμε να βλέπουμε συνέχεια μπροστά και να τολμάμε,
δεδομένου ότι αυτό γύρισε στον Όμιλο ως γνώση, ως
προς το ευρωπαϊκό know how λειτουργίας. Παράλληλα
συσσωρεύσαμε ολοκληρωμένη εμπειρία, κάτι που αποδίδει στη σημερινή εποχή όσον αφορά τον στρατηγικό
προσανατολισμό των εταιρειών μας και των επενδύσεων.
Κατά την ίδια περίοδο δεν σταματήσαμε να στοχεύουμε σε καινούργιους τομείς, όπως ήταν η επένδυση της
Cardlink, η ανάπτυξη της πλατφόρμας Quest on Cloud
με υπηρεσίες υποδομών και εφαρμογές, η ανάπτυξη
του Internet of Things και του mobility της Info Quest
Technologies, η ανάπτυξη της αγοράς του κλιματισμού
για την επαγγελματική και καταναλωτική αγορά, καθώς
και η περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
σε πολλαπλά επίπεδα.
I.C.: Ποιος είναι ο ρόλος που έχει διαδραματίσει στην
πορεία σας το ανθρώπινο δυναμικό;
Ε.Κ.: Ένα αξίωμα που ακολουθήσαμε και συνεχίζουμε να
ακολουθούμε είναι το εξής: είμαστε τόσο καλοί όσο είναι
οι άνθρωποί μας. Και αυτό ισχύει, δεδομένου ότι η ηγεσία
ενός οργανισμού ορίζει τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις
για τους ανθρώπους, και τους δίνει την ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους. Και η αξία αυτή επιστρέφει στον
οργανισμό και στο σύνολο.
Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο για μία εταιρεία, και αυτό το διαπιστώσαμε σε πολλαπλές δύσκολες φάσεις, όταν η εμπιστοσύνη και η στήριξη
των εργαζομένων στις κρίσιμες στιγμές υπήρξε καθοριστική. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι από τα ισχυρότερα
συγκινησιακά συναισθήματα που μπορεί να εισπράξει
ένας επιχειρηματίας, και οπωσδήποτε είναι μία δικαίωση
που αποδεικνύει ότι η ανθρώπινη συσπείρωση για έναν
σκοπό μπορεί να αποφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα τα
οποία λειτουργούν προς όφελος όλων.

I.C.: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την πορεία τα επόμενα χρόνια του κλάδου, με τη μεγαλύτερη συνεισφορά
στα έσοδά σας, της εμπορίας προϊόντων πληροφορικής
και επικοινωνιών;
Ε.Κ.: Δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε τα
προϊόντα μας από τις υπηρεσίες, πόσο μάλιστα όταν
μιλάμε για προϊόντα πληροφορικής και επικοινωνιών, που
η εφαρμογή τους, ιδίως στον τομέα των επικοινωνιών με
τις Cloud υπηρεσίες που προσφέρουμε, αποτελούν μέρος
των λύσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού, που σήμερα
καλπάζει στην επιχειρηματική αγορά.
Σε ολοκληρωμένο επίπεδο στον επιχειρησιακό τομέα,
συνεχίζουμε να διευρύνουμε τη γκάμα των προϊόντων
μας, των λύσεων και των υπηρεσιών μας, παραμένοντας
η μεγαλύτερη πύλη διάχυσης ψηφιακών τεχνολογιών στην
ελληνική αγορά.
Στον τομέα του mobility και των έξυπνων διασυνδεδεμένων συσκευών μέσω Internet of Things, που απευθύνονται
στην καταναλωτική αγορά, κυρίως μέσω της Xiaomi που
πρωταγωνιστεί στις διασυνδεδεμένες συσκευές, με βάση
τα smartphones και ένα μεγάλο οικοσύστημα έξυπνων
συσκευών, διευρύνεται ολοένα η γκάμα των προϊόντων –
λύσεων, ενός εξελιγμένου τρόπου ζωής, σε όλο και περισσότερους τομείς όπως αυτούς του σπιτιού, της άθλησης,
της υγείας και τώρα τελευταία της ηλεκτροκίνησης, αποτελώντας τον πιο ραγδαία ανερχόμενο και δημοφιλή τομέα
καταναλωτικών προϊόντων. Πολλά από αυτά τα προϊόντα
που εμφανίστηκαν ήδη στην διεθνή αγορά, περιμένουμε
να τα δούμε σύντομα και στην ελληνική αγορά.
I.C.: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τον κλάδο της
πληροφορικής; Πιστεύετε ότι το παραγωγικό δυναμικό
της χώρας είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα πολύ μεγάλα
κονδύλια που προβλέπονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και
το νέο ΕΣΠΑ για έργα ψηφιοποίησης;
Ε.Κ.: Γίνεται ένας αγώνας δρόμου προς αυτή την κατεύθυνση, και το στοίχημα είναι μεγάλο για τη χώρα. Έχει
αποδειχθεί ότι ως λαός είμαστε καλύτεροι στην ανάλυση,
στον σχεδιασμό και στις ιδέες απ’ ότι στην υλοποίηση.
Θα χρειαστεί η συνειδητή προσπάθεια, η συσπείρωση
των δυνάμεων, η συνεργασία των φορέων και η ικανότητα
των νέων ταλέντων, ώστε να ενταχθούν ως σύνολο σε
αυτή την προσπάθεια με αυταπάρνηση, γιατί ο όγκος των
απαιτήσεων όλο και μεγαλώνει.
Η ανάγκη για την εξεύρεση ειδικευμένου προσωπικού όσο
ωριμάζει η αγορά, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Ο
ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός τόσο για την
ωρίμανση και την εξέλιξη της χώρας όσο και για εμάς,
ειδικά τώρα που οι ανάγκες της αγοράς στους καινούργιους άξονες ανάπτυξης, μας πιέζουν ολοένα και πιο
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επιτατικά προς την καλλιέργεια καινούργιων ειδικοτήτων
με τεχνογνωσία για τις νέες εφαρμογές.
I.C.: Θεωρείτε ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
που ήρθε στην Ελλάδα, μάλλον βίαια λόγω πανδημίας,
είναι κάτι μόνιμο;
Ε.Κ.: Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για πολλαπλά κανάλια διάθεσης προϊόντων, μεταφέροντας πλέον την διαδικασία της αγοράς διαδικτυακά. Αυτή η τάση οδηγεί σε
ανάπτυξη μίας νέας κουλτούρας αλλά και στην καθιέρωση
ενός τρόπου συναλλαγών που θα παραμείνει ισχυρός. Η
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θα συνεχιστεί και
αφορά τόσο στον καταναλωτή όσο και τον επιχειρηματία.
Ο καταναλωτής εξυπηρετείται χωρίς σπατάλη χρόνου και
ταλαιπωρία, έχοντας εύρος επιλογών και υπηρεσιών που
όλο διευρύνονται με στόχο την εξυπηρέτησή του και την
αφοσίωσή του προς το ηλεκτρονικό κατάστημα. Από την
άλλη πλευρά η επιχείρηση, η οποία διευρύνει τη γκάμα των
προϊόντων της online, μετατρέπει το επιχειρηματικό της
μοντέλο ψηφιακά, μεταφέροντας διαδικασίες πώλησης και
εξυπηρέτησης online, παράλληλα με τον μετασχηματισμό
της οργάνωσης των logistics, με σκοπό την αυτοματοποίηση των αποστολών και των παραδόσεων. Παράλληλα οι
επιχειρήσεις έχουν προβεί σε έναν αγώνα δρόμου για τη
βελτίωση των συνθηκών του ηλεκτρονικού εμπορίου με
στόχο την ασφάλεια των συναλλαγών, τις πολλαπλές επιλογές στον τρόπο πληρωμής και παραλαβής, την ταχύτητα
εξυπηρέτησης, καθώς και την εξέλιξη των εφαρμογών για
τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και εμείς στο
www.you.gr τόσο με τη διαρκή βελτίωση και εμπλουτισμό
με νέα εργαλεία και υπηρεσίες εξυπηρέτησης για το
ηλεκτρονικό κατάστημα, όσο και την αθέατη πλευρά της
λειτουργίας του, που αφορά νέες εφαρμογές και εργαλεία, και τελευταίας τεχνολογίας υποδομές στα logistics.
Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες επενδύει
η Info Quest Technologies αφορούν σε ένα χώρο 22.000
τ.μ. σε πρώτη φάση και περιλαμβάνουν ό,τι πιο σύγχρονο
σε τεχνολογίες και συστήματα. Το έργο θα είναι έτοιμο
στις αρχές του 2022.
I.C.: Ποια είναι τα επόμενα βήματα του Ομίλου σας όσον
αφορά την προσαρμογή του στα δεδομένα που φέρνει η
4η βιομηχανική επανάσταση;
Ε.Κ.: Παρ’ όλο που το 2021 είναι μία χρονιά με μεγάλη
αβεβαιότητα, επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε σε όλους
τους τομείς τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό. Στοχεύουμε
στη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην νέα εποχή
που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση. Ο μετασχηματι-
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σμός επιδιώκεται σε όλους τους τομείς. Οργανικά, ψηφιακά αλλά και επιχειρηματικά. Νέα φιλοσοφία, πολιτικές και
διαδικασίες, επεξεργασία νέων οργανωτικών μοντέλων
διοίκησης και διαχείρισης. Διερεύνηση των κινδύνων
και των ευκαιριών. Οι κανονιστικές διατάξεις έφεραν σε
άλλο επίπεδο τη συνειδητοποίηση των ευθυνών μας και
οφείλουμε να ανταποκριθούμε με αλλαγές στον τρόπο
διαχείρισης των θεμάτων με σχεδιασμό, παρακολούθηση
και στόχους βελτίωσης. Αυτά απαιτούν συστήματα, ανθρώπους, έλεγχο και πιστοποίηση του αποτελέσματος
σε όλες τις φάσεις του. Οι αλλαγές που επιτυγχάνονται
είναι τεράστιες, και η επιδημία επιτάχυνε τις διαδικασίες
και διεύρυνε τις ανάγκες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, περισσότερο από ποτέ, θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη
διαμόρφωση της επόμενης μέρας. Αποτελεί ευθύνη όλων
μας να το διασφαλίσουμε. Η ψηφιακή κοινωνία είναι πλέον
εδώ, και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πελατών μας,
αποτελεί προτεραιότητά μας, με καινοτόμες λύσεις και
υπηρεσίες για την καινούργια εποχή.
I.C.: Ποιο είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου με
δεδομένο ότι επίκειται η ολοκλήρωση της πώλησης των
Cardlink και Cardlink One, η οποία θα αποφέρει 93 εκατ.
ευρώ στα ταμεία σας;
Ε.Κ.: Τώρα ολοκληρώνουμε το 5ετες στρατηγικό μας πρόγραμμα όπου θα τροχοδρομηθούν καινούργιες καινοτόμες
υπηρεσίες και θα υλοποιηθούν καινούργιες επενδύσεις.
Την ανάπτυξή μας τη βλέπουμε οργανικά, αλλά και με εξαγορές που θα διευρύνουν το portfolio των προσφερόμενων
λύσεων και υπηρεσιών για κάθε μία από τις εταιρείες μας.
Όλοι οι τομείς όπου δραστηριοποιούμαστε διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της οικονομίας και οι προοπτικές μας κάνουν αισιόδοξους για το μέλλον. Η πορεία
εξ άλλου των εταιρειών μέσα στην κρίση απέδειξε ότι η
προσήλωσή μας στην ανάπτυξη καινοτόμου αξίας για εμάς
και τους πελάτες μας, απέφερε εντυπωσιακούς ρυθμούς
ανάπτυξης, ενώ την τελευταία δεκαετία έγιναν σημαντικές
επενδύσεις γι’ αυτό τον σκοπό, ύψους 130 εκατ. ευρώ.
Μέσα στο 2021 ολοκληρώθηκε από την Info Quest
Technologies για την ενίσχυση των υπηρεσιών Cloud η
εξαγορά της Τeam Candi, ενός από τους κορυφαίους
συνεργάτες της Microsoft.
Η Uni Systems ανήγγειλε τη συμμετοχή της με πλειοψηφικό πακέτο στην εταιρεία Intelli Solutions, μία από τις
καινοτόμες εταιρείες που πρωταγωνιστεί στον ψηφιακό
μετασχηματισμό στη χώρα μας.
Παράλληλα η ACS θα θέσει το Νοέμβριο σε λειτουργία
το νέο υπερσύγχρονο κέντρο διαλογής, μία επένδυση
πάνω από 40 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η με-

γάλη επένδυση της Info Quest Technologies, για τη
δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Logistic Center, με
εντυπωσιακές τεχνολογίες και αυτοματισμούς, που
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.
I.C.: Ποια είναι η εξέλιξη του IQbility;
Ε.Κ.: Το IQbility ξεκίνησε ως incubator και συνέχισε
με επένδυση απ’ ευθείας σε εταιρείες, καθώς με την
εξέλιξη του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων,
η στρατηγική αυτή προσέδιδε ακόμα μεγαλύτερη αξία
στην αγορά. Το IQbility σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα
corporate angel fund το οποίο επενδύει επιλεκτικά σε
1-3 startups ετησίως, με επένδυση από 100.000 έως
300.000 ευρώ ανά περίπτωση.
O ιδιαίτερος χαρακτήρας του, έγκειται στο γεγονός ότι
αποτελεί πιθανότατα τη μοναδική θυγατρική ελληνικού
επιχειρηματικού Ομίλου, η οποία αποκτά συστηματικά
μετοχικές συμμετοχές σε νεοφυείς επιχειρήσεις, με
προσανατολισμό σε startups που έχουν συνέργειες με
τις εταιρείες του Ομίλου σε τομείς, όπως tech, fintech
services, last mile delivery, κλπ. Ιδιαίτερα σημαντικό
είναι το έργο που επιτελεί το IQbility ως συνδετικός
κρίκος των εταιρειών του Ομίλου με την κοινότητα των

startups, συμβάλλοντας στην αλληλεπίδραση με καινοτόμους
ανθρώπους, ιδέες και εφαρμογές.
Στη διάρκεια της ζωής του IQbility έχουμε συνδράμει δεκάδες
startups και έχουμε συνολικά επενδύσει σε 14 από αυτές. Το
συνολικό ποσό της επένδυσης είναι περί τα 2 εκατ. ευρώ.
Οι πιο πρόσφατες επενδύσεις του IQbility είναι προς την εταιρεία Sync Biotracking που αναπτύσσει τη χρήση δεδομένων
και τεχνολογίας για τη βελτίωση της μεταβολικής υγείας,
και την εταιρεία Simpler που αποσκοπεί να προσφέρει στην
αγορά τον απλούστερο και γρηγορότερο τρόπο checkout στις
ηλεκτρονικές αγορές.
I.C.: Τί σημαίνει, για τον Όμιλό σας, βιώσιμη ανάπτυξη;
Ε.Κ.: Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί την έννοια κλειδί στην εποχή μας, και ταυτόχρονα την απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Από τη μία πλευρά
είναι φιλοσοφία, τρόπος σκέψης και λειτουργίας, και από
την άλλη τρόπος ανάπτυξης και επιδίωξη, γιατί καθορίζει
την υπευθυνότητα και το υγιές επιχειρείν. Προς αυτή την
κατεύθυνση εξελισσόμαστε και θέτουμε τις παραμέτρους των
υποχρεώσεων και των ευθυνών μας ώστε να προσφέρουμε
αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη, στους ανθρώπους μας, στην
κοινωνία, καθώς και στην οικονομία της χώρας μας.

Έφη Κουτσουρέλη
Η Έφη Κουτσουρέλη σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και
Οικονομικά στο Deree College. Ανέπτυξε δική της επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του εμπορίου και συνεργάσθηκε με την Info-Quest από το ξεκίνημά της με μετοχική
σχέση μέχρι το 1984 που ιδρύθηκε η ΑΕ, οπότε διετέλεσε
και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας. Ασχολήθηκε με διάφορους διοικητικούς τομείς της εταιρείας συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη και στο μετασχηματισμό της σε Όμιλο εταιρειών
με δραστηριότητες στους τομείς της Πληροφορικής και της
Ψηφιακής Τεχνολογίας, στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επί σειρά ετών διηύθυνε τον τομέα Marketing Επικοινωνίας των δραστηριοτήτων
του τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ενώ
σήμερα διατηρεί τη θέση της Υπεύθυνης Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας των εταιρειών του Ομίλου. Το 2013
ανέλαβε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δ.Σ. για την ανάπτυξη
του θεσμού ΕΚΕ και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις εταιρείες
του Όμιλου. Από το 2015 είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Quest
Συμμετοχών και Μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου,
ενώ την περίοδο 2007-2010 διετέλεσε μέλος στο Δ.Σ. του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Επίσης είναι μέλος Δ.Σ. σε διάφορους
Οργανισμούς και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.
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COVER STORY

Έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού
943 εκατ. ευρώ στο νέο ΕΣΠΑ


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού, συνολικού προϋπολογισμού 943 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει το νέο ΕΣΠΑ 2021 2027. Μεταξύ άλλων έχει περιληφθεί έργο γέφυρα «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας»
(Ultra-Fast Broadband - UFBB) αλλά και UFBB 2.
Το Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, πρώτο ανάμεσα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης εργασίας
του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με την Επίτροπο
Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε., Elisa Ferreira.
Το νέο ΕΣΠΑ θα κατανέμει συνολικούς πόρους 26,2 δις
ευρώ (εκ των οποίων 20,9 δις ευρώ είναι η κοινοτική συνδρομή και 5,3 δις ευρώ η εθνική συνεισφορά) στους πέντε
ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής: τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση
και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές

14 infocom•04•16

μεταφορών, το ανθρώπινο δυναμικό και τις χωρικές επενδύσεις.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμπεριέλαβε έργο γέφυρα (phasing) για το UFBB,
ενώ είναι εξασφαλισμένη για αυτό χρηματοδότηση 300
εκατ. ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ 2014 - 2020, καθώς οι
ημερομηνίες για την εκτέλεσή του είναι οριακές.
Η κατάθεση των προσφορών για το μεγάλο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) ανάπτυξης υποδομών
υπερυψηλής ευρυζωνικότητας - UFBB συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
έχει οριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου.
Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν προτίθεται να
μεταθέσει την προαναφερόμενη ημερομηνία (συνηθίζεται
οι ενδιαφερόμενοι να αιτούνται παρατάσεις) καθώς η ανάθεση του έργου έχει καθυστερήσει. Για να μην χρειαστεί

το UFBB να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ (τμήμα του ή το σύνολο) θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 2023. Αν όλα προχωρήσουν βάσει του σημερινού χρονοδιαγράμματος η επιλογή
των αναδόχων θα γίνει αρχές του 2022, ως εκ τούτου μένει εξαιρετικά λίγος χρόνος για την εκτέλεσή του.
Σημειώνεται σχετικά ότι από τον ανταγωνιστικό διάλογο
που προηγήθηκε και δηλώσεις των ενδιαφερομένων οι πιο
«ζεστοί» φορείς για το έργο είναι τρεις: Ο ΟΤΕ, η Wind και
η κοινοπραξία των Grid - Τέρνα Ενεργειακή.
Ως προς το UFBB 2, στόχος του Ψηφιακής Διακυβέρνησης
είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το πρώτο έργο
(π.χ. να καλύψει περιοχές που τυχόν δεν θα καλυφθούν)
και ως αναβάθμισή του, όπου χρειάζεται. Δεν έχουν ακόμα
οριστεί τα δεδομένα του UFBB 2 (ύψος δαπάνης, περιοχές
που θα αφορά κ.λπ.). Όπως εκτιμάται αυτό θα γίνει όταν
προχωρήσει η διαδικασία για το μεγάλο ΣΔΙΤ.
Στο Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός, στο πλαίσιο
του νέου ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 943 εκατ. ευρώ, εκτός
από το UFBB, που προαναφέραμε, έχουν περιληφθεί και
τα εξής:

Στον τομέα της συνδεσιμότητας:
• Ανάπτυξη υποδομών Cloud για τη φιλοξενία φορέων της
Δημόσιας Διοίκησης, την παροχή υπηρεσιών IaaS-PaaSSaaS και την υλοποίηση λύσεων δευτερευόντων κόμβων.
• Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi4GR) - Β’ Φάση. Είναι σε
εξέλιξη διαγωνισμός για τη φάση Α.
• Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) - Β’ Φάση. Σε υλοποίηση βρίσκεται η φάση Α.
• Ανάπτυξη άλλων ειδών υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ (εξοπλισμός πληροφορικής
μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και
άλλος ασύρματος εξοπλισμός).

Για την Ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων:
• Επανακατάρτιση - αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων των
υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης.
• Συστημικές παρεμβάσεις (δημιουργία κλάδου Αναλυτή Ψηφιακής Πολιτικής, Παρατηρητήριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων,
Περιφερειακό Κέντρο Αριστείας στις ΤΠΕ).
• Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε θέματα αξιοποίησης
και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών.
• Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στον γενικό
πληθυσμό.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό κείμενο, το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός στοχεύει κυρίως στην
παροχή νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών
υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και
της προστασίας δεδομένων, καθώς και της προσβασιμότητας, τηρώντας την αρχή του καθολικού σχεδιασμού, στη
διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών
για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας
και στην κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες στο
πλαίσιο της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού
της χώρας, εστιάζοντας στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση
τεχνολογιών αιχμής.
Σημείο αναφοράς, για την υλοποίηση του Προγράμματος,
αποτελεί η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020
-2025, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τους στρατηγικούς άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού: Συνδεσιμότητα , Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, Ψηφιακό
μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, Ψηφιακές Δημόσιες
Υπηρεσίες, Ψηφιακή Καινοτομία, Αξιοποίηση προηγμένων
τεχνολογιών.
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PROJECTS

8 από τα 12 πρώτα έργα του Ταμείου
Ανάκαμψης για ψηφιοποίηση και
τηλεπικοινωνιακές υποδομές


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Έργα ψηφιοποίησης και τηλεπικοινωνιακών υποδομών είναι
τα οκτώ από τα δώδεκα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για
τα οποία εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για το
Ταμείο Ανάκαμψης.
Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ως ο εκτελεστικός βραχίονας υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει στην ευθύνη της τα πέντε
έργα, μεταξύ αυτών, το «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού
Συστήματος στην Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή Γενική
Κυβέρνηση (Gov-ERP)» συνολικού προϋπολογισμού 51,522
εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων
προαίρεσης) και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης
ύψους 36,1 εκατ. ευρώ.
Για το Gov-ERP έχει ήδη κατατεθεί στην ΚτΠ προσφορά από
την εταιρεία πληροφορικής του ομίλου Quest, Uni Systems,
η οποία εξετάζεται.
Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με
στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται
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για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise
Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την
δημόσια διοίκηση.
Εντός του 2021 σχεδιάζεται να προκηρυχθεί το έργο της
επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών - Σύζευξις ΙΙ (τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο
δημόσιο τομέα) προϋπολογισμού 32,1 εκατ. ευρώ.
Το Σύζευξις ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 620 εκατ. ευρώ,
που περιλαμβάνει υποδομές και υπηρεσίες βρίσκεται σε
φάση υλοποίησης με συμφωνίες πλαίσιο με τις εταιρείες
που έχουν επιλεγεί. Στο τμήμα του που αφορά τις υπηρεσίες
συμμετέχουν όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας
(ΟΤΕ, Vodafone, Wind και Forthnet).
Η επέκταση του Σύζευξις ΙΙ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
την ενίσχυση των κεντρικών υποδομών του δημοσίου με
σύγχρονες τεχνολογίες καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη
του πανελλήνιου σχολικού δικτύου.
Το έργο Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και

πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και των συναλλαγών μεταξύ
δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών με προϋπολογισμό 69,4
εκατ. ευρώ, βρίσκεται στη φάση της ωρίμανσης του τεύχους
προκήρυξης. Στόχος της ΚτΠ είναι το τεύχος προκήρυξης να
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Σεπτέμβριο.
Συνέχεια άλλων έργων αποτελεί το έργο Web Services,
προϋπολογισμού 27,9 εκατ. ευρώ που αφορά στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ
φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους - πολιτών G2C
αλλά και κράτους - επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά
τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η Κοινωνία
της Πληροφορίας έχει αναλάβει να υλοποιήσει τα πέντε από
τα δώδεκα συνολικά πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
συντελώντας καθοριστικά στην επίτευξη του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επιταχυνθεί
οι διαδικασίες από την ΚτΠ όσο αφορά την ωρίμανση των
έργων ψηφιοποίησης. Τους επόμενους μήνες αναμένεται
να προκηρυχθούν περίπου 20 νέα έργα συνολικής αξίας
150 εκατ. ευρώ.
Στα υπόλοιπα έργα ψηφιοποίησης και τηλεπικοινωνιακών
υποδομών, για τα οποία εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία, περιλαμβάνεται η δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το
δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα δηλαδή το σύνολο
των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, το
πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης.
Ο προϋπολογισμός του είναι 30,5 εκατ. ευρώ και φορέας
υλοποίησης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).
Με φορέα υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και
προϋπολογισμό 5,5 εκατ. ευρώ προχωρά έργο για την αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας
data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Αφορά στην επέκταση της παροχής ανοικτών
δεδομένων προς του πολίτες.
Το μεγαλύτερο από τα εν λόγω έργα είναι η ψηφιοποίηση του
αρχείου των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας για το Εθνικό
Κτηματολόγιο και η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος
μέσω του οποίου τα αρχεία θα είναι προσβάσιμα σε όλους
τους ενδιαφερόμενους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά
συστήματα. Ο όγκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 εκατ.
σελίδες και το έργο έχει προϋπολογισμό 242,4 εκατ. ευρώ.
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CORPORATE

Σημαντική η προστασία των κωδικών
πρόσβασης που χρησιμοποιούν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι ένα από τα βασικότερα μέτρα
ασφαλείας. Σύμφωνα, όμως, με την παγκόσμια εταιρία
κυβερνοασφάλειας ESET, για να μπορέσουν πλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τους διαχειριστούν και να τους
χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια, θα πρέπει να καταβάλουν
μεγαλύτερη προσπάθεια απ’ ότι στο παρελθόν.

Γιατί πρέπει οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις να δώσουν μεγάλη
βαρύτητα στους κωδικούς πρόσβασης
που χρησιμοποιούν
Αν είστε ιδιοκτήτης μικρομεσαίας επιχείρησης και νομίζετε
ότι η εταιρεία σας δεν έχει κάτι που να ενδιαφέρει τους
κυβερνοεγκληματίες, σκεφτείτε ξανά. Οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις είναι το μήλο της έριδος για τους κυβερνοεγκληματίες ακριβώς γιατί επιχειρήσεις σαν τις δικές σας
διαθέτουν πολύτιμα δεδομένα και περισσότερα περιουσιακά
στοιχεία από ότι οι καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα είναι
πιο ευάλωτες από τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες
διαθέτουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς σε θέματα
ασφάλειας.
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Για αυτό και θα πρέπει να δώσετε μεγάλη βαρύτητα στους
κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε εσείς και οι
εργαζόμενοι στην επιχείρησή σας. Σύμφωνα με την έκθεση
Data Breach Investigation Report 2017 της Verizon, έως
και 81% των παραβιάσεων δεδομένων προκαλούνται από
αδύναμους ή κλεμμένους κωδικούς πρόσβασης. Δεδομένου
ότι περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης
έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο, η βασική προστασία με
έναν κωδικό πρόσβασης είναι πλέον αναποτελεσματική.

Πως οι επιτιθέμενοι κλέβουν τους
κωδικούς πρόσβασης (passwords)
• Για να παραβιάσουν τους κωδικούς πρόσβασης που
χρησιμοποιείτε, οι απατεώνες εφαρμόζουν απλές
τεχνικές. Μια από αυτές είναι η παρακολούθηση. Οι
επιτιθέμενοι υποκλέπτουν τους κωδικούς πρόσβασης
κρυφοκοιτάζοντας τα πιθανά θύματα την ώρα που τους
πληκτρολογούν.
• Οι κυβερνοαπατεώνες εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες
της «ανθρώπινης φύσης» (πχ περιέργεια, άγνοια κ.λπ.)
και εξαπατούν τα θύματά τους με την τεχνική της κοι-

νωνικής μηχανικής. Χρησιμοποιώντας σα δόλωμα μια
ηλεκτρονική φόρμα ή ένα email (επίθεση phishing) που
φαίνεται να προέρχεται από έναν αξιόπιστο αποστολέα,
οι επιτιθέμενοι καταφέρνουν να πείσουν ακόμη και καλά
εκπαιδευμένους χρήστες να αποκαλύψουν τους κωδικούς πρόσβασής τους.
• Οι πιο απαιτητικές τεχνικές επίθεσης περιλαμβάνουν την
υποκλοπή της κίνησης δικτύου των συσκευών που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι που δουλεύουν από απόσταση
ή σε δημόσιο χώρο.
• Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους για να σπάσουν
τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε είναι
μια επίθεση brute force (επίθεση ωμής βίας). Σε αυτήν
την περίπτωση, οι επιτιθέμενοι δοκιμάζουν εκατομμύρια
συνδυασμούς κωδικών πρόσβασης σε σύντομο χρονικό
διάστημα έως ότου βρεθεί ο σωστός κωδικός. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει
πλέον να είναι αρκετά μεγάλοι. Όσο πιο περίπλοκος
είναι ο κωδικός πρόσβασης, τόσο περισσότερο χρόνο
χρειάζεται για τον μαντέψουν οι κυβερνοεγκληματίες.
• Οι κυβερνοεγκληματίες που έχουν αποκτήσει πρόσβαση
στο δίκτυο μιας εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν
κακόβουλο λογισμικό για να αναζητήσουν έγγραφα που
περιέχουν κωδικούς πρόσβασης ή να εντοπίσουν τις
πληκτρολογήσεις (keystrokes) των κωδικών και να στείλουν αυτές τις πληροφορίες στον C&C server τους.

Πως να δημιουργήσετε μια καλή
πολιτική κωδικών πρόσβασης
Σύμφωνα με τη διεθνή εταιρία κυβερνοασφάλειας ESET,
αν είστε ιδιοκτήτης μικρομεσαίας εταιρείας, μπορείτε να
ακολουθήσετε συγκεκριμένες διαδικασίες για να διασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας έχει αποτελεσματική πολιτική
κωδικών πρόσβασης:

• Οι υπάλληλοί σας θα πρέπει να εκπαιδευτούν στο πώς
να δημιουργούν δυνατούς κωδικούς πρόσβασης.
• Εάν διαθέτετε τμήμα IT, τότε αυτό θα πρέπει να εφαρμόζει κανόνες όταν αναπτύσσει και επιβάλλει μια συγκεκριμένη πολιτική κωδικών πρόσβασης.
• Εφαρμόστε πρόσθετα προστατευτικά μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασης.

Τι άλλο μπορεί να κάνει η εταιρεία
σας για να προστατέψει τους
κωδικούς πρόσβασης
Για την καλύτερη προστασία των κωδικών πρόσβασης των
υπαλλήλων της εταιρείας σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε
τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA). Σε αυτήν
την περίπτωση, πέρα από το όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο εργαζόμενός σας, κατά τη
διαμόρφωση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων θα
του ζητηθεί να επαληθεύσει την ταυτότητά του και με έναν
κωδικό πρόσβασης μιας χρήσης.
Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύετε έτσι την πρόσβαση
στα εταιρικά συστήματα ακόμη και σε περιπτώσεις που τα
διαπιστευτήρια έχουν διαρρεύσει ή έχουν κλαπεί. Καθώς
συχνά τα SMS και οι κινητές συσκευές δέχονται επιθέσεις
κακόβουλου λογισμικού, οι σύγχρονες λύσεις 2FA δεν χρησιμοποιούν επαλήθευση μέσω SMS. Αντίθετα, επιλέγουν
push notifications, καθώς είναι πιο ασφαλείς και φιλικές
προς το χρήστη.
Τέλος, για να αυξήσουν περαιτέρω την ασφάλεια της διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας, οι οργανισμοί μπορούν να
προσθέσουν βιομετρικά στοιχεία -κάτι που είναι ο χρήστης
όπως πχ χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων- εφαρμόζοντας
έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA).
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IDEAHUB

Huawei IdeaHub: μια καινοτόμα
λύση παραγωγικότητας για το smart
workspace


Γράφει ο
Δημήτρης Σκιάννης
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Αναμφίβολα, η πανδημία έφερε πολλές αλλαγές στον τρόπο
που (συν)εργαζόμαστε, που επικοινωνούμε, που διδάσκουμε και διδασκόμαστε. Πολλά γραφεία και τάξεις «άδειασαν»
αλλά η ανάγκη για εξ αποστάσεως αλληλεπίδραση μεταξύ
μας αυξήθηκε περισσότερο από ποτέ. Η τεχνολογία έδωσε λύσεις από την πρώτη στιγμή, μέσω software, μέσω
hardware αλλά και μέσω συνδυασμών των δύο. Ωστόσο,
κατά την επιστροφή μας στην κανονικότητα, οι ίδιες λύσεις
εξακολουθούν να έχουν θέση στο smart office ή στο smart
classroom της νέας εποχής. Το, βραβευμένο για τον σχεδιασμό του, Huawei Ideahub είναι μια από αυτές και είχαμε
την ευκαιρία να το δούμε από κοντά στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι τις

δυνατότητές του. Το Ideahub ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο
panel αφής με διαγώνιο 65 ή 86 ιντσών και τεχνολογία
E-LED και D-LED αντίστοιχα. Μπορεί να τοποθετηθεί είτε
επιτοίχια, είτε πάνω σε ένα rolling stand που επιτρέπει την
εύκολη μετακίνησή του μέσα στο χώρο. Μπορεί να γίνει το
επίκεντρο ενός meeting room, ενός open working space,
μιας τάξης μαθητών/φοιτητών και να συνδέσει έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες μεταξύ τους, να χρησιμοποιηθεί
ως απλή επιφάνεια προβολής, ως «μαυροπίνακας», ως
web-conference συσκευή. Η οθόνη έχει ανάλυση 4K και
υποστηρίζει multi-touch 20 σημείων, ενώ η κατασκευή
της συσκευής είναι στιβαρή, λιτή και διακριτική, ταιριάζοντας άνετα σε κάθε χώρο. Πάνω από την οθόνη βρίσκεται

interface, με δυνατότητα κατεβάσματος και χρήσης apps
μέσω του AppGallery, όσο και Windows 10, με όλες τα
features θα περιμένατε από ένα PC με οθόνη αφής! Η μετάβαση μεταξύ των δύο UIs γίνεται με ένα άγγιγμα στο
αντίστοιχο φυσικό ή εικονικό πλήκτρο και είναι αμεσότατη,
χωρίς… φορτώματα και χαμένο χρόνο. Έτσι, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον mobile ή τον Windows based browser,
να τρέξετε όποιο πρόγραμμα θέλετε μέσω Windows (Office,
Zoom, Webex, Teams κ.λπ.) και γενικότερα να απολαύσετε τα θετικά και των δύο κόσμων με την ίδια συσκευή,
ταυτόχρονα!

μια μεγάλη σειρά μικροφώνων, 12 στο σύνολο, τα οποία
μπορούν να λάβουν ήχο από οποιαδήποτε πηγή βρίσκεται
«μπροστά» στο IdeaHub, σε απόσταση έως και 8 μέτρων, με
echo cancellation και μείωση θορύβου (συχνά φαινόμενα σε
ένα κλειστό meeting room ή σε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
Στο κέντρο της διάταξης μικροφώνων βρίσκεται μια μεγάλη
κάμερα, η οποία λαμβάνει εικόνα σε εύρος 80 μοιρών
μπροστά της και υποστηρίζει AutoFrame. Ήτοι, το αυτόματο
«καδράρισμα» των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο, για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς τους θεατές στην άλλη
μεριά της «σύνδεσης». Ανάλογα με την έκδοση (IdeaHub
S ή IdeaHub Pro), η κάμερα έχει ανάλυση 1080p ή 4K και
στην Pro έκδοση υποστηρίζει επίσης 2x ψηφιακό zoom και
auto-voice tracking, «εστιάζοντας» αυτόματα στην πηγή
του ήχου ανά πάσα στιγμή. Όσον αφορά την απόδοση του
ήχου σε ένα μεγάλο χώρο, το έξυπνο board της Huawei
διαθέτει 6 ισχυρά ηχεία που αποδίδουν stereo, πεντακάθαρο
ήχο. Στην αριστερή πλευρά, επιμελώς κρυμμένες, βρίσκονται όλες οι θύρες σύνδεσης (I/O) του IdeaHub αλλά και η
ασύρματη συνδεσιμότητά του. Gigabit Ethernet, Wi-Fi με 2
κεραίες, mic-in, line-out, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Type-C,
HDMI, DisplayPort, ό,τι χρειαστείτε θα το βρείτε εδώ για
να συνδέσετε εύκολα και γρήγορα το IdeaHub με οποιαδήποτε συσκευή. Φυσικά, όμως, το μεγάλο του ατού είναι η
ασύρματη συνδεσιμότητα, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη
των καλωδίων. Πρακτικά, το μόνο καλώδιο που χρειάζεται
το IdeaHub είναι της τροφοδοσίας του και κανένα άλλο.
Μπορείτε να συνδέσετε το laptop, το tablet, το smartphone
σας μαζί του και να στείλετε άμεσα αρχεία ή να κάνετε
screen share, πανεύκολα. Τέρμα τα καλώδια, τα στικάκια και
η χρονοβόρα, προβληματική διαδικασία σύνδεσης.
Αυτό που καθιστά το IdeaHub πραγματικά ένα πανίσχυρο
πολυεργαλείο, όμως, είναι τα δύο λειτουργικά συστήματα.
Πρακτικά το IdeaHub «τρέχει» τόσο ένα Huawei mobile

Φυσικά, ως επιφάνεια αφής, το IdeaHub είναι ιδανικό και ως
πίνακας σχεδίασης/γραφής, χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο σε ένα meeting, σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο,
σε μια τάξη. Εσείς επιλέγετε το πρόγραμμα της προτίμησής
σας αλλά υπάρχει προεγκατεστημένο και το Whiteboard, το
οποίο σας ανοίγει μια λευκή (ή σκούρα) επιφάνεια, όπου
μπορείτε να γράψετε ή να σχεδιάσετε, με τα χέρια ή με τα
ειδικά Stylus που αποθηκεύονται ακριβώς κάτω από την
οθόνη, σε μαγνητικά «αυλάκια». Το Whiteboard προσφέρει
αρκετές δυνατότητες γραφής και σχεδίασης ενώ μπορεί να
αναγνωρίσει αυτόματα την γραφή σας και να ψηφιοποιήσει
τις λέξεις, ή να αναγνωρίσει τα σχήματα και τα διαγράμματα
ροής που σχεδιάζετε και να τα «τελειοποιήσει» πάνω στον
πίνακα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, αυτόματα.
Πού θα μπορούσε να έχει θέση το IdeaHub; Σε ένα meeting
room όπου γίνεται μια εσωτερική παρουσίαση, αλλά και σε
ένα tele-conference, χωρίς να χρειάζεται καμία άλλη συσκευή, χάρη στην ενσωματωμένη του κάμερα και τα μικρόφωνα/ηχεία. Ως λύση digital signage ή για αντίστοιχη χρήση
σε έναν ανοιχτό χώρο, σε μια εκδήλωση, σε ένα συνέδριο.
Στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς, διαφορετικούς
τρόπους. Είτε με συνύπαρξη μαθητών/καθηγητή στον ίδιο
χώρο, είτε με τον καθηγητή να προβάλλει απομακρυσμένα
στον πίνακα το υλικό, είτε με τον καθηγητή στον χώρο του
IdeaHub αλλά τους μαθητές να συμμετέχουν απομακρυμένα… οι δυνατότητες είναι απεριόριστες! Οποιοσδήποτε
μέσα στο χώρο, αν έχει τα σχετικά δικαιώματα, μπορεί να
«στείλει» στην οθόνη εύκολα και γρήγορα μια παρουσίαση,
ένα αρχείο ή την οθόνη του, από laptop ή mobile. Εν ολίγοις,
το Huawei IdeaHub είναι μια all-in-one λύση για το έξυπνο
γραφείο ή την αίθουσα διδασκαλίας, η οποία αντικαθιστά
όλες τις συσκευές που χρειαζόμασταν έως σήμερα, από
προτζέκτορες, επιφάνειες προβολής και τηλεοράσεις/
οθόνες μέχρι conference phones, webcams, laptops, tablets
και πίνακες γραφής… Είναι αρκετό να μετατρέψει οποιονδήποτε χώρο εργασίας σε «έξυπνο» και το κάνει με τον πιο
σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο!
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GREEN

Vodafone Green Giga Network: 100%
πράσινη ενέργεια στην Αμμουλιανή
από τον ήλιο
επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να φορτίζουν
τα κινητά τους.
O δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλλιάνος δήλωσε σχετικά: «Όταν η ψηφιακή επανάσταση συναντά την κοινωνική
ευθύνη, το αποτέλεσμα είναι πραγματική πρόοδος. Ευχαριστούμε την Vodafone που συμπεριέλαβε τον Δήμο Αριστοτέλη και ιδιαίτερα την Αμμουλιανή σε μια προσπάθεια που
βελτιώνει την ποιότητα ζωής και είναι απολύτως συμβατή
με τις δικές μας πολιτικές εισαγωγής πρακτικών “έξυπνων
πόλεων” στην καθημερινότητα των δημοτών μας.»

Η Vodafone Ελλάδας παρέχει πράσινη ενέργεια στο νησί
της Αμμουλιανής του Δήμου Αριστοτέλη, υλοποιώντας δράσεις με τις οποίες σύντομα, βασικές υποδομές του νησιού
θα μπορούν να λειτουργούν αποκλειστικά, μέσω ηλιακής
ενέργειας. Ταυτόχρονα το Vodafone Green Giga Network,
στην περιοχή της Αμμουλιανής, παίρνει ενέργεια από τον
ήλιο, μειώνοντας κατά 50% την κατανάλωση ενέργειας του
δικτύου της.
Συγκεκριμένα, η Vodafone έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά
συστήματα στο Νηπιαγωγείο Αμμουλιανής, τα οποία θα
μηδενίσουν τις ηλεκτρικές ενεργειακές ανάγκες του και
θα συμβάλουν, μέσα από τη μέθοδο του εικονικού συμψηφισμού, σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για το
Δημοτικό Σχολείο, το Νηπιαγωγείο και το Κοινοτικό Ιατρείο
του νησιού. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα λειτουργεί ως
ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
θα μειώσει τη ζήτηση από το Δημόσιο Δίκτυο Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας και υπολογίζεται ότι θα συμβάλει
στην εξοικονόμηση σχεδόν 25.000 kWh σε ετήσια βάση.
Επιπλέον, η Vodafone τοποθέτησε ηλιακούς φορτιστές
κινητών συσκευών σε κομβικά σημεία του νησιού, στα οποία
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Η αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύντρια
Εξωτερικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας, κυρία Μαρία
Σκάγκου δήλωσε: «Σε όλον τον πλανήτη βλέπουμε πλέον
ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τις ανθρώπινες
δραστηριότητες και θέτουν σε κίνδυνο την βιώσιμη, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν μία ιστορική ευκαιρία επιτάχυνσης της υλοποίησης
δράσεων -μικρής και μεγάλης κλίμακας- κατά της κλιματικής
αλλαγής, με στόχο την αναστροφή των αρνητικών της επιπτώσεων. Η πρωτοβουλία μας στην Αμμουλιανή δείχνει τον
δρόμο που πρέπει να πάρουμε στην πορεία μας προς ένα
βιώσιμο αύριο.» Το Vodafone Green Giga Network είναι το
μεγαλύτερο πράσινο δίκτυο της Ευρώπης, προσφέρει νέες
δυνατότητες προς όλους και επιβεβαιώνει την στρατηγική
τοποθέτηση της Vodafone ότι άνθρωποι και τεχνολογία μαζί
μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Η περίπτωση της Αμμουλιανής είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς η Vodafone
συνεισφέρει στη δημιουργία ενός βιώσιμου αύριο για όλους
με τη δύναμη του Vodafone Green Giga Network. Από τον
Απρίλιο του 2021 η Vodafone Ελλάδας καλύπτει το 100%
των αναγκών της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πιστοποιημένες μέσω εγγυήσεων προέλευσης, στο δίκτυο
κορμού, σε όλα τα MTX, τα data center της εταιρείας, καθώς
και στα δίκτυα κινητής και σταθερής, στα ιδιόκτητα σημεία
λιανικής πώλησης και στα κτίρια γραφείων της εταιρείας,
ακόμα και εκεί όπου δεν ελέγχει απευθείας την προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.

Η Vodafone στοχεύει μέσα από τις τεχνολογίες της, να
συμβάλει στη βελτίωση της ζωής ενός δισεκατομμυρίου
ανθρώπων και να μηδενίσει τις εκπομπές ισοδυνάμου
διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) που προέρχονται από την

λειτουργία της έως το 2030. Στόχος του Ομίλου Vodafone
είναι ο μηδενισμός των εκπομπών ισοδυνάμου διοξειδίου
του άνθρακα (CO2e) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της
εταιρείας έως το 2040.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες παραγωγής της διαφημιστικής ταινίας για το Vodafone Green Giga
Network και τις ενέργειες της Vodafone στην Αμμουλιανή
εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά σε γύρισμα στην Ελλάδα
βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές σε όλους τους τομείς
της παραγωγής, από τις μετακινήσεις και την διατροφή,
μέχρι την κατανάλωση ενέργειας και την διαχείριση αποβλήτων, επιτυγχάνοντας:
• Τη δημιουργία του πρώτου «Zero Waste» γυρίσματος όπου
εφαρμόστηκαν οι αρχές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης
και ανακύκλωσης στο σύνολο των απορριμμάτων που
προέκυψαν,
• Τη μείωση στην κατανάλωση πόσιμου νερού κατά 60%,
• Τη συνολική μείωση των εκπομπών ισοδύναμου CO2e στις
μετακινήσεις, στη διατροφή και στην κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 1,5 τόνους (μείωση 31,9%). Συγκεκριμένα η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας του
γυρίσματος προέρχεται από 100% πιστοποιημένες ΑΠΕ.
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REMOTE

Τηλεργασία: 8 στους 10 Έλληνες
εργαζομένους δεν έχουν εκπαιδευτεί
σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας

Ελλιπή είναι τα μέτρα που λαμβάνουν αρκετές ελληνικές
επιχειρήσεις και εργαζόμενοι για την προστασία των αρχείων του οργανισμού τους από κακόβουλες επιθέσεις.
Όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της Aboutpeople
για λογαριασμό της Kaspersky, αρκετοί είναι εκείνοι που
αμελούν να λάβουν βασικά μέτρα ψηφιακής προστασίας, με
το 58% να διαμοιράζεται εταιρικά αρχεία μέσω προσωπικών
καναλιών επικοινωνίας (social media, mail). Τα παραπάνω
καθιστούν ευάλωτα τα ευαίσθητα δεδομένα μικρών και
μεγάλων επιχειρήσεων, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες να πέσουν θύματα κυβερνοεγκληματιών.
Η πανδημία ώθησε επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη στην
υιοθέτηση του μοντέλου της εξ αποστάσεως εργασίας. Τα
γραφεία άδειασαν και εκατομμύρια εργαζόμενοι μετέφεραν
τις καθημερινές επαγγελματικές τους δραστηριότητες στο
σπίτι. Λόγω της έκτακτης υιοθέτησης της τηλεργασίας, οι
επιχειρήσεις πέρασαν απότομα στην εξ αποστάσεως λειτουργία χωρίς να διαθέτουν το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο
για να προετοιμαστούν. Παρά το ό,τι σε γενικές γραμμές
η ενσωμάτωση της τηλεργασίας ήταν επιτυχής σε τέτοιο
βαθμό που αναλυτές προβλέπουν τη διατήρηση της και
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μετά το πέρασμα της κρίσης του κορωνοϊού, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να διαχειριστούν μια σειρά νέων ζητημάτων
όπως χαμηλές ταχύτητες ίντερνετ, έλλειμμα ψηφιακών
δεξιοτήτων, έλλειψη προσωπικής επαφής κα .Ένα από τα
θέματα που φάνηκε να διαφεύγει της προσοχής πολλών
επιχειρήσεων ήταν η εφαρμογή πολιτικών για την ασφάλεια των πληροφοριών (information security policies), την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή
κυβερνοεπιθέσεων.
Στην πρόσφατη έρευνα της Kaspersky φάνηκε πως πολλοί
Έλληνες εργαζόμενοι αγνοούν βασικά βήματα για την επίτευξη της απόλυτης προστασίας των δεδομένων των επιχειρήσεων τους. Έτσι, οι περισσότεροι από αυτούς (57,9%)
χρησιμοποιούν προσωπικά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης
και εφαρμογές chatting για εσωτερική επικοινωνία με συναδέλφους και τον διαμοιρασμό επαγγελματικών αρχείων.
Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό ποσοστό δεν έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του ούτε VPN (26%) αλλά ούτε και
λογισμικό antivirus (14%), αφήνοντας έκθετες ευαίσθητες
πληροφορίες σε δυνητικά επιβλαβείς ιούς υπολογιστών,
κακόβουλο λογισμικό και άλλες κυβερνοαπειλές.

Σε μεγάλο ποσοστό οι εργαζόμενοι μεταχειρίζονται τον
εξοπλισμό εργασίας τους με τρόπο που αυξάνει δυνητικά
τις πιθανότητες να εκτεθεί σε κακόβουλο λογισμικό. Η
συντριπτική πλειονότητα του δείγματος (80%) κάνει προσωπική χρήση του εξοπλισμού μέσω του οποίου εργάζονται
εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας τον για ψυχαγωγία, social
media και streaming ταινιών, μουσικής και video. Μεγάλο
είναι επίσης το ποσοστό των εργαζομένων (28,4%) που
επιτρέπουν σε άλλα μέλη του νοικοκυριού να αποκτούν
πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τον επαγγελματικό τους
εξοπλισμό. Έτσι, ο υπολογιστής που οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν για πρόσβαση και διαμοιρασμό επαγγελματικών
αρχείων καθίσταται επιρρεπής σε διαφόρων ειδών απειλές
του κυβερνοχώρου.
Από την άλλη, η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει παραβλέψει τη σημασία της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης
σχετικά με την τηλεργασία και τους κινδύνους από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, με το 75% των Ελλήνων εργαζόμενων να δηλώνει πως δεν έχει λάβει σχετική εκπαίδευση
από τον οργανισμό του αναφορικά με την ασφάλεια και την
προστασία από κυβερνοεπιθέσεις κατά τη διάρκεια της
τηλεργασίας.
Ο Βασίλης Βλάχος, Channel Manager για Ελλάδα και Κύπρο,
Kaspersky, σχολιάζει σχετικά: «Τον τελευταίο χρόνο, πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί αμφιταλαντεύονται μεταξύ
των εναλλακτικών μοντέλων εργασίας, προσπαθώντας να
επιλέξουν εκείνο, ή τον συνδυασμό εκείνων, που ταιριάζει
καλύτερα στη δομή και τις προτεραιότητές τους. Η απόφαση
δεν είναι εύκολη και σαφώς δεν ισχύει σε καμία περίπτωση
η προσέγγιση one size fits all. Αυτό όμως που είναι πολύ
σημαντικό είναι η κάθε επιχείρηση να ελαχιστοποιήσει τα
ρίσκα που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια καθ’ όλη τη
διάρκεια τόσο της διαδικασίας λήψης της απόφασης όσο
και κατά τη μετάβαση στο επιλεγμένο εργασιακό μοντέλο.
Πολλές φορές οι λύσεις που σχετίζονται με τεχνολογικές
υποδομές προστασίας απαιτούν χρόνο και συνοδεύονται
από κάποιο κόστος υλοποίησης. Οι οργανισμοί, μην έχοντας
κατασταλάξει όσον αφορά την επιλογή του ιδανικού μοντέλου εργασίας, αδυνατούν να προδιαγράψουν τις λύσεις
που θα βελτιστοποιήσουν τα επίπεδα προστασίας των
τεχνολογικών τους υποδομών και πόρων. Σε αυτό το σημείο
έρχεται να παίξει καταλυτικό ρόλο ο βαθμός ετοιμότητας
και εκπαίδευσης των χρηστών σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Σε καμία περίπτωση οι λύσεις που συνδράμουν προς
αυτή την κατεύθυνση δεν υποκαθιστούν την αναγκαιότητα
τεχνολογικών λύσεων προστασίας. Έρχονται όμως να
δράσουν συμπληρωματικά και να λειτουργήσουν με έναν
πολλαπλασιαστικό τρόπο όσον αφορά τα οφέλη που απορ-

ρέουν από την ορθή χρήση των τεχνολογικών μέσων που
όμως ήδη διαθέτουν μία λύση προστασίας. Προς αυτή την
κατεύθυνση, η Kaspersky λανσάρει την ελληνική έκδοση
της πλατφόρμας εκπαίδευσης χρηστών σε θέματα Κυβερνοασφάλειας (Kaspersky Automated Security Awareness
Platform) με στόχο να ενδυναμώσει περαιτέρω τις εταιρείες
και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.»
Η Kaspersky συνιστά τα ακόλουθα για να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να επιτρέψουν την ασφαλή τηλεργασία για
τους υπαλλήλους τους:
• Βεβαιωθείτε ότι οι υπάλληλοί σας γνωρίζουν με ποιον να
επικοινωνήσουν εάν αντιμετωπίζουν πρόβλημα πληροφορικής ή ασφάλειας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους
υπαλλήλους που πρέπει να εργάζονται από προσωπικές
συσκευές - δώστε τους ειδικές συστάσεις πολιτικής και
ασφάλειας.
• Προγραμματίστε βασική εκπαίδευση ευαισθητοποίησης
για τους υπαλλήλους σας. Αυτό μπορεί να γίνει διαδικτυακά και να καλύπτει βασικές πρακτικές, όπως διαχείριση
λογαριασμού και κωδικών πρόσβασης, ασφάλεια email,
ασφάλεια τερματικού σημείου.
• Λάβετε βασικά μέτρα προστασίας δεδομένων για τη διασφάλιση εταιρικών δεδομένων και συσκευών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης της προστασίας με κωδικό
πρόσβασης, της κρυπτογράφησης συσκευών εργασίας και
της διασφάλισης της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
δεδομένων.
• Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές, το λογισμικό, οι εφαρμογές
και οι υπηρεσίες ενημερώνονται με τις πιο πρόσφατες
ενημερώσεις κώδικα.
• Εγκαταστήστε αποδεδειγμένο λογισμικό προστασίας,
σε όλα τα τερματικά σημεία, συμπεριλαμβανομένων των
φορητών συσκευών. Βοηθά επίσης να διασφαλιστεί ότι
χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες για επαγγελματικούς σκοπούς, μειώνοντας τους
κινδύνους του shadow IT.
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SPACE

Σε data center για δεδομένα από
δορυφόρους η επόμενη επένδυση
της AWS


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη
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Η δημιουργία Data Center για τα δεδομένα που διακινούνται
μέσω των δορυφόρων με τις εγκαταστάσεις να περιλαμβάνουν και τον επίγειο σταθμό βάσης, καθιστώντας την
Ελλάδα κέντρο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, είναι
σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα επένδυση της Amazon
Web Services (AWS) στη χώρα μας. Το ύψος της επένδυσης δεν έχει γίνει γνωστό όπως και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του σχεδιασμού, ωστόσο, εκτιμάται ότι εξίσου
μεγάλη σημασία θα έχουν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη
που συνεπάγεται. Έχει προηγηθεί το 2020 η υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας (MoU) μεταξύ της AWS και του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ για τη νέα
επένδυση της Amazon Web Services ενημερώθηκε πρόσφατα, από τον Τζεφ Μπέζος ιδρυτή της αμερικάνικης
εταιρείας, λίγες μέρες πριν το ταξίδι του στο διάστημα
(προγραμματισμένο για σήμερα) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Amazon Web Services (AWS) παρέχει
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) με
τον ιδρυτή της να συμμετέχει σε κάθε σημαντική απόφαση, όπως ήταν αυτή για τη δημιουργία του γραφείου στην
Ελλάδα. Η χώρα μας έχει επιλεγεί για τη γεωγραφική της
θέση αλλά και γιατί διαπιστώνεται μεγάλη πρόοδος στον
τρόπο που αντιμετωπίζονται πλέον τα θέματα τεχνολογίας
με τις προσπάθειες που καταβάλει το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Το ίδιο το αντικείμενο της AWS, cloud
computing, έχει μπροστά του τεράστια ανάπτυξη από τον

ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα που αντιλαμβάνονται την
ανάγκη των νέων υπηρεσιών και δρομολογούν τη εγκατάσταση των εφαρμογών τους στο υπολογιστικό νέφος. H
AWS έχει στο πελατολόγιο της στην Ελλάδα μερικές από
τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο γνωστές startups
και επιχειρήσεις όπως οι Beat, Deepsea Technologies,
futurehome.gr, Madinad, Marpoint, Money Market, Orfium,
Omilia, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Qivos, Spitogatos, Voiceland, Wind
Ελλάς, Workathlon και Χρυσή Ευκαιρία, καθώς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διαθέτει επίσης
μία δραστήρια ομάδα χρηστών (user group) στην Αθήνα, με
εκατοντάδες μέλη που οργανώνουν τοπικές συναντήσεις
για προγραμματιστές με σκοπό τη δικτύωσή τους και την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας. Σε
παγκόσμιο επίπεδο η AWS παρέχει ασφαλή υπολογιστική ισχύ (computing), αποθήκευση δεδομένων (storage),
δικτύωση (networking), βάσεις δεδομένων, αλλά και προηγμένες τεχνολογίες όπως τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και
νοημοσύνης των μηχανών (machine learning) με τη μορφή
on-demand ή pay-as-you-go υπηρεσιών σε ορισμένες από
τις πιο επιτυχημένες startups διεθνώς όπως η Airbnb και
το Netflix, μεγάλες επιχειρήσεις όπως η BMW, η Formula
1 και το Twitter, καθώς και δημόσιοι οργανισμοί όπως ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου
και η NASA.

DATA CENTER

Νέο πράσινο data center
από τη Sparkle


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Τη λειτουργία του Metamorfosis II, του πρώτου «πράσινου» data center στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα από τα
μεγαλύτερα και πιο προηγμένα data centers στην Ευρώπη
ανακοίνωσε η Sparkle, ο μεγαλύτερος διεθνής πάροχος
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης στην Ιταλία
και μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκοσμίως.
Με την προσθήκη του Metamorfosis II, η Sparkle πλέον
διαχειρίζεται και λειτουργεί τέσσερα data centers στην
Ελλάδα: τρία στην Αθήνα -από όπου ξεκινά το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών, που διασχίζει τις περιοχές
επιχειρηματικής δραστηριότητας της πόλης και συνδέει
απευθείας εταιρικούς πελάτες και θεσμικούς φορείς- και
ένα στα Χανιά, με συνολική έκταση 14.000 τ.μ. και ισχύ
13,7 MW. Όλα τα data centers είναι πλήρως συνδεδεμένα
στο Nibble, το πρώτο υπερ-Μεσογειακό οπτικό δίκτυο και
με το κορυφαίας τεχνολογίας Tier-1 Seabone της Sparkle,
έχοντας τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων, καθώς και πρόσβαση σε μεγάλους παρόχους cloud. Επιπλέον, χάρη στην ευέλικτη και
ασφαλή με πολλαπλές εφεδρείες κατασκευή τους, τα data
centers της Sparkle προσφέρουν ένα πλούσιο οικοσύστημα
για εγχώρια και διεθνή συνδεσιμότητα.
Τα data centers της Sparkle είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν στους πελάτες βιώσιμες, ασφαλείς και τεχνολογικά
κορυφαίες υποδομές για τα πληροφοριακά συστήματα
που είναι κρίσιμα για τη δραστηριότητά τους, παρέχοντας
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παράλληλα γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα προς
όλο τον κόσμο.
Το νέο data center βρίσκεται στην Αθήνα, στη βιομηχανική ζώνη της Μεταμόρφωσης, ακριβώς δίπλα στο
Metamorfosis I. Καταλαμβάνει εμβαδόν περίπου 6.000
τ.μ., με μέγιστη χωρητικότητα 700 racks και μέγιστη συνολική ισχύ 7,7 MW.
Το Metamorfosis II αξιοποιεί συστήματα ισχύος και ψύξης
με τις υψηλότερες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης
που διατίθενται στην αγορά, με αποτέλεσμα τη μείωση
του αποτυπώματος άνθρακα κατά περίπου 28.000 τόνους
ετησίως, συγκριτικά με τα παραδοσιακά data centers αντίστοιχου μεγέθους. Η ποιότητα και η ενεργειακή υπεροχή
του νέου data center επιβεβαιώνεται και από τα πιστοποιητικά Uptime Institute Tier III, LEED Gold και ISO 14001.
«Δημιουργήσαμε έναν υποδειγματικό ανοιχτό κόμβο για
να προσφέρουμε μια εξελιγμένη εμπειρία ακόμα και στους
πιο απαιτητικούς πελάτες μας, διασφαλίζοντας επίσης την
ισχυρή δέσμευσή μας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα»
δήλωσε η Elisabetta Romano, διευθύνουσα σύμβουλος της
Sparkle. «Με το νέο αυτό εγχείρημα, η Sparkle εμπλουτίζει
τις υποδομές που προσφέρει σε εγχώριες και πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνουμε στην ελληνική αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε
εδώ και είκοσι χρόνια με διαρκώς ενισχυμένη παρουσία.»
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POWER

Έργο 16 εκατ. ευρώ στον ΟΤΕ
από τον ΑΔΜΗΕ

Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Τον Όμιλο ΟΤΕ επέλεξε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έπειτα από διαγωνιστική
διαδικασία για τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών
υποδομών του (τεχνολογίας IP/MPLS) και την κάλυψη των
λειτουργικών του αναγκών διαχείρισης ενέργειας, σύμβαση
συνολικού ύψους 16 εκατ. ευρώ. Η προμήθεια του σχετικού
εξοπλισμού και των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από
την Nokia.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση ο ΑΔΜΗΕ αναπτύσσει
ένα σύγχρονο δίκτυο κορμού πολλαπλών υπηρεσιών για
τις ανάγκες επικοινωνίας των στοιχείων του Συστήματος
Μεταφοράς Ενέργειας. Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης έξι έτη και εντάσσεται στη στρατηγική του Διαχειριστή
για εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των υποδομών του με
στόχο τη διασφάλιση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και
ανθεκτικού Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
Στα πλεονεκτήματα για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας
που αναφέρονται είναι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου κορμού που υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργικές υποδομές και
υπηρεσίες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, η εγγυημένη
διαθεσιμότητα των παραπάνω υπηρεσιών, η μεγιστοποίηση
απόδοσης και bandwidth για το δίκτυο, η ασφάλεια του δικτύου για πολλαπλή προστασία των υποδομών ηλεκτρικής
ενέργειας, η ανάληψη της λειτουργίας του δικτύου από
το εξειδικευμένο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων (NOC) του
ΑΔΜΗΕ, με την υλοποίηση του έργου και η ψηφιακή μετάβαση με ενεργοποίηση του Internet of Things και σταδιακή
μετάβαση στο Smart Grid.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, Ιάσων Ρουσόπουλος, δήλωσε: «Ο εκσυγχρονισμός των κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών υποδομών
και υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ εντάσσεται στη νέα στρατηγική
του Διαχειριστή να μετασχηματιστεί σε τεχνολογική εταιρεία αξιοποίησης των υποδομών και της τεχνογνωσίας
του. Οι εταιρείες ΟΤΕ και ΝΟΚΙΑ συγκαταλέγονται στους
πλέον εδραιωμένους παίκτες στον κλάδο τους και είμαστε
ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι για τη συμμαχία που πετύχαμε
προκειμένου το έργο μας να υλοποιηθεί με τεχνική αρτιότητα και χρονική ακρίβεια.»
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Ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, ICT Director Ομίλου ΟΤΕ,
δήλωσε: «Η τεχνολογία προσφέρει σήμερα δυνατότητες
που μέχρι χθες δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Ειδικά
για τις μεγάλες επιχειρήσεις που διαχειρίζονται υποδομές,
όπως ο ΑΔΜΗΕ, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην
παρακολούθηση και διαχείριση των δικτύων σε πραγματικό
χρόνο, προσθέτοντας σε ευελιξία, ασφάλεια και ποιότητα
υπηρεσιών. Ειδικά οι λύσεις που χρησιμοποιούν τις τεχνολογικές δυνατότητες του Internet of Things μπορούν
να μετασχηματίσουν τα δίκτυα ενέργειας σε Smart Grid.»
Ο Κωνσταντίνος Κορωναίος, Γενικός Διευθυντής της Nokia
Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που ο
ΑΔΜΗΕ επέλεξε την Nokia, μαζί με τον ΟΤΕ, ως τεχνολογικούς συνεργάτες του για αυτόν τον σημαντικό μετασχηματισμό του τηλεπικοινωνιακού του δικτύου. Πρόκειται για το
πρώτο τέτοιου εύρους έργο σε δίκτυο κρίσιμης υποδομής
στη χώρα, που έχει σαν στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό
της υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής του ΑΔΜΗΕ
και τη μετατροπή του σε δίκτυο τεχνολογίας αιχμής. Η λύση
IP/MPLS της Nokia καθώς και οι συναφείς υπηρεσίες που
προσφέρουμε για δίκτυα μεταφοράς ισχύος, εγγυώνται τη
λειτουργικότητα και την ευελιξία που απαιτούνται για να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου και να αποδίδουν
τα μέγιστα στις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ.»

POLITICS

Με αρμοδιότητες στις
τηλεπικοινωνίες ο υφυπουργός
Θεόδωρος Λιβάνιος
β) η συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
αυτών και
γ) Η εποπτεία:
γα) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και γβ) του νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος» (ΕΛ.ΚΕ.Δ.).


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Σχεδόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων των τηλεπικοινωνιών
αναλαμβάνει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Θεόδωρος Λιβάνιος, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και
τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Κυριάκο Πιερρακάκη, και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Ο κ. Πιερρακάκης, εκτός από τη γενική
εποπτεία, διατηρεί τη νομοθετική πρωτοβουλία, ενώ για
ορισμένες από τις αρμοδιότητες αναγράφεται ότι δύναται
να ασκούνται από κοινού (υπουργός - υφυπουργός). Ο νέος
υφυπουργός επί των τηλεπικοινωνιών θα κληθεί, μεταξύ άλλων, να ολοκληρώσει τη διαδικασία για το μεγάλο έργο των
ευρυζωνικών υποδομών (UFBB) και γενικότερα να δώσει
τη μάχη για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
Ειδικότερα, με βάση την απόφαση στον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο ανατίθεται:
α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων: αα) των Διευθύνσεων: i)
Ασύρματων Επικοινωνιών, Δικτύων Πέμπτης Γενιάς (5G)
και Διαστήματος, ii) Eυρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και iii) Τεχνολογικού Εξοπλισμού και
Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
αβ) του Τμήματος Κτηματολογικών Γραφείων.
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Ο κ. Λιβάνιος γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διαχείριση
και Τεχνολογία Ποιότητας και υποψήφιος διδάκτορας του
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
Εργάστηκε για περίπου μια δεκαετία σε επιχειρήσεις πληροφορικής και έρευνας αγοράς στον ιδιωτικό τομέα, ως
προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαχειριστής
βάσεων δεδομένων και αναλυτής δεδομένων ερευνών. Το
2010 διατέλεσε ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
όπου εργάστηκε στη σύνταξη και στην προετοιμασία για
την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση (πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του νέου
νόμου για τις εκλογικές δαπάνες στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές. Από τον Ιανουάριο του 2011 έως
και τον Αύγουστο του 2014 ήταν Γενικός Γραμματέας στο
Δήμο Αθηναίων ενώ αμέσως μετά και μέχρι τον Ιανουάριο
του 2015 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Έπειτα από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας διετέλεσε Διευθυντής
Πληροφορικής του κόμματος και επικεφαλής της ψηφιακής
καμπάνιας των Ευρωεκλογών του Μαΐου 2019 και των
εθνικών εκλογών του Ιουλίου 2019. Στο πρώτο κυβερνητικό
σχήμα μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 ορκίστηκε
υφυπουργός εσωτερικών με αρμοδιότητα την αυτοδιοίκηση
και τις εκλογές.
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info-κωμ-ικά

Νίκος Σταθόπουλος
Πρόεδρος, Nova

O Πρόεδρος της Nova, Νίκος Σταθόπουλος, είναι Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Partner) και προεδρεύων της Eπενδυτικής Eπιτροπής
και της Eκτελεστικής Eπιτροπής της διεθνούς εταιρείας επενδυτικών
κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο, BC Partners, η οποία ελέγχει την
United Group, μητρική της εταιρείας. Έχει πάνω από 23 έτη εμπειρία
ως επενδυτής και στη διοίκηση επιχειρήσεων, έχοντας δραστηριοποιηθεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα. Ηγείται των
επενδύσεων της BC Partners στις τηλεπικοινωνίες και τα ΜΜΕ. Κατέχει πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές MBA από το Harvard Business
School. Ο Νίκος Σταθόπουλος, έγινε γνωστός στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά όταν το 2004, τότε με την APAX Partners, εξαγόρασε την ΤΙM Hellas, σήμερα Wind Ελλάς, που αργότερα πουλήθηκε
στον Αιγύπτιο επιχειρηματία Σαουίρις και από αυτόν πέρασε στους
σημερινούς μετόχους της. Ηγήθηκε της εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στον διαγωνισμό για την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ ενώ νωρίτερα,
το 2006, είχε προχωρήσει στην εξαγορά της Hyatt Regency.
Ο Νίκος Σταθόπουλος θεωρείται ένας από τους 50 ανθρώπους με
τη μεγαλύτερη επιρροή στις ευρωπαϊκές αγορές (ετήσια λίστα των
Financial News).
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@fold-flip: Σημαντικά σημάδια ωριμότητας
στην αγορά των foldables, που αρχίζει
πλέον να… ξεδιπλώνει τα χαρακτηριστικά
της και να ανακαλύπτει την ταυτότητα της.
Χαρακτηριστικά δείγματα, τα νέα smartphones
Galaxy Z της Samsung. Το Fold3 είναι το highend μοντέλο με μεγαλύτερες διαστάσεις,
αναδίπλωση οριζοντίως και… τρεις οθόνες
(!!!), ενώ το Flip3 απευθύνεται στο ευρύτερο
κοινό, με πιο διακριτικό μικρό μέγεθος και
κάθετη αναδίπλωση, θυμίζοντας τα παλιά
flip phones. Οι πωλήσεις θα δείξουν ποια
προσέγγιση εκτιμούν περισσότερο οι χρήστες.
@drone: Η νέα Flight Platform της Qualcomm,
βασίζεται στο QRB5165 chipset, έναν
επεξεργαστή βελτιστοποιημένο για τις
λειτουργείες και τις ανάγκες των drones, και
φυσικά με συνδεσιμότητα 5G. Ανεξάρτητα από
τον χώρο των ιδιωτών χειριστών, θα βοηθήσει
περισσότερο τις επαγγελματικές εφαρμογές,
όπως τις εναέριες παραδόσεις, την έρευνα και
διάσωση, την ασφάλεια, την άμυνα, κτλ.
@5g-car: Η νέα BMW iX προσφέρει
συνδεσιμότητα μέσω 5G, φυσικά με την
τεχνολογία eSIM. Με αυτή την υποδομή, οι
οδηγοί της, απολαμβάνουν όχι μόνο υπηρεσίες
τηλεφωνίας, αλλά και παροχή data connectivity
στους ίδιους και στους επιβάτες, μέσω onboard WiFi hotspot για 10 συσκευές.
@dragon: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
Qualcomm είναι, αν όχι ο πιο δυνατός, τότε
ο πιο εδραιωμένος παίκτης στην αγορά των
mobile chipsets. Με τον Snapdragon 888 να
βρίσκεται ήδη εγκατεστημένος σε πολλά
flagship smartphones, η εταιρεία έχει ήδη
σχεδόν έτοιμο τον 898, που αναμένεται αυτό
τον Δεκέμβριο. Αυτός θα συνοδεύεται από το
Adreno 730 GPU, ενώ κατά πάσα πιθανότητα
θα ενσωματώνει και το X65 5G modem, το
πρώτο που θα προσφέρει ταχύτητες μέχρι και
10 Gbps.
@pure: Σημασία στην ασφάλεια δίνει η
Xiaomi, με τη νέα λειτουργία MIUI Pure
Mode. Ενεργοποιώντας τη στις συσκευές
της, αποτρέπεται αυτόματα η εγκατάσταση
εφαρμογών στο παρασκήνιο, αν δεν το έχει
ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης. Έτσι μπαίνει μία
«φραγή» στις εφαρμογές που εγκαθίστανται
από άλλα apps ή sites, τόσο για διαφημιστικούς
όσο και για κακόβουλους λόγους.

