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Χριστίνα Κιτσάτη [c.kitsati@smartpress.gr]

Θα πηγαίνατε σε μία συναυλία όπου δεν θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας;
Αυτή είναι η νέα …τάση
Αυτή είναι, όπως φαίνεται, μία νέα τάση στο χώρο των
συναυλιών, καθώς αυξάνονται οι καλλιτέχνες που
απαγορεύουν τα smartphones κατά τη διάρκειά τους.
Έτσι, μετά τους Alicia Keys και Dave Chappelle, και ο Jack
White πήρε μία τέτοια απόφαση για την περιοδεία του, που
ξεκινάει τον Απρίλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όπως ανακοινώθηκε, φτάνοντας στη συναυλία, οι
παρευρισκόμενοι πρέπει να τοποθετήσουν τα smartphones
τους, αλλά και κάθε άλλη συσκευή η οποία διαθέτει
κάμερα, σε ένα ειδικό πουγκί που ονομάζεται Yondr, στο
οποίο παραμένουν “κλειδωμένα” έως το τέλος του show.
Σε περίπτωση που είναι ανάγκη να πραγματοποιήσει
κάποιος μία κλήση, μπορεί να τα“ξεκλειδώσει”, ωστόσο
υπάρχει μόνο μία συγκεκριμένη περιοχή της συναυλίας που
μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή.
Αν τώρα θέλει κάποιος να τραβήξει μία φωτό της συναυλίας
για να την ανεβάσει στα social media, η μόνη του επιλογή
είναι να κάνει repost είτε από τη σελίδα του Jack White είτε
από το Instagram account του live show του.
O White, όπως και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, έχουν
κουραστεί να συναντούν στις συναυλίες τους κοινό που
ξοδεύει σχεδόν όλο το χρόνο του εκεί βγάζοντας φωτό
ή ηχογραφώντας το show. Θέλουν να δημιουργήσουν,
όπως ισχυρίζονται, μία “100% ανθρώπινη εμπειρία”,
πίσω στις “αθώες” εποχές που τα smartphones δεν είχαν
κατακλύσει τη ζωή μας. Φυσικά, δεν συμμερίζονται όλοι
αυτή την άποψη, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν
την ελευθερία να μπορούν να τραβήξουν έστω μία δική
τους φωτό ή να βάλουν στους φίλους τους να ακούσουν
ένα τραγούδι από μία συναυλία την οποία πλήρωσαν, οπότε
σίγουρα θα χυθεί πολύ “μελάνι” γύρω από τέτοιου τύπου
απαγορεύσεις στο μέλλον.
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διανέμεται δωρεάν σε κεντρικούς σταθμούς Μετρό, σε
caf, σε χώρους εστίασης και σε ειδικά καταστήματα.
«Δηλώσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς που τυχόν
δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος, μπορούν να γίνονται
μέχρι τη λήξη του ίδιου ημερολογιακού μήνα για τον οποίο
εκδόθηκε το τεύχος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
στην καταχώρηση.»
το περιοδικό Digital Life κυκλοφορεί 11 φορές το χρόνο.
Οι απόψεις που εκφράζονται σε ενυπόγραφα άρθρα δε
συμπίπτουν απαραίτητα μ’ αυτές του περιοδικού. Υλικό
που αποστέλλεται προς δημοσίευση δεν επιστρέφεται
ανεξαρτήτως αν δημοσιεύτηκε. Απαγορεύεται η ολική
ή μερική αναδημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου,
διαγράμματος ή φωτογραφίας, με οποιοδήποτε τρόπο
και σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς τη γραπτή άδεια του
εκδότη.

VERO LAPTOP

V131 13,3 ΝΤΣΏΝ
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Το πιο οικονομικό
(και κομψό) laptop
που θα αγαπήσετε

Δε χρειάζεστε μία περιουσία για να
αποκτήσετε το ελαφρύ και γοητευτικό
laptop των ονείρων σας, με specs που
θα καλύψουν τις ανάγκες σας. Μία
εντυπωσιακή στην όψη πρόταση σε πολύ
καλή τιμή και με χαρακτηριστικά που
«κάνουν τη δουλειά». Πρόκειται για το
V131, μία πρόταση του ξεχωριστού brand
της Vero που φέρνει στην ελληνική αγορά
η Oktabit. Ένα μοντέλο των 13,3 ιντσών,
σε διάσταση δηλαδή που μπορείτε να
μεταφέρετε με ευκολία σχεδόν παντού.
Ελαφρύ και compact, αλλά και πολύ ωραία
αίσθηση κατασκευής, ένα ξεχωριστό ασημί

μοντέλο που γοητεύει με την παρουσία του,
πριν ακόμη αντιληφθείτε ότι πρόκειται για
το laptop που θα καλύψει κάθε σας ανάγκη
από το σερφάρισμα στο αγαπημένο σας
καφέ, έως την απάντηση σε emails στο
αεροδρόμιο και από τις πληροφορίες για τα
αξιοθέατα στον αγαπημένο σας προορισμό
έως την εργασία για τη σχολή σας.
Το V131 έχει οθόνη ανάλυσης 1920x1080
pixels, ενώ ο επεξεργαστής της
συσκευής είναι έναςIntel Atom X5-Z8350
τετραπύρηνος. H RAM φτάνει τα 4GB και ο

αποθηκευτικός χώρος είναι 32GB eMMC
με δυνατότητα upgradable storage with
SSD M2 2242. Ακόμη συναντάμε Intel HD
Graphics, φυσικά υποστήριξη Wi-Fi και
Bluetooth και web camera 2MP.
Όσον αφορά τις θύρες, έρχεται με μία
USB 3.0, μία USB 2.0, μία Micro HDMi,
μικρόφωνο, ακουστικό, δύο ηχεία αλλά
και Micro SD Slot και SSD M2 2242 bay.
Αξιοσημείωτο ότι το λειτουργικό που
προσφέρεται μαζί με τη συσκευή είναι τα
Windows 10 Pro GR 64-bit.
Οι διαστάσεις του γοητευτικού και φορητού
μοντέλου της Vero είναι 315x216x16
χιλιοστά και το βάρος της μόλις 1,35 κιλά.
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Sony Xperia
XA2 και XA2 Ultra

Τα νέα mid-rangers με Snapdragon 630
και μεγάλες μπαταρίες
Δύο νέα mid-range smartphones από την
ιαπωνική εταιρεία που ανακοινώθηκαν
πρόσφατα, τα Sony Xperia XA2 και
Xperia XA2 Ultra.
Οι δύο νέες συσκευές της Sony έρχονται
με το Snapdragon 630 chipset, αλλά και
μπαταρίες ικανοποιητικής χωρητικότητας:
3.300mAh για το XA2 και 3.580mAh
για το XA2 Ultra, με υποστήριξη μάλιστα
QuickCharge 3.0.
To Sony Xperia XA2 διαθέτει οθόνη
5,2 ιντσών Full HD, 3GB RAM, 32GB
επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου, ενώ

τo Sony Xperia XA2 Ultra διαθέτει οθόνη
6 ιντσών Full HD, 4GB RAM, 32 ή 64GB
επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου.
Διαθέτουν ακόμη 23MP, f/2.0 primary
cam και selfie camera 8MP 120 wideangle lens για το XA2 αλλά και δεύτερη
selfie κάμερα16MP με auto-focus και
οπτικό σταθεροποιητή για το XA2 Ultra,
καθώς και οπίσθιο αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων.
Τα Sony Xperia XA2 και XA2 Ultra θα
κυκλοφορήσουν με Android 8.0 Oreo,
από το Φεβρουάριο.

Lenovo

THINKPAD
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ΑΝΑΝΕΩΜΈΝΗ ΣΕΙΡΆ X1 ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΕΣ ΜΕ ΓΝΏΜΟΝΑ ΤΟ
ΧΡΉΣΤΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΡΈΣ Χ, Τ ΚΑΙ L

Το ThinkPad της Lenovo φτάνει σε ακόμα
μεγαλύτερες επιδόσεις με την ανανεωμένη
σειρά X1 και καινοτομίες με γνώμονα το
χρήστη στις σειρές Χ, Τ και L.
Το brand του ThinkPad εξακολουθεί
να επαναπροσδιορίζει τους χρυσούς
κανόνες στα laptop που απευθύνονται
σε επαγγελματίες, καθώς προστίθενται
καινοτομίες στα display, στην ιδιωτικότητα
και τη συνδεσιμότητα σε όλη τη σειρά
X1, για να ανταποκρίνονται καλύτερα στο

μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον
του σήμερα. Το X1 Tablet έχει πλέον νέο
σχεδιασμό με 3K display και προαιρετική
παγκόσμια συνδεσιμότητα LTE-A,
ενώ τα X1 Carbon and X1 Yoga έχουν
ενεργοποιημένο το Amazon Alexa και νέο
premium display που υποστηρίζει Dolby
Vision HDR για πραγματικά καταπληκτική
εικόνα. Παράλληλα, η ThinkShutter
Camera διαφυλάσσει την ιδιωτικότητα
του χρήστη - για να μη χρειάζεται κανείς

αυτοκόλλητο στην κάμερα! Προστέθηκαν
επίσης μοντέλα με οθόνη αφής στο X1 Carbon
-δίνοντας στους χρήστες ακόμα περισσότερα
χαρακτηριστικά να αγαπήσει στον ελαφρύτερο
φορητό υπολογιστή 14 ιντσών στον κόσμο- και
επιπλέον έως και 15 ώρες διάρκεια ζωής της
μπαταρίας. Το σύνολο της σειράς προϊόντων:
X280, X380 Yoga, T480, T480s, T580,
L380, L380, L480, L580 αναβαθμίζονται.
Πιο αναλυτικά, το X280, το μηχάνημα για
αυτούς που είναι διαρκώς εκτός γραφείου,
αδυνατίζει και γίνεται μόλις 1,16 kg, ενώ το
T480 επαναπροσδιορίζει το πρότυπο για
εταιρικά laptop, με νέo side docking, υπέρυθρη
κάμερα, παγκόσμιo LTE-A και εκπληκτική
διάρκεια ζωής μπαταρίας 27 ωρών. Τα T480s
συνδυάζουν την απόδοση και το βέλτιστο
βάρος στην κατηγορία, ενώ το T580 σας δίνει

ταχύτερη μνήμη, διπλή αποθήκευση και νέο
docking για ισχύ χωρίς συμβιβασμούς. Το
νέο Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock,
όταν δεν βρίσκεστε εν κινήσει και ψάχνετε
για πιο μεγάλη επιφάνεια οθόνης, σας
επιτρέπει να συνδέσετε έως και τρεις οθόνες
4K σε επιλεγμένα Lenovo PCs - και να έχετε
ταυτόχρονα πανοραμική θέαση, αύξηση της
απόδοσης από διακριτά γραφικά και φόρτιση
του υπολογιστή σας. Αναβαθμίστε την εμπειρία
του υπολογιστή σας συνδέοντας το IdeaPad
720S με ένα headset Lenovo Explorer για
Windows Mixed Reality, μέσω του docking
γραφικών - επιτρέποντάς σας να παίζετε
παιχνίδια VR, να ταξιδεύετε στον κόσμο μέσω
holo-tours και πολλά άλλα.
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ΤΟ NINTENDO LABO
ΓΙΑ ΤΟ SWITCH ΑΛΛΆΖΕΙ
ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ!
Το Nintendo Labo, μία build-and-play
interactive εμπειρία όπως αποκαλείται, η
οποία βασίζεται στη βασική αρχή του DIY,
εντυπωσιάζει με την ανακοίνωσή του.

πλήκτρα, ένα καλάμι ψαρέματος ή ακόμη
και κάποιο σπίτι που όμως μπορεί να
αλληλεπιδράσει με το Switch και τα
χειριστήρια του!

Το Labo ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα
στους κατόχους Switch να δημιουργήσουν
real-word cardboard «ζωντανές»
δημιουργίες (Toy-Cons). Για παράδειγμα,
ο χρήστης του Switch μπορεί να
δημιουργήσει ένα μίνι-πιάνο με 13

Το concept είναι ότι ο κάτοχος του Labo
μπορεί να προσθέσει τα Joy-Cons και
να παίξει το game που σχετίζεται με τη
DIY δημιουργία του. Σύμφωνα με τους
υπευθύνους της Nintendo, το Labo
είναι μία αλληλεπιδραστική εμπειρία, η

οποία βασίζεται στη δημιουργικότητα και,
αναμφίβολα, πρόκειται για μία εξαιρετικά
πρωτότυπη πρόταση, η οποία σίγουρα θα
τραβήξει το ενδιαφέρον των μικρότερων φίλων
του gaming (κι όχι μόνο).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε,
το Nintendo Labo θα κυκλοφορήσει στις
20 Απριλίου 2018, με το πρώτο basic kit
να στοιχίζει περίπου στα 70 ευρώ, ενώ θα
υπάρχουν και άλλα Kits (όπως ένα Variety Kit ή
το Robot Kit) με τιμή λίγο υψηλότερη.
Παράλληλα, θα κυκλοφορήσει και ένα
customization set, το οποίο θα στοιχίζει στα 9
ευρώ περίπου και θα περιλαμβάνει μία σειρά
από stickers, μαρκαδόρους και χρωματιστές
ταινίες που θα δίνουν έναν περισσότερο
personal χαρακτήρα στο εκάστοτε kit.
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RAZER

PROJECT LINDA
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ΓΕΦΥΡΏΝΕΙ ΤΟ ΧΆΣΜΑ ΜΕΤΑΞΎ
LAPTOPS ΚΑΙ SMARTPHONES

Το Razer Phone έκανε πρεμιέρα πριν
μερικούς μήνες, εντυπωσιάζοντας με την
οθόνη των120Hz και τις επιδόσεις του στο
gaming. Πλέον η εταιρεία θέλει να κάνει
το επόμενο βήμα με τη συσκευή και αυτό
ακούει στο όνομα, Project Linda.
Το Project Linda ανακοινώθηκε στην
έκθεση CES 2018 και πρόκειται για ένα
Razer Blade laptop, με ένα phone
dock, τοποθετημένο, εκεί που κάποιος
θα περίμενε το touchpad. Στόχος είναι
σε πρώτο στάδιο να συνεργαστεί
αποκλειστικά με το Razer Phone,
αν και η εταιρεία επισημαίνει ότι θα

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και με
άλλα smartphones. Η σύνδεση του Razer
Phone με το Project Linda έχει ορισμένα
σαφή πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα,
200GB πρόσθετου αποθηκευτικού
χώρου, πρόσθετη χωρητικότητα
μπαταρίας και δυνατότητα χρήσης του
Razer Phone σαν touchpad ή σαν δεύτερη
οθόνη. Επιπλέον, από τη στιγμή που
το Project Linda δε διαθέτει εσωτερικό
hardware, βασίζεται στην επεξεργαστική
ισχύ του τηλεφώνου, με αποτέλεσμα
να μπορείτε να τρέχετε Android και σε
μεγαλύτερη οθόνη.
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SLEEP

Ένα στρώμα
για να κοιμάστε ...έξυπνα

Η Nokia αυτή τη φορά δεν κλέβει την
παράσταση με τα κινητά της, αλλά με ένα
εκπληκτικό έξυπνο σύστημα ύπνου, το
οποίο ονομάζεται Nokia Sleep.
Η εταιρεία κατάφερε να ενσωματώσει ένα
ανεπτυγμένο αισθητήρα σε ένα ειδικά
διαμορφωμένο high-tech στρώμα, το
οποίο είναι διαρκώς συνδεδεμένο μέσω
Wi-Fi και ουσιαστικά αυτό που κάνει
είναι να παρακολουθεί τον τρόπο που
κοιμόμαστε. Συλλέγοντας πολύτιμα
δεδομένα στη συνέχεια «επικοινωνεί»
με την ειδική εφαρμογή Health Mate, η
οποία τα επεξεργάζεται και στη συνέχεια
δημιουργεί ένα είδος “sleep score”,
καταγράφοντας ουσιαστικά τους κύκλου
ύπνου που κάνει ο χρήστης του Nokia
Sleep. Εκτός όμως από τα παραπάνω,
ο εν λόγω αισθητήρας μπορεί να
παρακολουθήσει το… ροχαλητό, ενώ
παράλληλα υποστηρίζει το πρότυπο
IFTTT, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο

χρήστη του Sleep να ρυθμίσει μία σειρά
από παραμέτρους που σχετίζονται με το
έξυπνο σπίτι, όπως είναι για παράδειγμα
η ρύθμιση για τις πηγές φωτισμού ή η
επιλογή ρυθμίσεων που αφορούν στο
θερμοστάτη. Όπως έγινε γνωστό, το
Nokia Sleep πρόκειται να κυκλοφορήσει
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και θα
κοστίζει 99.95$.
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PLANET
COMPUTERS
GEMINI

Οι δημιουργοί του “θρυλικού” Psion σε
ένα προϊόν που κερδίζει τις εντυπώσεις!
Η εταιρεία Planet Computers με έδρα
το Ηνωμένο Βασίλειο έτρεξε μία πολύ
ενδιαφέρουσα καμπάνια στο IndieGogo
την περασμένη χρονιά για να μπορέσει
να λανσάρει το “PDA του 21ου αιώνα”.
Αν αυτό που βλέπετε παρακάτω σας
παραπέμπει σε παλαιότερες εποχές, είναι
γιατί οι δημιουργοί του μας είχαν κάποτε
προσφέρει το θρυλικό Psion, που κάποιοι
από εσάς σίγουρα θυμάστε.
Το Planet Computers Gemini έδωσε το
“παρών” στην έκθεση CES 2018 λοιπόν,
σε μία προσπάθεια να το προσέξει
περισσότερος κόσμος. Πρόκειται για μία
ιδιαίτερα λεπτή, clamshell πρόταση, που
διαθέτει QWERTY πληκτρολόγιο. Είναι

σχεδιασμένη για να τρέχει Android, αλλά
υπάρχει και dual-boot (Linux) επιλογή.
Η συσκευή της βρετανικής εταιρείας
διαθέτει ultra-wide touch screen 5,99
ιντσών ανάλυσης 2160x1080 pixels,
10πύρηνο επεξεργαστή της Mediatek
(Helio X27) με ARM Mali GPU, 4GB
RAM, 64GB αποθηκευτικού χώρου
επεκτάσιμου μέσω κάρτας microSD,
5MP εμπρόσθια κάμερα και μπαταρία
4.220mAh. Έχει πάχος 15,1 χιλιοστά και
βάρος 308 γραμμάρια.
Η συσκευή κέρδισε CES 2018 Innovation
Award και τιμήθηκε από πολλά γνωστά
τεχνολογικά sites σαν το “best of CES”
προϊόν της χρονιάς.
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ZANCO
				 TINY T1

Το μικρότερο κινητό τηλέφωνο στον κόσμο
H Zanco διεκδικεί τον τίτλο του
μικρότερου κινητού τηλεφώνου στον
κόσμο ανακοινώνοντας το tiny t1.
Το μικροσκοπικό t1 διαθέτει OLED οθόνη
0,49 ιντσών με ανάλυση 64x32 pixels,
αριθμητικό πληκτρολόγιο, ενώ είναι
συμβατό με κάρτες nano-SIM και μπορεί
να αποθηκεύσει έως και 300 επαφές

στον τηλεφωνικό κατάλογο, καθώς και
τις 50 πιο πρόσφατες κλήσεις και 50
μηνύματα κειμένου (με όλα αυτά, σας
γυρίζει πίσω σε άλλες εποχές).
Σύμφωνα με τη Zanco, το tiny t1 διαθέτει
32MB RAM και εσωτερικό αποθηκευτικό
χώρο 32MB, που δεν μπορεί να
επεκταθεί καθώς δεν υποστηρίζει κάρτα
microSD. Η συσκευή φορτίζει μέσω
θύρας USB και έχει βάρος μόλις 13
γραμμάρια!
Αν θέλετε ένα tiny t1, προς το παρόν,
μπορείτε να το βρείτε στο ...kickstarter,
ενώ οι παραδόσεις της λιλιπούτειας
συσκευής αναμένεται να ξεκινήσουν το
Μάιο του 2018.
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SANDISK

Το μι κ ρότε ρο

1TB USB

flash drive στον κόσμο
Laptops, smartphones και τηλεοράσεις
κλέβουν τις εντυπώσεις στη CES 2018.
Όμως, και μία πιο λιλιπούτεια συσκευή
μπορεί να συζητηθεί πολύ.
Η SanDisk ανακοίνωσε στην έκθεση
του Las Vegas το μικρότερο 1TB USB
flash drive στον κόσμο, επιτρέποντάς

να αποθηκεύσετε τεράστια ποσότητα
δεδομένων σε ένα λιλιπούτειο USB
Type-C φλασάκι. Προς το παρόν, είναι σε
prototype μορφή, όμως αναμένεται να
κυκλοφορήσει στα τέλη του 2019. Δεν
υπάρχουν πληροφορίες για το κόστος
του προϊόντος, που ωστόσο ενδέχεται να
προσεγγίζει τα 350-400 δολάρια.
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SONY BRAVIA AF8 & XF90
Η Sony Europe ανακοίνωσε την επέκταση της σειράς
τηλεοράσεων 4Κ HDR, που σχεδιάστηκε για να
προσφέρει βελτιωμένη αντίθεση, χρώμα και ευκρίνεια.
Οι σειρές AF8 και XF90 είναι οι νεότερες επιλογές για να
απολαύσετε την εκλεπτυσμένη ποιότητα εικόνας 4K HDR
χάρη στις αποκλειστικές καινοτομίες της Sony.
Το 2017, η Sony εισήγαγε μια νέα
τηλεόραση OLED 4K HDR που ανήκει στις
τηλεοράσεις BRAVIA, για να προσφέρει
μια επιλογή υψηλών απαιτήσεων, κατά την
αγορά μιας τηλεόρασης. Η BRAVIA OLED
A1 έλαβε εξαιρετικά θετικά σχόλια από
νέους κατόχους και κριτικούς, χάρη στην
πρωτοποριακή One Slate σχεδίασή της,
η οποία συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα
εικόνας με οθόνη OLED και εντυπωσιακό

ήχο που προέρχεται απευθείας από την
οθόνη μέσω της τεχνολογίας Acoustic
Surface. Τώρα, βασιζόμενη σε αυτές
τις καινοτομίες, η Sony επεκτείνει τη
σειρά BRAVIA OLED για να προσφέρει
τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών
απαιτήσεων τηλεοράσεις OLED σε
ένα ευρύτερο κοινό. Η νέα σειρά AF8
έχει «κληρονομήσει» τον μοναδικό
επεξεργαστή εικόνας Sony 4K HDR-X1

χάρη στην πρωτοποριακή φιλοσοφία One
Slate που αποφεύγει όλα τα ορατά ηχεία. Ο
νέος σχεδιασμός με την μικρή βάση επιτρέπει
στην AF8 να τοποθετηθεί οπουδήποτε.
Παράλληλα, η Sony επέκτεινε την σειρά
τηλεοράσεων LCD για να καλύψει τις
αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών για
μια ευρύτερη ποικιλία τηλεοράσεων με
μεγάλη οθόνη και υψηλών προδιαγραφών 4Κ
HDR. Η νέα σειρά XF90, εξοπλισμένη με τον
επεξεργαστή X1 Extreme, θα διατίθεται σε
μεγέθη οθόνης 75’’, 65’’, 55’’ και 49’’.

Extreme και την τεχνολογία Acoustic
Surface για να προσφέρει όχι μόνο την
υψηλή ποιότητα εικόνας, αλλά και ήχο που
καθηλώνει.
Ως τηλεόραση OLED, η σειρά AF8 παράγει
μια απίστευτα λεπτομερή εικόνα με βαθύ
μαύρο, πλούσια ρεαλιστικά χρώματα
και εξαιρετικά ευρεία γωνία θέασης. Η
τεχνογνωσία επεξεργασίας εικόνων της
Sony για πάνω από μισό αιώνα προσδίδει
τον ακριβή έλεγχο των 8 εκατομμυρίων
OLED pixel για εκπληκτική προβολή
ασύγκριτης 4K HDR εικόνας, ενώ η
τεχνολογία Acoustic Surface επιτρέπει
στον ήχο να προέρχεται από την οθόνη,
δημιουργώντας μια εμπειρία ψυχαγωγίας
προβάλλοντας απλά μια όμορφη εικόνα,

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της οθόνης,
τόσο ευκολότερο είναι να παρατηρήσετε
θόλωση, ειδικά σε σκηνές ταχείας κίνησης.
Η σειρά XF90 λύνει αυτό το ζήτημα,
χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία,
X-Motion Clarity, για να διατηρούνται οι
εικόνες γρήγορης δράσης ομαλές και
καθαρές. Η τεχνολογία X-Motion Clarity
χρησιμοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα τον
άμεσο LED αλγόριθμο από την Sony, για
την μείωση της έντασης του φωτός και την
ώθηση του οπίσθιου φωτισμού, αλλά και
συνολικά τον έλεγχο της φωτεινότητας και τη
βελτιστοποίηση της διάρκειάς της. Επομένως,
οι εικόνες είναι καθαρές και ομαλές με
ελάχιστη απώλεια φωτεινότητας.
Για να πάτε τον ήχο σε άλλο επίπεδο, ο
σχεδιασμός της σειράς XF90 ταιριάζει
απόλυτα με τη νέα, συμβατή με Dolby
Atmos, ηχόμπαρα της Sony, HT-XF9000. Ο
συνδυασμός των τηλεοράσεων της σειράς
XF90 και της μπάρας ήχου HT-XF9000,
σας προσφέρει μια πραγματική εμπειρία
κινηματογράφου στο σπίτι.
Τόσο η σειρά AF8 όσο και η σειρά XF90 θα
υποστηρίξουν το Dolby Vision, το φορμά HDR
της Dolby Laboratories, δημιουργώντας μια
ακόμα πιο συγκλονιστική, συναρπαστική
κινηματογραφική εμπειρία με εντυπωσιακά
φωτεινά σημεία, βαθύτερα σκοτεινά και
ζωντανά χρώματα.
Επιπλέον, η Sony Europe ανακοίνωσε τις
σειρές XF85 και XF80 4K HDR, οι οποίες θα
κυκλοφορήσουν επίσης το 2018.
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TP-LINK
C7
28

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΚΆΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΗ ΟΘΌΝΗ ΜΌΛΙΣ
ΣΤΑ 149 ΕΥΡΏ
Η TP-Link, ο ηγέτης στην αγορά των
ασύρματων routers για επτά συνεχόμενα
χρόνια, ανακοίνωσε το νέο smartphone
Neffos C7.
Η Neffos δημιουργήθηκε για να παρέχει
στους πελάτες της σε παγκόσμιο επίπεδο
smartphones υψηλής ποιότητας
σε προσιτές τιμές. Η αφοσίωσή της
στην τελειότητα χωρίς παραχωρήσεις
αντανακλάται από την TP-Link, η οποία
έχει ιστορία 21 ετών στην κατασκευή
αξιόπιστων προϊόντων, προσφέροντας
ταυτόχρονα ποιοτικές υπηρεσίες after
sales στους πελάτες της ανά τον κόσμο.
Το Neffos C7 είναι η απόδειξη αυτής της
αφοσίωσης στην τελειότητα. Σχεδιασμένο
με γνώμονα τις απαιτήσεις του σύγχρονου

πελάτη smartphone, το C7 διαθέτει
εργονομικό μεταλλικό σχήμα και φωτεινή
εμπρόσθια κάμερα 8-megapixel με
ζωντανά χρώματα για selfies και βίντεοκλήσεις, που προβάλλονται στη μεγάλη
οθόνη (HD ανάλυσης) του τηλεφώνου.
Μιλώντας για selfie, το C7 διαθέτει
λειτουργία καλλωπισμού (Beautify mode)
σε πραγματικό χρόνο με 10 επίπεδα που
επιτρέπει ζωντανή προεπισκόπηση πολλών
επιλογών καλλωπισμού, επιτρέποντάς
σας να τραβήξετε τις πιο όμορφες αλλά
και φυσικές φωτογραφίες με ένα κλικ.
Οι συνθήκες χαμηλού φωτισμού δεν
εμποδίζουν καθόλου τη λήψη τέλειων
selfie, χάρη στη λειτουργία φλας οθόνης.
Είναι πανεύκολο να βάλετε και τους φίλους

σας στο κάδρο, χάρη στον ευρυγώνιο φακό 86
μοιρών της μπροστινής κάμερας. Στη συνέχεια
μπορείτε να διορθώσετε και να εμπλουτίσετε
περαιτέρω τις selfies σας χάρη στο εξαιρετικό
λογισμικό της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο
της επεξεργασίας εικόνας - ArcSoft.
Για να μη χάνετε καμία σημαντική στιγμή,
το C7 διαθέτει εξελιγμένη πίσω κάμερα 13
megapixel με αυτόματη εστίαση (Auto-Focus).
Χάρη και στις δύο κάμερες, μπορείτε να
τραβήξετε καταπληκτικές φωτογραφίες και
βίντεο υπό οποιαδήποτε οπτική γωνία, ημέρα
και νύχτα.
Για πιο άνετη καθημερινή χρήση, η συσκευή
διαθέτει εξαιρετική οθόνη IPS LCD 5.5-ιντσών
για παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών
και ταινιών, παιχνίδια και πλοήγηση στα
κοινωνικά δίκτυα. Η οθόνη είναι καταπληκτική
και παραμένει ορατή ακόμη και σε συνθήκες
έντονης ηλιοφάνειας. Έτσι θα παίρνετε το
τηλέφωνο άνετα μαζί σας στη βόλτα σας ή θα
κάθεστε αναπαυτικά μαζί του στον καναπέ σας
για ν’ απολαύσετε τα αγαπημένα σας video.
Το Neffos C7 διαθέτει αισθητήρα ανάγνωσης
δακτυλικών αποτυπωμάτων (Fingerprint
Sensor) που είναι έξυπνα τοποθετημένος στο
επάνω τμήμα του πίσω μέρους για εύκολη
πρόσβαση. Προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια,
που είναι ιδανική για όσους θέλουν να κρατούν

τις πληροφορίες τους ασφαλείς από αδιάκριτα
μάτια. Ο αισθητήρας αυτός ξεκλειδώνει το
κινητό τηλέφωνο σε μόλις 0,2 δευτερόλεπτα.
Η συσκευή διαθέτει οκταπύρηνο επεξεργαστή
για να σερφάρετε άνετα, να παίζετε παιχνίδια,
να διαβάζετε τα email σας και να κάνετε
τις περισσότερες εργασίες που επιτελούν
τα smartphone. Ο επεξεργαστής είναι
συγχρονισμένος στα 1.5GHz, με αποτέλεσμα
η οθόνη αφής να αποκρίνεται άμεσα στις
εντολές σας. Μαζί με τα 2GB RAM, θα μπορεί
να διαχειριστεί ακόμη και τις πιο απαιτητικές
εφαρμογές χωρίς κανένα πρόβλημα.
Το Neffos C7 υποστηρίζει κάρτες microSD,
ώστε να μπορείτε να επεκτείνετε τον
αποθηκευτικό χώρο του έως τα 128GB.
Το Neffos C7 θα είναι διαθέσιμο στην
Ελληνική αγορά στις αρχές με προτεινόμενη
τιμή λιανικής 149€. Θα είναι διαθέσιμο σε δύο
χρώματα - Cloudy Grey & Sunrise Gold.
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XIAOMI
REDMI 5A
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ΕΠΊΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ
INFO QUEST TECHNOLOGIES

Τη διάθεση του νέου smartphone
Redmi 5A της Xiaomi στην ελληνική
αγορά, με δύο χρόνια εγγύηση
καλής λειτουργίας, πλήρη ελληνική
τεκμηρίωση, πλήρες ελληνικό
περιβάλλον και εξαιρετική σχέση
τιμής – απόδοσης ανακοίνωσε η Info
Quest Technologies.

Το Redmi 5A έχει εξαρχής κατασκευαστεί
για να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες
όλων όσοι αναζητούν από το Smartphone
τους ταχύτητα, δυνατότητες και κομψότητα,
χωρίς μεγάλες υπερβάσεις στον
προϋπολογισμό τους. Διαθέτει πανέμορφη
οθόνη 5», με πλήρη προστατευτική
επικάλυψη, παραμένοντας ταυτόχρονα

κομψό και ελαφρύ. Έχει υψηλής ανάλυσης
κάμερα 13MP με ταχύτατο focus, για
πεντακάθαρες και διαυγείς ομαδικές
φωτογραφίες ή τοπία, ενώ στο εσωτερικό
της συσκευής ο τετραπύρηνος 64-bit
επεξεργαστής Snapdragon 425 της
Qualcomm, αποτελεί ιδανική επιλογή
για καθημερινές εργασίες, αλλά και

για απαιτητικά από πλευράς γραφικών
παιχνίδια. Επιπλέον, η μεγάλης χωρητικότητας
μπαταρία των 3000mAh, σε συνδυασμό με
τη σωστή κατανομή ισχύος που προσφέρει
το λειτουργικό MIUI, εγγυάται μεγάλη
διάρκεια σε κατάσταση standby. Το Redmi
5A υποστηρίζει ταυτόχρονη χρήση διπλής
SIM, ενώ ενσωματώνει εξειδικευμένη θύρα
microSD, προσφέροντας ως και 128GB
επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου, ώστε να
καλύπτει πλήρως τις καθημερινές ανάγκες.

Το νέο smartphone τρέχει το νέο λειτουργικό
σύστημα MIUI 9 της Xiaomi, το πιο εύχρηστο
λειτουργικό σύστημα που έχει παρουσιάσει
έως σήμερα η εταιρεία. Βασισμένο
στο Android, τo MIUI αναδεικνύει τα
χαρακτηριστικά της συσκευής και κάνει την
καθημερινότητά πιο απλή και γρήγορη από
ποτέ, συνδυάζοντας έξυπνες εφαρμογές,
ασφάλεια και υψηλή αισθητική. Ταυτόχρονα,
εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς
χρόνους χρήσης της συσκευής, χάρη
στην άριστη διαχείριση ενέργειας και τη
βελτιστοποίηση των εφαρμογών που διαθέτει.
Το Redmi 5A είναι διαθέσιμο σε μαύρο, ροζ
και χρυσό χρώμα, στην προτεινόμενη λιανική
τιμή των €129.
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HP ZBook 15 G4

MOBILE WORKSTATION
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Μία πανίσχυρη επαγγελματική πρόταση
που ξεπερνά τον πήχη της κατηγορίας της

Ένας ...φορητός server,
όπως λέει και το όνομά
του. Μία πρόταση
που καλύπτει τις
επαγγελματικές
σας ανάγκες, το
HP ZBook 15 G4
Mobile Workstation είναι μία πανίσχυρη
συσκευή που δεν αφήνει σε κανένα
τομέα περιθώριο αμφισβήτησης της αξίας
της. Ενδεικτικό είναι το ότι το HP ZBook
15 G4 χρησιμοποιείται ακόμη και για τις
εργασίες των αστροναυτών στον Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό! Τι παραπάνω θέλετε
για να πειστείτε ότι πρόκειται για κορυφαία
πρόταση στον τομέα του;
Το HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation
διαθέτει οθόνη 15,6 ιντσών εχνολογίας
IPS, η οποία διαθέτει αντιθαμβωτικό
υλικό για χρήση κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα
σε διάφορες παραμετροποιήσεις, όπως
FullHD (1920x1080), 1080p με τεχνολογία
αφής ή ακόμα και UHD με ανάλυση 4K
(3840x2160) και διαχείριση χρωμάτων

DreamColor. Προαιρετικά, προσφέρεται
και δυνατότητα προσθήκης web camera
ανάλυσης 720p.
Περνώντας τον επεξεργαστή της
πρότασης της HP, ανήκει στην οικογένεια
Xeon, με βελτιστοποίηση από την Intel
για την ταχύτερη διαχείριση απαιτητικών
διαδικασιών. Εναλλακτικά, μπορείτε
να επιλέξετε κάποια από τις CPU, Core
i7 ή i5, αν τρέχετε κυρίως εφαρμογές
βελτιστοποιημένες γι’ αυτή την
αρχιτεκτονική.
Ενώ τα περισσότερα laptops έχουν όριο
16GB ή το πολύ 32GB RAM (όσον αφορά
τα gaming μοντέλα), το HP ZBook 15 G4
Mobile Workstation διαθέτει έως και 64GB
RAM. Έχετε μάλιστα τη δυνατότητα να

επιλέξετε έως και 4 modules τύπου ECC
(error correcting code) - μία τεχνολογία που
χρησιμοποιείται στους servers και μειώνει
την πιθανότητα λάθους κατά τη μεταφορά
δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, τα
συμβατά modules είναι τελευταίου τύπου
DDR4, που χρονίζονται στα 2.400 MHz
όταν είναι μέχρι 32GB και στα 2.133 MHz
όταν είναι πάνω από 32GB.
Όσον αφορά τώρα το μέσο αποθήκευσης
μπορείτε να επιλέξετε σκληρό δίσκο
5400 ή 7200 στροφών, απλό ή με
δυνατότητα hardware κρυπτογράφησης,
είτε εναλλακτικά SSD, τόσο σε μορφή
2.5 ιντσών (SATA) ή PCI express (M.2),
ενώ, όσον αφορά τη GPU, μπορείτε
να εγκαταστήσετε τις
επαγγελματικής κατηγορίας
Quadro M620, M1200 ή
M2200 της Nvidia, ενώ για
απλές «καθημερινές» desktop εργασίες,
μπορείτε να επαναπαύεστε στο λιγότερο
ενεργοβόρο, ενσωματωμένο chipset
γραφικών 630 της Intel.
Μία εξαιρετική επιλογή που έχετε είναι
ωστόσο και η εγκατάσταση της AMD
Radeon Pro WX4150, που διαθέτει 4GB
μνήμης γραφικών (VRAM) τύπου GDDR5.
Το chipset Polaris 11 που χρησιμοποιεί,
είναι κατασκευασμένο με την αρχιτεκτονική
14 νανομέτρων, που εφαρμόζεται σε
όλους τους επεξεργαστές τελευταίας
γενιάς, της αγοράς. Η δε ενεργειακή
απαίτηση της, είναι μόλις 45 watts, που
κρίνεται οικονομική για τις δυνατότητες
που προσφέρει. Εντύπωση κάνει επίσης
το γεγονός ότι επιτυγχάνει αρκετά καλές
επιδόσεις σε δημοφιλή benchmarks της
αγοράς. Στον τομέα της συνδεσιμότητας
τώρα, θα βρείτε reader για κάρτες μνήμης,
θύρες Ethernet, HDMI και VGA, 3 θύρες
USB 3.0, 2 θύρες USB-C και στερεοφωνική
υποδοχή 3.5 χιλιοστών για ηχεία,
ακουστικά ή handsfree. Υποστηρίζονται
τα Bluetooth 4.2 και WiFi 802.11ac, ενώ
διαθέσιμη είναι ακόμη και υποδοχή για
κάρτα SIM.
Θα συναντήσετε ακόμη ενσωματωμένο
στερεοφωνικό μικρόφωνο και

στερεοφωνικά ηχεία της Bang & Olufsen,
ενώ η πρόταση της HP διαθέτει ακόμη
φωτιζόμενο, αδιάβροχο πληκτρολόγιο,
αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος,
αυτόματο κλείδωμα δίσκου και υποστήριξη
Kensington Lock. Χάρη στην υποστήριξη
της τεχνολογίας Fast Charge της HP, μπορεί
να φτάσει στο 50% της μπαταρίας του σε
μόλις 30 λεπτά.
Λειτουργικό σύστημα της συσκευής είναι
τα Windows 10, με επιλογή μεταξύ Pro
ή Home έκδοσης. Αν έχετε ήδη κάποια
άδεια χρήσης ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε
άλλο λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να
προμηθευτείτε το laptop σε μειωμένο
κόστος, χωρίς λειτουργικό σύστημα (μόνο
με FreeDOS).
Eίναι, όπως διαπιστώσατε, ήδη μία
πανίσχυρη πρόταση που θα καλύψει κάτι
παραπάνω από τις επαγγελματικές σας
ανάγκες. Αν ψάχνετε κάτι αντίστοιχο,
σίγουρα αξίζει να στρέψετε το ενδιαφέρον
σας σ’ αυτό. Τo HP ZBook 15 G4 Mobile
Workstation μπορείτε να τo προμηθευτείτε
από την Cosmos Business Systems,
μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην
Ελλάδα και την Κύπρο.
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DJI
Mavic Air
Το Νέο
4Κ drone της DJI

Η DJI σκοπεύει να επιτύχει ακόμη περισσότερο στην αγορά των
drones με το νέο Mavic Air. Ανακοινώθηκε σε event στη Νέα Υόρκη και
στόχο έχει να καλύψει το κενό μεταξύ του Spark των 399 δολαρίων
και του Mavic Pro των 999 δολαρίων.
Το Mavic Air από ορισμένες
γωνίες μοιάζει στο Mavic Pro
ενώ από άλλες στο Spark, ενώ
αναδιπλώνεται με στόχο την
καλύτερη μεταφορά του.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά
του Mavic Air αυτά είναι πιο
κοντά σε εκείνα του Mavic
Pro, κάτι που αναμένεται να
ικανοποιήσει όσους θεωρούσαν
ότι το Spark δεν μπορούσε
να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες
εκείνων που το χρειάζονταν για το γύρισμα σκηνών και τη λήψη
φωτογραφιών. Συγκεκριμένα, έρχεται με αισθητήρα 1/2.3-inch με
δυνατότητα εγγραφής 4K video στα 24 ή 30 frames ανά δευτερόλεπτο
χάρη στους ευρυγώνιους φακούς 24mm f/2.8. Αναπτύσσει μέγιστη
ταχύτητα 42.5 μιλίων την ώρα και μπορεί να αντέξει σε ανέμους ως
22.5 μιλίων την ώρα. Το Mavic Air έρχεται παράλληλα με ένα ολικώς

ανασχεδιασμένο σύστημα εξαερισμού που θα
αποτρέπει την υπερθέρμανσή του, περιλαμβάνει
τεχνολογία αποφυγής εμποδίων, ενώ στη
συσκευασία θα βρείτε και ένα νέο χειριστήριο
που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Η DJI
μάλιστα υπόσχεται ενημερωμένα και σαφώς
βελτιωμένα software features. Φέρει νέα
shooting modes, συμπεριλαμβανομένης μιας
επιλογής λήψης πανοράματος 32 megapixel,
ενώ ταυτόχρονα φέρει προηγμένες τεχνικές
image processing για καλύτερη λήψη
φωτογραφιών και video από αυτόν τον κάπως
μικρό φακό. Το λογισμικό αποφυγής εμποδίων,
βασίζεται σε νέους αλγόριθμους που θα του
επιτρέψει να περάσει ευκολότερα τα εμπόδια,
παρά να σταματά απλώς μπροστά από αυτά.
Εκεί που υστερεί όμως, είναι στη διάρκεια πτήσης.
Μπορεί να παραμείνει στον αέρα μόλις για 21
λεπτά, κατά 5 περισσότερο από το Spark αλλά
κατά 6 λιγότερο από το Pro. Υπενθυμίζουμε, ότι η
DJI κατάφερε να χτίσει την ηγετική θέση της στην
αγορά, βασιζόμενη στη σημαντική εμπορική
επιτυχία της σειράς Phantom.
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AEE SELFLY
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ΜΊΑ ΘΉΚΗ SMARTPHONE ΚΑΙ
...DRONE ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗ CES 2018

Ένα καινοτόμο προϊόν στο είδος του: μία
θήκη smartphone που είναι ταυτόχρονα
και...drone. Παρουσιάστηκε στη CES 2018
και επιτρέπει στους χρήστες του να μπορούν
παντού και πάντα να τραβούν εντυπωσιακές
selfies, που δεν έχουν ξαναδεί.
Μπορείτε να τοποθετήσετε στο AEE SELFLY
smartphones με διάσταση οθόνης 4 έως
6 ίντσες. Χάρη στους ειδικούς έλικες που
ανοίγουν, η συσκευή δεν είναι φυσικά μία
απλή θήκη, αλλά, πρακτικά, ένα drone, που
μπορεί να πετάξει και να τραβήξει φωτό,

χάρη στην κάμερα ανάλυσης 1080p
(και σε περίπτωση που αναρωτηθείτε,
όχι, δεν πετάει με το smartphone
ενσωματωμένο).
Έχει δυνατότητα να πετάξει για τέσσερα
λεπτά, πριν χρειαστεί φόρτιση, ενώ
επαναφορτίζει μέσα σε 30 λεπτά και είναι
συμβατό με iOS και Android συσκευές.
Θα κυκλοφορήσει το πρώτο τρίμηνο του
2018, σε τιμή που στις ΗΠΑ θα φτάνει
τα 130 δολάρια, με δύο μπαταρίες στη
συσκευασία του.

DJI&RYZE
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ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΝ ΤΟ TELLO,
ΤΟ DRONE ΤΩΝ 99 ΔΟΛΑΡΊΩΝ!

Μία συνεργασία της DJI με την εταιρεία
Ryze μάς φέρνει ένα ιδιαίτερα οικονομικό
drone, το Tello.
Πρόκειται για ένα drone που έχει βάρος
μόλις 80 γραμμάρια και διαθέτει
ενσωματωμένη κάμερα που προσφέρει
video ανάλυσης 720p και φωτογραφίες

5MP. Μπορεί να πετάξει για έως 13
λεπτά, έχοντας εμβέλεια έως και 100
μέτρα μακριά από το χρήστη του.
Το δε κόστος του είναι άκρως οικονομικό,
σε σχέση με άλλα drones της αγοράς,
φτάνοντας μόλις τα 99 δολάρια.
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Skygofree
Εξαιρετικά προηγμένο
και ισχυρό λογισμικό
παρακολούθησης Android
συσκευών ενεργό από το 2014

Οι ερευνητές της Kaspersky Lab έχουν
αποκαλύψει ένα προηγμένο mobile
εμφύτευμα, ενεργό από το 2014 και
σχεδιασμένο για στοχευμένη ψηφιακή
παρακολούθηση, ενδεχομένως ως προϊόν
«επιθετικής ασφάλειας». Το εμφύτευμα,
το οποίο ονομάζεται Skygofree,
περιλαμβάνει λειτουργικότητα που δεν
έχει παρατηρηθεί ελεύθερη στο Διαδίκτυο
κατά το παρελθόν, όπως η εγγραφή ήχου
βάσει τοποθεσίας μέσω «μολυσμένων»
συσκευών. Το spyware εξαπλώνεται μέσω
ιστοσελίδων που μιμούνται κορυφαίους
διαχειριστές φορητών δικτύων.
Το Skygofree είναι ένα εξελιγμένο
spyware πολλαπλών σταδίων που δίνει
στους επιδρομείς πλήρη απομακρυσμένο
έλεγχο μίας «μολυσμένης» συσκευής.
Έχει υποβληθεί σε συνεχή εξέλιξη
από τότε που δημιουργήθηκε η
πρώτη έκδοση στα τέλη του 2014 και
πλέον περιλαμβάνει την ικανότητα
να παρακολουθεί τις περιβάλλουσες

συνομιλίες και τον θόρυβο όταν μια
«μολυσμένη» συσκευή εισέρχεται σε μια
συγκεκριμένη τοποθεσία - μια λειτουργία
που δεν έχουν συναντήσει κατά το
παρελθόν ελεύθερη στο Διαδίκτυο. Άλλες
προηγμένες λειτουργίες που δεν έχουν
συναντήσει ξανά περιλαμβάνουν τη
χρήση Υπηρεσιών προσβασιμότητας για
την κλοπή μηνυμάτων WhatsApp και τη
δυνατότητα σύνδεσης μίας «μολυσμένης»
συσκευής σε δίκτυα Wi-Fi που ελέγχονται
από τους εισβολείς. Το εμφύτευμα φέρει
πολλαπλά exploits για root access και είναι
επίσης σε θέση να τραβά φωτογραφίες και
βίντεο, να κατασχέσει εγγραφές κλήσεων,
SMS, γεωγραφική θέση, συμβάντα
ημερολογίου και πληροφορίες σχετικά με
τις επιχειρήσεις που είναι αποθηκευμένες
στη μνήμη της συσκευής. Ένα ειδικό
χαρακτηριστικό του επιτρέπει να
παρακάμπτει μια τεχνική εξοικονόμησης
μπαταρίας που εφαρμόζεται από έναν
κορυφαίο προμηθευτή συσκευής: το

εμφύτευμα προστίθεται στη λίστα των
«προστατευμένων εφαρμογών» έτσι ώστε να
μην απενεργοποιείται αυτόματα όταν η οθόνη
είναι απενεργοποιημένη. Οι επιτιθέμενοι
φαίνεται επίσης να ενδιαφέρονται για τους
χρήστες των Windows και οι ερευνητές
βρήκαν αρκετές πρόσφατα αναπτυγμένες
μονάδες που στοχεύουν αυτήν την
πλατφόρμα. Οι περισσότερες από τις πλαστές
σελίδες προορισμού που χρησιμοποιήθηκαν
για τη διάδοση του εμφυτεύματος
καταγράφηκαν το 2015, όταν σύμφωνα
με την τηλεμετρία της Kaspersky Lab η
εκστρατεία διανομής ήταν στην πιο ενεργή
της φάση. Η εκστρατεία είναι σε εξέλιξη και
το πιο πρόσφατο domain καταγράφηκε τον
Οκτώβριο του 2017. Τα στοιχεία δείχνουν ότι
μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πολλά θύματα,
όλα στην Ιταλία. Οι ερευνητές βρήκαν 48
διαφορετικές εντολές που μπορούν να
εφαρμοστούν από τους επιτιθέμενους,
επιτρέποντας τη μέγιστη ευελιξία χρήσης.
Για να παραμείνετε προστατευμένοι από τις
προηγμένες απειλές mobile κακόβουλου
λογισμικού, η Kaspersky Lab συνιστά
έντονα την εφαρμογή μιας αξιόπιστης λύσης
ασφάλειας που μπορεί να εντοπίσει και να

αποκλείσει τέτοιες απειλές σε τερματικά
σημεία, όπως το Kaspersky Security for
Mobile. Συνιστάται επίσης στους χρήστες να
δίνουν προσοχή όταν λαμβάνουν email από
άτομα ή οργανισμούς που δεν γνωρίζουν ή
με αιφνιδιαστικά αιτήματα ή συνημμένα και
να ελέγχουν πάντα την ακεραιότητα και την
προέλευση των ιστότοπων πριν κλικάρουν
σε links. Σε περίπτωση αμφιβολίας, καλέστε
τον πάροχο υπηρεσιών να επαληθεύσει.
Οι διαχειριστές συστημάτων, με τη σειρά
τους, συμβουλεύονται να ενεργοποιήσουν
τη λειτουργία ελέγχου εφαρμογών στις
λύσεις ασφάλειας για τις φορητές συσκευές
τους για τον έλεγχο πιθανώς επιβλαβών
προγραμμάτων που είναι ευάλωτα σε αυτήν
την επίθεση.
Η Kaspersky Lab ανιχνεύει τις εκδόσεις
Skygofree για Android ως HEUR: Trojan.
AndroidOS.Skygofree.a και HEUR: Trojan.
AndroidOS.Skygofree.b, και τα δείγματα των
Windows ως UDS: DangerousObject.Multi.
Generic.
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Steve Yegge,
πρώην εργαζόμενος
της Google:

«Είναι αλαζονική,
συντηρητική
και δεν μπορεί
να καινοτομήσει»!
Ο Steve Yegge, είναι ένας πρώην
εργαζόμενος της Google για
περισσότερο από 13 χρόνια, που επέλεξε
να τερματίσει την σταδιοδρομία του εκεί.
Αν και κάτι τέτοιο σπάνια δημιουργεί
πρωτοσέλιδα, οι τελευταίες λέξεις πριν
φύγει, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
παρουσιάζονται παρακάτω. Σύμφωνα
με τον Yegge, ο οποίος κατείχε τη θέση
του Senior Staff Software Engineer,
ένας από τους κύρους λόγους της
αποχώρησής του ήταν η μετατροπή
της εταιρείας σε μια που εστίαζε στους
ανταγωνιστές και όχι στον πελάτη, με

αποτέλεσμα το περιβάλλον πλέον να μην
αποτελεί έμπνευση για αυτόν. Ωστόσο
όμως, δεν ήταν οι μοναδικοί λόγοι της
αποχώρησής του.
Ο κύριος λόγος που έφυγα από την
Google, είναι ότι πλέον δεν μπορούν
να καινοτομήσουν. Σχεδόν την έχασαν
αυτήν την δυνατότητα. Πρώτον είναι
συντηρητικοί. Έχουν εστιάσει τόσο
στο να προστατέψουν αυτό που έχουν
αποκτήσει, που φοβούνται τη λήψη
ρίσκων και την πραγματική καινοτομία.
Δεύτερον, έχουν βυθιστεί στην πολιτική.

Τρίτον, η Google είναι αλαζονική.
Ο Yegge συνεχίζει να υποστηρίζει, ότι
η Google παραμένει από τα καλύτερα
μέρη για να εργαστεί κάποιος στη γη.
Συνεχίζει, εξηγώντας προσεκτικά πως
κάθε μεγάλη ανακοίνωση προϊόντος
εκ μέρους της τα προηγούμενα χρόνια,
αποτελεί απάντηση στην πρόοδο του
ανταγωνισμού και όχι απάντηση στο
αίτημα του καταναλωτή. Εστιάζει στη
λογική «me-too» για μεγάλο χρονικό
διάστημα, δημιουργώντας προϊόντα
-αντίγραφα. Αναφέρει ως παράδειγμα
το Google+, ως απάντηση στα Facebook,

το Google Cloud στα Amazon Web
Services, το Allo στα WhatsApp, την
Google Assistant στο Apple Siri.
Ανάλογη εντύπωση έχει και για άλλες
εταιρείες του χώρου, όπως Oracle,
Twitter, Apple, eBay, Microsoft, Adobe,
SalesForce αλλά και για όλες τις
μεγάλες εταιρείες της Silicon Valley.
Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που
σχολιάζει την Google. Και το 2011 είχε
τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας,
σε μια ανάλογη δημοσίευσή του.
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ΆΜΕΣΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΌΛΕΣ

ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΈΣ ΕΣΤΊΕΣ
Στην άμεση εγκατάσταση δικτύου ασύρματης πρόσβασης (WiFi) σε όλες τις
φοιτητικές εστίες, μέσω της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ, προχωρούν τα Υπουργεία Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, με τη συνεργασία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΕΔΕΤ) και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Ειδικά για τον σκοπό αυτό, η Γενική
Γραμματεία Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
του Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε. εξασφάλισε επιπλέον
χρηματοδότηση, ώστε το έργο να μην
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των
Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σε εκδήλωση που πραγματοποίησε ο
ΕΔΕΤ την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, παρουσιάζοντας το έργο
ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ο Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου
τόνισε: «Η παροχή δικτύου WiFi σε όλες
τις φοιτητικές εστίες είναι μια ιδιαιτέρως
σημαντική δράση που θα καλύψει τις
ανάγκες όλων των φοιτητών. Και αυτό είναι
απαραίτητο να γίνει. Όμως, το να έχουν

Internet, αλλά να μην έχουν ζεστό νερό στις
εστίες, είναι ένα νεοπλουτίστικο μοντέλο. Για
τον λόγο αυτό, βρίσκεται υπό διαμόρφωση
ένα 5ετές πλάνο με σκοπό να αλλάξει
επιτέλους η εικόνα δεκαετιών που υπάρχει
στις φοιτητικές εστίες».
Στην εκδήλωση παρόντες ήταν Πρυτάνεις
και εκπρόσωποι Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και
Ερευνητικών Κέντρων. Το έργο ΗΦΑΙΣΤΟΣ
στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών
υποδομών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και
των Ερευνητικών Κέντρων και εντάχθηκε
στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με
προϋπολογισμό 18.600.000 ευρώ.
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Η εμμονή με τις selfies
θεωρείται πλέον ..ψυχική
διαταραχή και ονομάζεται
46

SELFITIS
Πόσο «αθώο» μπορεί να είναι
ένα κόλλημα με τις selfies;

Εντάξει, σύμφωνα με το Διεθνές
Περιοδικό για την Ψυχική Υγεία και τον
Εθισμό, όχι και τόσο! Κι αυτό γιατί έχει
ταξινομήσει την εμμονή με τις selfies
ως μία ιδεοληπτική ψυχαναγκαστική
διαταραχή, μία πραγματική ψυχική
ασθένεια που μάλιστα έχει και όνομα:
«selfitis».
Το αστείο είναι ότι μόλις λίγα χρόνια πριν,
το 2014, ένα hoax είχε διαδώσει ότι η
Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (APA)
είχε αναγνωρίσει τη «selfitis» ως μία νέα
διανοητική διαταραχή. Τότε ήταν ψέμα,
τώρα είναι μία πραγματικότητα!

Η νέα έρευνα έχει συνταχθεί από τον
Janarthanan Balakrishnan του Thiagarajar
School of Management στη Madura της Ινδίας
και τον Mark D. Griffiths του Πανεπιστημίου
Nottingham Trent στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η μελέτη καθιερώνει μια Selfitis Behavior
Scale (SBS), η οποία τοποθετεί τους
ανθρώπους που τραβούν εμμονικά selfies σε
κατηγορίες, ανάλογα με τη «σοβαρότητα της
κατάστασής τους».

#selfie
225 φοιτητές από την Ινδία εξετάστηκαν και
ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες: με οριακή,
οξεία και χρόνια «σελφίτιδα»!
Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά αυτή
η μελέτη διαπίστωσε ότι το 9% των
συμμετεχόντων λάμβανε 8 selfies την ημέρα
και το 25% μοιράστηκε τρεις ή περισσότερες
από αυτές στα κοινωνικά δίκτυα. Το λες και
εμμονή!
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TOYOTA

E-PALETTE

Modular αυτόνομο και ηλεκτρικό όχημα
πολλαπλών χρήσεων, το όραμα της εταιρείας
για τις μεταφορές του μέλλοντος

Η Toyota, στο πλαίσιο της CES 2018
στο Las Vegas, παρουσίασε ένα νέο
concept όχημα που δημιούργησε και
ονομάζει E-Palette. Πρόκειται για ένα
ηλεκτρικό και αυτόνομο όχημα, το
οποίο παρουσίασε ο ίδιος ο πρόεδρος
της εταιρείας, Akio Toyoda, η καινοτομία
του οποίου έγκειται στο ότι μπορεί
να πάρει διάφορες μορφές και να
εξυπηρετήσει διαφορετικές χρήσεις.

Έτσι, μπορεί να αποτελέσει από ένα
mobile κατάστημα, υπηρεσία μεταφοράς
ή delivery μέχρι ένα όχημα έκτακτης
ανάγκης (π.χ. ασθενοφόρο), το οποίο θα
προσαρμόζεται, ανάλογα με τις ανάγκες
κάθε στιγμή (θα μπορεί να παίρνει
οποιαδήποτε μορφή είναι απαραίτητη
μέσα σε 24 ώρες).
Υπολογίζεται ότι οι πρώτες σχετικές
δοκιμές θα πραγματοποιηθούν το 2020,

με την εταιρεία να ελπίζει να μπορεί να
αποτελέσει μέρος των Ολυμπιακών και
Παραολυμπιακών αγώνων του Τόκιο.
Η Toyota, μάλιστα, έχει ως στόχο
να δημιουργήσει ένα ολόκληρο
οικοσύστημα πίσω από το E-Palette σε
συνεργασία με εταιρείες όπως οι Pizza
Hut, Uber, Mazda, Amazon και DiDi.
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NISSAN

BRAIN-TO-VEHICLE
Η τεχνολογία που έρχεται να
επαναπροσδιορίσει το μέλλον της οδήγησης

Η Nissan παρουσίασε μια έρευνα που
θα δώσει τη δυνατότητα στα οχήματα να
ερμηνεύουν σήματα από τον εγκέφαλο
του οδηγού, επαναπροσδιορίζοντας
τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι
αλληλεπιδρούν με τα αυτοκίνητά τους.
Η τεχνολογία Brain-to-Vehicle (ή
αλλιώς B2V) της Nissan υπόσχεται να
επιταχύνει τους χρόνους αντίδρασης
των οδηγών, “διαμορφώνοντας”
αυτοκίνητα που θα προσαρμόζονται
συνεχώς, με τρόπο που θα κάνει την
οδήγηση ακόμα πιο απολαυστική.
Το B2V είναι η τελευταία εξέλιξη
του Nissan Intelligent Mobility,
του οράματος της εταιρείας για τον
μετασχηματισμό του τρόπου με τον
οποίο τα αυτοκίνητα οδηγούνται,
τροφοδοτούνται και ενσωματώνονται
στην κοινωνία.

Αυτή η ανακάλυψη από τη Nissan
είναι το αποτέλεσμα έρευνας που
βασίζεται στην χρήση της τεχνολογίας
αποκωδικοποίησης του εγκεφάλου,
προκειμένου να προβλέψει τις ενέργειες
του οδηγού και να ανιχνεύσει τυχόν
“οχλήσεις”.
Πρόβλεψη: “Συλλαμβάνοντας”
σημάδια που δείχνουν ότι ο εγκέφαλος
του οδηγού πρόκειται να εκτελέσει
μια κίνηση, όπως για παράδειγμα να
στρίψει το τιμόνι ή να πατήσει το πεντάλ
του γκαζιού, οι τεχνολογίες υποστήριξης
του οδηγού μπορούν να κάνουν τις
κινήσεις πιο γρήγορα από ότι ξέραμε.
Αυτό μπορεί να βελτιώσει τους χρόνους
αντίδρασης και συνεπώς την οδήγηση.
Ανίχνευση: Με την ανίχνευση και την
αξιολόγηση της “όχλησης” του οδηγού,
η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει
το στυλ οδήγησης, όταν βρίσκεται σε
αυτόνομη λειτουργία.
Άλλες πιθανές χρήσεις της τεχνολογίας
περιλαμβάνουν την προσαρμογή
του εσωτερικού περιβάλλοντος
του οχήματος, δήλωσε ο Δρ. Lucian
Gheorghe, ανώτερος ερευνητής
καινοτομίας στο ερευνητικό κέντρο της
Nissan στην Ιαπωνία, ο οποίος διεξάγει
την έρευνα B2V. Για παράδειγμα, η
τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιήσει
την επαυξημένη πραγματικότητα για
να ρυθμίσει τι βλέπει ο οδηγός και να
δημιουργήσει ένα πιο χαλαρωτικό
περιβάλλον.
Η τεχνολογία B2V της Nissan είναι το
πρώτο σύστημα στον κόσμο αυτού
του είδους. Ο οδηγός φοράει μια
συσκευή που μετρά τη δραστηριότητα
του εγκεφαλικού κύματος, η οποία
στη συνέχεια αναλύεται από αυτόνομα
συστήματα. Με την πρόβλεψη της
προτιθέμενης κίνησης, τα συστήματα
μπορούν να λάβουν δράση -όπως
στρίβοντας το τιμόνι ή επιβραδύνοντας
το αυτοκίνητο- 0,2 με 0,5 δευτερόλεπτα
γρηγορότερα από τον οδηγό, ενώ η
λειτουργία τους παραμένει σε μεγάλο
βαθμό ανεπαίσθητη.
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ΉΡΘΕ
ΤΟ ΚΡΕΜΜΎΔΙ
ΠΟΥ ΔΕΝ
ΠΡΟΚΑΛΕΊ
ΔΆΚΡΥΑ!
Ένας από τους μεγαλύτερους «εφιάλτες
στην κουζίνα». Το κλάμα που προκαλεί
το καθάρισμα του κρεμμυδιού. Η
επιστήμη όμως φαίνεται ότι σας σκέφτεται
και τώρα λύνει αυτό το πρόβλημα. Πώς;
Δημιουργώντας ένα νέο κρεμμύδι, το
οποίο δεν προκαλεί δάκρυα!
Ονομάζεται «Sunion» (και όχι ...onion)
και πρόκειται ουσιαστικά για ένα
νέο... λαχανικό, αποτέλεσμα ενός

προγράμματος cross-breeding
(σταυρογονιμοποίησης) σε αγροκτήματα
στη Νεβάδα και την Ουάσιγκτον, που
είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του ‘80
ακόμη. Θεωρείται ένα γλυκό -ήπιο
γευστικά- κρεμμύδι που δεν αφήνει
εκείνη την έντονη, πικάντικη επίγευση του
«κλασικού», αλλά το βασικό είναι ότι δε
σας προκαλεί δάκρυα όταν το ψιλοκόβετε.
Όταν κόβετε ένα «κλασικό» κρεμμύδι,
απελευθερώνει μια πτητική οργανική

ένωση (συνθάση του δακρυγόνου
παράγοντα) που, όταν φτάνει στα
μάτια σας, παράγει δάκρυα.
Μάλιστα, όσο περνάει ο καιρός
και παλιώνουν τα κρεμμύδια,
τόσο το πρόβλημα γίνεται πιο
έντονο. Στα «Sunions», από την
άλλη πλευρά, τα επίπεδα της
ενοχλητικής πτητικής ένωσης
πέφτουν όσο περνάει ο καιρός,
έως ότου να μην έχουν καμία
επίπτωση στα μάτια σας.
Όσοι τα έχουν δοκιμάσει, φαίνεται
να επιβεβαιώνουν αυτούς τους
ισχυρισμούς. Οι πρώτες παρτίδες των
«νέων» αυτών κρεμμυδιών κυκλοφόρησαν
το Δεκέμβριο αποκλειστικά στην
Ουάσινγκτον και στη Νεβάδα και, που ξέρετε,
ίσως σύντομα τα δούμε και κοντά μας.

PAINLESS
ONION CUTTING:
NO MORE TEARS
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ΣΆΛΟΣ!
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Η ...FITNESS APP
STRAVA ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΕΙ
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΓΙΑ
ΜΥΣΤΙΚΈΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΈΣ
ΒΆΣΕΙΣ!

ΣΆΛΟΣ!
TARGET
LOCATED
Τα location data σε εφαρμογές fitness
πολλές φορές μας βοηθούν στις διαδρομές
μας, υπάρχει όμως ένα ρίσκο, ένας κίνδυνος
ασφάλειας. Μπορεί να αποκαλύψουν
λεπτομέρειες για σημεία που δεν πρέπει
να γίνουν γνωστά, όπως για ...μυστικές
στρατιωτικές βάσεις.
Ο αναλυτής του UCA, Nathan Ruser,
αποκάλυψε ότι ο activity map, που
έδωσε πριν λίγο καιρό στη δημοσιότητα η
εφαρμογή Strava, περιλαμβάνει διαδρομές
στρατιωτών και πρακτόρων σε μυστικές
τοποθεσίες συμπεριλαμβανομένων
αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε
Αφγανιστάν και Συρία, της αεροπορικής
βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου Mount
Pleasant στις Νήσους Φώκλαντ, αλλά και
μίας βάσης της CIA στη Σομαλία, ακόμη και
της Area 51. Οι χάρτες έχουν εκθέσει ακόμη
και ρωσικές βάσεις.
Παρόλο που πολλές απ’ αυτές τις
τοποθεσίες είναι ήδη γνωστές, οι χάρτες

ίσως γνωστοποιούν πληροφορίες που
κυβερνήσεις μπορεί να μη θέλουν να
δημοσιοποιηθούν, όπως η πιθανή θέση
κατοικιών και τα πιο συχνά διακινούμενα
μονοπάτια. Στο Αφγανιστάν, τα δεδομένα
δραστηριότητας εκτείνονται πέρα από τις
βάσεις και δείχνουν ακόμη και περιπολίες ή
διαδρομές για προμήθειες.
Η εφαρμογή Strava έχει ήδη διευκρινίσει
ότι δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της
να απενεργοποιήσουν την κοινή χρήση
τοποθεσίας σημειώνοντας ότι οι χάρτες που
έδωσε στη δημοσιότητα δεν περιλαμβάνουν
private δραστηριότητες ή περιοχές που
θεωρούνται ιδιωτικές.
Από το app δε θα μπορούσαν να φανταστούν
ότι κάποιοι σε σημεία που θεωρούνται
μυστικά δε θα είχαν προσέξει τις ρυθμίσεις
ιδιωτικότητας. Ίσως σ’ αυτό το κομμάτι πρέπει
να υπάρξει εκπαίδευση στους στρατιώτες για
το ότι πρέπει να προσέχουν τι κοινοποιούν
online και τι δικαιώματα δίνουν στις
εφαρμογές που χρησιμοποιούν.
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Η ΤΕΡΆΣΤΙΑ ΑΛΛΑΓΉ
ΠΟΥ ΈΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ
NEWS FEED ΤΟΥ
FACEBOOK!
Νέα -πραγματικά σημαντική- αλλαγή
έρχεται στο News Feed σας στο
Facebook, καθώς, πλέον, θα εμφανίζει
περισσότερο περιεχόμενο το οποίο
προέρχεται από τους φίλους και την
οικογένειά σας και λιγότερο από sites και
ενημερωτικές σελίδες.
Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με το Facebook,
έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει
τους χρήστες να αλληλεπιδρούν
περισσότερο με αυτά που βλέπουν στο
δημοφιλές social network. Το σκεπτικό
είναι ότι, πιθανότατα, έχετε περισσότερες
πιθανότητες να σχολιάσετε και να

συζητήσετε μια ανάρτηση την οποία έχει
μοιραστεί ένα μέλος της οικογένειας σας
ή κάποιος από την παρέα σας, παρά μία
την οποία μοιράζεται μια επιχείρηση που
ακολουθείτε.
«Έχουμε λάβει feedback από την κοινότητά
μας ότι δημόσιο περιεχόμενο -αναρτήσεις
από επιχειρήσεις, brands και μέσα μαζικής
ενημέρωσης-»βγάζουν από το κάδρο»
προσωπικές αναφορές που μας οδηγούν
στο να συνδεθούμε περισσότερο μεταξύ
μας», εξηγεί ο CEO του Facebook, Mark
Zuckerberg, σε δημοσίευση.

Το Facebook έχει πραγματοποιήσει
σχετικές έρευνες που δείχνουν ότι ο
κόσμος προτιμά τις δημοσιεύσεις από
φίλους και οικογένεια, έτσι φαίνεται
πως είναι διατεθειμένο να χάσει
βραχυπρόθεσμα χρόνο χρήσης, ώστε να
έχει μακροπρόθεσμα ικανοποιημένους
χρήστες.

Στη συνέχεια, προσθέτει κάτι που αποτελεί
πραγματικά έκπληξη: αναμένει ότι αυτή
η αλλαγή στο Facebook θα έχει ως
αποτέλεσμα οι χρήστες του να ξοδεύουν
λιγότερο χρόνο στην υπηρεσία.

«Τώρα, θέλω να είμαι σαφής: κάνοντας
αυτές τις αλλαγές, περιμένω ότι ο χρόνος
που ξοδεύουν οι χρήστες στο Facebook
θα μειωθεί», σημειώνει. «Αλλά αναμένω
επίσης ότι ο χρόνος που ξοδεύετε στο
Facebook θα είναι πιο πολύτιμος.»
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ΑΥΤΆ ΉΤΑΝ
ΤΑ ΧΕΙΡΌΤΕΡΑ
PASSWORDS
ΤΟΥ 2017
Πώς επιλέγουμε σωστούς
κωδικούς πρόσβασης
Πολλοί χρήστες εξακολουθούν ακόμη και σήμερα
να χρησιμοποιούν ακατάλληλα passwords για την
πρόσβαση στους λογαριασμούς τους στο Διαδίκτυο.
Αυτό αποδεικνύει λίστα που δόθηκε
πρόσφατα στη δημοσιότητα από
τη SplashData και περιλαμβάνει
τους χειρότερους, από πλευράς
ασφάλειας, κωδικούς πρόσβασης που
χρησιμοποιήθηκαν το 2017. Τα στοιχεία
βασίστηκαν σε έρευνα περισσότερων από
πέντε εκατομμυρίων κωδικών πρόσβασης
από λογαριασμούς χρηστών, που έπεσαν
θύματα κυβερνοεγκληματιών. Στις πρώτες
30 θέσεις της λίστας συγκαταλέγονται
κωδικοί όπως 123456, password,
12345678, qwerty, football, iloveyou,
admin, welcome, login, abc123,

starwars, master, hello, 654321,
harley κ.ά. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί
πρόσβασης είναι πολύ απλοί και εύκολα
μπορεί να τους μαντέψει ένας επίδοξος
χάκερ. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνονται
μαζί με άλλα δημοφιλή password στις
βάσεις δεδομένων που διατηρούν οι
κυβερνοεγκληματίες για passwordcracking. Τα καλά νέα είναι ότι οι κωδικοί
πρόσβασης μπορούν να είναι ασφαλείς
και, με τα σωστά βήματα, μπορούν εύκολα
να δημιουργηθούν ισχυρά password.
Καταρχάς, με μία αξιόπιστη εφαρμογή
password manager, κάθε χρήστης μπορεί

να έχει στη διάθεσή του ένα πρόγραμμα
που όχι μόνο αποθηκεύει τους κωδικούς
πρόσβασης, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να
δημιουργεί πολύπλοκα password. Από την
πλευρά τους, οι ιστότοποι επίσης θα πρέπει να
θωρακιστούν καλύτερα ώστε να εξασφαλίζουν
την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών.
Παράλληλα, θα πρέπει να είναι πιο αυστηροί
στην επιλογή των κωδικών που εισάγουν
οι χρήστες, απορρίπτοντας password που
χρησιμοποιούνται συχνά ή έχουν εκτεθεί σε
παραβιάσεις δεδομένων, ή τουλάχιστον να
προειδοποιούν τους χρήστες όταν πρόκειται
για ένα πιθανώς μη ασφαλές κωδικό

πρόσβασης. Τέλος, η πιστοποίηση διπλού
παράγοντα (2FA) μπορεί να αποδειχθεί
σωτήρια, καθώς είναι πολύ ασφαλέστερη
από τους κωδικούς πρόσβασης. Κατά την
πιστοποίηση διπλού παράγοντα απαιτείται ένας
επιπλέον τυχαίος κωδικός ή ένα μήνυμα SMS
παράλληλα με τον κωδικό πρόσβασης, οπότε
ακόμη και αν ένα password πέσει σε λάθος
χέρια, δεν μπορεί εύκολα να παραβιαστεί
ένας λογαριασμός. Twitter, Google, LinkedIn
και Dropbox, καθώς και πολλές άλλες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρουν πλέον
την πιστοποίηση διπλού παράγοντα, ως
προαιρετικό, πρόσθετο μέτρο ασφάλειας.
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LARA CROFT

ΠΛΈΟΝ Η ALICIA VIKANDER!
Η Λάρα Κροφτ είναι η ατίθαση κόρη
ενός εκκεντρικού εξερευνητή, ο οποίος
εξαφανίστηκε, όταν εκείνη ήταν ακόμα
στην εφηβεία. Στα 21 της πια, χωρίς κάποιο
ουσιαστικό νόημα ή σκοπό στη ζωή της, η
Λάρα περνάει τις μέρες της διασχίζοντας
τους δρόμους του Ανατολικού Λονδίνου με
το ποδήλατο της, ως ταχυμεταφορέας. Το
νοίκι βγαίνει με δυσκολία, όπως άλλωστε
και τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο, τα
οποία συνήθως δεν παρακολουθεί.
Αποφασισμένη να χαράξει τη δική της
πορεία, αρνείται τα σκήπτρα της παγκόσμιας
αυτοκρατορίας του πατέρας της με το ίδιο
πάθος που αρνείται να αποδεχθεί τον
θάνατό του. Θέλοντας να αντιμετωπίσει
τα γεγονότα και να προχωρήσει στη ζωή

της, επτά χρόνια μετά την εξαφάνιση του, η
Λάρα θα προσπαθήσει να λύσει το μυστήριο
που περιβάλλει το θάνατό του. Πηγαίνοντας
ενάντια στην τελευταία του επιθυμία,
αφήνει ό,τι ήξερε πίσω της και ξεκινάει
για τον τελευταίο γνωστό προορισμό του
πατέρα της: έναν τύμβο σε ένα μυθικό
νησί που μπορεί να βρίσκεται στα ανοιχτά
της Ιαπωνίας. Η αποστολή της όμως, δεν
θα είναι εύκολη. Και μόνο η μετάβαση
στο νησί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Το
διακύβευμα για την Λάρα είναι τεράστιο,
καθώς– ενάντια σε κάθε πιθανότητα και με
μοναδικό όπλο το πολυμήχανο μυαλό της,
την τυφλή πίστη της και το ατίθασο πνεύμα
της– θα πρέπει να μάθει να ξεπερνά τα όριά
της, ταξιδεύοντας προς το άγνωστο. Αν

Η ταινία «Tomb Raider»
θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες
στις 15 Μαρτίου 2018 σε 2D και 3D από την Tanweer.

καταφέρει να επιζήσει της επικίνδυνης αυτής
περιπέτειας, τότε ίσως ανοιχτεί μπροστά της
μια νέα ζωή, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του
tomb raider.
Η ταινία «Tomb Raider» είναι η ιστορία που
θα μας γνωρίσει μια νεαρή και αποφασιστική
Λάρα Κροφτ, λίγο πριν γίνει μια παγκόσμια
ηρωίδα. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η
βραβευμένη με Όσκαρ Αλίσια Βικάντερ
(«Ex Machina», «The Danish Girl») στον
πρωταγωνιστικό ρόλο, υπό τις σκηνοθετικές
οδηγίες του Ρορ Ούθαγκ («The Wave»), και
σε παραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ
Γκράχαμ Κινγκ («The Departed»). Η έναρξη
των γυρισμάτων της ταινίας συνέπεσε με
την 20ή επέτειο από την κυκλοφορία του
δημοφιλούς videogame από τις Square

Enix, Crystal Dynamics και Eidos Montreal.
Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν οι Ντόμινικ
Γουέστ («Money Monster», «300»),
Γουόλτον Γκόγκινς («The Hateful Eight»,
«Django Unchained») και Ντάνιελ Γου («Into
the Badlands» του AMC). Τα γυρίσματα
της ταινίας γίνονται στη Νότια Αφρική και
το Ηνωμένο Βασίλειο, σε σενάριο της
Τζενίβα Ρόμπερτσον-Ντουόρετ. Η διεύθυνση
φωτογραφίας του «Tomb Raider» είναι του
Τζορτζ Ρίτσμοντ («Mission: Impossible –
Rogue Nation»), η καλλιτεχνική διεύθυνση
του Γκάρι Φρίμαν («Maleficent»), το μοντάζ
του Στιούαρτ Μπερντ («Skyfall», «Gorillas in
the Mist») και τα κοστούμια του Τιμ Γουόνσικ
(«Guardians of the Galaxy», «Captain America:
The Winter Soldier»).
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ORIGIN
Dan Brown

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ο καθηγητής Ρόμπερτ Λάγκτον, που μας πρωτοσυστήθηκε από το Dan Brown στο βιβλίο
ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ, ειδικός στην
ερμηνεία των συμβόλων και ένας από τους πιο
ολοκληρωμένους λογοτεχνικούς χαρακτήρες
των τελευταίων ετών, επιστρέφει με το πιο
ευφάνταστο και ευφυές μυθιστόρημά του μέχρι
σήμερα, το ORIGIN.

Το βιβλίο τοποθετείται ολοκληρωτικά
στην Ισπανία.
Μπιλμπάο, Ισπανία
Ο Ρόμπερτ Λάνγκτον, καθηγητής συμβολολογίας και θρησκευτικής εικονολογίας στο
Χάρβαρντ, επισκέπτεται το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ για να παραστεί στην ανακοίνωση μιας
σημαντικής ανακάλυψης που πρόκειται να
αλλάξει για πάντα το πρόσωπο της επιστήμης.
Οικοδεσπότης είναι ο Έντμοντ Κιρς, ένας σαραντάρης δισεκατομμυριούχος μελλοντολόγος, με
καταπληκτικές, υψηλής τεχνολογίας εφευρέσεις
και προκλητικές προβλέψεις που τον έχουν κάνει παγκοσμίως διάσημο. Ο Κιρς, που ήταν ένας
από τους πρώτους μαθητές του Λάνγκτον στο
Χάρβαρντ πριν από είκοσι χρόνια, πρόκειται να
αποκαλύψει ένα εκπληκτικό επίτευγμα που θα
δώσει απαντήσεις σε δύο από τα πιο θεμελιώδη
ερωτήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Όμως η
βραδιά σύντομα εξελίσσεται στο απόλυτο χάος,
η ανακάλυψη του Κιρς κινδυνεύει να χαθεί για
πάντα και ο Λάνγκτον αναγκάζεται να δραπετεύσει από το Μπιλμπάο μαζί με την Άμπρα Βιδάλ,
την όμορφη διευθύντρια του μουσείου, και να
καταφύγουν στη Βαρκελώνη σε μια προσπάθεια
να εντοπίσουν τον κρυφό κωδικό πρόσβασης
που θα ξεκλειδώσει το μυστικό του Κιρς. Μέσα
από σκοτεινούς διαδρόμους κρυφής ιστορίας
και ακραίας θρησκείας, ακολουθώντας ίχνη της
σύγχρονης τέχνης αλλά και αινιγματικά σύμβο-

λα, ο Λάνγκτον και η Βιδάλ πρέπει να ξεφύγουν
από έναν βασανισμένο διώκτη, που φαίνεται
πως διαθέτει ισχυρούς συμμάχους στα ίδια τα
Βασιλικά Ανάκτορα της Ισπανίας και ο οποίος δε
θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα, προκειμένου
να κάνει τον Κιρς να σιωπήσει.
Όπως συνέβη με το Παρίσι στον KΩΔΙΚΑ DA
VINCI, με τη Ρώμη στους ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΑΙΜΟΝΕΣ και με τη Φλωρεντία στο INFERNO,
οι τοποθεσίες στα μυθιστορήματα αποτελούν στοιχείο-κλειδί της πλοκής. Όταν ο συγγραφέας ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στο βιβλίο, ήταν απόλυτα
βέβαιος για την επιλογή της τοποθεσίας. «Πάντα
θεωρούσα την Ισπανία μια χώρα γοητευτικά παράδοξη – πλούσια σε αρχαία παράδοση και ιστορία
και παρόλα αυτά να δίνει το στίγμα του μέλλοντος
με τεχνολογία αιχμής και επιστήμη. Για το λόγο
αυτό, όταν ξεκίνησα να γράφω το μυθιστόρημα
που είναι μια μίξη του πολύ παλιού και του πολύ
μοντέρνου, γνώριζα πως αποτελούσε τη μοναδική
επιλογή σκηνικού. Έγραψα το ORIGIN με μεγάλο
ενθουσιασμό και αγάπη για την Ισπανία, ένα
μυθιστόρημα που εξυμνεί τις πλούσιες παραδόσεις
και την ιστορία της ταυτόχρονα με τη γενναία και
άσβεστη ελπίδα για το μέλλον.»

CLARE MACKINTOSH

Σ' άφησα
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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Ήταν ένα τραγικό ατύχημα. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Δεν θα μπορούσε να το αποτρέψει. Ή μήπως θα μπορούσε; Σε κλάσματα του
δευτερολέπτου ο κόσμος της Τζένα Γκρέι βυθίζεται στον εφιάλτη.
Η μόνη της ελπίδα να βγει από αυτόν είναι να αφήσει τα πάντα πίσω
της και να κάνει μια καινούργια αρχή. Θα εγκατασταθεί σε ένα
απομονωμένο αγρόκτημα στην ακτή της Ουαλίας αλλά οι φόβοι, η
θλίψη και οι αναμνήσεις της από εκείνη τη βάναυση νοεμβριάτικη
νύχτα που της άλλαξε τη ζωή θα τη στοιχειώνουν.

ALAN GRATZ

Πρόσφυγας
Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο Γιόζεφ είναι ένα Εβραιόπουλο που ζει στη ναζιστική Γερμανία, τη
δεκαετία του 1930. Με τον φόβο των στρατοπέδων συγκέντρωσης να
παραμονεύει, αυτός και η οικογένειά του επιβιβάζονται σε ένα πλοίο
που θα τους μεταφέρει στην άλλη άκρη του κόσμου…Η Ιζαμπέλ είναι
ένα κορίτσι από την Κούβα, το 1994. Λόγω των εξεγέρσεων και των
αναταραχών που πλήττουν τη χώρα της, αυτή και η οικογένειά της
φεύγουν με μια αυτοσχέδια βάρκα ελπίζοντας να βρουν ασφάλεια
και μια καλύτερη ζωή στην Αμερική… Ο Μαχμούντ είναι ένα αγόρι
από τη Συρία, Με την πατρίδα του διαλυμένη από τη βία, αυτός και η
οικογένειά του ξεκινούν ένα μακρύ ταξίδι προς την Ευρώπη…

DAVID GIBBINS

Ιερά Εξέταση
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
258 μ.Χ.
Καθώς το αίμα των χριστιανών μαρτύρων ρέει μέσα στις ρωμαϊκές
εκατόμβες και οι διωγμοί εναντίον τους γίνονται όλο και πιο σκληροί,
ο πάπας Σίξτος δίνει κρυφά το πολυτιμότερο κειμήλιο σε έναν αφοσιωμένο πιστό.1684. Ο Σάμιουελ Πιπς επιβλέπει την εκκένωση της
αγγλικής αποικίας στην Ταγγέρη, με ορατή την απειλή των Μαυριτανών
πειρατών. Ταυτόχρονα αναζητεί ανεπίσημα τον ανεκτίμητο θησαυρό
που εμφανίζεται ξανά, μέσα από τις ρωγμές της ιστορίας, ύστερα από
χίλια και πλέον χρόνια.

KIMBERLY BRUBAKER BRADLEY

Ο Πόλεμος που έσωσε τη Ζωή μου
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Το βιβλίο αφηγείται τη συγκινητική ιστορία ενός γενναίου κοριτσιού την
περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η δεκάχρονη Έιντα, ξεπερνώντας τις
κακουχίες της καθημερινής της ζωής, δραπετεύει με τον αδερφό της στη
βρετανική επαρχία. Εκεί ξεκινάει μια νέα ζωή μαθαίνοντας το αυτονόητο: πως
έχει ίσα δικαιώματα με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας της. Παράλληλα, τα δύο
αδέρφια αναπτύσσουν μια δυνατή σχέση με τη Σούζαν Σμιθ, τη γυναίκα που
τα παίρνει υπό την προστασία της. Θα αποδειχτεί άραγε ο δεσμός τους αρκετά
ισχυρός ώστε να τους κρατήσει ενωμένους, παρά τον πόλεμο και τις συνθήκες
που απειλούν να τους χωρίσουν;

DAN BROWN

Ψηφιακό Οχυρό
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Όταν ο ανίκητος υπολογιστής της NSA (Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας) των ΗΠΑ,
που μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα πάντα, αδυνατεί να σπάσει έναν μυστηριώδη κωδικό, η Σούζαν Φλέτσερ, η ιδιοφυής και όμορφη αποκρυπτογράφος της
υπηρεσίας, καλείται να αναλάβει την υπόθεση. Αυτό που ανακαλύπτει τρομάζει
τους έχοντες την εξουσία. Η NSA είναι σε ομηρία… όχι από όπλα ή βόμβες
αλλά από έναν κωδικό τόσο περίπλοκο που θα μπορούσε να την καταστρέψει.
Εγκλωβισμένη σε μια καταιγίδα από μυστικά και ψέματα, η Φλέτσερ αγωνίζεται
να σώσει την υπηρεσία. Προδομένη από τους πάντες, παλεύει όχι μόνο για την
πατρίδα της αλλά και για την ίδια της τη ζωή.

ΤΖΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

Η Αντίπερα Όχθη
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
Το μυθιστόρημα Η Αντίπερα Όχθη πραγματεύεται μια ιστορία που εκτυλίσσεται
στη διάρκεια της κατάληψης της μεγαλονήσου Κρήτης από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής. Πρωταγωνίστρια, η δεκαεφτάχρονη Αρετούσα, που η ζωή της
σημαδεύεται από ένα τραγικό γεγονός που αλλάζει εντελώς την ψυχοσύνθεσή
της. Χρόνια μετά, η τύχη θα παίξει το δικό της παιχνίδι. Η κόρη της Αρετούσας
και ο γιος του χειρότερου εχθρού της ερωτεύονται παράφορα. Η ρητή, όμως,
απαγόρευση της Αρετούσας στον γάμο τους έρχεται να αμαυρώσει την ευτυχία
τους. Οι δυο ερωτευμένοι οδηγούνται σε αδιέξοδο. Θα μπορέσουν άραγε να
ξεπεράσουν τα ανυπέρβλητα εμπόδια που τους κατατρέχουν;
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2018
be rich

my new year
resolution

travel the world

GET
Creative has always been about creating products that
deliver that something special, that something extra.
WITH CREATIVE YOU CAN ALWAYS EXPECT MORE.

