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EDITORIAL
Σαφείς τάσεις με πολλά «ερωτηματικά»…

c.nostis@smartpress.gr

Η Βαρκελώνη… πριν την ώρα της!
Μετά από χρόνια οι ιστορικοί του μέλλοντος (τα σχετικά άρθρα της
Wikipedia δηλαδή) θα σταθούν στις μεγάλες αλλαγές της δεκαετίας
που διανύουμε η οποία οδεύει προς το τέλος της. Ας δούμε όμως
τι μας έφερε: Τα πρώτα 5G δίκτυα, τη γιγάντωση της κατανάλωσης
data, την ανάδειξη του smartphone ως απαραίτητου εργαλείου για
κάθε χρήστη, την κυριαρχία της Κίνας απέναντι στις «παραδοσιακές»
δυνάμεις της αγοράς, την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων, τα
big data, την τεχνητή νοημοσύνη κ.ά. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε τον
Ιανουάριο της νέας χρονιάς και τι «διαφαίνεται» για το υπόλοιπο
2019. Κατ’ αρχάς σε επίπεδο συσκευών, μια σημαντική αλλαγή
στο καλεντάρι είναι ο ορισμός του Unpacked event της Samsung
στις 20 Φεβρουαρίου, ταυτόχρονα σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Ήταν μία
κίνηση ματ η οποία καθορίζει εν πολλοίς, το τι θα γίνει φέτος. Είναι
ξεκάθαρο πως οι Κορεάτες ήθελαν σε σχέση με άλλες χρονιές που το
λανσάρισμα της ναυαρχίδας ήταν κυρίως συνδεδεμένο με το MWC να
προηγηθούν σε σχέση με τους υπόλοιπους κατασκευαστές (και κυρίως
απέναντι στη Huawei), λανσάροντας το Galaxy S10 λίγο νωρίτερα
και αν αληθεύουν οι πληροφορίες να γίνει άμεση κυκλοφορία στα
καταστήματα. Έτσι, πετυχαίνουν με ένα σμπάρο δύο… τρυγόνια.
Πρώτον, η ναυαρχίδα τους θα παίζει «μπάλα» μόνη της για αρκετό
καιρό, χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό. Δεύτερον, θα απέχει χρονικά
από το επόμενο Note (10), ώστε να μην υπάρχει μεγάλο overlap μεταξύ
τους και να μη δημιουργείται σύγχυση στις τάξεις των χρηστών και τρίτο
«στριμώχνουν» χρονικά τον βασικό ανταγωνιστή τους σε σχέση με το
επόμενο μεγάλο του λανσάρισμα. Κινήσεις στη σκακιέρα της αγοράς
που μπορεί να σημαίνουν πολλά εκατομμύρια για τους παροικούντες
την Ιερουσαλήμ. Να τονίσουμε, πάντως, πως το MWC της Βαρκελώνης
ξεκινά στις 25 Φεβρουαρίου (πρακτικά στις 23 μαζί με τα “pre-events”
των κατασκευαστών), ελάχιστες μέρες μετά το Unpacked. Η Samsung
συνεχίζει να «απέχει» -ως προς το λανσάρισμα- από τις μεγάλες
εκθέσεις τεχνολογίας (MWC, IFA κ.λπ.) και απ’ ό,τι φαίνεται αυτό δεν
πρόκειται να αλλάξει σύντομα. Τώρα κατά πόσο «αποδυναμώνεται»

μια τέτοια έκθεση από μία τέτοια κίνηση; Όχι ιδιαίτερα θα λέγαμε
αφ’ ενός μεν γιατί το S10 θα βρίσκεται στο περίπτερο της Samsung
στη Βαρκελώνη -οπότε θα αποτελέσει πόλο έλξης και θα δώσει
πόντους- και αφετέρου διότι με τα pre event καταντήσαμε να μη γίνεται
ουσιαστικά κανένα λανσάρισμα τις ημερομηνίες του MWC. Last but
not least, αξίζει να σημειωθεί ότι με τα χρήματα που θα ξοδέψει ένας
κατασκευαστής για να κάνει ένα pre-event στη Βαρκελώνη μπορεί να
κάνει ένα διπλάσιο σε μέγεθος event, τέσσερις μέρες νωρίτερα.
Από εκεί και πέρα, η Sony δείχνει να «τελειώνει» τη σειρά Compact των
ναυαρχίδων της, θεωρώντας πως ελάχιστοι χρήστες επιζητούν, πλέον,
πανίσχυρα smartphones με μικρές οθόνες (κοντά στις 5 ίντσες). Λογικό
δεν ήταν; Ωστόσο, θα μας δείξει στο MWC το Xperia XZ4, το οποίο
βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Και επί τη ευκαιρία, η νέα 48άρα
κάμερα της Sony (μαζί με την αντίστοιχη της Samsung), δείχνει πως θα
βρει «στέγη» σε πολλές κινέζικες ναυαρχίδες του 2019, με τις triple και
quad camera προτάσεις να χάνουν πιθανότατα έδαφος. Κανείς δεν θέλει
πολλές κάμερες, αν μπορεί να τα κάνει όλα με μία και «καλή». Φυσικά,
ένας δεύτερος φακός (depth) θα συνεχίσει να είναι χρήσιμος, όπως ίσως
και ένας τηλεφακός. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας και αναμένουμε
τις εξελίξεις. Τέλος, το 2019 θα μπορούσε να είναι μια χρονιά σχετικής
«σταθερότητας», μια φυσική συνέχεια του 2018, με τους ισχυρούς να…
παραμένουν ισχυροί, την Xiaomi να ενισχύεται ακόμα περισσότερο και
τους υπόλοιπους να «ξεσκαρτάρονται». Ωστόσο, ο εμπορικός πόλεμος
ΗΠΑ (και συμμάχων) και Κίνας θα επηρεάσει την αγορά σε πολλαπλά
επίπεδα και ίσως αγγίξει αρκετά και το consumer κομμάτι της.
Το πόσο, μένει να φανεί, αφού ασφαλείς προβλέψεις δεν μπορούν
να γίνουν στην παρούσα φάση. Το σίγουρο είναι πως ζούμε ήδη έναν
τεχνολογικό «Ψυχρό Πόλεμο». Και επειδή κάθε πόλεμος
έχει θύματα και παράπλευρες απώλειες, είναι βέβαιο ότι το 2019
θα είναι μία χρονιά «με ενδιαφέρον» όπως λένε οι Κινέζοι και
δεν θα πλήξουμε!
Κώστας Νόστης
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Αγγίζει την κορυφή!
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Design
Με βάρος μόλις 155 γραμμάρια και
εργονομικό design, το Plantronics
Backbeat 505 εξασφαλίζει άνετη χρήση,
απομόνωση εξωτερικών θορύβων και
σταθερότητα για πολλές ώρες!

Αυτονομία
Ακόμα και ο πιο απαιτητικός χρήστης δε
θα μπορέσει να εξαντλήσει τη μπαταρία
του BackBeat 505 μέσα σε μια ημέρα,
αφού του προσφέρει αυτονομία 18
ωρών!

Ποιότητα ήχου
Με τις εξελιγμένες τεχνολογίες μείωσης
θορύβου της Plantronics και τους
ποιοτικούς 40mm οδηγούς, το BackBeat
505 εξασφαλίζει πως θα απολαμβάνετε τη
μουσική σας στο έπακρο!

Ψηφιακός βοηθός
Το Plantronics Explorer 505 υποστηρίζει
τόσο τη Siri της Apple, όσο και το Google
Now αλλά και την Cortana της Microsoft,
λύνοντάς σας τα χέρια!
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M

ία πρόταση στην κατηγορία των Bluetooth
overhead ακουστικών,
κατάλληλη για όσους
αναζητούν κάτι που
αγγίζει την κορυφή
όσον αφορά τη σχεδίαση και τις επιδόσεις είναι
το Plantronics BackBeat 505.
Είναι σχετικά ελαφρύ αλλά κατασκευασμένο
με υψηλής ποιότητας υλικά και συναρμογή,
διαθέσιμο σε λευκό ή μαύρο χρώμα για να
ταιριάξει σε κάθε γούστο. Έχει βάρος 155 γρααμμάρια, ενώ ο ειδικός, εργονομικός σχεδιασμός του εξασφαλίζει άνετη χρήση για πολλές
ώρες, αλλά και σταθερότητα στο αυτί σας ό,τι
κι αν κάνετε, χάρη στα “memory foam” καλύμματα των ακουστικών που «παίρνουν» το
σχήμα του! Φυσικά, σαν Bluetooth headset,
διαθέτει την τυπική εμβέλεια των 10 μέτρων
από το smartphone σας ή οποιαδήποτε άλλη
συσκευή έχετε συνδέσει σε αυτό. Αλλά αν θέλετε ενσύρματη σύνδεση, διαθέτει και 3,5mm
audio jack, για να μη καταναλώνετε μπαταρία,
ή για να χρησιμοποιήσετε πηγή που δε διαθέτει
Bluetooth.
Το Plantronics BackBeat 505 έχει δυνατότητα
σύνδεσης με δύο συσκευές ταυτόχρονα, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε τις κλήσεις
σας ή την αγαπημένη σας μουσική, ακόμη και
GPS οδηγίες, χωρίς να μπλέκεστε με ενσύρματα ακουστικά. Επίσης, μπορείτε να έχετε συνδεδεμένα σε αυτό έως δύο smartphones, ώστε
να λαμβάνετε κλήσεις από οποιοδήποτε εκ των
δύο, ανά πάσα στιγμή, χωρίς πρόβλημα. Όσο
για την απόδοσή του, συνδυάζει υψηλή ένταση
και καθαρό ήχο, χάρη στους δύο ποιοτικούς
οδηγούς των 40mm.
Υποστηρίζει τις δημοφιλείς ψηφιακές βοηθούς
και σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε
τη Siri, το Google Now ή την Cortana με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε να χρησιμοποιήσετε
φωνητικές εντολές.
Το Plantronics BackBeat 505 διαθέτει on-ear
controls, στο πλάι του ακουστικού του, μέσω
των οποίων μπορείτε να ελέγξετε με ένα άγγιγμα την ένταση, να δεχθείτε κλήση ή να πάτε
στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι της λίστας
σας. Επίσης, διαθέτει φωνητικές ειδοποιήσεις
σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας και
της σύνδεσης. Έρχεται με τεχνολογία μείωσης
θορύβου για τις κλήσεις και προσφέρει έως και
18 ώρες χρόνου ομιλίας με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας DeepSleep. Όσο για την
επαναφόρτισή του, διαρκεί μόλις 2,5 ώρες.
Είναι η απόλυτη λύση για τον απαιτητικό χρήστη που θέλει αξιοπιστία, καθαρό και ισχυρό
ήχο αλλά και μεγάλη ευκολία χρήσης, σε μια
προσιτή τιμή!

HOT SPOT

Μηχανισμός αναδίπλωσης

Ο μηχανισμός αναδίπλωσης ουσιαστικά περιορίζεται σε ένα
εύκαμπτο πλαστικό πλαίσιο που ορίζει το πόσο και με το
ποια φορά θα διπλώσει η οθόνη, ενώ το panel μπορεί να
διπλώσει έως και 200.000 φορές χωρίς πρόβλημα.

Royole FlexPai
Το πρώτο foldable smartphone της
αγοράς!
Το πρώτο foldable smartphone της αγοράς έδωσε το “παρών” και
στη CES 2019, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Το Royole FlexPai δεν
προέρχεται από κάποια γνωστή εταιρεία, ωστόσο έχει καταφέρει να
πάρει την πρωτιά από κορυφαίους κατασκευαστές, για τους οποίους
γνωρίζουμε, εδώ και καιρό, ότι ετοιμάζουν τις foldable προτάσεις τους.
Μάθαμε τα πρώτα πράγματα γι’ αυτό στα τέλη του 2018 και να, που
βρίσκεται και στο Las Vegas.
Η συσκευή διαθέτει flexible AMOLED οθόνη, που, αν την ξεδιπλώσετε,
έχει μέγεθος tablet, φτάνοντας τις 7,8 ίντσες, με αναλογία 4:3 και
ανάλυση QHD 1920x1440 pixels. Όταν διπλώνει, η οθόνη συγκρατείται
στη θέση της με τη βοήθεια μαγνητών.
Το Royole FlexPai έχει διαστάσεις 190,3 x 134 x 7,6 χιλιοστά (όταν το
ξεδιπλώσετε), ενώ το βάρος του φτάνει τα 320 γραμμάρια (καθιστώντας
το, φυσικά, βαρύτερο από τα συμβατικά smartphones της αγοράς).
Η συσκευή ενσωματώνει τον επεξεργαστή Snapdragon 855, διαθέτει
ακόμη 6GB ή 8GB RAM, 128GB ή 256GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού
χώρου, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ, τέλος, διαθέτει
μπαταρία 3.800mAh και είναι επεκτάσιμο έως το 5G.
Φυσικά, τo FlexPai είναι μία πρώτη προσέγγιση στο χώρο των foldables
που απέχει ακόμη από το τέλειο, αλλά, όπως σημειώνει η εταιρεία,
σκοπεύει να έχει μέλλον στο χώρο των smartphones παρουσιάζοντάς
μας ακόμη πιο καινοτόμες προτάσεις στο μέλλον.

Κόστος

Η τιμή του FlexPai θα ξεκινά από τα €1.135, ενώ άγνωστο
παραμένει το αν θα διατεθεί στην Ευρώπη και πότε.

Honor Play 8A
Με notch-σταγόνα!
Λίγο πριν τη CES 2019, η Honor πραγματοποίησε την πρεμιέρα
μίας νέας πρότασης, του Honor Play 8A, που αποτελεί μία
προσιτή λύση με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και εμφάνιση.
Διαθέτει οθόνη IPS 6,09 ιντσών, ανάλυσης 1560x720 pixels με
notch σταγόνα, επεξεργαστή MediaTek Helio P35 στα 12nm,
3GB RAM, 32 ή 64GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου
καθώς και μπαταρία 3.020 mAh. Έρχεται ακόμη με κεντρική
κάμερα 13MP με διάφραγμα f/1.8, καθώς και εμπρόσθια
κάμερα 8MP με διάφραγμα f/2.0 και fixed focus.
Διαθέτει ακόμη δυνατότητα face unlock, ενώ ενσωματώνει το
EMUI 9.0 που βασίζεται στο Android 9 Pie.
Το Honor Play 8A έχει διαστάσεις 156,28x73,5x8 χιλιοστά,
βάρος 150 γραμμάρια, ενώ έρχεται σε μαύρη, μπλε, χρυσή
και κόκκινη απόχρωση. Όσο για το κόστος του στην Κίνα, θα
ξεπερνά οριακά τα €100.
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HOT SPOT

Σχεδιασμός

Αναμφίβολα, τα χρώματα που επέλεξε η
Xiaomi για το Mi Play δεν είναι τυχαία, αφού
του δίνουν μια… παιχνιδιάρικη εμφάνιση που
εντυπωσιάζει, σε συνδυασμό με το γυαλιστερό
πίσω μέρος.

Xiaomi Mi Play
Μια… παιχνιδιάρικη πρόταση!
Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές αποφασίζουν να
προσθέσουν τη λέξη “Play” στους τίτλους των συσκευών
τους, ακόμα κι αν δεν απευθύνονται σαφώς σε gamers.
Έτσι, είχαμε μια νέα ανακοίνωση για την Xiaomi που
παρουσίασε το Mi Play, μία πρόταση με ένα μικρό notchσταγόνα και dual camera με κάθετο setup.
Η συσκευή έρχεται με οθόνη 5,84 ιντσών ανάλυσης
2280x1080 pixels και με αναλογία 19:9, επεξεργαστή
Mediatek Helio P35, 4GB RAM, 64GB αποθηκευτικού
χώρου και μπαταρία 4.000mAh (με micro USB charging
port). Διαθέτει ακόμη οπίσθιο αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων, dual camera 12+2MP και selfie camera
8MP, ενώ το κόστος της φτάνει στην Κίνα τα €150
περίπου και πιθανότατα θα φθάσει και στην αγορά της
Ευρώπης σύντομα.
όπως σημειώνει η εταιρεία, σκοπεύει να έχει μέλλον στο
χώρο των smartphones παρουσιάζοντάς μας ακόμη πιο
καινοτόμες προτάσεις στο μέλλον.

Επιδόσεις

Το Helio P35 chipset μαζί με τα 4GB RAM αποτελούν
ένα αρκετά ικανό συνδυασμό που θα υπερκαλύψει
τις ανάγκες του μέσου χρήστη, ενώ ο αποθηκευτικός
χώρος επεκτείνεται έως 256GB μέσω microSD.

Huawei Y7 Pro 2019
Νέα πρόταση στην entry-level «αρένα»!
Πρεμιέρα για ακόμη ένα smartphone της σειράς Y είχαμε από
τη Huawei μέσα στον Ιανουάριο. Το Huawei Y7 Pro 2019 είναι
γεγονός και, μάλιστα, σε δύο ξεχωριστές χρωματικές επιλογές:
Aurora Blue και Black.
Η συσκευή, που μοιάζει αρκετά με το P Smart (2019), διαθέτει
οθόνη 6,26 ιντσών HD+ με ανάλυση 1520x720 pixels,
αναλογία 19.5:9 και το notch-σταγόνα που βλέπουμε συχνά
σε νέες προτάσεις της αγοράς. Διαθέτει ακόμη τον οκταπύρηνο
επεξεργαστή Snapdragon 450, Adreno 506 GPU, 3GB RAM,
32GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου, dual camera setup
(13+2MP) και selfie camera 16MP.
Το Huawei Y7 Pro 2019 τρέχει το Android 8.1 Oreo με το EMUI
8.2, ενώ διαθέτει μπαταρία 4.000mAh, που, σύμφωνα με την
εταιρεία, διαρκεί δύο μέρες με μία απλή φόρτιση.
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PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,4” IPS LCD,
1080x2310 pixels

HUAWEI
		NOVA 4

CPU
Kirin 970
CAMERA
48+16+2MP triple camera,
25MP selfie camerara
RAM
8GB RAM
STORAGE
128GB, microSD
OS
Android 9.0 Pie
TIMH
€549 (εκτιμώμενη)

ΜΕ ΜΟΝΤΈΡΝΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ

ΚΑΙ 3+1 ΚΆΜΕΡΕΣ!

Huawei ανακοίνωσε το Nova 4,
το οποίο έγινε μόλις το δεύτερο
smartphone στον κόσμο με «οπή»
αντί για notch, η οποία χρησιμοποιείται για να «στεγάσει» τη selfie camera.
Η συσκευή διαθέτει setup με τρεις κάμερες, με
τον κεντρικό αισθητήρα να έχει ανάλυση 48MP,
ενώ οι άλλοι δύο έχουν ανάλυση 16+2MP.Περνώντας στον τομέα της εμπρόσθιας κάμερας το
bezel-less design (86.3% screen-to-body ratio)
με οπή 4,5mm συνδυάζεται με έναν αισθητήρα 25MP, ο οποίος μπορεί να κάνει λήψη υψηλής ποιότητας φωτογραφιών. Όσον αφορά στον
επεξεργαστή, να σημειωθεί ότι το Huawei Nova
4 διαθέτει το «παλιό» Kirin 970 chipset (με
υποστήριξη για GPU Turbo 2.0) και όχι το νε-

Η

STRONG

POINT

Design και κάμερες
Με το Kirin 970 chipset, το Nova 4 δε
διεκδικεί «δάφνες» επιδόσεων, αλλά
ξεχωρίζει σαφώς χάρη στην «οπή»
για τη selfie camera και τον ελκυστικό
σχεδιασμό του, ενώ οι τέσσερις,
συνολικά, κάμερές του έχουν συνολική
ανάλυση… 91 Megapixels!
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ότερο Kirin 980. Σε υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, έρχεται με οθόνη 6,4 ιντσών, ανάλυσης 2310x1080 pixels, 8GB RAM, 128GB αποθηκευτικού χώρου, οπίσθιο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, 18W fast charging μέσω USB-C και μπαταρία 3.750mAh. Το νέο μοντέλο τρέχει το Android 9.0 Pie με EMUI 9.0.1.
Το κόστος του Nova 4 φτάνει στα 450 ευρώ για
την αγορά της Κίνας, με τα παραπάνω spscs, ενώ
υπάρχει και μία πιο οικονομική έκδοση που αντικαθιστά τον αισθητήρα των 48MP με έναν των
20MP. Τα καλά νέα είναι ότι, μετά την κυκλοφορία του στην Κίνα, θα είναι διαθέσιμο και σε Ινδία και Ευρώπη, άγνωστο όμως το πως θα τιμολογηθεί, προς το παρόν.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,39” Super AMOLED,
1080x2340 pixels

LENOVO
		Z5 PRO GT

CPU
Qualcomm Snapdragon 855
CAMERA
16+24MP dual camera,
16+8MP pop-up selfie cam
RAM
8/12GB RAM
STORAGE
128/256/512GB, microSD
OS
Android 9.0 Pie
TIMH
€699 (εκτιμώμενη)

ΤΟ ΠΡΏΤΟ
ΜΕ ΜΙΑ…
ΝΤΟΥΖΊΝΑ

RAM!
STRONG

POINT

Σχεδιασμός και επιδόσεις
Η Lenovo δεν έκανε καμία, σχεδόν,
«έκπτωση» στο Lenovo Z5 Pro GT, το
οποίο και εξόπλισε με την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας σε κάθε τομέα. Έτσι,
προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις, είναι
το πρώτο με 12GB RAM, ενώ αντί της
«οπής» επιλέχθηκε ο sliding σχεδιασμός
για να μη χρησιμοποιηθεί notch.

να smartphone με κορυφαία specs
ανακοινώθηκε από τη Lenovo
στην Κίνα, το πρώτο με τον επεξεργαστή Snapdragon 855 και
έως 12GB RAM. Σύμφωνα με την εταιρεία, η
έκδοση των 12GB RAM επιτρέπει στο εντυπωσιακό Lenovo Z5 Pro GT να ανοίξει έως και 50
εφαρμογές ταυτόχρονα.
Από τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά
του Lenovo Z5 Pro GT είναι ο sliding μηχανισμός που αποκαλύπτει την εμπρόσθια κάμερα και του προσφέρει ένα σχεδόν full-bezelless design, με την οθόνη να καταλαμβάνει το
95% της πρόσοψης.
Σε άλλα specs, η ξεχωριστή ναυαρχίδα της
εταιρείας έρχεται με οθόνη 6,39 ιντσών Super

Έ
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AMOLED ανάλυσης 2340x1080 pixels με αναλογία 19.5:9, dual camera 16+24MP, selfie cameras
16+8MP, dual SIM υποστήριξη, USB Type-C,
Dolby Atmos, in-display fingerprint sensor και
μπαταρία 3350mAh. Όσον αφορά το λειτουργικό, ενσωματώνει το Android 9.0 Pie με το ZUI
10 της Lenovo.
Να σημειωθεί ότι το Lenovo Z5 Pro GT θα διατεθεί σε εκδόσεις 6GB ή 8GB RAM/128GB
storage, 8GB RAM/256GB storage και 12GB
RAM/512GB storage. Η τελευταία θα έχει κόστος περίπου 560 ευρώ για την αγορά της Κίνας, όμως δεδομένης της διατήρησης μόνο του
Motorola brand για την ευρωπαϊκή αγορά, δεν
γνωρίζουμε το αν και το πότε θα γίνει η συσκευή
διαθέσιμη στη Γηραιά Ήπειρο.

Bluetooth

Plantronics Explorer 55

Plantronics ML15

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

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

Plantronics Explorer 80

Plantronics Explorer 110

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

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

Η Plantronics δίνει
2 χρόνια εγγύηση

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

PREVIEW

LG Q9
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,1” IPS LCD,
3102x1440 pixels
CPU
Qualcomm Snapdragon 821
CAMERA
16MP camera,
8MP selfie camera
RAM
4GB RAM
STORAGE
64GB, microSD
OS
Android 8.1 Oreo
TIMH
€399 (εκτιμώμενη)

ΝΈΑ MID-RANGE

ΠΡΌΤΑΣΗ
ΑΠΌ ΤΗΝ LG!

ρεμιέρα για ένα νέο Android
smartphone από την LG, καθώς
παρουσιάστηκε το Q9. Πρόκειται
για μία πρόταση με οθόνη 6,1
ιντσών QHD+ (3120 x 1440 pixels) Full Vision
με αναλογία 19,5:9 και Always-On Display, παρά το ότι το panel είναι IPS και όχι AMOLED. Η
οθόνη του Q9 υποστηρίζει, επιπλέον, HDR 10,
ενώ η συσκευή έχει πάχος 7,9 χιλιοστά και βάρος 159 γραμμάρια.
Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκουμε τον (μάλλον ξεπερασμένο) επεξεργαστή Snapdragon 821
της Qualcomm, μαζί με την Adreno 530 GPU
και 4GB RAM, ενώ ο επεκτάσιμος αποθηκευτικός χώρος φτάνει τα 64GB. Το LG Q9 διαθέ-

Π

STRONG

POINT
Οθόνη

Με σχετικά μικρό notch, μεγάλη διαγώνιο
και ανάλυση, αλλά και always-on
display χαρακτηριστικά, παρά το IPS
panel, η οθόνη του LG Q9 δύσκολα θα
αφήσει παραπονεμένο ακόμα και τον πιο
απαιτητικό χρήστη!
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τει, ακόμη, κεντρική κάμερα 16MP με διάφραγμα f/2.2 και PDAF, εμπρόσθια κάμερα 8MP με
διάφραγμα f/1.9, οπίσθιο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και μπαταρία 3.000mAh με
υποστήριξη Quick Charge 3.0. Επίσης φέρει μια
USB 3.1 Type-C θύρα με USB OTG υποστήριξη,
ενώ συνδέεται με Bluetooth 5.0 και έχει NFC.
Έρχεται με πιστοποίηση IP68 για αντοχή στο νερό
και τη σκόνη, αλλά και υποστήριξη των στρατιωτικών προδιαγραφών MIL-STD 810G και Hi-Fi Quad
DAC. Το LG Q9 τρέχει το Android 8.1 (Oreo) με
το LG UX. Θα κυκλοφορήσει σε Carmine Red,
New Aurora Black και New Moroccan αποχρώσεις με περίπου 390 ευρώ, στην αγορά της Κορέας, ενώ αναμένεται και στην Ευρώπη.

PREVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
5” IPS LCD, 854x480 pixels

VODAFONE
		SMART E9

CPU
Quad-core Mediatek MT6739
CAMERA
5MP camera,
2MP selfie camera
RAM
1GB RAM
STORAGE
8GB, microSD
OS
Android
TIMH
€79,9

ΛΙΤΌ ΚΑΙ

ΑΠΈΡΙΤΤΟ!
Vodafone παρουσίασε στην ελληνική αγορά το νέο Vodafone Smart
E9, ένα εύχρηστο 4G smartphone
που είναι ιδανικό είτε για νέους χρήστες «έξυπνων» κινητών είτε για ηλικιωμένους
που αναζητούν την ευκολία, διαθέτοντας ταυτόχρονα όλα όσα χρειάζονται για να διατηρούν
επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους.
Η νέα συσκευή της Vodafone διαθέτει τετραπύρηνο επεξεργαστή Mediatek MT6739, 8GB
εσωτερικής μνήμης, μπαταρία χωρητικότητας
2000 mAh και την πιο πρόσφατη έκδοση του
Android 8.1 Oreo (Go Edition), που είναι σχεδιασμένη για να παρέχει μια ομαλή και αξιόπιστη εμπειρία χρήστη, μεγιστοποιώντας τον
διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης στη συσκευή.
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STRONG

POINT
Ευκολία χρήσης

Σχεδιασμένο ειδικά για… πρωτάρηδες
χρήστες smartphone, ή μικρότερους σε
ηλικία χρήστες, το E9 ξεχωρίζει για την
ευχρηστία του, τις ουσιαστικά δυνατότητες
που προσφέρει αλλά και το ότι μπορεί να
σώσει μια ζωή με τη Λειτουργία Έκτακτης
Ανάγκης που διαθέτει.
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Επιπλέον, διαθέτει μεγάλη οθόνη 5 ιντσών, αλλά και έναν οδηγό βήμα προς βήμα εγκατάστασης, καθώς και χρήσιμες συμβουλές που καθιστούν την συσκευή απλή και αξιόπιστη στη χρήση της. Το νέο Vodafone Smart E9 είναι εξοπλισμένο με ισχυρή οπίσθια κάμερα 5MP, με φλας
και μία εμπρόσθια κάμερα 2MP.
Το Vodafone Smart E9 περιλαμβάνει μια σειρά
εφαρμογών που δημιουργήθηκαν ειδικά από την
Vodafone για να μπορούν οι χρήστες του να αξιοποιούν στο έπακρο το smartphone τους, συγκεκριμένα τις «Βοήθεια και Υποστήριξη», «Λειτουργία έκτακτης ανάγκης», «Γονικοί Περιορισμοί» και «Διακόπτης σίγασης στη lockscreen».
Το Vodafone Smart E9 είναι ήδη διαθέσιμο στην
ελληνική αγορά έναντι 79,90 ευρώ.

REVIEW

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
6,21” LTPS-IPS
(1080x2340 pixels)
CPU
Kirin 710
CAMERA
dual 13+2MP,
selfie camera 8MP
RAM
3GB RAM
STORAGE
64GB
OS
Android 9.0
TIMH
€269

MID-RANGE

“FIGHTER”!

HUAWEI
P SMART 2019
ο P Smart 2019 είναι ο διάδοχος των P Smart και P Smart+,
που είδαμε μέσα στο 2018
(τυπικά το P Smart παρουσιάστηκε Δεκέμβριο του 2017).
Το πρώτο ήρθε στην Ελλάδα επίσημα και δε τα
πήγε καθόλου άσχημα σε πωλήσεις, το δεύτερο δυστυχώς δεν ήρθε ποτέ. Ουσιαστικά η
συσκευή τοποθετείται στη mid-range κατηγορία, με τιμή €269, ενώ είναι ήδη διαθέσιμο
στα ελληνικά καταστήματα σε Midnight Black
και Aurora Blue χρώματα. Ο ανταγωνισμός
είναι μεγάλος εκεί, βέβαια, οπότε το έργο του
είναι δύσκολο...

Τ

Εξωτερική εμφάνιση και κατασκευή
Η συσκευή έχει γυαλιστερό πίσω μέρος, το
οποίο όμως δεν είναι μεταλλικό, χάνοντας έτσι
κάποιους πόντους από πλευράς «αίσθησης»
και εμφάνισης. Έχει, όμως, μικρό πάχος και
μια εντυπωσιακή πρόσοψη, με οθόνη 6,21»,
notch-»σταγόνα» (Dewdrop screen έχει βαφτίσει η εταιρεία αυτό τον τύπο panel) που
είναι πολύ μικρότερο και διακριτικότερο από τα
γνωστά μας «τραπέζια» notches, IPS LTPS panel
και 19,5:9 aspect ratio, με ανάλυση FullHD+.
Σωστά τοποθετημένα τα τρία φυσικά πλήκτρα
του, σχετικά μικρά τα bezels, ο αισθητήρας
δακτυλικών αποτυπωμάτων στο κέντρο του
πάνω μέρους της πλάτης και το dual camera
module να εξέχει λίγο από αυτή, ενώ θα βρείτε
επίσης audio jack, μια microUSB θύρα και την
έξοδο του ήχου. Το hybrid SIM/microSD tray
βρίσκεται στο πάνω μέρος, ενώ στη συσκευασία
θα βρείτε φορτιστή 10 Watts, καλώδιο USB και
ακουστικά/hands-free, αλλά και το απαραίτητο
SIM tray pin.

Hardware, software και επιδόσεις
Η οθόνη είναι ικανοποιητική για την κατηγορία
του P Smart 2019, το οποίο στο εσωτερικό του
έχει το mid-range Kirin 710, μαζί με 3GB RAM

STRONG

POINT

και 64GB αποθηκευτικού χώρου, επεκτάσιμου
έως 512GB επιπλέον. Τα 3GB RAM είναι ίσως
ένα τεχνικό χαρακτηριστικό που θα θέλαμε να
είναι διαφορετικό (4GB), καθώς ο ανταγωνισμός
στην κατηγορία τιμών αυτή συχνά διαθέτει το
4/64GB combo, άσχετα με το αν αυτό το επιπλέον 1GB μνήμης χρησιμεύει εν τέλει στο
μέσο χρήστη ή όχι.
Να σημειωθεί, πάντως, πως το spec αυτό δεν αφορά την Ελλάδα μόνο, καθώς το P Smart 2019
κυκλοφορεί σε όλες τις αγορές με 3/64GB. Από
πλευράς λειτουργικού τρέχει το Android 9.0 Pie
μαζί με το EMUI 9.0 της Huawei, ενώ από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε πλήρη υποστήριξη
πρωτοκόλλων Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.2 με
A2DP και LE, USB OTG και FM ραδιόφωνο. Να

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

Οθόνη και εμφάνιση
Το panel της συσκευής μας ικανοποίησε απόλυτα σε κάθε περίσταση
και σε συνδυασμό με το design της,
συνθέτει ένα smartphone… «χάρμα ιδέσθαι»!
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01
02
03
σημειωθεί πως η συσκευή διαθέτει και Face
Unlock δυνατότητα που λειτουργεί ικανοποιητικά, μέσω της selfie camera.

Κάμερα, ήχος και αυτονομία
Η κύρια dual camera του P Smart 2019 έχει
αισθητήρες 13+2MP, με τον δεύτερο να εκτελεί χρέη depth sensor και τον πρώτο να συνδυάζεται με φακό διαφράγματος f/2.2 και να
διαθέτει PDAF και HDR, ενώ μπορεί να κάνει
λήψη 1080p video στα 30 ή 60 FPS και φυσικά
slow-motion. Το διάφραγμα δε βοηθά ιδιαίτερα
τις νυχτερινές λήψεις, εκεί όμως αναλαμβάνει το
ισχυρό LED flash, αλλά και οι AI δυνατότητες
της κάμερας της συσκευής, όπως και τα διάφορα modes που είναι διαθέσιμα. Να σημειωθεί
πως πλέον λειτουργεί ικανοποητικά στη χώρα
μας και η δυνατότητα αναγνώρισης προϊόντων
μέσω της κάμερας χάρη στις AI δυνατότητες,
ώστε να βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει
στα online καταστήματα, ακόμα κι αν δε ξέρετε
πως το λένε και πως να το αναζητήσετε, απλά
«σκανάροντάς» το με την κάμερα! Όσο για τη

selfie κάμερα, έχει αισθητήρα 8MP με HDR και
δυνατότητα λήψης 1080p video στα 30 FPS,
ενώ επίσης διαθέτει δυνατότητες AI για να κάνετε λήψη πολύ όμορφων πορτραίτων. Τέλος,
όσον αφορά την αυτονομία του, η μπαταρία
των 3.400mAh μπορεί να κριθεί επαρκής, καθώς δεν πλησιάζει τα πολυπόθητα 4.000mAh,
αλλά είναι σαφώς μεγαλύτερη και από ανταγωνιστικών συσκευών με μπαταρίες στα
3.000-3.200mAh. Ουσιαστικά θα προσφέρει
μια μέρα κανονικής χρήσης, ενώ οι απαιτητικοί
χρήστες πιθανότατα θα καταφύγουν σε κάποιο
powerbank ή το φορτιστή, όταν βραδιάσει...

Το P Smart 2019 έχει μικρό πάχος
και μια εντυπωσιακή πρόσοψη, με
οθόνη 6,21», notch-»σταγόνα»
(Dewdrop screen έχει βαφτίσει η
εταιρεία αυτό τον τύπο panel) και
19,5:9 aspect ratio οθόνης, με
γυαλιστερό πίσω μέρος

Η συσκευή τρέχει το Android 9.0
Pie και το EMUI 9.0 της Huawei,
ενώ από πλευράς συνδεσιμότητας
έχουμε πλήρη υποστήριξη
πρωτοκόλλων Wi-Fi, NFC,
Bluetooth 4.2 με A2DP και LE, USB
OTG και FM ραδιόφωνο.

Η μπαταρία των 3.400mAh
ουσιαστικά θα προσφέρει μια
μέρα κανονικής χρήσης, ενώ οι
απαιτητικοί χρήστες θα καταφύγουν
σε κάποιο powerbank ή το
φορτιστή, όταν βραδιάσει...

Συμπέρασμα
Το Huawei P Smart 2019 αποτελεί μια «τίμια»
πρόταση στην κατηγορία του, αν και ιδανικά θα
το θέλαμε με 4GB RAM και μεταλλική κατασκευή. Πέραν αυτών, όμως, είναι μια συσκευή
«εμποτισμένη» με την τεχνογνωσία και την ποιότητα της Huawei, με το κατάλλο software και
hardware συνδυασμό, που θα καλύψει άνετα
τις ανάγκες του μέσου χρήστη.
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REVIEW

MLS KIDO
ΤΕΧΝΙΚΆ
ΟΘΟΝΗ
7” IPS (600x1024 pixels)
CPU
Quad-core Mediatek 1GHz
CAMERA
2MP
RAM
1GB RAM
STORAGE
8GB, microSD
OS
Android 7.1
TIMH
€89

ΈΝΑ TABLET
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΎΣ

ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΟΥΣ!

STRONG

POINT

α σημερινά παιδιά από τη
στιγμή που αρχίζουν να αντιλαμβάνονται, αναπτύσσουν
μία ξεχωριστή και πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα tablets και
τα smartphones των γονιών τους. Άλλωστε,
η «δύναμη» που πηγάζει από το απλό άγγιγμα μίας touch οθόνης δεν μπορεί παρά να
μαγνητίζει το βλέμμα των παιδιών, αποσπώντας την προσοχή και δίνοντας τους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν έναν διαφορετικό
αλληλεπιδραστικό κόσμο. Ειδικότερα, με την
περίπτωση των tablets, όπου ως γνωστόν το
μέγεθος της οθόνης είναι εμφανώς μεγαλύτερο
σε σύγκριση με ένα κινητό τηλέφωνο, τότε η
εμπειρία που αντικρίζουν τα παιδικά μάτια είναι
απλώς… «μαγική»! H MLS, η οποία εστιάζει
στις ανάγκες τόσο των παιδιών όσο και των
γονιών τους, μας προτείνει το MLS Kido, ένα
tablet 7 Ιντσών που απευθύνεται σε μικρά,
αλλά και σε… μεγάλα παιδιά!

Τ

Κατασκευή και εμφάνιση
Ένα πολυλειτουργικό Wi-Fi tablet που απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά απαιτεί… ειδικό
design και το σχεδιαστικό team της MLS έδωσε
τον καλύτερο του εαυτό για να δημιουργήσει ένα
tablet που να αντέχει ακόμη και στις πιο σκληρές
κακουχίες και πτώσεις. Κατασκευασμένο από
άκρως ανθεκτικό και ποιοτικό υλικό κατασκευής
με rubber στις γωνίες για… maximum αντοχή
και με μεγάλο περιμετρικό frame που αποτρέπει
το κρύσταλλο της οθόνης από το να έρχεται σε
άμεση επαφή με κάποιο εξωτερικό αντικείμενο,
το Kido είναι πολύ σκληρό για να… πεθάνει! Οι
διαστάσεις του Kido βοηθούν στο ξεκούραστο
κράτημα, αλλά και στον εύκολο χειρισμό χωρίς
να μετατρέπεται σε «βάρος» ύστερα ακόμη και
από πολύωρη χρήση.

Hardware, software και επιδόσεις
Το MLS Kido διαθέτει τετραπύρηνο CPU και
έρχεται με πολλές εγκατεστημένες εφαρμογές

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...
SONY MDR-E9LP
Ένα απλό σετ ακουστικών-«ψείρες» είναι ό,τι
πρέπει ώστε το παιδί σας να χρησιμοποιεί το tablet
χωρίς να «ενοχλεί» καθόλου εντός του σπιτιού.
Το σετ της Sony είναι ποιοτικό και θα αντέξει στα
χέρια του μικρού ή της μικρής, ενώ δε διαθέτει τα
κλασικά «μαξιλαράκια» που μπορεί να καταπιεί
κατά λάθος κάποιο παιδί.

Ιδανικό για παιδιά
Τόσο από πλευράς κατασκευής και
σχεδιασμού, όσο και από πλευράς
software, το Kido είναι μια ιδανική
πρόταση για τους «μικρούς μας φίλους» που θα τους χαρίσει ατελείωτες ώρες ασφαλούς διασκέδασης!
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01
02
που δίνουν τη δυνατότητα στους μικρούς φίλους
της τεχνολογίας να ψυχαγωγηθούν, αλλά και να
διδαχθούν, καθώς αρκετές από αυτές διαθέτουν
εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του Kido έχει να κάνει με
τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος
γονικού ελέγχου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα
στους γονείς να ορίσουν μία σειρά από επιλογές
που εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια στους μικρούς φίλους της mobile τεχνολογίας (και έτσι
θα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο). Επιπλέον, η
έκδοση 7.1 του λειτουργικού Android χαρίζει σε
μικρούς και μεγάλους users τεράστια ελευθερία
κινήσεων, μοναδική ευχρηστία και πολλές επιλογές που προσαρμόζουν το tablet σύμφωνα
με τις ανάγκες σας. Βέβαια μπορεί το Kido να
είναι επικεντρωμένο στα παιδιά, όμως και όλη η
οικογένεια μπορεί να απολαύσει τις εξελιγμένες
τεχνολογικές δυνατότητες του tablet της MLS. Η
ποιοτική 7ιντσή IPS LCD οθόνη του (με ανάλυση 1024x600 pixels) ξεχωρίζει για τα ζεστά και
ρεαλιστικά χρώματα της, ενώ η ευκρίνεια της
προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους μία άκρως
ξεκούραστη εμπειρία.
Όσον αφορά τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο,
το MLS Kido έρχεται με 8GB, τα οποία όμως μπορούν να επεκταθούν μέσω μίας κάρτας microSD,

φτάνοντας μέχρι και χωρητικότητα στα 32GB.
Επιπλέον, δεν γίνεται να μην εκθειάσουμε την
μεγάλη αυτονομία της συσκευής, με το Kido να
«επιζεί» πολύ καιρό χωρίς φόρτιση. Και οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς από
το tablet της MLS δεν λείπουν οι κάμερες που
σας επιτρέπουν να τραβάτε τις φωτογραφίες σας,
αλλά και να πραγματοποιείτε τις βίντεο-κλήσεις
σας. Επιπλέον, όπως οι περισσότερες συσκευές
της MLS, έτσι και το Kido tablet υποστηρίζει
φωνητικές εντολές μέσω της ψηφιακής βοηθού
MAIC. Χρησιμοποιώντας μόνο την ομιλία σας,
μπορείτε να μεταφράσετε άγνωστες λέξεις (Talk
& Translate), να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις
(Talk & Search), να παρακολουθήσετε videos στο
YouTube (Talk & Watch), να στείλετε τα e-mail
σας (Talk & E-Mail) ή να ποστάρετε στο Facebook
και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα (Talk & Post).

03

Κατασκευασμένο από άκρως
ανθεκτικό υλικό με rubber στις
γωνίες και με μεγάλο περιμετρικό
frame που προστατεύει το
κρύσταλλο της οθόνης, το Kido είναι
πολύ σκληρό για να… πεθάνει!

Το MLS Kido έρχεται με πολλές
εγκατεστημένες εφαρμογές που
δίνουν τη δυνατότητα στους
μικρούς φίλους της τεχνολογίας
να ψυχαγωγηθούν, αλλά και να
διδαχθούν, καθώς αρκετές από αυτές
διαθέτουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Χρησιμοποιώντας μόνο την
ομιλία σας, μπορείτε να
μεταφράσετε άγνωστες λέξεις, να
πραγματοποιήσετε αναζητήσεις
να παρακολουθήσετε videos στο
YouTube, χάρη στην ψηφιακή
βοηθό MAIC!

Συμπέρασμα
Αν και το μόνο σίγουρο είναι ότι το MLS Kido
θα ξετρελάνει τους μικρούς φίλους της mobile
τεχνολογίας, αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και από τα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας. Θα το ευχαριστηθούν όλοι, καθώς
πρόκειται για ένα tablet που είναι ιδανικό για…
όλη την οικογένεια!
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HOW TO

1. Επιλέξτε τη σωστή backup εφαρμογή

2. Με Gmail είστε ασφαλείς!

MyBackup Pro και Titanium Backup αποτελούν τα 2 καλύτερα και
πιο αξιόπιστα προγράμματα της αγοράς. Και τα δύο κοστίζουν λιγάκι παραπάνω, όμως πιστέψτε μας αξίζουν τα λεφτά τους, αφού με
μια κίνηση, μπορούν να αποθηκεύσουν με ασφάλεια στην microSD
κάρτα σας, κάθε… byte του λειτουργικού!

Μην ανησυχείτε καταρχάς για Επαφές, Ημερολόγιο και Email, ειδικά
αν έχετε σαν βασικό λογαριασμό αυτόν του Gmail. Η Google κρατά
ασφαλή όλα τα ευαίσθητα δεδομένα σας στους servers της, έτσι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά από κάθε συσκευή, ή ακόμα και σε
περίπτωση format!

HOW TO Backup δεδομένων στο Android OS

3. Με τις εφαρμογές μας όμως, τι γίνεται;

4. Google Play Store: Reinstalling apps

Και πάλι η Google δίνει τη λύση, αφού διατηρεί λεπτομερές ιστορικό όλων των εφαρμογών που αγοράσατε ή εγκαταστήσατε δωρεάν
στο κινητό μέσω Play Store! Μεταφερθείτε μέσω H/Y στο http://play.
google.com, κάντε login και… διαβάστε το βήμα 4.

Αφού κάνατε login στο Play Store, μια βόλτα στο μενού των Ρυθμίσεων χρήστη πάνω δεξιά στην οθόνη του Η/Υ σας, είναι αρκετό για
να έχετε μια συνολική εικόνα όλων των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει κατά το παρελθόν στο κινητό. Επιλέγετε πάλι τις πιο σημαντικές και… σε δευτερόλεπτα, θα βρίσκονται στο μενού της Android
συσκευής σας.
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5. Ρυθμίσεις συστήματος;

6. Με τα SMS/MMS τι γίνεται;

Το Android OS έχει ήδη προβλέψει για αυτές τις Ρυθμίσεις και μπορείτε να κρατήσετε αρχεία ασφάλειας όλων των προσωπικών σας
ρυθμίσεων, στο μενού Ρυθμίσεις Ασφάλειας του κινητού σας. Ο συγχρονισμός γίνεται αυτόματα με τον Gmail λογαριασμό σας φυσικά,
για να είστε πάντα ασφαλείς.

Εκτός από τα προαναφερθέντα προγράμματα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μπορείτε να επιλέξετε το SMS Backup+, αν ψάχνετε κάτι πιο συγκεκριμένο. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν μέσω
Play Store και αναλαμβάνει την αποθήκευση ως threads, όλων των
SMS/MMS της συσκευής, στον Gmail λογαριασμό σας. Έτσι μπορείτε
να τα επαναφέρετε στη συσκευή μετά από κάθε format, με ένα κλικ
γρήγορα και απλά.

Τα δεδομένα μας είναι ό,τι σημαντικότερο βρίσκεται στη μνήμη του smartphone μας και φυσικά είναι
ανεκτίμητα, καθώς περιλαμβάνουν μηνύματα, φωτογραφίες, videos, σημειώσεις και πολλά ακόμη…
Το τελευταίο που θα θέλαμε είναι να χαθούν … γι’ αυτό, backup!

7. Multimedia files;

8. Και… για videos τι κάνουμε;

Πιθανότατα δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα στο να κάνετε backup
στα αρχεία ήχου και εικόνας, αφού στα Android smartphones, αρχεία
μουσικής και φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα μνήμης (αρκεί να διαθέτουν σχετική υποδοχή). Αν παρόλα αυτά ψάχνετε
μια καλή εφαρμογή για backup, τότε το iSyncr μπορεί να συγχρονίσει
μέσω Wi-Fi τις φωτογραφίες σας από το κινητό στον Η/Υ σας!

Αν τα videos παίζουν σημαντικό ρόλο για εσάς, τότε οι εφαρμογές
όπως το Syncdroid, σίγουρα θα σας… «λύσουν» τα χέρια. Παρόλα
αυτά καλό είναι να αποθηκεύετε videos στην εξωτερική μνήμη της
συσκευής σας (αν διαθέτει φυσικά), για να είστε πάντα σίγουροι, πως
θα «επιβιώσουν» ακόμα και μετά από κάποιο αναπόφευκτο format.
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USER GUIDE

Mobile Guide Apps υπενθύμισης - To Do
Android
iOS

Σημειώστε τα πάντα στο κινητό σας. Από μια ιδέα που σας ήρθε μια στιγμή, μέχρι
το πρόγραμμα της ημέρας, τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, τις καθημερινές υποχρεώσεις στην δουλειά ή τις πληρωμές στις τράπεζες! Οι εφαρμογές που ακολουθούν
υπόσχονται να σας λύσουν πραγματικά τα χέρια!

2Do

Blackberry
Windows Phone
Symbian

Evernote
€Δωρεάν

€Δωρεάν

Αντικειμενικά είναι από τις πληρέστερες εφαρμογές. Υποκειμενικά
(επειδή την χρησιμοποιούμε) δεν
υπάρχει καλύτερη. Εντυπωσιακό
UI, δυνατότητα προσθήκης άπειρων πρακτικά υποχρεώσεων, υπενθυμίσεων, ραντεβού, γενεθλίων με δυνατότητα ενημέρωσης
από τη συσκευή μέσω Push μηνύματος, ειδική κατηγοριοποίηση,
ελληνική υποστήριξη κ.ά. Mια από
τις καλύτερες δωρεάν εφαρμογές!

Για τους γνώστες, η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι το Α και το Ω
του καλού επαγγελματία. Μετατρέψτε τις σκέψεις σας σε κείμενο,
εικόνα και ήχο, δημιουργήστε
υπενθυμίσεις, ραντεβού, υποχρεώσεις και κατηγοριοποιήστε
τις ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Η εφαρμογή για τον Η/Υ, θα αναλάβει τον άμεσο συγχρονισμό
με το κινητό για να μη χάνετε χρόνο, ενώ υπάρχει και λειτουργία «Αναζήτησης», αν έχετε αρκετές δεκάδες υποχρεώσεις /σημειώσεις.

ListPro

Note everything

€4.99
Οργανώστε την καθημερινότητά
σας, από μία βόλτα στα μαγαζιά,
μέχρι τις πληρωμές των λογαριασμών, την επιλογή δώρων για τις
γιορτές, την αγορά εισιτηρίων για
διακοπές κ.ά. Όλες οι καθημερινές
υποχρεώσεις, εμφανίζονται μπροστά σας σε λίστα, κατηγοριοποιημένες και η διαχείρισή τους γίνεται
αρκετά εύκολα, δυστυχώς όμως,
σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να εφοδιαστείτε με αρκετή
υπομονή αν το πρόγραμμά σας
είναι ασφυκτικά γεμάτο.

€Δωρεάν
Έστω και αν δεν μπορεί... ακόμα, να
συγκριθεί με τις προτάσεις άλλων λειτουργικών συστημάτων, η συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέρει απλά τη
δυνατότητα για σημειώσεις μέσα από
το «ανδροειδές» σας. Ο χρήστης μπορεί να κρατήσει σημειώσεις γραπτές (με
το on-screen QWERTY πληκτρολόγιο),
φωνητικές (ηχογραφώντας τη φωνή
του) ή εναλλακτικά να ζωγραφίσει τη
σημείωσή του στην οθόνη της συσκευής (για κατόχους Galaxy Note 4) και να
αποθηκεύσει το οπτικό αποτέλεσμα για
μελλοντική χρήση.
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Notes

Remember the Milk

€Δωρεάν

€Δωρεάν

Μερικές φορές οι προεγκατεστημένες εφαρμογές στο κινητό είναι και οι
καλύτερες. Η εφαρμογή Σημειώσεις
που εδώ και χρόνια συναντούμε στα
μενού του iPhone/iPad έχει βελτιωθεί
σημαντικά σε σχέση με την πρώτη
φορά που την χρησιμοποιήσαμε.
Πλέον προσφέρει συγχρονισμό με
iCloud, Gmail και MSN/Outlook λογαριασμούς για να έχετε πάντα κοντά
τις σημειώσεις, επιτρέπει τον εύκολο
διαμοιρασμό τους μέσω email και
υποστηρίζει 5 διαφορετικές γραμματοσειρές!

Όχι μόνο το… γάλα της ημέρας, αλλά κάθε λεπτομέρεια
της καθημερινότητάς σας
μπορείτε να θυμηθείτε, με
τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
Καθορίστε τις υποχρεώσεις
και τις καθημερινές σας εργασίες, είτε είναι επαγγελματικές, είτε αφορούν απλά,
προσωπικά σας θέματα. Η
εφαρμογή είναι απλή, εύχρηστη, υπενθυμίζει στο χρήστη τις υποχρεώσεις του ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, ενώ προσφέρει και online Sync μέσω Web.

Things

ToDoIst

€9.99

€Δωρεάν

Μπορεί το όνομά της να μην
εντυπωσιάζει, τα καταφέρνει
περίφημα όμως στο να βάζει τη
ζωή σας σε… τάξη. Μέσα από τα
μενού της εφαρμογής, ο χρήστης
μπορεί να δημιουργήσει λίστες
υποχρεώσεων, υπενθυμίσεις και
ραντεβού για κάθε τύπο δουλειάς, να ενημερωθεί για όσες
έχει ξεχάσει ή να δημιουργήσει
εβδομαδιαία προγράμματα υποχρεώσεων! Τα μενού της εφαρμογής είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα,
ενώ είναι δυνατός και ο συγχρονισμός με τον Η/Υ μέσω WLAN!

Όπως αποκαλύπτει και το όνομά της,
η συγκεκριμένη εφαρμογή επιχειρεί να
γίνει ο πιο στενός σας συνεργάτης υπενθυμίζοντας διαρκώς τις υποχρεώσεις
και τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς
σας. Από το… που παρκάρατε και την
ανάγκη για να αγοράσετε ψωμί, μέχρι
την ειδοποίηση για εκείνο το σημαντικό meeting την ερχόμενη εβδομάδα,
η εφαρμογή ToDo, σας «οργανώνει»
μέσα από ένα απλό και λειτουργικό UI,
που δεν διακρίνεται όμως για τις δάφνες
πρωτοτυπίας της.

ToodleDo

Wunderlist

€Δωρεάν - €2.99

€Δωρεάν

Αν θέλετε να αυξήσετε την
παραγωγικότητά σας και να
βάλετε σε τάξη την καθημερινότητα της δουλειάς ή του
σπιτιού, τότε… Toodledo.
Περίεργο όνομα, καθόλου
περίεργες δυνατότητες όμως: εισαγωγή κειμένου για
υπενθύμιση ή σημείωση,
καθορισμός καθημερινών
αρμοδιοτήτων, πρόσβαση στις λίστες εργασιών ή υποχρεώσεων μέσω
Web (Toodledo.com) και φυσικά, άμεσος συγχρονισμός με τη συσκευή σας!

Σχεδιασμένη για όσους λατρεύουν το cloud η εφαρμογή
είναι διαθέσιμη για iOS συσκευές αλλά ταυτόχρονα για Mac,
Windows και Linux υπολογιστές.
Διαθέτει web application για
πρόσβαση μέσω Η/Υ, αλλά και
εφαρμογή μέσω iOS, ενώ μπορεί να συγχρονίζει σε πραγματικό χρόνο όλες τις υποχρεώσεις
και τις εργασίες που έχετε να κάνετε δημιουργώντας τις καλύτερες συνθήκες
καθημερινής εργασίας. Το συστήνουμε ανεπιφύλακτα!
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Σύμπραξη Huawei με τον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού

Το φιλόδοξο project «Unseen Greece by 20 Mates», υπό την αιγίδα
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού παρουσίασε η Huawei, σε
ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους των ΜΜΕ. Σκοπός της
συνέργειας αυτής, η ανάδειξη και προώθηση της αθέατης πλευράς
της Ελλάδας, μέσα από την σύγχρονη και συχνά διαφορετική ματιά
Ελλήνων, ερασιτεχνών και μη φωτογράφων του Instagram, με την
αποκλειστική χρήση του κορυφαίου intelligent smartphone Huawei
Mate 20 Pro. Oι είκοσι σύγχρονοι φωτογράφοι - instagrammers
που ανταποκρίθηκαν στο δημόσιο, μέσω Instagram, κάλεσμα για
συνεργασία της Huawei, επέλεξαν να αποτυπώσουν μέσα από την
τριπλή κάμερα Leica με το νέο υπερευρυγώνιο φακό και τη δύναμη
της διπλής τεχνητής νοημοσύνης του Huawei Mate 20 Pro, μια
διαφορετική Ελλάδα. Απελευθερωμένοι από τα τουριστικά κλισέ,
ταξίδεψαν τόσο σε εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς,
όπως τη Σαντορίνη, τα Ζαγοροχώρια, τη Μάνη, τα Μετέωρα και
την Ύδρα, τα Χανιά, τον Όλυμποκαι τη Χαλκιδική, σε αστικά κέντρα
όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, αλλά και άγνωστα σημεία,
όπως η λίμνη Μπελέτσι, το Ωραιόκαστρο κ.ά. και απαθανάτισαν
εικόνες της χώρας με μια διαφορετική ματιά, εμπλουτίζοντας έτσι
την εικόνα που έχουμε για την Ελλάδα τόσο οι Έλληνες όσο και οι
αλλοδαποί επισκέπτες.
Οι φωτογραφίες που θα τραβήξουν οι 20 instagrammers θα
συγκεντρωθούν και θα αποτελέσουν το υλικό της πλατφόρμας
www.unseengreece.com, καθώς και στα κανάλια της Huawei
σ τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Instagram και Youtube)
προσφέροντας έτσι την ευκαιρία σε όλους να ανακαλύψουν ξανά
τις ομορφιές της Ελλάδας, ενώ οι χρήστες του Instagram μπορούν
να παρακολουθούν και το hashtag της ενέργειας, #UnseenGreece.

Οι 200 καλύτερες από αυτές τις φωτογραφίες θα παραχωρηθούν
από την Huawei στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ελεύθερων
πνευματικών δικαιωμάτων για απεριόριστη χρήση και διάρκεια,
σε όποια μέσα και με όποιο τρόπο κρίνει ο ΕΟΤ καλύτερα, για
να αποτελέσουν κομμάτι της οπτικής ταυτότητας του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος και να ενισχύσουν με τον τρόπο αυτό τις
εκστρατείες προώθησης της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού
στο εξωτερικό. Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Eλληνικού
Οργανισμού Τουρισμού κ. Χαράλαμπος Καρίμαλης αφού
επισήμανε ότι «από το 2015 και μετά, ξεκίνησε για πρώτη φορά να
σχεδιάζεται και να υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και τον
ΕΟΤ, μια συνολική εθνική στρατηγική, τόσο σε επίπεδο δράσεων
όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας και μάρκετινγκ» για τη «χρονική
διεύρυνση της τουριστικής σεζόν, με απώτερο στόχο τις 365 μέρες
το χρόνο», χαρακτήρισε την ενέργεια «Unseen Greece» ως «out
of the box concept» που έρχεται με τη δύναμη της τεχνολογίας
HUAWEI να «διευρύνει κατά… 365, και όχι μόνο 360, μοίρες την
οπτική του διεθνούς κοινού για τη χώρα μας.
Με τη σειρά του o κ. Country Manager των Devices για την Huawei
στην Ελλάδα, Kevin Linbing, υπογράμμισε ότι «είναι εξαιρετικά
σημαντικό για εμάς στη Huawei, να χρησιμοποιήσουμε την υψηλή
τεχνολογία των προϊόντων μας για να ενισχύσουμε τη σπουδαία
προσπάθεια που καταβάλλει ο ΕΟΤ για την στήριξη του ελληνικού
τουρισμού», ενώ ευχαρίστησε θερμά τόσο τον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού για την στήριξη στην ιδέα του «Unseen Greece» όσο και
τους instagrammers, για το πάθος και την δημιουργικότητα που
απέδωσαν στο project.

30 KT ΦΕΒ 2019

GREEK EVENTS

Το πρώτο δοκιμαστικό δίκτυο 5G στην Ελλάδα
από την COSMOTE

Το πρώτο δοκιμαστικό δίκτυο 5G στην Ελλάδα υλοποίησε η COSMOTE,
πετυχαίνοντας live ταχύτητες πάνω από 12Gbps, 60 φορές μεγαλύτερες
από τις σημερινές ταχύτητες 4G. Η δοκιμή έγινε σε υπαίθριο χώρο του
Δήμου Ζωγράφου, όπου η COSMOTE αναπτύσσει πιλοτικό δίκτυο 5G.
Μέσα από πρωτοποριακές εφαρμογές που υλοποίησε σε συνεργασία
με την Ericsson και τη Nokia, η COSMOTE παρουσίασε τις απεριόριστες
δυνατότητες που φέρνουν τα δίκτυα 5G, στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκο Παππά, τον Γενικό
Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Βασίλη Μαγκλάρα και
τη Δήμαρχο Ζωγράφου, κα Τίνα Καφατσάκη, παρουσία του Προέδρου
και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ και
εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ειδικότερα, η COSMOTE
επέδειξε: εφαρμογή Internet of Skills για προσομοίωση ιατρικής επέμβασης από απόσταση μέσω μάσκας εικονικής πραγματικότητας (VR),
ολογραφική μεταφορά (Hologram Transfer), όπου άνθρωποι που
βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία συζητούσαν στον ίδιο χώρο, σε
πραγματικό χρόνο, χρήση αυτοματισμών 5G real time και συνεργασία
ρομποτικής για την ισορροπία μιας μπάλας, 360° live feed σε ανάλυση
4Κ, μέσω εικονικής πραγματικότητας και εκτέλεση πέναλτι σε πραγματικό
χρόνο μέσω εικονικής πραγματικότητας (VR).

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
κ. Νίκος Παππάς, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα ξεκινήσαμε, από το Δήμο
Ζωγράφου, την πιλοτική εφαρμογή των τηλεπικοινωνιών πέμπτης γενιάς
(5G). Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας σε πολλά
επίπεδα. Στον τρόπο που επικοινωνούμε, που απολαμβάνουμε υπηρεσίες,
που μετακινούμαστε, που ψυχαγωγούμαστε.
Σήμερα ζούμε ένα απτό παράδειγμα για το πώς ο χώρος των εταιρειών και
η Πολιτεία, τόσο σε επίπεδο Κυβέρνησης όσο και τοπικής Αυτοδιοίκησης,
μπορούν να κάνουν από κοινού τα απαραίτητα βήματα, προκειμένου οι
νέες τεχνολογίες να αναπτυχθούν έγκαιρα και να διαχυθούν με τρόπο
δίκαιο σε όλη την κοινωνία. Ως Πολιτεία συνδράμουμε στην ανάπτυξη
των μεγάλων υποδομών, αλλάζουμε την εικόνα της χώρας.»
O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Το 5G είναι το μέλλον των τηλεπικοινωνιών. Είναι η τεχνολογία πάνω στην οποία θα “τρέχουν” όλες οι πρωτοποριακές εφαρμογές
που θα αλλάξουν τη ζωή μας, όπως η ιατρική επέμβαση από απόσταση
και η αυτοκίνηση χωρίς οδηγό. Ακούγονται μακρινά, αλλά δεν είναι. Ήδη
προετοιμαζόμαστε γι’ αυτά, με το πιλοτικό δίκτυο που υλοποιούμε στον
Δήμο Ζωγράφου και με τη συμμετοχή μας σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά
ερευνητικά προγράμματα. Επενδύουμε δυναμικά, ώστε με την τεχνολογία
και την καινοτομία, να φτιάξουμε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους.»
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Hello notch… goodbye notch!

Το περίφημο “notch” που η Apple έφερε στην αγορά με το iPhone X και τόσο… μισήθηκε από τους
χρήστες, αποδείχθηκε μια προσωρινή λύση, μια μικρή «στάση» στο δρόμο προς τις bezel-less οθόνες.
Φέτος θα παρουσιαστούν αρκετές ντουζίνες smartphones με «waterdrop» ή «οπή» ως στέγη της selfie
camera στο εμπρός μέρος και η χρήση του «κλασικού» notch θα εγκαταλειφθεί μέσα σε λίγους μήνες,
πάνω που οι περισσότεροι είχαν αρχίσει να το αποδέχονται. Και το ερώτημα είναι το εξής: ποιο από τα
νέα designs θεωρείται πως θα επικρατήσει; Η οπή; Το waterdrop notch; Ή, μήπως, οι pop-up κάμερες;

Κατά τη γνώμη μου δεν καταλάβα ποτέ
γιατί έγινε τόσος «ντόρος» για το notch.
Δε με ενόχλησε, ίσα-ίσα που το βρήκα
πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό σε ορισμένες συσκευές, ενώ έδειξε για ακόμη μια
φορά πως η Apple παραμένει trend-setter
στην αγορά, αν και δείχνει σημάδια αποδυνάμωσης. Όπως αποδείχθηκε, έγινε…
πολύ κακό για το τίποτα, αφού το notch
ήρθε και παρήλθε, ανοίγοντας το δρόμο
για μια πλήρως bezel-less οθόνη. Ήταν ένα
από τα αναγκαία βήματα, όπως σε κάθε τέτοια εξελικτική διαδικασία. Θεωρώ πως
το waterdrop notch είναι το ωραιότερο σε
αυτή τη φάση, αλλά μάλλον η οπή θα επικρατήσει (χάρη και στη Samsung).

Δημήτρης Σκιάννης
Το notch ήταν κάτι που ξένισε αρκετούς
χρήστες και στην πράξη μάλλον «έτρωγε»
pixels, παρά «έδινε». Τα aspect ratios μεγάλωσαν σχεδόν αναγκαστικά για να «χωρέσει» το notch στα τηλέφωνά μας, αυξάνοντας το μήκος τους αλλά μειώνοντας το

πολύτιμο πλάτος τους. Εν τέλει χαίρομαι
που δεν κυριάρχησε για μεγάλο διάστημα
στην αγορά, αλλά το θέμα είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα, πραγματικές bezel-less οθόνες με ευκολία (και όχι
δυσκολία) στον χειρισμό τους.
Χριστίνα Κιτσάτη
Προσωπικά δε θα εστιάσω στο ζήτημα του
notch, καθώς υπάρχουν αρκετά πιο… φλέγοντα θέματα που πρέπει να λυθούν στα
smartphones, όπως αυτό της αυτονομίας.
Με τόσο γοργή εξέλιξη στις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας τα τελευταία χρόνια,
είναι απαράδεκτο να μετράμε ακόμα τα…
mAh και να βασιζόμαστε σε power-saving
modes και ταχυφορτιστές για να βγάλουμε
το 24ωρο. Θα περίμενε κανείς πως εν έτει
2019, τα κινητά μας θα είχαν άνετα αυτονομία 2-3 ημερών με βαριά χρήση, απ’ότι
φαίνεται, όμως, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια ακόμα για να απολαύσουμε ένα τέτοιο
μοντέλο…
Πέτρος Κυπραίος
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Το notch ισως θα μπορούσε να προσφέρει
ένα ενδιαφέρον case study, όσον αφορά
τη φιλοσοφία των κορυφαίων κατασκευαστών. Απ’ την άλλη μεριά η Apple το λανσάρισε στην αγορά, πολλοί Android κατασκευαστές την ακολούθησαν κατά πόδας (δεν είχαν και πολλές επιλογές καθώς οι κατασκευαστές display panels είναι λίγοι και κοινοί για όλους), η Huawei
δε «ντράπηκε» να το χρησιμοποιήσει, όμως Samsung και Sony «στύλωσαν» τα
πόδια τους και παρέμειναν πιστοί στο
Infinity Display η μεν, στα χοντρά bezels η
δε. Απ’ότι φαίνεται, πάντως, το trend φέτος σίγουρα θα ορίσει η Samsung με την
«οπή», ενώ η Sony θα παραμείνει ακλόνητη στη δική της φιλοσοφία, προσφέροντας πλέον τη μοναδική ναυαρχίδα χωρίς notch οποιουδήποτε είδους και χωρίς
pop-up μηχανισμό, στην αγορά. Είμαι περίεργος, όμως, να δω και το δρόμο που
θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες
και η Huawei…

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
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eSIM: στο δρόμο για τον
δικτυωμένο κόσμο
Μπορεί η είδηση ότι η eSIM θα είναι πλέον διαθέσιμη και στην Ελλάδα -προς το παρόν
μόνο από το δίκτυο της Cosmote, να πέρασε στα ψιλά, αλλά στην πραγματικότητα είναι
η αρχή μίας νέας πόρτας σε νέες εφαρμογές, με πρώτη και καλύτερη τις συσκευές
IoT που θα λειτουργούν κάτω από δίκτυα κινητής.
Η eSIM είναι, ουσιαστικά, μία προγραμματιζόμενη virtual SIM, που βρίσκεται ήδη στο
hardware της συσκευής και εξαλείφει την ανάγκη για φυσική κάρτα. Αυτό σημαίνει
ότι η διαστάσεις της συσκευής δεν περιορίζονται από το μέγεθος της κάρτας και του
κυκλώματος ανάγνωσης, με αποτέλεσμα να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε κινητή
συνδεσιμότητα σε ένα μεγάλο αριθμό συσκευών των οποίων οι διαστάσεις της κάρτας
δεν επέτρεπαν μέχρι τώρα, π.χ. ιατρικά εμφυτεύματα.
Η eSIM, μπορεί να ενεργοποιηθεί και να ρυθμιστεί από απόσταση σε κάποιο δίκτυο,
χωρίς να χρειαστεί φυσική παρουσία σε κατάστημα.
Βέβαια αυτή η εξέλιξη δεν είναι καινούρια, αφού εδώ και πάνω από έξι μήνες έχουν
κυκλοφορήσει κινητά και smartwatches που ενσωματώνουν την eSIM, αλλά ως τώρα
στην Ελλάδα αυτή η επιλογή δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
H χρήση της eSIM, θα δώσει νέα ώθηση στην αγορά ΙοΤ και είναι ιδανική για συσκευές
που δεν πρέπει να αφαιρείται η SIM ή να υπάρχει πιθανότητα δυσλειτουργίας π.χ.
εφαρμογές ασφαλείας, τηλεμετρίας ή αυτοκίνησης.
Μόνη «παρενέργεια» που έχει εντοπιστεί, είναι ότι από τη στιγμή που για την ενεργοποίηση, την αλλαγή στοιχείων ή την απόκτησή της δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη
σε σημείο εξυπηρέτησης του παρόχου, η φορητότητα γίνεται παιχνίδι. Ωστόσο, υποθέτουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν κάποιοι κανόνες…
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ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΑΚΡΩΣ

Υπάρχουν δικαστήρια στο Βερολίνο

Η

είδηση που ξεχώρισε έρχεται από τη Γερμανία, όπου η
Deutsche Telekom υπέβαλε αγωγή κατά της γερμανικής
κυβέρνησης.
Αιτία ήταν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για τη συμμετοχή
στη δημοπρασία για το φάσμα συχνοτήτων 5G.
Την κόντρα είχε προαναγγείλει πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας, Timothy Hoettges, όταν είχε δηλώσει την αντίθεση του για την
πρόθεση της Γερμανικής κυβέρνησης να κρατήσει ψηλά το κόστος του
φάσματος, καθώς και να υποχρεώσει τους πλειοδότες να μοιραστούν το δίκτυό
τους. Η γερμανική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία έκανε πράξη τις προφορικές
της ενστάσεις. Με την αγωγή της αμφισβητεί μία σειρά προϋποθέσεων που
θέτει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για συμμετοχή στη δημοπρασία, η οποία
απαιτεί από τους συμμετέχοντες να επενδύσουν για την επέκταση του δικτύου

κινητής τηλεφωνίας της χώρας, ενώ προβλέπεται να υπάρχει η δυνατότητα
παραχώρησης σε νεοεισερχόμενους παρόχους να χρησιμοποιήσουν τις
υποδομές τους. Ήδη οι Γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον για κάποια «φέτα» από το δίκτυο 5G, με το οποίο θα δώσουν
ώθηση στην έννοια της αυτόνομης οδήγησης και άλλα συστήματα τηλεμετρίας
οχημάτων. Η αντίδραση βέβαια της Deutsche Telekom, δεν αφορά μόνο τη
Γερμανία. Ήδη η Cosmote δια στόματος Μιχάλη Τσαμάζ στο Infocom World
του Νοεμβρίου, έχει πάρει θέση λέγοντας «η πολιτεία δεν θα πρέπει να κάνει
μία δημοπρασία αποκλειστικά για να συγκεντρώσει έσοδα τη στιγμή που δεν
υπάρχει πλάνο αυτή τη στιγμή αναφορικά με το που θα προέλθουν τα επιπλέον
έσοδα για τις εταιρείες». Η συνέχεια θα δοθεί στον αέρα των Γερμανικών
δικαστηρίων, δεδομένου ότι όπως λέει και η γνωστή ιστορία με τον μυλωνά
«υπάρχουν δικαστήρια στο Βερολίνο»…

Καλλιθέας, Νίκαιας και Κορυδαλλού. Το παίζουν
άλλωστε και τα ραδιόφωνα κάθε μέρα!
Σύμφωνα άλλωστε με την έκθεση ισολογισμού της
Wind τα διαφημιστικά κονδύλια αυξάνουν, «για την
υποστήριξη νέων κυκλοφοριών».

Εξωτικά ήταν πάντως τα νούμερα που έγραψαν τα δίκτυα τις μέρες των γιορτών. Θέλετε
παραδείγματα;
Αυξημένη κίνηση δεδομένων κατά 80%, κατέγραψε το δίκτυο της WIND κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Επίσης, αν προσέξει κανείς τον ισολογισμό, διαπιστώνει ότι σύμφωνα με την ανάλυση που παρατίθεται οι υπηρεσίες τηλεφωνίας αντιπροσωπεύουν
το 83,1% των συνολικών εσόδων, τα έσοδα διασύνδεσης το 11,4%, οι πωλήσεις εξοπλισμού το
2,5% και τα έσοδα από τη διεθνή περιαγωγή το 2%.

Μέσα στο 2018 προστέθηκαν 2.000 νέες καμπίνες FTTC στο δίκτυο οπτικών ινών Cosmote Fiber,
με τις εμπορικά διαθέσιμες καμπίνες να ανέρχονται σε 13.600.

Σε επίπεδο όγκου δεδομένων, άγγιξε τα 800 TB,
με το peak να σημειώνεται όπως ήταν αναμενόμενο, ανήμερα την Πρωτοχρονιά όπου ο Άη Βασίλης
«κατανάλωσε» 85 TB!

Έτσι, περισσότερα από 3 εκατ. ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πλέον πρόσβαση σε
υπερυψηλές ταχύτητες και προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Σε 505,9 εκατ. ευρώ, έναντι 483,7 εκατ. διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα της Wind το 2017,
σύμφωνα με τον ισολογισμό που δημοσιοποιήθηκε
από την εταιρεία.
Ολοκληρώθηκε τοπικά η εγκατάσταση του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών της Wind στους δήμους
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Στο μέγαρο ακούγεται ότι στην Cosmote
Payments σύντομα θα κάνουν μεγάλη «Χαρά». Άλλωστε οι ίδιοι αισιοδοξούν να πετάξουν πολύ ψηλά… Για τη Νέλλη πάντως
προέκυψε διάψευση…

Wind of change, αφού και εδώ τα data έχουν
αφήσει το στίγμα τους.

Βάσει των υψηλών στόχων και του επενδυτικού
πλάνου που έχει θέσει ο όμιλος για το 2019, ως
το τέλος του έτους η κάλυψη FTTH θα περιλαμβάνει περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Στο μέγαρο η θέση του Κώστα Νεμπή Chief

Commercial Officer που ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος στην Hrvatski Telekom «έσπασε» στα δύο.

τοι τις άγκυρές τους και φαίνεται να τους ευνοούν
οι συγκυρίες…

το φλουρί από μία πίτα που δεν της έχουν κόψει κομμάτι.

Ο Αθανάσιος Στράτος, ανέλαβε καθήκοντα Chief
Customer Operations Officer Ομίλου ενώ ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης προήχθη σε Chief Marketing
Officer Consumer Segment Ομίλου.

Το επενδυτικό πλάνο της Quest για την τριετία
2019 - 2022, ύψους 80 με 100 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο πρόεδρος, Θοδωρής Φέσσας, και το
ανώτατο management του ομίλου.

Διότι πρώτα πρέπει να υπάρχει η πίτα -και όχι η φωτογραφία της- και μετά να την μοιράσουμε… Σωστά;

Κάποιοι άλλοι π.χ. στο Υπουργείο όχι μόνο δεν
έκαναν διακοπές, αλλά ανακοίνωναν έργα. Όχι
με Δελτία Τύπου, αλλά με «διαρροές»…

Στα 871,5 εκατ. ευρώ έναντι 853,4 εκατ. διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα της Vodafone για
την οικονομική της χρήση 1/4/2017 - 31/3/2018
σύμφωνα με τα στοιχεία ισολογισμού που δημοσιοποίησε στην Ελλάδα.

Ελπίζουμε οι διαρροές -συγνώμη τα έργα- να μην
είναι σαν την γαστρεντερίτιδα που κυκλοφορεί και
κρατάει 3 μέρες…

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με
τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά μήνα. Η δράση
φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.eury-where.gr

Άσε που υπάρχουν και πολλά παράπονα ότι κάποια
πράγματα είναι sur mesure για ορισμένους. Τη στιγμή που θα ήταν σαφώς πιο τίμιο το pret a porter…
H Xiaomi, μετά το POCO, ανακοίνωσε επίσημα
ότι και η Redmi θα αποτελέσει αυτοτελές brand,
με στόχο την καλύτερη διείσδυση του στην παγκόσμια αγορά.
Φαίνεται λοιπόν ότι η δημιουργία sub-brands στην
αγορά των smartphones τείνει να εξελιχθεί σε trend...

Γενικά η φετινή χρονιά θα έχει ενδιαφέρον, όχι
μόνο λόγω foldables και 5G αλλά και επειδή
ορισμένοι εκτιμούν ότι η έλλειψη εξαρτημάτων (κυρίως επεξεργαστές) θα δημιουργήσει νέα δεδομένα και θα επηρεάσει τους πιο
μικρούς «παίκτες». Ίδωμεν!
Το 2019 θα είναι και η χρονιά που θα δοθεί η «μάχη» για τα 5G συμβόλαια όσον αφορά την υποδομή του δικτύου (core δίκτυο, κεραίες και σταθμοί
βάσης). «Μάχη» που σε ορισμένες περιπτώσεις
είναι ενδεχομένως και θέμα επιβίωσης… Πως
λέμε, νυν υπέρ πάντων αγών; Ορισμένοι πάντως
δείχνουν να έχουν το πάνω χέρι, αφού έριξαν πρώ-

Και για να μιλάμε για πίτες που υπάρχουν, με πόρους από το αποθεματικό ταμείο της ΕΕΤΤ συνολικού ύψους (προϋπολογισμός) 6,062 εκατ. ευρώ
θα χρηματοδοτηθεί δράση για επιχορηγούμενες
ευρυζωνικές συνδέσεις στους πρωτοετείς φοιτητές 2018-19 σε όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και
ΑΕΙ της χώρας.

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν ο ΕΛΔΟ
και ο Αγγλικός Διαστημικός Οργανισμός.

Ανοδικά κινείται η διείσδυση των συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων στο Internet στην Ελλάδα, χωρίς
να αλλάζει σημαντικά την κατάταξη της χώρας
σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Με σκοπό τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων ενός ευνοϊκού πλαισίου για την προώθηση και την υλοποίηση κοινών δράσεων μεταξύ
των δύο στον τομέα του διαστήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ για το δεύτερο
εξάμηνο του 2018, οι συνδέσεις 30 Mbps και άνω
συνιστούν το 15,4% του συνόλου των ευρυζωνικών
γραμμών της χώρας.

Η νέα διοικητική δομή του MediaMarktSaturn Retail
Group ενισχύει -σύμφωνα με τις ανακοινώσεις- την
παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο του
αριθμού των γραμμών VDSL.

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, περιλαμβάνουν αρκετές εξελίξεις σχετικά με το σχήμα
της Media Markt στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης πάντως
-που έληξε το συμβόλαιό του- μετακινήθηκε στην
MLS ως αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΚτΠ, Δημήτρης Νικητόπουλος, παραμένει στη θέση του, χωρίς διοικητικό συμβούλιο. Για την ώρα θα διευθύνει…
τον εαυτό του!
Για μια ακόμα φορά βάζουμε το κάρο μπροστά
από τα άλογα. Τελικά αυτή η χώρα δεν βουλιάζει
από το πλήρωμα αλλά από τους λογής - λογής
καπεταναίους που είχαν το τιμόνι στα χέρια τους.
Διαχρονικά, για να μην παρεξηγουμεθα…
Κατά τα άλλα η αγορά, περιμένει να της πέσει

Στη Vector Technologies κατακύρωσε, σύμφωνα με
πληροφορίες το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,
την προμήθεια 51 φορητών συστημάτων επιτήρησης αξίας 2.845.800 ευρώ.
Το 2022 θα παραχθεί μεγαλύτερη κίνηση από ότι
στα 32 χρόνια από την έναρξη του διαδικτύου,
όπως προκύπτει από τον Visual Networking Index
(VNI) της Cisco.
Η Revolut απέκτησε Ευρωπαϊκή Τραπεζική Άδεια,
με έναρξη λειτουργίας το 2019, η Cardlink έχει αιτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος άδεια ιδρύματος πληρωμών, ο ΟΤΕ μπαίνει στη συγκεκριμένη αγορά…
Τελικά θα μείνουν οι συστημικές τράπεζες μόνο
για να κυνηγάνε τα κόκκινα δάνεια.
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POINT OF VIEW

Απόρρητο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο


Μιχάλης Σακκάς
Αντιπρόεδρος ΑΔΑΕ

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο Ευρωπαϊκός μήνας
για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο. Στις 16 Οκτωβρίου
2018, διεξήχθη η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιείται δύο φορές
το χρόνο. Σε αυτή συμμετέχουν ηγέτες των ευρωπαϊκών
οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, των αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε.
Το θέμα της συνόδου ήταν «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και
η κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», και οι
συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ψηφιακή επανάσταση και
τις δυνατότητες που προσφέρει για την αγορά εργασίας και
την οικονομία. Ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα για τους νέους
και το μέλλον τους η δημιουργία θέσεων εργασίας.
Βεβαίως, η ψηφιακή επανάσταση βασίζεται σε ένα ασφαλές
Διαδίκτυο που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους χρήστες. Με
άλλα λόγια, προϋποθέτει ότι όλοι, το κράτος, οι πολίτες και
οι επιχειρήσεις, θα έχουν ενστερνιστεί αυτό που στην ΑΔΑΕ
ονομάζουμε κουλτούρα ασφάλειας, θα εφαρμόζουμε δηλαδή
βασικούς κανόνες ασφάλειας.
Για να χαρακτηριστεί ένα κράτος ως κράτος δικαίου, οφείλει να διέπεται από δημοκρατικές Αρχές. Δεν υπάρχει
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κράτος που να διεκδικεί τον τίτλο «κράτος δικαίου» χωρίς
να διασφαλίζει και να προστατεύει τα ατομικά και κοινωνικά
δικαιώματα των πολιτών.
Και σε ποια δικαιώματα αναφερόμαστε; Π.χ. στην ισότητα
των πολιτών έναντι του νόμου, στην προσωπική ελευθερία,
στο δικαίωμα της εργασίας, στη θρησκευτική ελευθερία,
στο άσυλο της κατοικίας, κλπ. Όταν ένα δικαίωμα θεωρείται
θεμελιώδες, κατοχυρώνεται στο σύνταγμα μας, κάτι που
σημαίνει ότι όλοι οι νόμοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με
αυτό. Έτσι και το δικαίωμα στο απόρρητο της επικοινωνίας
αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες, και προστατεύεται από το
ελληνικό σύνταγμα.
Μάλιστα, το απαραβίαστο της επικοινωνίας κατοχυρώνεται
ως δικαίωμα ήδη από το 1831 στο βελγικό σύνταγμα, με
διάταξη η οποία υιοθετήθηκε από το ελληνικό σύνταγμα του
1844, όπου αναφέρεται ότι «το απόρρητον των επιστολών
είναι απαραβίαστον». Και επειδή στα χρόνια του Όθωνα
η διάταξη αυτή παραβιαζόταν συνεχώς, το σύνταγμα του
1864, χαρακτηρίζει το απόρρητο των επιστολών ως «απολύτως» απαραβίαστο. Σήμερα πλέον προστατεύεται όχι
μόνο το απόρρητο των επιστολών. Στο ισχύον ελληνικό σύνταγμα με το άρθρο Σ.19 προστατεύεται κάθε επικοινωνία
που έχει είτε προσωπικό είτε επαγγελματικό χαρακτήρα,

το περιεχόμενο της επικοινωνίας αυτής, αλλά και το ίδιο
το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε μία επικοινωνία μεταξύ
δύο ατόμων. Και όταν λέμε κάθε επικοινωνία, εννοούμε
γραπτά μηνύματα, τηλεφωνήματα, ηλεκτρονικά μηνύματα,
φαξ, καθώς και επικοινωνία με οποιοδήποτε άλλο μέσο,
που υπάρχει σήμερα ή που θα ανακαλυφθεί στο μέλλον.
Σημειώστε ότι η προστασία του απορρήτου αφορά όλα τα
στάδια της διαδικασίας της επικοινωνίας, μέχρι τη στιγμή
που ο παραλήπτης λαμβάνει το μήνυμα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, μπορεί να ισχύουν άλλα ατομικά δικαιώματα,
όπως για παράδειγμα το δικαίωμα προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
Είναι όμως το δικαίωμα στο απαραβίαστο της επικοινωνίας
απεριόριστο; Η απάντηση είναι όχι. Μετά από εντολή της
δικαστικής Αρχής (π.χ. της εισαγγελίας), μπορεί να γίνει
«άρση του απορρήτου» όπως λέγεται, για λόγους εθνικής
ασφάλειας αλλά και στις περιπτώσεις των ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων (π.χ. απαγωγή). Τότε, η δημόσια Αρχή
μπορεί να επέμβει και να παρακολουθήσει οποιασδήποτε
μορφής επικοινωνία, πάντα με βάση στον σχετικό νόμο.
Και ερχόμαστε στο ρόλο της ΑΔΑΕ, στην προστασία του
θεμελιώδους αυτού δικαιώματος. Στο άρθρο 19 του συντάγματος, όπως διαμορφώθηκε από τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, προβλέφθηκε η συγκρότηση Ανεξάρτητης
Αρχής για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Έτσι, το 2003 συστάθηκε η ΑΔΑΕ, μία ανεξάρτητη Αρχή που
λογοδοτεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ιδρύθηκε με σκοπό
να αποτελέσει την «εγγυήτρια Αρχή» ώστε να μη θίγεται η
ιδιωτική ζωή του πολίτη.
Όπως τονίζεται και στην εισηγητική έκθεση του Νόμου
3115/2003 με τον οποίο ιδρύθηκε η ΑΔΑΕ, η προστασία
του απορρήτου των επικοινωνιών αποτελεί προϋπόθεση
για την πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών, οι οποίες, όπως
είπαμε και νωρίτερα, βασίζονται όλο και περισσότερο στην
ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και δεδομένων.
Σήμερα λοιπόν, οι ραγδαίες και συνεχείς εξελίξεις της
τεχνολογίας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
αλλά και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, επιτρέπουν να
επικοινωνούμε ταχύτερα και πιο άμεσα. Ταυτόχρονα όμως,
καθιστούν πιο εύκολη την παραβίαση της εμπιστευτικότητας
της επικοινωνίας από κακόβουλους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα «κενά ασφάλειας», όπως λέγονται τα τρωτά σημεία
των συστημάτων ή των διαδικασιών. Ποιος είναι ο ρόλος

της ΑΔΑΕ; Κατ’αρχάς η πρόληψη των παραβιάσεων. Μία
από τις κύριες αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ είναι να ελέγχει
τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για να εξακριβώσει ότι εφαρμόζουν μία σειρά
από μέτρα ασφάλειας ώστε να ενισχύεται η ανθεκτικότητά
τους απέναντι σε κινδύνους παραβίασης του απορρήτου των
επικοινωνιών των πελατών τους. Ότι δηλαδή εφαρμόζουν
τους κανονισμούς και τις οδηγίες που έχει εκδώσει η Αρχή.
Για παράδειγμα, οι πάροχοι θα πρέπει να φροντίζουν ώστε
τα δίκτυα τους να είναι ανθεκτικά σε κυβερνοεπιθέσεις.
Η ΑΔΑΕ λοιπόν, με τη θέσπιση κανονισμών για το απόρρητο
και την ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών, τους ελέγχους
που κάνει στους παρόχους, και με την επιμελή διερεύνηση
των καταγγελιών που λαμβάνει από τους πολίτες, έχει
συμβάλει στο να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί η απαραίτητη
κουλτούρα ασφάλειας στην κοινότητα των παρόχων των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Όμως, ο καθένας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά δίκτυα
επικοινωνιών, αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα ασφάλειας
δικτύων και πληροφοριών. Με άλλα λόγια, η ασφάλεια στο
διαδίκτυο εξαρτάται και από εμάς.
Ας δούμε όμως τι σημαίνει η λέξη «ασφάλεια» στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Οι βασικές ιδιότητες της ασφάλειας
είναι η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα
της πληροφορίας που ανταλλάσσεται. Δηλαδή, η παροχή
αξιόπιστων (όχι αλλοιωμένων αλλά ακέραιων) πληροφοριών
ή μηνυμάτων, που είναι διαθέσιμα μόνο στους παραλήπτες
(εμπιστευτικότητα) όταν τα χρειάζονται.
Όπως αντιλαμβάνεστε, η εμπιστευτικότητα, που αναφέρεται
στο απόρρητο των επικοινωνιών, είναι βασικός παράγοντας
της ασφάλειας, και ως εκ τούτου βασική προϋπόθεση για
την οικοδόμηση της απαραίτητης για όλους μας εμπιστοσύνης, η οποία με την σειρά της αποτελεί, όπως είπαμε
νωρίτερα, το θεμέλιο της ανάπτυξης και ευημερίας μίας
κοινωνίας. Για παράδειγμα, οι έρευνες βεβαιώνουν ότι όσο
πιο ασφαλής είναι μία επιχείρηση στον κυβερνοχώρο, όσο
δηλαδή περισσότερο έχει μεριμνήσει για τη θωράκιση της
από κινδύνους, τόσο περισσότερη εμπιστοσύνη εμπνέει
στους καταναλωτές, συνεργάτες της, κλπ., και έτσι κερδίζει
την προτίμηση τους. Και αυτό φυσικά συμβάλλει ώστε οι
επιχειρήσεις αυτές να επιτυγχάνουν καλύτερα οικονομικά
αποτελέσματα σε σύγκριση με εταιρείες που δε μεριμνούν
εξίσου για την ασφάλεια τους στον κυβερνοχώρο.
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Artur Wachtel
DEPUTY DIRECTOR EU WIRELESS PLM, HUAWEI
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις
και ακριβώς όπως μια «συμφωνική ορχήστρα», απαιτεί όλες οι τεχνολογίες να
συνεργάζονται αρμονικά για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Το 5G
σχεδιάζεται για έναν κόσμο όπου δεκάδες δισεκατομμύρια συσκευές εξαρτώνται από τη
συνεχή σύνδεση τους στο Διαδίκτυο. Λύσεις Cloud Computing, IoT, Artificial Intelligence,
Big Data και ψηφιακές πλατφόρμες, θα χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους τομείς
όπως οι έξυπνες πόλεις, τα αεροδρόμια, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο ενεργειακός
και κατασκευαστικός τομέας κ.ά. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Artur Wachtel, Deputy
Director EU Wireless PLM της Huawei, στις εργασίες του Συνεδρίου InfoCom World 2018,
μας δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στον τεχνολογικό κλάδο και την
πρόκληση που ακούει στο όνομα «5G».



Συνέντευξη στον
Ανδρέα Καραντώνη

I.C.: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προκλήσεις του 5G μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες;
A.W.: Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών είναι ώριμος στις
περισσότερες αγορές, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εμπειρία
του τελικού χρήστη προσδιορίζεται από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η ανάγκη για υψηλότερες ταχύτητες
οφείλεται στο περιεχόμενο ανάλυσης 4K και άνω, καθώς
και στο streaming προσωπικού περιεχομένου στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ και δύο δεκαετίες, οι πάροχοι
κινητής τηλεφωνίας βελτιστοποιούν τις λειτουργίες με
στόχο το χαμηλότερο κόστος ανά bit. Το 5G έχει τη δυνατότητα ν’ αλλάξει το τοπίο, δημιουργώντας νέες πηγές
εσόδων. Η εφαρμογή «connected car», το Industry 4.0 και
το eHealth είναι οι κυριότερες περιπτώσεις όπου το 5G
μπορεί να προσφέρει νέες πηγές εσόδων.
I.C.: Με ποιον τρόπο επηρεάζει αυτή η τεχνολογία το
επιχειρηματικό μοντέλο;
A.W.: Το New Radio, είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο 5G και έχει σημαντικά καλύτερη απόδοση από το
4G. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται τεχνολογία
βάσει OFDM, αλλά το 5G αναμένεται να χρησιμοποιήσει
5 έως 20 φορές μεγαλύτερο φάσμα και massive MIMO
για την επίτευξη της υψηλότερης ταχύτητας. Η βασική
διαφορά του 5G είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να απολαύσουν ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών
με εγγυημένη ποιότητα. Χάρη στο 5G, θα έχουμε δίκτυα
προσαρμοσμένα στη βέλτιστη προσφορά υπηρεσιών,
με δυνατότητες εκχώρησης αποκλειστικών τμημάτων
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του δικτύου ανά υπηρεσία. Η δυναμική διαμόρφωση των
πόρων του δικτύου (network slicing) από άκρη σε άκρη και
ανά υπηρεσία θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν
τμήματα για τους τομείς της ψυχαγωγίας, της βιομηχανίας, των μεταφορών ακόμα και των κρατικών εφαρμογών
(safe city, smart city, e-government). Ένα επιπλέον πλεονέκτημα θα είναι οι μικρότεροι χρόνοι καθυστέρησης και
οι αξιόπιστες υπηρεσίες, η δυνατότητα δηλαδή παροχής
υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο. Στην περίπτωση της
αυτοκινητοβιομηχανίας, η επεξεργασία των δεδομένων
που σχετίζονται με την ασφάλεια θα πραγματοποιείται
τοπικά, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση. Οι τρισδιάστατοι χάρτες υψηλής ευκρίνειας θα καθιστούν δυνατή
την αυτόνομη οδήγηση. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να
καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές μεγαλύτερες από όσο
ένας σταθμός βάσης και οι πληροφορίες αυτές θα έχουν
υπερβολικά μεγάλο όγκο για αποθήκευση στο cloud και,
επομένως, είναι λογικό η αποθήκευση και η επεξεργασία
αυτών να πραγματοποιούνται τοπικά ανά περιοχές. Αυτό
θα δημιουργήσει την ανάγκη ενός κατανεμημένου δικτύου
με τεχνολογία Mobile Edge Computing (MEC).
I.C.: Σε ποιες κάθετες αγορές πιστεύετε ότι θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο το 5G;
A.W.: Το smartphone έχει μεταβάλει δραματικά τον τρόπο
που επικοινωνούμε. Την εποχή του 3G, οι πάροχοι κινητής
τηλεφωνίας πρότειναν ιδιωτικές πύλες, βάσει WAP. Τα δίκτυα ήταν αργά και τα τηλέφωνα δύσχρηστα. Το τοπίο όμως
άλλαξε λόγω της σημαντικής βελτίωσης στην εμπειρία του

Η εμπειρία του
τελικού χρήστη
προσδιορίζεται από
την πρόσβαση στο
Διαδίκτυο.
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Το 5G είναι η τεχνολογία σύνδεσης των πραγμάτων με το
cloud. Σε όλες τις χώρες, οι δαπάνες για την υγεία είναι
μία από τις κορυφαίες δημόσιες δαπάνες. Οι προσωπικές
συσκευές θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην καταγραφή
και μετάδοση δεδομένων υγείας. Ωστόσο, το eHealth δεν
αποσκοπεί μόνο στη μείωση των δαπανών και την αποτελεσματικότητα του εθνικού συστήματος υγείας, αλλά και στην
πρόβλεψη και αντιμετώπιση ασθενειών. Παρά το γεγονός
ότι κάθε μία από τις τρεις κάθετες εφαρμογές θα δικαιολογούσαν από μόνες τους τη χρήση του 5G, υπάρχουν
ακόμα πιο έξυπνες εφαρμογές που θα δούμε στο μέλλον.

Με το 5G δίνεται
η δυνατότητα
στους χρήστες
να απολαύσουν
ένα πολύ μεγάλο
εύρος υπηρεσιών
με εγγυημένη
ποιότητα.

πελάτη. Χάρη στις τρεις κάθετες εφαρμογές, το συνδεδεμένο αυτοκίνητο, το Industry 4.0 και το eHealth, έχουμε
πλέον μια νέα ομάδα χρηστών, και κατά συνέπεια πρέπει
να προσαρμόσουμε το προϊόν μας στις ανάγκες τους. Εάν
το καταφέρουμε αυτό, θα δημιουργήσουμε αντίκτυπο και
δυναμική στην αγορά. Και οι τρεις κάθετες αγορές έχουν
σημαντικές μακροοικονομικές προοπτικές. Στις περισσότερες αγορές, ο όγκος πωλήσεων νέων αυτοκινήτων
είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τις υπηρεσίες κινητής
ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα με τους
McKinsey & Co., οι υπηρεσίες σύνδεσης αυτοκινήτων στο
Διαδίκτυο θα μπορούσαν να φτάσουν στο 10% με 15% της
αξίας ενός νέου αυτοκινήτου. Με άλλα λόγια, θα είναι ίσο
με το 15% έως 30% των τρεχόντων κερδών από τις κινητές επικοινωνίες. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη
αντιστοιχεί με περίπου 10% έως 24% της ακαθάριστης
εσωτερικής παραγωγής. Η διατήρηση των παραπάνω δεδομένων σε βιώσιμο επίπεδο είναι ο σκοπός του Industry 4.0,
δηλαδή η εισχώρηση σε όλους τους τομείς της αγοράς με
το βιομηχανικό Internet of Things και την ανάλυση όλων των
δεδομένων με έξυπνο τρόπο, για την επίτευξη ευελιξίας,
ποιότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης.
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I.C.: Η Ευρώπη φαίνεται να έχει μείνει πίσω στην κούρσα
του 5G, σε σχέση με τις ανταγωνιστικές περιοχές. Πώς
το σχολιάζετε;
A.W.: Οι υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο
Διαδίκτυο θα έχουν μεγαλύτερη δυναμική στην Ασία, λόγω
του υπερβολικού πληθυσμού, ενώ στη Βόρεια Αμερική
εκτιμάται ότι το 5G θα καλύψει την ανάγκη εκτεταμένης
ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών, γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, με τα δίκτυα οπτικών ινών. Η Ευρώπη
είναι μία περιοχή με πολλές διαφορετικές πτυχές, χάρη
στις οποίες είναι δυνατή η υιοθέτηση αρκετά διαφορετικών
κάθετων εφαρμογών. Συγκεκριμένα στη Γερμανία, όπου ο
όρος Industry 4.0 επινοήθηκε, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη
στη βελτιστοποίηση και στον αυτοματισμό της βιομηχανικής παραγωγής. Εδώ και δεκαετίες, οι Σκανδιναβοί πάροχοι
βρίσκονται στο προσκήνιο των κινητών επικοινωνιών ως
οι εφευρέτες που συνεχίζουν να καινοτομούν στον τομέα
της κινητής τηλεφωνίας. Αναμένουμε ότι οι Μεσογειακές
χώρες θα αναπτύξουν μία ομάδα κάθετων εφαρμογών στον
τομέα του τουρισμού, καθώς επίσης και στον τομέα του
αυτοματισμού της αγροτικής παραγωγής. Δεν είναι επιστημονική φαντασία να οραματιστούμε αυτόνομα τρακτέρ
σε συνδυασμό με drones.
I.C.: Πιστεύετε ότι η Ευρώπη μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική και να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη
τεχνολογιών;
A.W.: Κάθε Ευρωπαϊκή χώρα διαθέτει τη δική της αγορά στον τομέα των επικοινωνιών, σε συνδυασμό με συγκεκριμένο πληθυσμό, οικονομική δομή και εθνικούς
κανονισμούς σχετικά με τις συχνότητες και τα περιβαλλοντικά όρια. Έχει αποδειχθεί ότι 3 έως 4 πάροχοι
- ανταγωνιστές, επιτυγχάνουν καλή ισορροπία σε μια
αγορά κινητής επικοινωνίας. Υπό αυτή την προοπτική,
υπάρχει μικρότερος διεθνής ανταγωνισμός. Υπάρχουν
λίγοι διεθνείς πάροχοι, και συχνά ένας ιστορικά ισχυρός εθνικός πάροχος. Η διαφορετική κουλτούρα κάνει
την Ευρώπη δυνατή. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο

ανταγωνισμός και η διαφορετικότητα είναι οι βάσεις για
την καινοτομία. Η προσφορά και η ζήτηση λειτουργούν
μόνο εφόσον υπάρχουν επιλογές.
I.C.: Σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες
για την υλοποίηση νέων συχνοτήτων φάσματος στην
Ευρωπαϊκή αγορά;
A.W.: Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος διάθεσης περιορισμένων πόρων, όπως για παράδειγμα οι συχνότητες.
Παραδοσιακά, έχουμε καθαρές δημοπρασίες από τη μία
και «beauty contest», παρουσίαση στοιχείων επενδύσεων από την άλλη. Στο μέσο υπάρχει ένας συνδυασμός
και των δύο. Υπήρξε κάποια επιτυχία παλαιότερα, όταν
έγιναν διαθέσιμες οι άδειες 3G. Έχει διατυπωθεί ότι στη
δημοπρασία συχνοτήτων στην Ιταλία συγκεντρώθηκαν
υπερβολικά ποσά, της τάξεως των €6,5 δισ. Τα ποσά αυτά
ήταν χαμηλότερα σε σχέση με τις δημοπρασίες του 3G.
Πιο σημαντικές από το ποσό ήταν οι αντίστοιχες συνθήκες. Στη Σουηδία και στη Γερμανία, σημαντικό μέρος του
φάσματος προορίζεται για τις κάθετες εφαρμογές υπό
τη μορφή τοπικών αδειών, και αδειών ανά γεωγραφική
περιοχή. Επίσης, έχουν λάβει χώρα ενδιαφέρουσες συζητήσεις σχετικά με αποκλειστικά δίκτυα για την εφαρμογή
«connected cars».
I.C.: Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη ζητούν
ένα φιλικό κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις, ώστε
να είναι δυνατή η ανάπτυξη των δικτύων τους. Σε ποια
φάση βρισκόμαστε ακριβώς;

A.W.: Το 5G είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την
ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και για να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας θα πρέπει να είναι αρκετά
ευέλικτο ώστε να υποστηρίζει όλα τα πλαίσια εφαρμογής, καθώς και τα επιχειρηματικά μοντέλα. Από ιστορική
άποψη, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας εστίαζαν στις
φωνητικές υπηρεσίες, και τις τελευταίες δύο δεκαετίες
εξειδικεύονται στις υπηρεσίες παροχής δεδομένων και
πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Τώρα πρέπει να αναπτύξουν
νέες καινοτομίες. Στην πραγματικότητα, όσο λιγότεροι
περιορισμοί επιβάλλονται στους παρόχους, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα δημιουργίας ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη υπηρεσιών.
I.C.: Με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει το 5G ως εργαλείο
μετατροπής των Ευρωπαϊκών πόλεων σε «έξυπνες-βιώσιμες πόλεις»;
A.W.: Η Αθήνα, η Ρώμη, το Λονδίνο και η Στοκχόλμη είναι
όλες πολύ διαφορετικές Ευρωπαϊκές πόλεις με συγκεκριμένες όμως ανάγκες. Όλες αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά
προβλήματα και χρειάζονται άρτιες υπηρεσίες ύδρευσης,
ηλεκτρικής ενέργειας και ασφάλειας. Καθώς αυξάνεται
εκθετικά ο αριθμός αισθητήρων, εξοπλισμού ασφαλείας
και έξυπνων συσκευών, δημιουργείται η ανάγκη διασυνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας μέσω ασύρματης επικοινωνίας. Για παράδειγμα, η διαχείριση της κυκλοφορίας
μέσω connected cars και έξυπνων μετρήσεων είναι ένα
πρώτο βήμα, αλλά απαιτούνται πολλές ακόμη καινοτομίες
για την επίτευξη πλήρως «έξυπνων-βιώσιμων» πόλεων.

Artur Wachtel
Ο Artur Wachtel είναι απόφοιτος του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου του Μονάχου.
Ξεκίνησε την καριέρα του στον
κλάδο του ICT το 1995 από τη
Γαλλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών SFR, ενώ τον Απρίλιο του
1998 εντάχθηκε στο δυναμικό
της Nortel. Έχοντας διατελέσει
υψηλόβαθμο στέλεχος σε διάφορες θέσεις, τον Δεκέμβριο
του 2006 αποχωρεί από την
Καναδική εταιρεία, και από τον
Ιανουάριο του 2007 μέχρι σήμερα εργάζεται για τη Huawei,
κατέχοντας τη θέση του Deputy
Director of Europe Wireless
Product Management.
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Ανάπτυξη νέας γενιάς
τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων με χρήση laser
Η ταχύτητα της επικοινωνίας μεταξύ δορυφόρων,
στο επίκεντρο

Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην
Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Dr.
Morio Toyoshima, διευθυντής του Space Communication
Laboratory με έδρα την Ιαπωνία, παρέθεσε διάλεξη με τίτλο: «New Frontiers and Practical Realization of Space Laser
Communications».
Ο Dr. Morio Toyoshima είναι διευθυντής του Space Communication
Laboratory, που εδράζεται στο Wireless Networks Research
Center του National Institute of Information and Communications
Technology (SCL-NICT) της Ιαπωνίας. Είναι μέλος του NICT
από το 1994, και έχει συμμετάσχει σε διάφορα διαστημικά
ερευνητικά προγράμματα και αποστολές με την JAXA, την
Ιαπωνική Υπηρεσία Διαστήματος, τη NASA, και άλλες διαστημικές υπηρεσίες.
Ο Dr. Morio Toyoshima ανέδειξε αρχικά στην ομιλία του
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το πρόβλημα που υπάρχει στην ταχύτητα της επικοινωνίας
μεταξύ δορυφόρων αλλά και με τις βάσεις στη Γη. Η πληροφορία που πρέπει να μεταφερθεί πλέον αυξάνεται τόσο,
που η γνωστή τεχνολογία μετάδοσης με ραδιοσυχνότητες
δεν επαρκεί. Για παράδειγμα, η παρατήρηση της Γης αλλά
και η εξερεύνηση της Σελήνης και του Άρη, απαιτούν ταχύτητες μεταφοράς που είναι μερικές δεκάδες gigabits το
δευτερόλεπτο. Τέτοιες ταχύτητες είναι δυνατές μόνο με
την χρήση οπτικών τηλεπικοινωνιών.
Η μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης όμως δεν είναι το μόνο πλεονέκτημα. Είναι και τα μικρά μεγέθη του πομπού και του
δέκτη, που πλέον αντικαθίστανται με τηλεσκόπια, η μικρή
κατανάλωση ενέργειας, η μεγάλη απόδοση, αλλά και κυρίως ότι δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανονισμοί για τη χρήση
συχνοτήτων και εύρους ζώνης αυτών.

Η χρήση των λέιζερ στις τηλεπικοινωνίες πλέον αυξάνεται, και ήδη σχεδιάζονται πολλά συστήματα που θα βασίζονται σε αυτή την τεχνολογία. Τα προτερήματα των οπτικών επικοινωνιών με λέιζερ κάνουν επίσης δυνατή τη χρήση
σε μικροδορυφόρους, τεχνολογία που διαδίδεται ραγδαία.
Ο οργανισμός στον οποίο εργάζεται ο Dr. Morio Toyoshima
έχει θέσει στόχο ν’ αναπτύξει την επόμενη γενιά οπτικών
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που θα έχει την δυνατότητα να μεταφέρει 100 Mbps δεδομένων για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά με την χρήση της ζώνης Ka.
Επίσης, το NICT έχει αναπτύξει το πρόγραμμα HICALI (HIghspeed Communication with Advanced Laser Instrument) με
το οποίο θέλει να επιτύχει μεταφορά δεδομένων της τάξης
των 10 Gbps με οπτικούς τροφοδότες, με στόχο να τεθεί
σε γεωστατική τροχιά γύρω από την Γη. Ο δορυφόρος που
θα φέρει το σύστημα αυτό είναι ο ETS-IX (Engineering Test
Satellite IX) που θα τεθεί σε τροχιά το 2021. Αυτό αποτελεί τον Βασικό Προγραμματισμό της Διαστημικής Πολιτικής της Ιαπωνίας.

Τον ο Δρ. Morio Toyoshima συνάντησε και είχε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει ο προπτυχιακός φοιτητής Έκτορας-Ανδρέας Σταυρακάκης. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο
ενός Διεθνούς Εργαστηρίου (Workshop) για την κατασκευή
μικροδορυφόρων, που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2018
στο Τάρτου της Εσθονίας. Ο Έκτορας-Ανδρέας Σταυρακάκης σπουδάζει στο ΕΜΠ, στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, και ανήκει στην ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, και Κοιτασματολογίας. Η ομάδα αυτή έχει παράδοση 30 χρόνων και πλέον, στη
μελέτη μετεωριτών από τον πλανήτη Άρη.
Είναι η μοναδική στην Ελλάδα που ασχολείται με την αναζήτηση οργανικών μορίων και ιχνών ζωής (βιοϋπογραφών) σε
μετεωρίτες και άλλα ουράνια σώματα, αλλά και σε ακραία
περιβάλλοντα στη Γη. Η έρευνα αυτή είχε σαν αποτέλεσμα
την ανακάλυψη των πρώτων ορυκτών φάσεων σε μετεωρίτη από τον κόκκινο πλανήτη -πριν περίπου από 30 χρόνια- που σήμαναν την ύπαρξη νερού, ενώ πιο πρόσφατα την

ανακάλυψη περιβαλλόντων συμβατών με τη ζωή, ακόμη και
για την πρόσφατη ιστορία του πλανήτη.

Ο κ. Έκτορας-Ανδρέας Σταυρακάκης μαζί με
τον Dr. Morio Toyoshima.

Επίσης, η ομάδα αναπτύσσει αναλυτικά όργανα, λογισμικό, και μεθοδολογίες έρευνας για τον σκοπό αυτό, βασιζόμενο στην εκτεταμένη πρακτική εμπειρία του κ. Χατζηθεοδωρίδη σε «μικρο» και «νανο» τεχνολογίες, και στην εκπαίδευση των φοιτητών σε αυτές. Ο συνδυασμός της γνώσης των φυσικών επιστημών με την τεχνολογική κατάρτιση, έδωσαν στην ομάδα τη δυνατότητα να εισέλθει με αξιώσεις στον τομέα της Διαστημικής έρευνας, γεγονός που
αξιοποιεί με πολύπλευρο τρόπο.
Για παράδειγμα, ο κ. Σταυρακάκης ασχολείται ήδη ερευνητικά με μεθοδολογίες εκμετάλλευσης νερού σε περιβάλλοντα όπου οι συνθήκες είναι ακραίες, π.χ. νερό δεσμευμένο σε παγωμένα εδάφη, με στόχο να εφαρμόσει
αυτές τις τεχνολογίες στον πλανήτη Άρη. Η δουλειά του
αυτή έχει ανακοινωθεί σε διάφορα διεθνή συνέδρια, ενώ
είναι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του AbGradE
(Astrobiology Graduates in Europe), ένα σύλλογο νέων
επιστημόνων, οι οποίοι διοργανώνουν δράσεις και συνέδρια σχετικά με την έρευνα του Διαστήματος, τα οποία
έχουν παγκόσμια απήχηση.
Στόχος του κ. Χατζηθεοδωρίδη και της ομάδας του, είναι η
καινοτομία στην έρευνα του διαστήματος, και η απασχόληση νέων επιστημόνων με αυτή. Για πρώτη φορά εισήγαγε
τη νέα επιστήμη της Αστροβιολογίας στην Ελλάδα, και είναι επίσης το πρώτο εργαστήριο στην Ελλάδα που, σε συνεργασία με επιστήμονες από το εξωτερικό, έκανε πειράματα αστροβιολογίας στο διάστημα, στέλνοντας μικροοργανισμούς στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).
Τα αντικείμενα της Πλανητολογίας και Αστροβιολογίας υποστηρίζονται από την ομάδα μέσα από εξαιρετικές διεθνείς
συνεργασίες. Τώρα, εισάγουν το καινοτόμο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Διαστήματος, που συνδυάζει επιστήμη και τεχνολογία, με στόχο την αναζήτηση κατάλληλων σημείων για
τη δημιουργία λειτουργικών διαστημικών βάσεων.
Ο κ. Χατζηθεοδωρίδης και η ομάδα του με βάση το Ευρω-
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τη σημερινή, και δε μπορεί να καλυφθεί από την υφιστάμενη τεχνολογία επικοινωνιών.
Τι πιστεύετε για την τεχνολογία των διαστημικών επικοινωνιών και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν;
Η κίνηση των επίγειων ασύρματων επικοινωνιών θα κορεστεί
και πρέπει να αποσυμφορηθεί χρησιμοποιώντας κάθε ικανό μέσο. Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία των διαστημικών επικοινωνιών. Έχουν γίνει πολλά προγράμματα Μεγα-Αστερισμών, απ’ όλα τα μέρη του κόσμου,
και η υψηλή διαμεταγωγή των δορυφόρων (HTS) μπορεί να
λύσει το θέμα των μελλοντικών αναγκών για επικοινωνία.
Η ερευνητική ομάδα του αναπληρωτή καθηγητή Δρ. Ηλία Χατζηθεοδωρίδη μαζί με τον Dr. Morio Toyoshima. Τα μέλη της ομάδα είναι ο
φοιτητής Έκτορας-Ανδρέας Σταυρακάκης και οι υποψήφιοι διδάκτο ρες Λευτέρης Προφήτης και Νικόλας Τσάκωνας.

παϊκό Δίκτυο Αστροβιολόγων (ΕΑΝΑ) του οποίου είναι και
εντεταλμένο μέλος αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα, καθώς
και μέσω της Ευρωπαϊκής Δράσης COST με τίτλο ORIGINS,
έχει συμμετάσχει στις δράσεις σχεδιασμού του νέου Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Αστροβιολογίας που η ίδρυση του θα
ανακοινωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Εντός Ελλάδας, προωθεί εδώ και αρκετά χρόνια την επιστήμη της Αστροβιολογίας μέσω της ιστοσελίδας www.
astrobiology.gr, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και
με πλήθος ομιλιών και δράσεων.
Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται και η πρόσκληση ξένων διακεκριμένων επιστημόνων, όπως αυτή του Dr. Morio
Toyoshima. Το 2016 οργάνωσε το συνέδριο Αστροβιολογίας ΕΑΝΑ16, ενώ το Νοέμβριο διοργάνωσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Πλανητάριο) το συνέδριο NOR-HGT & LUCA που
διερευνά την απαρχή της ζωής, τότε δηλαδή που χημικά
μόρια συνέθεσαν την πρώτη μορφή ζωής, όπως ορίζουμε
αυτήν σήμερα.
Ποιες είναι οι τρέχουσες ανάγκες για επικοινωνίες στον
κόσμο την παρούσα φάση και πως αυτές θα εξελιχθούν
στην επόμενη δεκαετία; Εν συντομία ποια θα είναι η διαφορά από πρακτική άποψη;
Η τηλεπικοινωνιακή κίνηση για ασύρματες κινητές επικοινωνίες, όπως τα smartphones, είναι προς το παρόν πάνω
από 1.400 Gbps / μήνα για το 2016 στην Ιαπωνία, με την
αναλογία των data να αυξάνεται μηνιαία πάνω από 50% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Cisco, η ετήσια κίνηση παγκοσμίως θα αυξάνεται με μέσο ρυθμό ανάπτυξης στο 22%
για κάθε χρόνο μεταξύ 2015-2020. Ειδικά για τα data των
κινητών, η ασύρματη κίνηση επικοινωνιών των κινητών θα
αυξάνεται με μέσο ρυθμό αύξησης 53%. Η χωρητικότητα
σε 10-20 χρόνια θα είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από
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Γιατί να γίνει η τεχνολογία των laser επικοινωνιών το νέο
όριο για τις επικοινωνίες στο διάστημα;
Οι laser επικοινωνίες, μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε τις απόλυτες ευρυζωνικές επικοινωνίες, επειδή η συχνότητα του εύρους ζώνης στις RF επικοινωνίες έχει αρκετά GHz-bands, αλλά αυτή στις laser επικοινωνίες έχει
αρκετά THz-bands.
Επιπλέον, οι κανονισμοί / ρυθμίσεις στις Ραδιο-Επικοινωνίες τείνουν να κάνουν δύσκολη τη χορήγηση / διάθεση
των RF συχνοτήτων. Αντίθετα, δεν υπάρχουν κανονισμοί /
ρυθμίσεις στις laser επικοινωνίες, γεγονός που από πλευράς χρήστη, σημαίνει ότι είναι εύκολο να αξιοποιηθούν.
Οι βασικές τεχνολογίες για τις διαστημικές laser επικοινωνίες, είναι ήδη διαθέσιμες, επομένως η εμπορευματοποίηση των διαστημικών laser επικοινωνιών, θα δημιουργήσει
ένα νέο όριο για τις επίγειες και διαστημικές επικοινωνίες.
Μιλήστε μας σχετικά με τα ερευνητικά σας προγράμματα.
Ξεχωρίζει κάποιο από αυτά κατά τη γνώμη σας;
Το National Institute of Information and Communications
Technology (NICT) στην Ιαπωνία, αναπτύσσει ένα σύστημα δορυφορικής επικοινωνίας επόμενης γενιάς μεγάλης
χωρητικότητας, μαζί με το τεστ του Δορυφόρου IX (ETS-IX
- Engineering Test Satellite IX) για γεωστατική τροχιά Γης,
που θα εκτοξευθεί το 2021.
Για να επιλυθούν θέματα όπως οι αυξημένες ανάγκες επικοινωνιών και οι περιορισμένοι πόροι των συχνοτήτων, ο
στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής ταχύτητας κινητές επικοινωνίες (100 Mbps
ανά χρήστη), χρησιμοποιώντας την Ka-band, όπως οι RF
επικοινωνίες, και να εφαρμόσουμε ευέλικτες τεχνολογίες μεταφοράς (μεταβλητές συχνότητες και κατευθυνόμενες ακτίνες), που μπορούν να διαχειριστούν τις διακυμάνσεις (αυξομειώσεις) της κίνησης και να υλοποιήσουμε τεχνολογία οπτικής σύνδεσης (optical feeder-link technology)
κατηγορίας 10 Gbps, που ονομάζεται HICALI (HIgh-speed
Communication with Advanced Laser Instrument).

Αναφορικά με τις μελέτες που υλοποιείτε, έχετε συνεργασία με οργανισμούς και εταιρείες εκτός Ιαπωνίας; Τι
ιδιαίτερο υπάρχει;
Το NICT έχει πραγματοποιήσει αρκετά διεθνή συλλογικά
πειράματα χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους δορυφόρους με συνεργάτες NASA, ESA, DLR, CNES, and CSA.
Στο HICALI project, το NICT έχει συνεργασία με Πανεπιστήμια της Αυστραλίας, προκειμένου να ιδρυθεί / καθοριστεί
το διεθνές παγκόσμιο δίκτυο laser επικοινωνιών πάνω από
την Ασία, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία διαφοροποίησης-τοποθεσίας (site-diversity) από τον GEO δορυφόρο.
Η τεχνολογία διαφοροποίησης-τοποθεσίας (site-diversity)
είναι απαραίτητη, γιατί η laser επικοινωνία δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με καιρικές συνθήκες συννεφιάς και βροχής, επομένως, πρέπει να χρησιμοποιούνται πολλαπλοί
οπτικοί σταθμοί εδάφους σε όλο τον κόσμο.

Τι πιστεύετε για την Ελλάδα; Είναι οι εγκαταστάσεις και
οι επιστήμονες ικανοί για διαστημικά projects, και αν ναι,
γνωρίζετε ομάδες ή επιστήμονες που δραστηριοποιούνται
στο διαστημικό τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
Όπως ανέφερα οι ανάγκες για την τεχνολογία διαφοροποίησης-τοποθεσίας (site-diversity), το διεθνές παγκόσμιο δίκτυο laser επικοινωνιών, μπορεί να αναπτυχθεί πάνω από την Ελλάδα.
Η διαθεσιμότητα μεταξύ Διαστήματος και Γης θα αυξηθεί
μέσω των οπτικών σταθμών εδάφους του δικτύου στην Ελλάδα. Υπάρχει πιθανότητα εγκατάστασης οπτικών σταθμών εδάφους του δικτύου στην Ελλάδα; Αν ναι, η διαστημική ανάπτυξη στην Ελλάδα μπορεί να συνεργαστεί με τα
διεθνή projects.
Όσον αφορά τις ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα, γνωρίζω
τον Αναπληρωτή Καθηγητή Η. Χατζηθεωδορίδη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Δ. Παναγόπουλο. Η ομάδα του Καθηγητή Η. Χατζηθεωδορίδη, από το Εργαστήριο ορυκτολογίας, πετρολογίας και κοιτασματολογίας του Ε.Μ.Π., διενεργεί έρευνες στην διαστημική τεχνολογία όπως (Αστροβιολογία, εξαγωγή ύδατος στον Άρη, Αρχιτεκτονική Διαστήματος και ανάλυση εικόνας για αυτόματες ταυτοποιήσεις
γεωλογικών δεδομένων).
Η ομάδα του Καθηγητή Α.Δ. Παναγόπουλου, από την ερευνητική ομάδα για Δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών του Ε.Μ.Π., διενεργεί έρευνες στην τεχνολογία διαφοροποίησης-τοποθεσίας (site-diversity) για διαστημικές επικοινωνίες και έχει
την δυνατότητα για συνεργασία στο θέμα αυτό.

Morio Toyoshima

O Dr. Morio Toyoshima έλαβε PhD από το Πανεπιστήμιο του Τόκυο, στην
Ιαπωνία, το 2003 στην ηλεκτρονική μηχανική. Έγινε μέλος του National
Institute of Information and Communications Technology (NICT) (former
CRL, Ministry of Posts and Telecommunications), στην Ιαπωνία το 1994.
Μετά, σύντομα ασχολήθηκε με την έρευνα για το Test Satellite VI (ETSVI) πείραμα οπτικής επικοινωνίας και αργότερα ενεπλάκη στο πείραμα
Επίδειξης laser μεταξύ Γης και Δορυφόρου (Ground-to-Orbit Laser-com
Demonstration - GOLD) με το Εργαστήριο Προώθησης Jet της NASA.
Συμμετείχε στην Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) (former
NASDA), για την ανάπτυξη διατροχιακής οπτικής επικοινωνίας μεταξύ των δορυφόρων σε τροχιά, μέσω του προγράμματος OICETS (Optical Inter-orbit Communications Engineering Test Satellite).
Τον Δεκέμβριο του 2003, έγινε Ανώτερος Ερευνητής της Optical Space Communications Group, NICT. Ξεκινώντας
τον Οκτώβριο του 2004, υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στο Vienna University of Technology, Austria, στον τομέα των
οπτικών διαστημικών επικοινωνιών. Το 2006 διεξήγαγε τα πειράματα για επικοινωνίες laser μεταξύ Γης και OICETS,
ζεύξη επίγειας με διατροχιακή επικοινωνία στο NICT. Ενεπλάκη στην ανάπτυξη ενός Μικρού Οπτικού Επεξεργαστή
(Small Optical TrAnsponder - SOTA) για έναν μικροδορυφόρο κατηγορίας 50 κιλών, και διενήργησε πειράματα για
επικοινωνίες laser και βασικές κβαντικές επικοινωνίες μεταξύ 2014 και 2016.
Τα ενδιαφέροντα του για έρευνες, αφορούν τη διάδοση / αναπαραγωγή ακτίνων laser μέσω ατμοσφαιρικής αναταραχής / αστάθειας, τις laser επικοινωνίες στο διάστημα και την κβαντική κρυπτογραφία. Είναι από το 2011 Διεθυντής
του Εργαστηρίου Διαστημικών Επικοινωνιών, στο Κέντρο Έρευνας Ασύρματων Δικτύων του NICT.
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Ερωτήματα για τις αναδυόμενες
τεχνολογίες το 2019
Γιατί αντί να φτιάξουμε τις μεταφορές στις πόλεις
μας, κοιτάμε να φτιάξουμε ιπτάμενα ταξί;


Γράφει η
Χριστίνα Πατσιούρα
cpatsioura@gsma.com
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Το ορόσημο της αλλαγής του χρόνου φέρνει στους ανθρώπους την επιθυμία ανασκόπησης του παρελθόντος, και
περισυλλογής για το μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος που τις
τελευταίες εβδομάδες διαβάσαμε στα social media τόσες
αφηγήσεις για το τι έγινε τη χρονιά που πέρασε, σε ατομικό
αλλά και συλλογικό επίπεδο, καθώς και διάφορες προσδοκίες και προβλέψεις για το τι θα ακολουθήσει στο μέλλον
του επόμενου χρόνου.
Ένα από αυτά ήταν και το σημείωμα του Bill Gates στην προσωπική του ιστοσελίδα με τίτλο «τι έμαθα στη δουλειά αυτό
το χρόνο». Ακολουθεί απόσπασμα σε ελεύθερη μετάφραση:
«Πιστεύω ότι ο κόσμος βαδίζει αργά σε μετάβαση προς
μία γενικότερη κατανόηση του ευ-ζην. Επί το πλείστον της
ανθρώπινης ιστορίας, εστιάζαμε στο πώς θα καταφέρουμε
να ζούμε περισσότερο, με το να αντιμετωπίζουμε τις ασθένειες, και προσπαθούσαμε να παράγουμε αρκετά τρόφιμα
για όλους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το προσδόκιμο ζωής
αυξήθηκε εντυπωσιακά. Η τεχνολογία έπαιξε καταλυτικό
ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα, χάρη στα εμβόλια, τα φάρμακα
και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής. Η αλήθεια είναι ότι
ακόμα χρειαζόμαστε περισσότερη καινοτομία για να λύσουμε

προβλήματα όπως η ηπατίτιδα και η παχυσαρκία, αλλά θα
πρέπει επίσης να εστιάσουμε στο πως θα βελτιώσουμε την
ποιότητα της ζωής μας. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η μεγάλη
σημασία πολλών καινοτομιών στο μέλλον. Για παράδειγμα,
κάποια εφαρμογή θα μπορεί να παρατηρεί πότε εσύ, ως
χρήστης, δεν έχεις καλή διάθεση, να σε φέρνει σε επαφή
με τους καλούς σου φίλους, να σου δίνει προσωπικές συμβουλές για καλύτερο ύπνο και διατροφή, και να σε βοηθά να
χρησιμοποιείς το χρόνο σου πιο αποδοτικά.»
Δεν ξέρω αν το εν λόγω λογισμικό θα μπορούσε να βοηθήσει
ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητάς μου, ωστόσο
ο Bill Gates δεν έχει καθόλου άδικο που σημειώνει την τάση
οι νέες τεχνολογίες να ασχολούνται με τη βελτίωση της
καθημερινότητας μας. Την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα,
είχα την ευκαιρία να μιλήσω σε μία ημερίδα που διοργάνωσε
το Future Digital Society, ένα think tank που δημιουργήθηκε
με τη στήριξη της κυβέρνησης της Ισπανίας και της Βαρκελώνης, που έχει ως αποστολή να δημιουργήσει και να παρουσιάσει μία εκτενή ατζέντα για το πως οι κοινωνίες, μέσω
των οργανωμένων κρατών και της δημόσιας διοίκησης, θα
πορευτούν στην εποχή των αναδυόμενων τεχνολογιών. Στο

πάνελ συζητήσαμε μεταξύ άλλων με τον Boyd Cohen, ιδρυτή
της εταιρείας Iomob, που έχει σαν στόχο να αποκεντρώσει
και να απλοποιήσει τη χρήση των αστικών μεταφορών -δημόσιες συγκοινωνίες ή ιδιωτικά οχήματα- χάρη στην εφαρμογή
που πουλά σε πόλεις. Ο Boyd εμπνέεται από το να καταφέρει
η Iomob να απλοποιήσει τη ζωή στις πόλεις, καθιστώντας
βιώσιμες τις μεταφορές, και συμβάλλοντας στη βελτίωση των
συνθηκών για όλους, καθώς τα προβλήματα της ρύπανσης
και της αστικοποίησης θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν σημαντικά τις υποδομές των πόλεων στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος
απορεί που κάποιοι επικεντρώνονται στο να υλοποιήσουν
ιπτάμενα ταξί («αφού καταστρέψαμε τις επίγειες μεταφορές,
θα κάνουμε το ίδιο και στον αέρα;» σχολίασε) αντί να βρουν
λύσεις ώστε να καταστεί βιώσιμη η ζωή και οι μεταφορές
στις πόλεις. Ο χρήστης του Iomob θα μπορεί να σχεδιάζει
τη μεταφορά του στην πόλη με διαφορετικά μέσα, δημόσια,
μοιραζόμενα ή ιδιωτικά, και να πληρώνει μία φορά. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα που συγκεντρώνονται θα είναι ανοιχτά και
διαθέσιμα προς αξιοποίηση -βεβαίως ανώνυμα και σύμφωνα
με τον GDPR- από οποιονδήποτε δημόσιο οργανισμό ή άλλου
τύπου χρήστη, χωρίς να παρακρατώνται σαν περιουσιακό
στοιχείο του κάθε παρόχου υπηρεσιών μεταφοράς, όπως
γίνεται σήμερα. Η Ιomob υπόσχεται επίσης να αντιμετωπίσει
τον κατακερματισμό των πολλών υπηρεσιών μεταφοράς
ανθρώπων και αγαθών, προσφέροντας ουσιαστικά μία ενιαία
υποδομή για όλους τους παρόχους. Η Iomob δεν είναι η
μόνη εταιρεία που είδε ευκαιρία στη λεγόμενη Mobilityas-a-Service αγορά, που συνδυάζει τα μέσα μεταφοράς με
σκοπό να κάνει τη συνολική εμπειρία μεταφοράς του χρήστη
πιο απλή. Η πολυεθνική Uber πειραματίζεται εδώ και καιρό
με την αγορά εταιρείας eScooters που θα συμπληρώσει
το δικό της project Jump, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες
«μικρομεταφορών» στην πόλη με πατίνια της εταιρείας
Lime, προς διευκόλυνση των πελατών της - ακόμα κι αν αυτό

σημάνει τον κανιβαλισμό της βασικής υπηρεσίας ταξί, όπως
και γίνεται σε κάποιες πόλεις της Αμερικής κατά τις ώρες
αιχμής. Η Uber, βασισμένη στην άριστη γνώση του προφίλ
των πελατών της -κάτι που οφείλεται αλλά και ενισχύει την
αποκλειστική αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των
πελατών της που λέγαμε παραπάνω- πλέον προσφέρει
υπηρεσίες διανομής φαγητού με την υπηρεσία Uber Eats,
μέσω της ίδιας εφαρμογής.
Δε σπανίζουν ούτε οι δηλώσεις άλλων εταιρειών που έχουν
ως όραμα να γίνουν το «Amazon ή το Netflix των μεταφορών» εννοώντας ότι, βασιζόμενες στην άριστη γνώση των
προτιμήσεων του πελάτη-χρήστη της εφαρμογής τους, θα
μπορούν να τους προσφέρουν την κατάλληλη υπηρεσία
μεταφοράς, προσωπικής ή προϊόντος, την κατάλληλη στιγμή
σε χαμηλή τιμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η καινοτομία γύρω από
τις αναδυόμενες τεχνολογίες δεν έχει ακόμα δώσει σαφείς
απαντήσεις ούτε στο τι θέλουμε να επιτύχουμε ούτε στο
πως. Για παράδειγμα, θέλουμε ιπτάμενα ταξί και προσωπικά
αυτοκίνητα για τις μεταφορές μας στις πόλεις ή θέλουμε
συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς για
όλους σε βιώσιμες πόλεις; Τι από τα δύο, αλήθεια, συμβάλλει στην αύξηση της ικανοποίησης μας ως καταναλωτές
και τι βελτιώνει πραγματικά την ποιότητα της ζωής μας;
Επίσης, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας αυτό αναφορικά
με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, τα οποία εξ
ορισμού πλέον χρησιμοποιούνται για να κάνουν καλύτερες
οποιεσδήποτε ψηφιακές εφαρμογές; Θα εναπόκεινται στην
ευχέρεια κάθε εταιρείας η οποία ουσιαστικά είναι αυτή που
γεννά και συγκεντρώνει τα δεδομένα των πελατών της,
χάρη στα οποία καινοτομεί, να τα διαχειρίζεται και να τα
διαθέτει κατά το δοκούν ή μήπως πλέον αυτή η προσέγγιση
γίνεται καταχρηστική για όλους και εμποδίζει την περαιτέρω
καινοτομία και ανάπτυξη; Ορίστε μερικά ερωτήματα για τις
αναδυόμενες τεχνολογίες το 2019.
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Η συμβολή των υπηρεσιών διαδικτύου τόσο στη σταθερή όσο
και στην κινητή τηλεφωνία αυξάνεται διαρκώς, αλλάζοντας
τα δεδομένα στο μίγμα των εσόδων των τηλεπικοινωνιακών
εταιρειών, στηρίζοντας τους τζίρους καθώς αντίθετα οι
υπηρεσίες φωνής ακολουθούν πτωτική πορεία. Σύμφωνα
με την ετήσια επισκόπηση της αγοράς για το 2017 της ΕΕΤΤ
(Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) στην
κινητή τηλεφωνία η αύξηση της χρήσης υπηρεσίας δεδομένων είναι θεαματική. Τα δεδομένα που καταναλώθηκαν
έφθασαν τα 98 δισ. ΜΒ, αυξημένα 108%. Την ίδια στιγμή, τα
λιανικά έσοδα από πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
(συμβολαίου και καρτοκινητής) παρουσίασαν οριακή αύξηση
(0,1%) στα 1,6 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος τους προήλθε από τη φωνή (70,8% έναντι 73,6% το 2016). Τα έσοδα
από δεδομένα ήταν το 21,2% των συνολικών, έναντι 17,9%
το 2016. Η πλειονότητα των δεδομένων διακινήθηκε μέσα
από συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε ποσοστό 88%, ενώ
το υπόλοιπο 12% μέσω άλλων φορητών συσκευών με χρήση
κάρτας πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων (datacards).
Όλες οι κατηγορίες χρηστών σχεδόν διπλασίασαν τη χρήση
δεδομένων που έκαναν κατά τη διάρκεια του 2017. Ένας
οικιακός χρήστης με συμβόλαιο χρησιμοποίησε κατά μέσο
όρο το μήνα 899 MB (έναντι 491 το 2016), έπεται ο επαγγελματίας χρήστης με 630 MB (έναντι 393 το 2016) και τέλος, ο
συνδρομητής καρτοκινητής με 538 ΜΒ (έναντι 238 το 2016).
Τα λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας
και Διαδικτύου σε σταθερή θέση διαμορφώθηκαν σε 1,41

δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,06% σε σχέση με
το 2016. Παρά το γεγονός ότι τα λιανικά έσοδα τηλεφωνίας
σε σταθερή θέση μειώθηκαν κατά 27,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή
πτώση 2,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, τα έσοδα
από τις υπηρεσίες Διαδικτύου σημείωσαν άνοδο 8% σε σχέση
με το 2016 και ανήλθαν σε 357,8 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα,
ορισμένα από τα στοιχεία της έκθεσης της ΕΕΤΤ για το 2017
έχουν ως εξής:

Κινητή ευρυζωνικότητα
Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητής που έκαναν
χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο ανέρχονταν στο
τέλος του 2017 σε 7.074.933 έναντι 5.947.815 στο τέλος
του 2016 σημειώνοντας ετήσια αύξηση 19%. Από αυτούς,
η πλειονότητα (6.634.172 έναντι 5.499.702 στο τέλος του
2016) είτε προμηθεύτηκε κάποιο πακέτο δεδομένων Διαδικτύου επιπρόσθετα στο πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on)
(5.784.042 έναντι 4.958.572 το 2016) είτε έκανε χρήση
υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω προγραμμάτων
κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο
Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση, δηλαδή μέσω συνδυαστικής
υπηρεσίας (850.130 έναντι 541.130 το 2016), 440.761
έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacard).
Πλέον, η πλειονότητα της κίνησης πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά μέσω δικτύων 4G (56,7% το Δεκέμβριο του 2017
έναντι 32,6% τον Δεκέμβριο του 2016), ενώ το μερίδιο της
κίνησης μέσω δικτύων 3G βαίνει συνεχώς μειούμενο (43,3%

από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας σε σταθερή θέση
το αντίστοιχο έσοδο ήταν 18,43 ευρώ (έναντι 18,94 ευρώ το
2016). Το μέσο έσοδο ανά λεπτό εξερχόμενης κλήσης σε
όλους τους τύπους κλήσεων αυξήθηκε 1,54% ανερχόμενο
σε 0,066 ευρώ το 2017 έναντι 0,065 ευρώ το 2016. Το
μερίδιο του ΟΤΕ βάσει των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και
Διαδικτύου παρέμεινε σχετικά σταθερό (περίπου 61%) στο
σύνολο της αγοράς κατά τα τελευταία έξι χρόνια.

Λιανική εξερχόμενη κίνηση

το Δεκέμβριο του 2017 έναντι 67,4% το Δεκέμβριο 2016). Η
μέση κίνηση ανά χρήστη υπολογίζεται στα 10,98GΒ για τους
συνδρομητές 3G (έναντι 9,33GB το 2016) και 19,57GΒ για
τους συνδρομητές 4G (έναντι 7,41GB το 2016).Ο όγκος φωνητικών κλήσεων το 2017 διαμορφώθηκε στα 26,7 δισ. λεπτά,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% σε σχέση με το 2016 (26,2
δισ. λεπτά). Ο μεγαλύτερος όγκος των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου/εταιρίας κινητής
τηλεφωνίας (on-net), παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση, από
16,3 σε 15,8 δισ. λεπτά και αποτέλεσε το 59% του συνολικού
όγκου φωνητικών κλήσεων, έναντι 62% το 2016.
Ανοδικά κινήθηκαν οι κλήσεις προς κινητά εκτός δικτύου
(off-net) παρουσιάζοντας αύξηση 11,9% σε σχέση με το 2016
(από 7 σε 7,9 δισ. λεπτά). Αυξημένες κατά 6,3% εμφανίστηκαν και οι κλήσεις από κινητά προς σταθερά (από 2,3 σε 2,4
δισ. λεπτά). Αύξηση κατά 7,3% παρουσίασαν οι κλήσεις από
κινητά προς διεθνείς προορισμούς. Ο συνολικός αριθμός
των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) παρουσίασε, για
άλλη μια χρονιά, μείωση 20,6% (2,4 έναντι 3 δισ. μηνύματα
το 2016).Η πλειονότητα των SMS διακινήθηκε και το 2017
μεταξύ χρηστών του ίδιου δικτύου (on-net) σε ποσοστό 56,8%
(έναντι 63,2% το 2016), ενώ αυξάνεται συνεχώς ως ποσοστό
το πλήθος των SMS που διακινήθηκε προς άλλα δίκτυα (offnet). Τα SMS από χρήστες καρτοκινητής εμφάνισαν τη μεγαλύτερη μείωση κατά 33% ανερχόμενα σε 0,9 δισ. μηνύματα το
2017 έναντι 1,4 δισ. το 2016. Τα έσοδα από τους οικιακούς
χρήστες με συμβόλαιο μειώθηκαν 1,3%, ενώ αντίθετα τα
έσοδα από χρήστες εταιρικούς και καρτοκινητής αυξήθηκαν
2,4% και 0,8% αντίστοιχα. Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη
(σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής ανήλθε στα 278
ευρώ (μείωση 0,6%) και 53 ευρώ (μείωση 1%) αντίστοιχα.

Λιανικά έσοδα από την παροχή
υπηρεσιών τηλεφωνίας και
Διαδικτύου σε σταθερή θέση
Το μέσο μηνιαίο έσοδο από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση διαμορφώθηκε σε
24,70 ευρώ το 2017 έναντι 24,75 ευρώ το 2016, ενώ μόνο

H κίνηση σταθερής τηλεφωνίας συνέχισε τη φθίνουσα πορεία
της και κατά τη διάρκεια του 2017 σημειώνοντας πτώση της
τάξης του 4,5% κυρίως λόγω της μείωσης της διάρκειας των
εθνικών κλήσεων προς σταθερό (600 εκατ. λεπτά λιγότερα
σε σχέση με το 2016) αλλά και των διεθνών κλήσεων (πτώση
κατά 19,4% σε σχέση με το 2016). Η συνολική κίνηση ανήλθε
σε 15,8 δισ. λεπτά έναντι των 16,5 δισ. στο τέλος του 2016. Η
αύξηση στη διάρκεια των εξερχομένων κλήσεων από σταθερό
προς κινητό συνεχίστηκε, με βραδύτερο ωστόσο ρυθμό (2,1%
το 2017 έναντι 3,2% το 2016). Σε ό,τι αφορά την ποσοστιαία
κατανομή των βασικών τύπων κλήσεων, το 83% αποδίδεται
στις εθνικές κλήσεις προς σταθερό όπως και στο 2016, ενώ
το 15% αφορά τις κλήσεις προς κινητό και το υπόλοιπο 2% τις
διεθνείς κλήσεις. Τη μεγαλύτερη πτώση, ελαφρά αυξημένη
σε σχέση με το 2016, παρουσίασαν οι εναλλακτικοί πάροχοι
κατά 5%, ενώ παράλληλα ο ΟΤΕ περιόρισε τις απώλειές του
καταγράφοντας μείωση 2,7% (έναντι 7,5% το 2016). Ο μέσος
χρόνος των βασικών τύπων κλήσεων στο 2017 κυμάνθηκε
σε 271,85 λεπτά ανά μήνα ανά σύνδεση σε σχέση με το
αντίστοιχο δείκτη των 283,45 λεπτών στο 2016. Το μερίδιο
του ΟΤΕ βάσει της κίνησης, παρουσίασε το 2017 ελαφρά αύξηση, λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα (συγκριτικά με το
2016) και υπολογίζεται σε 45,7% για το σύνολο της κίνησης
και σε 45,4% για την κίνηση των βασικών τύπων κλήσεων,
καλύπτοντας τη σχετική περσινή μείωση.
Αξιοσημείωτη είναι η πτώση που σημείωσε το μερίδιο του
ΟΤΕ στην εξερχόμενη κίνηση από σταθερά προς κινητά
όπου για την περίοδο 2010-2017 έχει χάσει σχεδόν 44%
του μεριδίου του.

Σύγκριση σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας
Οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν οριακά (0,2%)
φθάνοντας τις 4,8 εκατ. το 2017, ενώ και οι ενεργές συνδρομές/συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας κινήθηκαν ανοδικά κατά
3,2% ανερχόμενες σε 12,9 εκατ. Οι συνδέσεις σταθερής
τηλεφωνίας αντιστοιχούν σε κάτι παραπάνω από το 1/3 των
αντίστοιχων της κινητής τηλεφωνίας. Οι κλήσεις από κινητό
τηλέφωνο παρουσίασαν αύξηση 2% έναντι του 2016 και
αντιστοιχούν πλέον στο 63% της συνολικής κίνησης έναντι
62% το 2016.
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Κανονισμός της ΕΕΤΤ προβλέπει
αποζημίωση όταν η πραγματική
ταχύτητα σύνδεσης αποκλίνει από
την ονομαστική
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Οι συνδρομητές Διαδικτύου που πληρώνουν για συγκεκριμένη
ταχύτητα σύνδεσης στο Internet, αλλά δεν την έχουν στην
πραγματικότητα, θα μπορούν να ζητήσουν από τον τηλεπικοινωνιακό τους πάροχο έκπτωση στο λογαριασμό, δυνατότητα
για διακοπή του συμβολαίου χωρίς χρέωση, επιστροφή τμήματος ή συνόλου του παγίου, ή συνδυασμό αυτών.
Τα παραπάνω προβλέπει ο νέος Κανονισμός της ΕΕΤΤ (Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για το ανοιχτό
Διαδίκτυο, ο οποίος θεσπίζει μέτρα για την ελληνική αγορά
υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, βάσει και του σχετικού
ευρωπαϊκού Κανονισμού (2015/2120).
Τα μέτρα μεταξύ άλλων, σχετίζονται με την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης κίνησης και προσφορά εξειδικευμένων
υπηρεσιών (όπως τηλεόραση μέσω Διαδικτύου) από τους
παρόχους, την προσφορά υπηρεσιών διαφοροποιημένης χρέωσης (όπως 0-rating) από τους παρόχους και την ενημέρωση
των συνδρομητών για θέματα σχετικά με το ανοιχτό διαδίκτυο
και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έμφαση

στην ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
Ειδικότερα, αναφορικά με την ενημέρωση των χρηστών για
την ταχύτητα, ο Κανονισμός ορίζει συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνεται η εκτίμηση και η
δημοσίευση τιμών ταχυτήτων από τους παρόχους. Στόχος
είναι οι συνδρομητές σταθερών και κινητών δικτύων, να
ενημερώνονται για τις ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες
της σύνδεσής τους, με σχετική αναφορά στους συμβατικούς
όρους για την παροχή και χρήση των υπηρεσιών.
Επίσης, ο Κανονισμός καθορίζει τα δικαιώματα των συνδρομητών σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ της μετρούμενης
ταχύτητας και της ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους
παροχής - χρήσης της υπηρεσίας. Σε αυτή τη βάση, προσδιορίζεται το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι πάροχοι θα διεξάγουν ελέγχους προς επιβεβαίωση των σχετικών παραπόνων.
Για την εφαρμογή του Κανονισμού, προβλέπονται οι εξής
μεταβατικές περίοδοι:
Διάστημα 4 μηνών για να τροποποιήσουν οι πάροχοι: Τυχόν

εμπορικές πρακτικές διαφοροποιημένης χρέωσης. Τους
όρους παροχής - χρήσης των υπηρεσιών πρόσβασης στο
Διαδίκτυο προκειμένου να ενσωματώσουν όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στον Κανονισμό.
Διάστημα 8 μηνών, για να ενσωματώσουν οι πάροχοι στους
όρους παροχής - χρήσης των υπηρεσιών τις πληροφορίες
που σχετίζονται με την εκτίμηση και τη δημοσίευση ταχυτήτων
ή άλλων παραμέτρων ποιότητας.
Αναλυτικότερα, βάσει του άρθρου 7 (ο Κανονισμός έχει
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ) οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υποχρεούνται να
αναφέρουν στους όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας
τουλάχιστον: α) την ελάχιστη, μέγιστη, συνήθως διαθέσιμη,
και διαφημιζόμενη ταχύτητα (εφόσον διαφημίζεται ταχύτητα)
των εμπορικών προϊόντων της υπηρεσίας που αναφέρονται
στους όρους παροχής/χρήσης, ξεχωριστά στη ροή ανόδου
και στη ροή καθόδου, προκειμένου για συνδρομητές σταθερών δικτύων. β) τη μέγιστη και διαφημιζόμενη ταχύτητα
(εφόσον διαφημίζεται ταχύτητα) των εμπορικών προϊόντων
της υπηρεσίας που αναφέρονται στους όρους παροχής/
χρήσης, ξεχωριστά στη ροή ανόδου και στη ροή καθόδου,
προκειμένου για συνδρομητές κινητών δικτύων. Σημειώνεται
ότι η απαίτηση για παροχή στους όρους παροχής/χρήσης της
υπηρεσίας πληροφοριών σχετικά με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις όπου στις προωθητικές
του ενέργειες ο πάροχος αναφέρει συγκεκριμένη ταχύτητα.
Με βάσει το άρθρο 13 του Κανονισμού οι τηλεπικοινωνιακές
εταιρείες εξετάζουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Γενικών Αδειών, όπως εκάστοτε ισχύει, κάθε παράπονο
ή καταγγελία συνδρομητή σχετικά με τις ταχύτητες σύνδεσης.
Γενικά, από τις αναφερόμενες ταχύτητες, οι πάροχοι υποχρεούνται στην παροχή επανορθώσεων/ αποζημιώσεων στην
περίπτωση αποκλίσεων απόδοσης από την αναφερόμενη
ελάχιστη ταχύτητα για συνδρομητές σταθερών δικτύων, και
από την αναφερόμενη μέγιστη ταχύτητα για συνδρομητές
κινητών δικτύων.
Παραδείγματα δυνατών επανορθώσεων ή αποζημιώσεων

ανεξαρτήτως τύπου δικτύου (σταθερό ή κινητό) είναι έκπτωση στο λογαριασμό, δυνατότητα για διακοπή του συμβολαίου
χωρίς χρέωση, επιστροφή τμήματος ή συνόλου του παγίου,
ή συνδυασμός αυτών. Επίσης, οι πάροχοι δίνουν τη δυνατότητα σε συνδρομητές σταθερών δικτύων να επιλέξουν
πακέτο με χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα λήψης ή/και
αποστολής δεδομένων, πλησιέστερη στην ταχύτητα που
μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά (εφόσον υπάρχει τέτοιο
πακέτο), χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλουν τέλος για
την πρόωρη διακοπή/καταγγελία μιας σύμβασης ορισμένου
χρόνου. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δίνεται ακόμα και
μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών σύνδεσης (όπως από
VDSL σε ADSL).
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές συνεχείς ή
επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις και ο πάροχος δεν
έχει αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός 30 ημερών από την
υποβολή του παραπόνου/καταγγελίας, ο συνδρομητής έχει
το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, είτε είναι ορισμένου
είτε αορίστου χρόνου, αζημίως. Στην περίπτωση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι υποχρεώσεις των μερών όσον
αφορά την καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών
ή τερματικού εξοπλισμού, όπως αυτές ίσχυαν κατά την τελευταία συναφθείσα μεταξύ αυτών σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Ο έλεγχος της ταχύτητας δύναται να πραγματοποιείται και
βάσει ήδη διαθέσιμων μετρήσεων στη σύνδεση του συνδρομητή (στα σταθερά δίκτυα) ή στην αναφερθείσα περιοχή,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται η διεύθυνση του παραπόνου/
καταγγελίας (στα κινητά δίκτυα), οι οποίες έχουν ληφθεί από
την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου και μετά. Επιπλέον,
ο πάροχος δύναται να προβεί σε ενιαίες μετρήσεις για την
αντιμετώπιση ενός συνόλου παραπόνων/καταγγελιών συνδρομητών που έχουν υποβληθεί σε μία περιοχή (κυρίως στα
κινητά, αλλά και στα σταθερά δίκτυα). Ο Κανονισμός ορίζει
με λεπτομέρεια το καθεστώς των ελέγχων.
Ο πάροχος δύναται να μην εξετάσει παράπονα ή καταγγελίες
για αποκλίσεις, όταν η ποιότητα που αναγράφεται στους
όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας αναφέρεται σαφώς
σε άλλες συνθήκες περιβάλλοντος και λειτουργίας, από
αυτές που περιγράφονται στο παράπονο ή στην καταγγελία
του συνδρομητή. Για παράδειγμα, στα κινητά δίκτυα όταν η
εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα που αναφέρεται στους όρους
παροχής/χρήσης της υπηρεσίας ισχύει για εξωτερικούς
χώρους, και το παράπονο ή η καταγγελία του συνδρομητή
αναφέρεται σε απόκλιση της ταχύτητας σε εσωτερικό χώρο.
Στις περιπτώσεις αυτές ο πάροχος δύναται να μην εξετάσει
το παράπονο ή την καταγγελία, αλλά υποχρεούται να ενημερώσει το συνδρομητή για το λόγο της μη εξέτασης, και
ο συνδρομητής δύναται να επανέλθει με νέο παράπονο ή
καταγγελία, σε περίπτωση που η αρχική περιγραφή που έκανε
οφειλόταν σε παρανόηση.
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SPACE

Συμφωνία ΕΛΔΟ με τον Αγγλικό
Διαστημικό Οργανισμό


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη
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Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν ο Ελληνικός (ΕΛΔΟ) και
ο Αγγλικός Διαστημικός Οργανισμός (United Kingdom Space
Agency). Σκοπός της είναι ο καθορισμός των όρων και των
προϋποθέσεων ενός ευνοϊκού πλαισίου για την προώθηση
και την υλοποίηση κοινών δράσεων μεταξύ των δύο στον
τομέα του διαστήματος. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών
εντάσσεται η ανταλλαγή προσωπικού και επιστημόνων
μεταξύ των δύο οργανισμών, η από κοινού διοργάνωση
εκδηλώσεων και σεμιναρίων στον τομέα του διαστήματος
καθώς και η συνεργασία των δύο οργανισμών σε διεθνείς
και εθνικές διαστημικές δραστηριότητες.
Η συμφωνία υπεγράφη την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του UKSA, Graham Turnock
και τον πρόεδρο του ΕΛΔΟ, Χριστόδουλο Πρωτοπαπά. Τόσο
ο ΕΛΔΟ όσο και ο UKSA έχουν εντολή από τις κυβερνήσεις
των χωρών που εκπροσωπούν να προωθήσουν το διάστημα
και την τεχνολογία και να ενθαρρύνουν νέες ερευνητικές
δραστηριότητες μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της
διαστημικής βιομηχανίας των δύο χωρών.
Στην υπογραφή του μνημονίου από πλευράς της πολιτείας

το παρόν έδωσε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, ενώ εκ
μέρους της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου παρέστη
η Πρέσβης, Kate Smith.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του UKSA, Graham Turnock, σημείωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ελληνικό
Διαστημικό Οργανισμό για την υποδοχή που μας επιφύλαξαν
σήμερα. Πιστεύω ότι η υπογραφή αυτού του μνημονίου
συνεργασίας είναι μια εξαιρετική συγκυρία. Ο Αγγλικός
Διαστημικός Οργανισμός και ο Ελληνικός Διαστημικός
Οργανισμός έχουν πολλά κοινά. Είμαστε και οι δύο νεοσύστατοι οργανισμοί και έχουμε εστιάσει στην αξιοποίηση των
τεχνολογιών του Διαστήματος προς όφελος της κοινωνίας
και της οικονομίας, και θέλουμε και οι δύο να δούμε να
αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η δυνατότητα του
Εμπορικού Διαστημικού κλάδου. Και πιστεύω ότι αυτό το
μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί μια πολύ δυνατή βάση για
εμάς για να δουλέψουμε και να προχωρήσουμε μπροστά.»
Ο πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, υπογράμμισε: «Η συνεργασία

περιλαμβάνει τον ακαδημαϊκό τομέα και τον βιομηχανικό
τομέα κυρίως και τις εφαρμογές του διαστήματος για το
καλό των πολιτών των δύο χωρών. Είναι το δεύτερο μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφεται στην Ελλάδα μεταξύ
του Ελληνικού διαστημικού Οργανισμού και δεύτερης χώρας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρώτη ήταν η Γαλλία. Και
θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι, παρ’ όλες τις όποιες
διαφορές υπάρχουν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Ηνωμένου Βασιλείου, για εμάς είναι ένας συνεργάτης
μας στον τομέα στου Διαστήματος για το ευρωπαϊκό κοινό
και το κοινό των πολιτών των δύο κρατών. Είμαστε κι οι δύο
νέοι διαστημικοί οργανισμοί και, όπως είπε και ο Graham
προηγουμένως, έχουμε κυρίως εστιάσει στην προώθηση
του Διαστήματος στη Βιομηχανία και στην ανάπτυξη της Ελληνικής βιομηχανίας και τη διάχυση της γνώσης μεταξύ της
βιομηχανίας των δύο χωρών στον τομέα του Διαστήματος.
Και κυρίως και στο Maritime, στις ναυτιλιακές εφαρμογές,
που είναι η νέα τάση τώρα των εφαρμογών του Διαστήματος. Ειδικά με το Internet of Things και με τα αυτόνομα
καράβια, που θέλουμε να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε
στη βιομηχανία. Το Διάστημα θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο
στον τομέα αυτό.»
Ο Υφυπουργός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, τόνισε:
«Η Ελλάδα έχει περίπου 45 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαστημικής βιομηχανίας με αξιοσημείωτη οικονομική δραστηριότητα, περίπου 200 εκατομμύρια
ετησίως. Έχει πλέον ελληνικό διαστημικό οργανισμό. Αυτό
της δίνει την δυνατότητα να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς πολύ μεγάλους, όπως το UK Space Agency και
επομένως αυτό να δίνει μια νέα πνοή στην ανάπτυξη της

διαστημικής βιομηχανίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.»
Η Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Kate
Smith, σημείωσε: «Θέλω με τη σειρά μου να χαιρετήσω την
υπογραφή του μνημονίου που θα καταστήσει μια καινούργια
εποχή συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας στον κλάδο
του διαστήματος, που είναι στη Βρετανία ένα success story,
με πολύ εξειδικευμένο και καινοτόμο προσωπικό και στα
Πανεπιστήμια και στις Επιχειρήσεις. Και νομίζω με την Υπογραφή του Μνημονίου μπορούμε να μοιραστούμε μεταξύ μας
τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις επιτυχίες των επιχειρήσεων
και στη Βρετανία και στην Ελλάδα. Και υπάρχουν πάρα πολύ
καλές εταιρίες που απασχολούνται με το Διάστημα, ξέρω
στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια σε όλους.»
Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Βασίλης Μαγκλάρας, υπογράμμισε:
«Η ίδρυση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού ήταν
μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης
και του Υπουργείου. Σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα
της δουλειάς του και νομίζω ότι πολύ περισσότερα και
πολύ ποιο σημαντικά θα γίνουν και στο αμέσως προσεχές
διάστημα. Ήδη φαίνεται ότι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία απ’ όλο τον κόσμο και είμαστε
πάρα πολύ περήφανοι για την πορεία του. Επόμενα βήματα
είναι η ανάπτυξη του Οργανισμού και η ενεργή παρουσία
του στον τομέα του Διαστήματος στην Ελλάδα. Εμείς θα
θέλουμε εδώ στην Ελλάδα το Διάστημα να βρεθεί στη
πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας αλλά και να
αναπτύξουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες που μας λείπουν
προς όφελος της εθνικής άμυνας, των πολιτών και βεβαίως
και της κοινωνίας.»
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DIGITAL ID

Mastercard & Μicrosoft: ανάπτυξη
καινοτομιών ψηφιακής ταυτότητας

Η Mastercard και η Microsoft ανακοίνωσαν την έναρξη μιας
στρατηγικής συνεργασίας για τη βελτίωση του τρόπου με
τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται την
ψηφιακή τους ταυτότητα.
Σήμερα, η επαλήθευση της ταυτότητάς του ατόμου στο διαδίκτυο εξαρτάται από τη φυσική ή τη ψηφιακή απόδειξη που
παρέχεται από έναν κεντρικό φορέα, είτε πρόκειται για τον
αριθμό διαβατηρίου, τη διεύθυνση κατοικίας, το δίπλωμα
οδήγησης, τα διαπιστευτήρια του χρήστη ή άλλα μέσα. Αυτή
η εξάρτηση προκαλεί μεγάλη δυσκολία καθώς οι άνθρωποι
καλούνται να θυμούνται πληθώρα κωδικών και υποβάλλονται καθημερινά σε πολύπλοκους τρόπους επαλήθευσης
των στοιχείων τους και διαχείρισης των δεδομένων τους.
Μέσω της συνεργασίας τους, η Mastercard και η Microsoft
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στοχεύουν να δώσουν στους ανθρώπους έναν ασφαλή, άμεσο
τρόπο για να επαληθεύουν την ψηφιακή τους ταυτότητα ανά
πάσα στιγμή.
Η απάντηση στις προκλήσεις αυτές είναι μια υπηρεσία
που θα επιτρέπει την πρόσβαση και τον έλεγχο στα άτομα
των δεδομένων της ταυτότητάς τους μέσω των συσκευών
που χρησιμοποιούν καθημερινά. Αυτή είναι η πρόθεση της
Mastercard και για τον λόγο αυτό συνεργάζεται στενά με
εταιρίες όπως η Microsoft.
«Το σημερινό τοπίο στον κόσμο της ψηφιακής ταυτότητας
είναι ανομοιογενές, γεμάτο ελλείψεις και αυτό που εφαρμόζεται σε μια χώρα συχνά δεν λειτουργεί σε μία άλλη.
Έχουμε την ευκαιρία να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα που
δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους, δίνοντάς τους τον

έλεγχο των στοιχείων της ταυτότητάς τους και ενημερώνοντάς τους για το πού χρησιμοποιούνται» τονίζει ο Ajay Bhalla,
πρόεδρος του τμήματος Cyber and Intelligence Solutions της
Mastercard. «Η δημιουργία μιας διαλειτουργικής υπηρεσίας
ψηφιακής ταυτότητας μας βοηθά να βελτιώσουμε την εμπειρία προσφέρουμε ευελιξία και εξυπηρέτηση του καταναλωτή
σε πολλές διαφορετικές στιγμές της καθημερινότητάς του»
δήλωσε η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard
για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.
Η πρόσβαση σε μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη ψηφιακή
ταυτότητα θα μπορούσε να ξεκλειδώσει νέες, βελτιωμένες
εμπειρίες για τους χρήστες κατά την αλληλεπίδρασή τους με
επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών και την online κοινότητα
χρηστών όπως:
• Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Βελτίωση και επιτάχυνση
της διαδικασίας ταυτοποίησης του αιτούντος για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού, για τη χορήγηση ενός
δανείου ή για τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού σε
υπηρεσίες πληρωμών.
• Εμπόριο: Δημιουργία μιας πιο εξατομικευμένης και αποτελεσματικής εμπειρίας αγορών online και σε φυσικά
καταστήματα, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, τη
συσκευή ή τον πάροχο υπηρεσιών
• Κυβερνητικές υπηρεσίες: Απλοποίηση των συναλλαγών
με κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς - όπως η υποβολή
φορολογικών δηλώσεων, η υποβολή αιτήσεων για την
έκδοση διαβατηρίων ή η διασφάλιση των πληρωμών (π.χ.
Κοινωνική Ασφάλιση)
• Ψηφιακές υπηρεσίες: Απλοποίηση και μεγαλύτερη διευκόλυνση κατά τη χρήση email, social media, υπηρεσιών
streaming για ταινίες / μουσική και εφαρμογών για μετακινήσεις.
«Η ψηφιακή ταυτότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και παίζουν καθημερινά» δήλωσε η Joy Chik, αντιπρόεδρος της Identity, Microsoft.
«Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να ελέγχουν τα
δεδομένα και την ψηφιακή τους ταυτότητα και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε πρώτοι με τη Mastercard
στο να φέρουμε στη ζωή εξατομικευμένες καινοτομίες γύρω
από τη ψηφιακή ταυτότητα.»
Παράλληλα, αυτή η πρωτοβουλία για την ψηφιακή ταυτότητα θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην επίλυση κοινών
προκλήσεων:
• Απόκτηση ψηφιακής ταυτότητας: Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι
γυναίκες, παιδιά και πρόσφυγες, δεν αναγνωρίζονται
επισήμως. Η ψηφιακή ταυτότητα μπορεί να βελτιώσει την

πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, καθώς επίσης σε
οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες.
• Επαλήθευση ταυτότητας: Μια ενιαία, με δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης, ψηφιακή ταυτότητα βοηθάει την
αλληλεπίδραση των καταναλωτών με έναν έμπορο, μια
τράπεζα, μια κυβερνητική υπηρεσία και αμέτρητους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών με μεγαλύτερη ακεραιότητα,
χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία.
• Πρόληψη απάτης: Μια ενιαία ψηφιακή ταυτότητα μπορεί να
συμβάλει στη μείωση της απάτης στις πληρωμές αλλά και
στις διάφορες μορφές υποκλοπής ταυτότητας.
Η πρωτοβουλία αυτή θα χρησιμεύσει ως βάση για νέες υπηρεσίες Mastercard που υποστηρίζονται από τo Microsoft
Azure και θα κατασκευαστούν σε συνεργασία με ηγέτιδες
δυνάμεις του τραπεζικού τομέα, ένα φορέα κινητής τηλεφωνίας και κυβερνητικούς φορείς. Η Microsoft και η Mastercard
ενώνουν τα αντίστοιχα δυνατά τους σημεία - την τεχνογνωσία
της Microsoft στον τομέα της τεχνολογίας ταυτοτήτων και
την εξειδίκευση της Mastercard στην οργάνωση ασφαλών
ψηφιακών αλληλεπιδράσεων σε ένα πολύπλοκο οικοσύστημα
με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με τις προσπάθειες αυτές θα γίνουν γνωστές τους
επόμενους μήνες.
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Το 2019 περίπου 4 εκατ. Έλληνες θα αγοράσουν online
προϊόντα / υπηρεσίες αξίας πάνω από 5 δις ευρώ σύμφωνα
με την εκτίμηση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου
(ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Βάσει της ετήσιας μελέτης «προοπτικών ηλεκτρονικού
εμπορίου» που διεξάγει κάθε χρόνο το ELTRUN του ΟΠΑ η
ανάπτυξη θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια αφού μόνο
το 40% του πληθυσμού θα πραγματοποιήσει φέτος ηλεκτρονικές αγορές, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά σε ώριμες online
Ευρωπαϊκές αγορές ξεπερνούν το 70-75%.
Οι κορυφαίες κατηγορίες online αγορών με βάση αν πραγματοποίησαν μια τουλάχιστον αγορά μέσω Internet την περίοδο
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 είναι: διαμονή σε καταλύματα
(με το 50% των απαντήσεων), ταξιδιωτικές υπηρεσίες
(46%), έτοιμο φαγητό (43%), ένδυση / υπόδηση (42%),
εξοπλισμός Η/Υ (41%), ηλεκτρονικές συσκευές (40%),
εισιτήρια για εκδηλώσεις (39%), βιβλία (37%), οικιακά είδη

(36%), είδη φαρμακείου (30%), προσωπική φροντίδα (30%)
και ασφάλειες (26%). Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές
στην κατάταξη αυτή το 2019.
Η κατηγορία με την μεγαλύτερη αύξηση το 2018 ήταν «παραγγελία έτοιμου φαγητού» που έφθασε τα 500 εκατ. ευρώ
σε αξία online αγορών. Αυτό οφείλεται στην σοβαρή πλέον
συνήθεια για online παραγγελία έτοιμου φαγητού (το 50%
των online αγοραστών παραγγέλνουν φαγητό / καφέ όταν
είναι στο σπίτι και το 30% όταν βρίσκονται στην δουλειά),
στις νέες διατροφικές συνήθειες των millennials, στις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υπηρεσίες που έκαναν
οι μεγάλες εταιρίες του κλάδου «food-to-go» αλλά και στα
αποτελεσματικά κανάλια διανομής και εξυπηρέτησης από
μικρότερες εταιρίες.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ELTRUN οι κύριες τάσεις,
τα ευρήματα και οι εκτιμήσεις για την Ελληνική αγορά το
2019 είναι:

Περίπου 7.000 Ελληνικές επιχειρήσεις
με ψηφιακό κανάλι πώλησης αλλά με
περιορισμένη πιστοποίηση
Περισσότερες από 7.000 Ελληνικές εταιρίες θα λειτουργούν
πλέον οργανωμένο ψηφιακό κανάλι πώλησης εκ των οποίων
τα 2/3 είναι μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις (με απασχόληση πάνω από 10 άτομα) και το 1/3 είναι μικρές δυναμικές
εταιρίες με κύριο κανάλι πώλησης το ψηφιακό. Η περαιτέρω
ανάπτυξη των Ελληνικών ψηφιακών επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 85% των online αγοραστών
κάνει πλέον πάνω από το 80% των online αγορών του από
Ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, σημαντική εξέλιξη αφού
το 2016 μόνο το 60% των καταναλωτών είχε την αντίστοιχη
συμπεριφορά.
Παρ’όλα αυτά το σήμα πιστοποίησης ηλεκτρονικού εμπορίου
(TrustMark) που παρέχει ο GRECA (Ελληνικός Σύνδεσμος
Ηλεκτρονικού Εμπορίου) το έχουν πάρει μόνο 160 ηλεκτρονικά καταστήματα. Αυτό εξηγεί και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι online αγοραστές που αφορούν κυρίως
την παράδοση των προϊόντων όπως τις υψηλές χρεώσεις
παράδοσης (70%), στο ωράριο παραλαβής των προϊόντων
(31%) και στην παραλαβή ελαττωματικών προϊόντων (15%).
Η δεύτερη κατηγορία προβλημάτων αφορά την υποστήριξη
όπως δυσκολία πληροφόρησης μετά την αγορά (19%) και
δυσκολία στην τηλεφωνική επικοινωνία (13%). Τα προβλήματα με τις ψηφιακές συναλλαγές είναι περιορισμένα, όπως
δυσκολία στην πλοήγηση (14%) και δυσκολία στον τρόπο
πληρωμής (6%).

Καταλυτικός ο ρόλος των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής τιμολόγησης
στην οργανωμένη ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού επιχειρείν Β2Β
Περισσότερες από 5.000 Ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν πλέον τις προμήθειες / αγορές τους ηλεκτρονικά ενώ
τουλάχιστον 25.000 Ελληνικές επιχειρήσεις ήδη διακινούν
ετησίως πάνω από 25 εκατομμύρια Β-Β τιμολόγια ηλεκτρονικά κυρίως μέσω service providers που προσφέρουν τις
σχετικές υπηρεσίες ασφαλούς διακίνησης των σημαντικών
αυτών παραστατικών μεταξύ εμπορικών εταίρων. Μάλιστα
1.000 εξ αυτών των εταιριών, λόγω του μεγάλου μεγέθους
τους, παίζουν ένα ρόλο «κόμβου» εμπλέκοντας προμηθευτές
και πελάτες τους στα αρχικά στάδια του οργανωμένου Β-Β
ηλεκτρονικού επιχειρείν. Με βάση πρόσφατη απόφαση της
ΑΑΔΕ η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνει υποχρεωτική από
της 1-1-2020 για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους
επαγγελματίες. Στόχος της πολιτείας είναι η καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής μέσω εικονικών / πλαστών τιμολογίων
καθώς και οι στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι.
Η σημαντική αυτή δράση τοποθετεί πλέον την ηλεκτρο-

νική τιμολόγηση ως την κορυφαία πρακτική ηλεκτρονικού
επιχειρείν στην Ελλάδα για το 2019 αλλά και για αρκετά
ακόμη χρόνια. Πέρα από τους κυβερνητικούς στόχους, η
καθολική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί
να εξοικονομήσει κόστη πάνω από 1 δις ετησίως για τις
Ελληνικές επιχειρήσεις και να τις βοηθήσει στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας τους. Όταν οι εταιρίες χρησιμοποιούν
τους σχετικούς service providers έχουν την δυνατότητα να
αξιοποιήσουν προχωρημένες υπηρεσίες, πέρα από την απλή
ανταλλαγή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, που αναβαθμίζουν
τις συνεργασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών, όπως διαχείριση δελτίου αποστολής
/ επιστροφής, συμφωνία καρτέλας για πληρωμή, πρόταση
για παραγγελία σε ταχυκίνητα προϊόντα, αυτοματοποίηση
τριγωνικής πώλησης κλπ. Άρα οι Ελληνικές εταιρίες που θα
ακολουθήσουν αυτή την πρακτική θα έχουν την ευκαιρία για
ουσιαστικό ηλεκτρονικό επιχειρείν B-B στις προμήθειες και
στις πωλήσεις, με εξαιρετικά επιχειρηματικά οφέλη, όπως
ήδη καταγράφεται στις μεγάλες διεθνείς εταιρίες.

Σοβαρή πολυκαναλική (multichannel)
συμπεριφορά με αύξηση των
επενδύσεων στο ψηφιακό marketing
και σε πανκαναλικο (omnichanel)
αγοραστικό περιβάλλον
Οι Έλληνες online αγοραστές θα συνεχίσουν την πολυκαναλική τους συμπεριφορά και μάλιστα με αυξητικές τάσεις.
Τα 2/3 των συνολικών φυσικών τους αγορών το 2018 το
πραγματοποίησαν αφού έψαξαν ή ενημερώθηκαν online (από
1/2 το 2017). Αυτό προσδιορίζει την σημασία του ψηφιακού
marketing ασχέτως ψηφιακού ή φυσικού καναλιού πώλησης
και της αναμενόμενης αύξησης στις επενδύσεις στα ψηφιακά
κανάλια προώθησης για τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα
για να αγοράσουν ένα προϊόν οι καταναλωτές επηρεάζονται
από newsletter που λαμβάνουν (52%), διαφημίσεις σε sites
που επισκέπτονται (33%), ενημερώσεις που λαμβάνουν
στο κινητό (31%), διαφημίσεις στις μηχανές αναζήτησής
(19%), διαφημίσεις στο Facebook (16%) και διαφημίσεις στο
YouTube (13%).
Επίσης το 1/4 των συνολικών διαδιακτυακών αγορών από
τους online αγοραστές έγινε αφού πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε φυσικό κατάστημα. Αυτό δικαιολογεί γιατί μεγάλες
αλυσίδες φυσικών καταστημάτων άρχισαν να επενδύουν
πλέον στο omnichannel εμπόριο με την ψηφιακή αναβάθμιση
της εμπειρίας των καταναλωτών εντός των φυσικών καταστημάτων για να ξεπεράσουν το «show-rooming» πρόβλημα.
Για παράδειγμα το 42% αναζητούν πληροφορία στο διαδίκτυο
για προϊόντα ενώ βρίσκονται εντός καταστήματος και το
38% αφού επισκέπτονται κάποιο φυσικό κατάστημα και στη
συνέχεια το αγοράζουν online.
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Περαιτέρω εδραίωση της
ηλεκτρονικής τραπεζικής και των
ψηφιακών πληρωμών

Σημαντική η διείσδυση των κινητών
συσκευών αλλά οι Η/Υ παραμένουν το
κύριο μέσο online αγορών

Λόγω των capital controls, του νόμου 4446/2016 και της αξιοποίησης γενικά των ψηφιακών υπηρεσιών από τους Έλληνες,
η χρήση καρτών πληρωμής στην Ελλάδα υπερτριπλασιάστηκε
σε αξία την περίοδο 2014-17 με το λιανεμπόριο να καλύπτει
περισσότερο από το 85% της αξίας και του αριθμού των
συναλλαγών. Σωρευτικά την ίδια περίοδο ο αριθμός ενεργών
χρηστών e-banking αυξήθηκε 2,5 φορές και των ενεργών χρηστών mobile banking κατά 10 φορές. Παρ’όλα αυτά, το μέσο
επίπεδο χρήσης καρτών στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο
του μέσου όρου της Ε.Ε. Όμως πάρα την σχετική κόπωση του
ρυθμού το 2018, με βάση τα πρόσφατα μέτρα για μείωση
του ορίου συναλλαγών με χρήση μετρητών και της εισόδου
νέων ψηφιακών υπηρεσιών και δυναμικών νέο-εισερχομένων
(Fintech), προβλέπεται να συνεχισθεί η αυξητική τάση στις
ηλεκτρονικές πληρωμές και στην ηλεκτρονική τραπεζική
γενικότερα. Για το 2019 αναμένεται ότι πάνω από το 40%
του ενεργού πληθυσμού να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για
τραπεζικές συναλλαγές.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η ηλεκτρονική
τραπεζική είναι ένας από τους κυρίους λόγους που οι online
αγοραστές χρησιμοποιούν το Internet και μάλιστα με ιδιαίτερη
αυξητική τάση (66% το 2018 σε σχέση με 51% το 2017).
Ενώ στις online πληρωμές συνεχίζεται η τάση από το 2017
όπου σταθεροποιείται ως κορυφαίος τρόπος πληρωμής η
χρεωστική κάρτα (64% των ερωτηθέντων το αναφέρει ως
συνήθης τρόπος πληρωμής). Στην δεύτερη θέση πλέον
είναι η αντικαταβολή (54% από 57% το 2017) και έπονται η
πιστωτική κάρτα (37%) και το PayPal (33%).

Το 2018 καταγράφηκε μεγάλη αύξηση της πρόσβασης των
online αγοραστών στο Internet «εν κινήσει», στο 60% από το
39% το 2017. Αυτή η τάση θα συνεχισθεί αφού συμβαδίζει
και με το εύρημα ότι η πρόσβαση των online αγοραστών στο
Internet γίνεται πρωτίστως μέσω κινητού τηλεφώνου (93%),
ενώ έπονται ο φορητός Η/Υ (73%), ο σταθερός Η/Υ (57%) και
το tablet (33%). Παράλληλα πάνω από το 50% των μεσαίων
/ μεγάλων επιχειρήσεων παρέχουν στους υπαλλήλους τους
φορητές συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο (αύξηση 20%
σε σχέση με το 2017).
Η αξιοποίηση των mobile συσκευών για τους online αγοραστές γίνεται κυρίως για αναζήτηση προσφορών (93%), για
εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (84%), για αναζήτησή
τιμών ενώ βρίσκονται σε φυσικό κατάστημα (65%), και για
κατέβασμα εφαρμογών (64%). Όμως η κύρια συσκευή για
πραγματοποίηση των διαδικτυακών αγορών παραμένουν
οι Η/Υ (80%), ενώ μόλις 15% αναφέρουν το κινητό και 5%
το tablet. Αυτό σχετίζεται μερικώς με την χρηστικότητα των
διεπαφών των ηλεκτρονικών καταστημάτων στις κινητές
συσκευές.
Την επιστημονική επιμέλεια της ετήσιας μελέτης προοπτικών της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου είχαν ο Καθηγητής
Γεώργιος Δουκίδης, διευθυντής του Εργαστηρίου ELTRUN
/ ΟΠΑ και Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, διευθύντρια ερευνών
του ELTRUN / ΟΠΑ και Πρόεδρος του ΔΣ GRECA. Τα στοιχεία βασίζονται σε σχετικές μελέτες των ELTRUN / ΟΠΑ,
ΕΛΣΤΑΤ, ΙΟΒΕ καθώς και σε συνεντεύξεις με ειδικούς της
αγοράς.
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Έτος έναρξης νέων δραστηριοτήτων εκτιμάται ότι θα είναι
το 2019 για τον ΟΤΕ, ο οποίος οδηγείται, με ορίζοντα πενταετίας, σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο.
Cosmote Insurance (έχει ξεκινήσει) Cosmote Payments,
mobile betting συνιστούν τις νέες αγορές και μαζί με τις υπηρεσίες IoT (Internet of Things) στόχος είναι, μακροπρόθεσμα,
να ενισχύσουν τις επιδόσεις του ομίλου.
Όπως είπε σε πρόσφατη εκδήλωση του ΣΕΒ (Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) στο Βόλο ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ (είναι μέλος
του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου) μιλώντας για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό «για να μπεις στην νέα εποχή,
δεν μπορείς να κάνεις ό,τι έκανες πάντα. Να σκέφτεσαι
όπως σκεφτόσουν πάντα. Χρειάζεται να είσαι ανοιχτός στο
καινούργιο. Χρειάζεται mindset αλλαγής και ανάπτυξης».
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΟΤΕ υλοποιεί παράλληλα με την είσοδό του σε νέες αγορές, ένα στρατηγικό πρόγραμμα ψηφιακού
μετασχηματισμού 360 μοιρών, που αλλάζει ριζικά τον τρόπο
που λειτουργεί, παρέχει υπηρεσίες, εξυπηρετεί τον πελάτη
και αναπτύσσει τους ανθρώπους του.
Ο ΟΤΕ παρέχει ήδη υπηρεσίες ασφάλισης, μέσω διαδικτύου

(Cosmote Insurance) και προετοιμάζεται για την είσοδό του
στις ηλεκτρονικές πληρωμές (Cosmote Payments) οι οποίες
θα λανσαριστούν εντός του 2019 και τα ηλεκτρονικά τυχερά
παιχνίδια (mobile betting) για τα οποία συνεργάζεται με την
Intralot.
Πεδίο ανάπτυξης για τον ΟΤΕ αποτελούν επίσης οι υπηρεσίες
IoT. Πρόσφατα, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία, ανέλαβε
την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού στο
Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου (υπηρεσίες smart city - smart
lighting). Πρόκειται για μια σημαντική αγορά που ανοίγει
καθώς ανάλογα έργα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν όλοι
οι δήμοι της χώρας, προκειμένου να μειώσουν το ενεργειακό
τους κόστος.
Ταυτόχρονα ο ΟΤΕ βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης της
θυγατρικής του Τelekom Albania, σύμφωνα με πληροφορίες στη βουλγαρική Vivacom. Δεν αποκλείεται το επόμενο
διάστημα, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες,
να επιχειρήσει την αποχώρησή του και από τη Ρουμανία. Το
σκεπτικό του κ. Τσαμάζ είναι πως αποτελεί συμφέρον του
ομίλου οι διαθέσιμοι πόροι να διατεθούν με προτεραιότητα
την ελληνική αγορά.

BROADBAND

Σε άνοδο η διείσδυση υψηλότερων
ταχυτήτων στο Internet


Γράφει η
Τέτη Ηγουμενίδη

Χωρίς να αλλάζει σημαντικά την κατάταξη της Ελλάδας, σε
σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η διείσδυση
των συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων στο Internet (30 Mbps
και άνω) κινείται ανοδικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για το δεύτερο εξάμηνο του
2018, οι συνδέσεις 30 Mbps και άνω συνιστούν το 15,4%
του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας, έναντι
12,3% στα τέλη του 2017. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως
στην άνοδο του αριθμού των γραμμών VDSL. Στα μέσα του
2018, η διείσδυση των γραμμών VDSL στον πληθυσμό της
χώρας ανήλθε σε 5,4% (έναντι 4,2% στο τέλος του 2017).
Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα μέσα του 2018 ήταν 3.884.634
(διείσδυση 36% στον πληθυσμό) έναντι 3.849.205 το Μάρτιο
και 3.795.410 στο τέλος του 2017. Η πλειονότητα των γραμμών (άνω του 94%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες
(download) άνω των 10Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες (έως
10Mbps) (download) αντιστοιχεί ποσοστό 5,7%, όπου περί το
1/8 των γραμμών αυτών αφορούν πολύ χαμηλές ονομαστικές
ταχύτητες (download) (2Mbps).
Οι ευρυζωνικές γραμμές λοιπών τεχνολογιών (π.χ. οπτικής
ίνας στο σπίτι) εξακολουθούν να παραμένουν σε πολύ χαμηλό
ποσοστό (0,35%).
Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), στα
μέσα του έτους, έφτασε τις 2.127.135 γραμμές (2.125.296
το Μάρτιο), καταγράφοντας αύξηση 11.128 γραμμών κατά
τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, έναντι της
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μικρότερης αύξησης που είχε σημειωθεί κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2017 (8.644 γραμμές).
Οι γραμμές ΑΠΤΒ που διατέθηκαν από τον ΟΤΕ στο πλαίσιο
ανάπτυξης δικτύου VDSL Vectoring (παροχή εικονικών προϊόντων VPU,VLU στους παρόχους) έφθασαν τις 110.182.
Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του
συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας στα μέσα του
2018 ανήλθε σε 50,25% έναντι 50,82% το Μάρτιο και 51,38%
στο τέλος του 2017.
Το σύνολο των γραμμών λιανικής του ΟΤΕ παρουσίασε νέα
αύξηση (1.812.191 στα μέσα του 2018 έναντι 1.785.260 το
Μάρτιο και 1.746.102 το Δεκέμβριο του 2017). Το ποσοστό
τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών στα μέσα
του 2018 έφθασε το 46,65% έναντι 46,38% το Μάρτιο και
46,01% στο τέλος του 2017.
Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών, που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο
στα μέσα του 2018 ανήλθε σε 8.019.809 έναντι 7.074.933
στα τέλη του 2017 σημειώνοντας αύξηση 13% κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου. Από αυτούς, οι 447.626 έκαναν
χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards) και
οι 7.069.789 είτε προμηθεύτηκαν πακέτο δεδομένων Διαδικτύου επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add- on)
είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω
προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle). Οι υπόλοιποι 502.394 έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω
προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα).

www.infocom.gr

PERSONA GRATA

info-κωμ-ικά
@embedded: Αυτό που ενώ εμείς εδώ
ονειρευόμασταν, στο εξωτερικό ήταν
πραγματικότητα, ήρθε επιτέλους και στην
Ελλάδα. Ο λόγος για την τεχνολογία eSIM που
βρίσκεται στη βάση του IoT και στο μέλλον των
mobile devices.
@sim: Ήδη έκαναν την εμφάνιση τους τα
πρώτα συμβατά smartphones, tablets &
smartwatches από Apple και Samsung. Τα
εύσημα στην Cosmote ως το πρώτο ελληνικό
δίκτυο που υποστηρίζει την eSIM.

Δημήτρης Κατραβάς

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
ΜLS Innovation

Ο Δημήτρης Κατραβάς αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της MLS,
και ιδιαίτερα της νέας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Αναγνώρισης φωνής και Τεχνητής
Νοημοσύνης («European MAIC»).
Όπως δήλωσε ο κ. Δημήτρης Κατραβάς: «Βρίσκω συναρπαστική την προοπτική της
MLS στη φάση που συναντιόμαστε. Η τεχνολογική υπεροχή της, σε συνδυασμό με τη
ραγδαία εξωστρέφεια που αναπτύσσει η εταιρεία, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα
ευρωπαϊκής προοπτικής, το οποίο αποτελεί πρόκληση. Πιστεύω ότι θα συμβάλλω
ουσιαστικά στη μακρόχρονη και βιώσιμη επιτυχία της εταιρείας τόσο στη χώρα μας όσο
και στο εξωτερικό.»
Έχοντας συνολικά 28 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, -εκ των οποίων 17 χρόνια στο
retail των consumer electronics- πρόκειται για ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της
αγοράς. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην BSH και το 2002 συνέχισε
στην εταιρεία Γερμανός, όπου διετέλεσε Supply Chain Director έως τη μετακίνησή του
στη Media Saturn, τον Ιανουάριο του 2006, όπου ανέλαβε αρχικά τη θέση του CPO και
στη συνέχεια του COO, πριν αναλάβει πρόεδρος και CEO, τον Ιούλιο του 2012.
Ο κ. Κατραβάς είναι Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ) με μετεκπαίδευση στο INSEAD
(Γαλλία). Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο.

@feature: Ανοδικά κινείται η αγορά των
feature phones, κάτι που αποτελεί μικρή
έκπληξη. Η τεράστια αυτονομία, η ευκολία
χρήσης και φυσικά οι εξαιρετικά χαμηλές
τιμές, ανεβάζουν την προτίμηση έναντι των
έξυπνων συσκευών σε πολλές αγορές.
@pie: Απ’ότι φαίνεται το Android 9.0 Pie δεν
θα αργήσει να φτάσει στις συσκευές μας. Ήδη
πολλοί κατασκευαστές όπως η Samsung, η
Xiaomi, η OnePlus, κ.ά., έχουν ανακοινώσει
βραχυπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα.
@touch: Όλο και πλησιάζει η τεχνολογία
ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος με
ενσωμάτωση στις οθόνες. Το κατάφερε πρώτη
η Vivo, αλλά όλα δείχνουν ότι ο δρόμος θα
ανοίξει ουσιαστικά με τις επόμενης γενιάς
συσκευές της Samsung.
@cam: Εξελίξεις έχουμε και στον τομέα των
οπτικών. Η Nokia «ανασταίνει» το PureView
brand με ένα smartphone 5 καμερών που
φαίνεται εκπληκτικό στο promo video του.
Αντίστοιχα, η Honor ανακοίνωσε το View 20 με
κύρια κάμερα 48MP και selfie cam 25MP!!!
@dragon: Δυνατή αναμένεται η σχέση
μεταξύ Qualcomm και Sony… σε τεχνικό
επίπεδο. Το επερχόμενο Xperia XZ4 με τον
SD 855 σημείωσε σκορ 395.000 στο AnTuTu.
Ενδεικτικά, ο A12 Bionic (Apple) πέτυχε
350.000 και ο Kirin 980 (Huawei) 270.000.
@auto: Μια που μιλάμε για νέας γενιάς
chipsets, η Samsung θα προμηθεύσει την Audi
με το Exynos Auto V9 ώστε να αποτελέσει
την καρδιά του συστήματος infotainment στα
οχήματα της γερμανικής εταιρείας.
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