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EDITORIAL

Μοιάζει με «3ο παγκόσμιο
πόλεμο» η ασύμμετρη απειλή
των κυβερνοεπιθέσεων
Η πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών με τη χρήση φορητών
συσκευών παρουσιάζει αύξηση, τη στιγμή που οι συνδρομές σε
σταθερή τηλεφωνία ακλουθούν φθίνουσα πορεία.
Αντίστοιχα ο αριθμός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ξεπέρασε
ήδη το συνολικό πληθυσμό της Γης ( 7.6 δις. ) . Ταυτόχρονα ,
σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ITU για τις τεχνολογίες των
πληροφοριών και επικοινωνιών, υπολογίζεται πως οι χρήστες του
internet υπολογίζεται πως ξεπέρασαν σε αριθμό, το μισό πληθυσμό
της Γης. ( αντιστοιχεί σε 3.9 δισεκατομμύρια ανθρώπους)
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το 51.2% του παγκόσμιου
πληθυσμού, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 3.9 δισεκατομμύρια
ανθρώπους, χρησιμοποιεί το internet , κάτι το οποίο από μόνο του
είναι εντυπωσιακό.
Όλα δείχνουν πως ο κόσμος “χτίζει” μια παγκόσμια κοινωνία της
πληροφορίας. Ωστόσο, ο κίνδυνος των κυβερνοεπιθέσεων είναι
τόσο μεγάλος, καθώς βρισκόμαστε ήδη στη διάρκεια του «3ου
παγκοσμίου πολέμου» μιας διαμάχης που εξελίσσεται υπογείως με
αλλεπάλληλες τεχνολογικές επιθέσεις που ολοένα και αυξάνονται.
Παρόλα αυτά , υπάρχουν λύσεις για τους κινδύνους της
διαδικτυακής εποχής. Απαιτείται πάνω απ’ όλα συνεργασία μεταξύ
εταιρειών που μπορεί να είναι ανταγωνιστές, όμως στον τομέα της
κυβερνοασφάλειας πρέπει να είναι συνεργάτες και να μοιράζονται τις
λύσεις τους με διαφάνεια.
Οι κυβερνήσεις παράλληλα, πρέπει να επαναξιολογήσουν τις
προτεραιότητές τους και να στραφούν μακριά από τη διαδικτυακή
παρακολούθηση.

Το βάρος όμως πέφτει και σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου και
στην καταπολέμηση του διαδικτυακού αναλφαβητισμού. Παρά την
οργή γύρω από τα σκάνδαλα ανταλλαγής σημαντικών δεδομένων,
πολλοί χρήστες του Διαδικτύου επιλέγουν το κέρδος μέσα από τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά τη διασφάλιση της ακεραιότητας
των διαδικτυακών τους δεδομένων.
Το όλο θέμα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό, αν ληφθεί υπόψη ότι, πλέον,
είναι όλο και πιο συνηθισμένο οι εργοδότες ή πιθανοί εργοδότες
να απευθύνονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να
ελέγξουν ότι το προσωπικό και οι υποψήφιοι εργαζόμενοι είναι
αξιόπιστοι και ότι δεν θα βλάψουν τη φήμη της εταιρείας. Ως εκ
τούτου, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει, επίσης, να είναι προσεκτικοί
και να μην αποκαλύπτουν πάρα πολλά για τους ίδιους και την
εργασία τους στα κοινωνικά μέσα.
Αν ξεκινήσουμε αναρωτώμενοι ποιος είναι πράγματι ο εχθρός
στο παιχνίδι της κυβερνοασφάλειας, αναλύοντας το προφίλ του
σύγχρονου χάκερ, θα διαπιστώσουμε πως στην πλειονότητά τους
οι κυβερνοεπιθέσεις ξεκινούν από νεαρούς γνώστες της τεχνολογίας
που κινούνται με απλό κίνητρο τη διασκέδαση, και στην συνέχεια το
οικονομικό κέρδος που μπορεί… να προκύψει.
Για να κατανοήσει κανείς τη δύναμη των χάκερ, αλλά και το ποσό
ευάλωτα είναι σήμερα τα πληροφοριακά συστήματα, αρκεί να
ανατρέξει πίσω ( έξι χρόνια περίπου), όταν το 2013, μια παγκόσμια
κορυφαία τράπεζα της Ολλανδίας , έπεσε θύμα μιας επίθεσης που
οδήγησε όλο το σύστημά της σε κατάρρευση. Και όλα αυτά, σε μια
τράπεζα που είχε ξοδέψει 12 εκατομμύρια ευρώ στην προστασία
των τεχνολογικών συστημάτων της, χρειάστηκε μόνο ένας απλός ιός
κόστους μόλις 40 ευρώ για να γκρεμιστούν τα ψηφιακά της τείχη!
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AI

IFA 2019: Η LG έδειξε πώς η τεχνητή
νοημοσύνη μπορεί να κάνει τους ανθρώπους
να αισθάνονται παντού σαν στο σπίτι τους

Στην εναρκτήρια ομιλία της IFA 2019 στο Βερολίνο, ο Dr.
I.P. Park, Πρόεδρος και Chief Technology Officer της LG
Electronics μοιράστηκε το όραμα της εταιρείας για ένα
μέλλον με τεχνητή νοημοσύνη (AI) στο οποίο Το σπίτι
είναι παντού.
Αναφερόμενος στους τρεις πυλώνες της στρατηγικής AI
της LG “Evolve, Connect and Open” ("Εξελίσσομαι, Συνδέομαι και Ανοίγομαι"), ο Dr. Park και οι ειδικοί προσκεκλημένοι του πάνελ συζήτησαν πώς οι καινοτομίες στην
τεχνητή νοημοσύνη και τη συνδεσιμότητα θα επεκτείνουν
την έννοια του σπιτιού σε κάθε τομέα ζωής, πέρα από τη
συνηθισμένη έννοια του χώρου.
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Επίκεντρο της συζήτησης ήταν ο ρόλος του LG ThinQ,
του brand της εταιρείας για έξυπνες συσκευές, το οποίο
τώρα φέρνει μαζί προϊόντα και υπηρεσίες AI καθώς και
προϊόντα με δυνατότητες Wi-Fi και IoT, κάτω από ένα
ενοποιημένο όραμα για ένα οικοσύστημα που βασίζεται
στην τεχνητή νοημοσύνη.
Για να δείξει την εξέλιξη του LG ThinQ, ο Dr. Park παρουσίασε μια έξυπνη ιδέα μάθησης που επιτρέπει στις
ηλεκτρικές σκούπες ρομπότ να αποφεύγουν τα εμπόδια
και να κολλούν στις γωνίες. Η διευκόλυνση τέτοιων
καινοτομιών θα γίνεται με το ιδιόκτητο chip AI της LG
για συσκευές, το οποίο έχει παρουσιαστεί νωρίτερα

μέσα στη χρονιά και χρησιμοποιεί το LG Neural Engine
για τεχνητή νοημοσύνη σε συσκευές.
Παράλληλα, προκειμένου να ικανοποιήσουν περισσότερες ψηφιακές απαιτήσεις των καταναλωτών, η LG
ερευνά νέους τρόπους αλληλεπίδρασης του χρήστη
με τη συσκευή, πέρα από την αναγνώριση φωνής. Αυτό
περιλαμβάνει καινοτομίες όπως το Vision Pack, ένας
πρόσθετος έξυπνος αισθητήρας όρασης συνδεδεμένος
με το cloud.
Ο Dr. Park έδειξε το LG Styler με Vision Pack που μπορεί
να αναγνωρίσει είδη ένδυσης και να κάνει συστάσεις
ανάλογα. Επιπλέον, o Dr. Park παρουσίασε το LG ThinQ
Fit, την εξέλιξη της ιδέας του Smart Mirror, όπου οι κάμερες 3D μετρούν με ακρίβεια το μέγεθος του σώματος
του χρήστη και δημιουργούν ένα ρεαλιστικό avatar για
εικονικά αξεσουάρ.
Ο Dr. Park επεσήμανε τη σημασία του να είσαι ανοιχτός
(Open) όσον αφορά τις εταιρικές συνεργασίες και σχέσεις. Η επένδυση της LG στο να έχει ανοιχτές τις πλατφόρμες της για άλλους είναι το κλειδί για την ευρύτερη
συμβατότητα και την ποικιλομορφία της καινοτομίας.
Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, η LG έκανε πρόσφατα την
πλατφόρμα LG ThinQ (http://deepthinq.developer.lge.com)
διαθέσιμη σε εξωτερικούς συνεργάτες και προγραμματιστές για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας AI.

Το πάνελ των προσκεκλημένων του Dr. Park περιλάμβανε
αυθεντίες από όλες τις γωνιές του κλάδου της τεχνολογίας, οι οποίοι ασχολήθηκαν με μια διεξοδική έρευνα
της τεχνολογίας AI, την ανάπτυξή της και τον τρόπο με
τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής.
Οι ομιλητές περιλάμβαναν τον Dino Flore, Αντιπρόεδρο
Τεχνολογίας στην Qualcomm και υπεύθυνο για τη στρατηγική 5G της εταιρείας σε όλη την περιοχή EMEA, τον
Maurice Conti, έναν φημισμένο μοντερνιστή και Chief
Innovation Officer του εργοστασίου Alpha της Telefonica,
και τον Ralph Wiegmann, Διευθύνοντα Σύμβουλο της iF
International Forum Design.
«Το “Evolve, Connect and Open” είναι το πρότυπό μας
για μια τεχνητή νοημοσύνη που θα κάνει τη ζωή αισθητά
καλύτερη», δήλωσε ο Dr. I.P. Πάρκο της LG.
«Δεν πρόκειται μόνο για βελτίωση αυτού που κάνουμε
ήδη, αλλά για μεταμόρφωση του τρόπου που ζούμε και
σκεφτόμαστε».
«Είμαστε τυχεροί που η LG θέτει για ακόμα μία φορά
υπό συζήτηση μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις
στην τεχνολογία των καταναλωτών», δήλωσε ο Jens
Heithecker, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Messe Berlin
Group και Εκτελεστικός Διευθυντής της IFA. «Το κοινό
της IFA ενδιαφέρεται απίστευτα για όλα τα προϊόντα
τεχνητής νοημοσύνης και είναι σημαντικό να καταλάβουν
ποιο είναι το μέλλον από έναν από τους ισχυρότερους
υποστηρικτές της τεχνητής νοημοσύνης».
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MOBILE

MWC Σαγκάη 2019: η Huawei βοηθά
τους παρόχους να καινοτομήσουν
στην εποχή του 5G

Με κεντρικό θέμα «Building a Fully Connected, Intelligent
World« η Huawei έλαβε μέρος στο MWC 19 που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη. Στη διάρκεια των εκδηλώσεων που
διεξήχθησαν στο πλαίσιο της MWC, η Huawei παρουσίασε
σε παγκόσμιους παρόχους και συνεργάτες, τις καλύτερες
λύσεις της, καθώς και case studies σχετικά με την ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την παροχή υπηρεσιών δικτύου
5G. Η Huawei παρουσίασε πολλαπλές θεματικές σχετικά
με την πλήρη κάλυψη του 5G, απλουστευμένες λύσεις για
5G sites, ανάπτυξη υπηρεσιών 5G, βιομηχανικές εφαρμογές, και λειτουργίες με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης
(AI). Με τον τρόπο αυτό, η Huawei στοχεύει να υποστη-
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ρίξει παρόχους που λειτουργούν με ταχείς ρυθμούς,
μεγάλης κλίμακας εμπορική ανάπτυξη δικτύων 5G και να
ωθήσει περαιτέρω τα επιχειρηματικά τους πλάνα. Αυτό θα
βοηθήσει όλες τις βιομηχανίες να υιοθετήσουν το 5G, και
να δημιουργήσουν ένα μέλλον με έξυπνη συνδεσιμότητα.
Καθώς η παγκόσμια ψηφιοποίηση επιταχύνεται με νέες
τεχνολογίες όπως το 5G, την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και
το Internet of Things (IoT), η ανθρωπότητα εισέρχεται σε
έναν πλήρως συνδεδεμένο, έξυπνο κόσμο. Ο τομέας των
τηλεπικοινωνιών, ως ο ακρογωνιαίος λίθος της ευφυούς
σύνδεσης, εισέρχεται έτσι σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, η

Huawei παρουσίασε την θεματική «5G is ON, Connecting an
Intelligent Future» και έδωσε την ευκαιρία στην παγκόσμια
ελίτ της βιομηχανίας και στους διαμορφωτές της κοινής
γνώμης να ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν τη γνώση,
και να συζητήσουν για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις
που ένας πλήρως συνδεδεμένος, ευφυής κόσμος μπορεί
να φέρει στην ανθρωπότητα.
Με τα παγκόσμια 5G πρότυπα, τα δίκτυα, τις καταναλωτικές συσκευές και τις έτοιμες εφαρμογές, η εμπορική
χρήση του 5G επιταχύνεται και χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσουν
ήδη εμπορικά δίκτυα 5G. Η Huawei έχει επενδύσει $4 δισ.
δολάρια σε 5G την τελευταία δεκαετία και έχει αναπτύξει

κορυφαίες δυνατότητες 5G σε όλους τους τομείς, από
τα chipsets μέχρι και προϊόντα networking. Είναι η μόνη
εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον κόσμο που είναι σε θέση
να παρέχει ολοκληρωμένες εμπορικές λύσεις 5G. Μέχρι
στιγμής, η Huawei έχει υπογράψει εμπορικές συμβάσεις
με περισσότερους από 50 παρόχους παγκοσμίως και
έχει αποστείλει πάνω από 150.000 σταθμούς βάσης 5G.
Η Huawei δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες παρόχους
της να είναι οι πρώτοι που θα προσφέρουν 5G εμπορικές
υπηρεσίες, προσφέροντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών και
υψηλής ποιότητας εμπειρία χρήστη.
Με βάση τα υπάρχοντα δίκτυα, η Huawei καινοτομεί συνεχώς σε δίκτυα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα.
Με καινοτόμες επιχειρησιακές λύσεις όπως LTE με 5G-like
εμπειρία, 10G PON gigabit πόλεις και cloud-network συνέργειες, η Huawei συνεργάζεται με τους πελάτες της για
να ανακαλύψει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και όρια στον
κλάδο των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να βοηθήσει τους
παρόχους να επιτύχουν την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.
Κατά τη διάρκεια της MWC 19 στη Σαγκάη, η Huawei
Consumer BG παρουσίασε επίσης και κάποια από τα
δημοφιλή προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων των
smartphones όπως το P30, των tablets, ρολογιών και
βεβαίως της σειράς tablet M6 που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Wuhan. Η Huawei θα συνεχίσει να προσφέρει
στους καταναλωτές και στον κόσμο καινοτόμα προϊόντα,
υπηρεσίες και τεχνολογίες.
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CLOUD

Σημαντική συνεργασία της Cyta με την Cloud
Constellation Corporation για φύλαξη δεδομένων
στο διάστημα

Την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Αμερικανικής εταιρείας
Cloud Constellation Corporation και της στρατηγικής
επιχειρηματικής μονάδας της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου,
Cytaglobal, ανακοινώσε η Cyta. Αντικείμενο της συνεργασίας
είναι η μεταπώληση της υπηρεσίας «SpaceBelt Data Security
as a Service (DSaaS)» από την Cyta, την όποια θα εντάξει
στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της με σκοπό την εξυπηρέτηση
αναγκών επιχειρηματικών πελατών και κυβερνητικών
υπηρεσιών.
Να σημειωθεί ότι η Cloud Constellation Corporation έχει
αναπτύξει ένα πρωτοπόρο ιδιόκτητο δίκτυο κέντρων
αποθήκευσης δεδομένων υψηλών ταχυτήτων στο διάστημα, τα
οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω δορυφόρων που βρίσκονται
σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη γη, χωρίς τα δεδομένα να
περνούν από επίγεια σημεία φύλαξης, έτσι ώστε να παρέχουν
ασφαλείς υποδομές δικτύων «cloud» σε παροχείς υπηρεσιών,
επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες ανά το παγκόσμιο.
Με τον τρόπο αυτό θα εξυπηρετούνται τα κρίσιμα δεδομένα
ασφάλειας οργανισμών και εταιρειών σε Ασία, Αφρική και
Ευρώπη.

Ο Διευθυντής Εθνικής και Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς της
Cyta, κ. Χρίστος Λιμνατίτης, αναφερόμενος στην σημαντική
αυτή εξέλιξη είπε τα ακόλουθα : "Το SpaceBelt™ DSaaS
είναι μια νέα καινοτόμα εφαρμογή νοητών δικτύων «cloud»,
που παρέχει διεθνώς, ασφαλή αποθήκευση δεδομένων
στο διάστημα. Τα πρωτοποριακά προϊόντα ασφάλειας της
Spacebelt θα μας επιτρέψουν να εμπλουτίσουμε και να
επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας σε νέους
τομείς, εξυπηρετώντας τις στρατηγικής σημασίας ανάγκες
για ασφάλεια κρίσιμων δεδομένων των πελατών μας, μέσω
της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων του συγκεκριμένου
ασφαλούς διεθνούς δικτύου».
Από την πλευρά του ο κ. Dennis R. Gatens, Ανώτατος Εμπορικός
Διευθυντής (CCO) της Cloud Constellation Corporation, ανέφερε
ότι, «Η Cytaglobal διασφαλίζει την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση
σημαντικών αγορών στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Μέσω της
συνεργασίας αυτής και τον συνδυασμό των υπηρεσιών των
δύο οργανισμών, διαβλέπουμε μια μεγάλη ευκαιρία για παροχή
υπηρεσιών ασφάλειας δεδομένων, στον μέγιστο δυνατό βαθμό,
εξυπηρετώντας επιχειρηματικούς πελάτες και Υπηρεσίες με
ιδιαίτερη ευαισθησία για την ασφάλεια των επικοινωνιών τους».

12 KT αυγ-σεπ 2019

ΓΙΝΕ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΠΟΎ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ, ΠΟΎ
ΔΟΎΛΕΎΕΙΣ -ΕΧΕ ΜΑΖΙ ΣΟΎ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΎ ΔΕ
ΘΑ ΣΕ ΚΡΑΤΑΕΙ ΠΙΣΩ.

CAT® S61

CAT® S41

CAT® S31

CAT® B35

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ
(ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΩΣ 10Μ)

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ
ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
BATTERY SHARE

ΣΤΙΒΑΡΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΤΙ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑ 4G

© 2019 Caterpillar.
CAT, CATERPILLAR, their respective logos, “Caterpillar Yellow,” the “Power Edge” trade dress as well as corporate and product identity used herein,
are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.
www.cat.com / www.caterpillar.com
Bullitt Mobile Ltd is a licensee of Caterpillar Inc.

catphones.com

#BeUnstoppable

TECHNOLOGY

Νέα chipsets Kirin 990
και Kirin 990 με 5G
Η πρώτη κατηγορία SoC 5G παγκοσμίως
που θα επιτρέψει στους τελικούς χρήστες
να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετική εμπειρία
συνδεσιμότητας 5G κατά το πρώτο έτος της
εμπορευματοποίησης της.

Το πρώτο εμβληματικό SoC, Kirin 990 (5G) που περιλαμβάνει
ένα διττό NPU κατασκευασμένο με την αρχιτεκτονική da
Vinci, η οποία περιλαμβάνει μεγάλους πυρήνες NPU και
μικρούς πυρήνες NPU, παρουσιασε η Huawei στην IFA 2019
στο Βερολίνο. Οι μεγάλοι πυρήνες επιτυγχάνουν υψηλή
απόδοση και απόδοση ισχύος σε βαριές υπολογιστικές
περιπτώσεις, ενώ η μικροσκοπική βασική δομή, η πρώτη στον
κλάδο, ενδυναμώνει τις εφαρμογές χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας, αξιοποιώντας πλήρως την ευφυή υπολογιστική
ισχύ που έφερε η καινοτόμα αρχιτεκτονική NPU.
Με την τελευταίας τεχνολογίας 7 Nm + EUV διαδικασία
κατασκευής, στον Kirin 990 (5G) είναι ενσωματωμένο το 5G,
καταλαμβάνοντας μια μικρότερη περιοχή και χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας.
Επιπλέον, o Kirin 990 (5G) είναι o πρώτος πλήρης
συχνότητας 5G για την υποστήριξη τόσο των μη αυτόνομων
(NSA) όσο και των αυτόνομων (SA) αρχιτεκτονικών, καθώς
και των ζωνών πλήρους συχνότητας TDD/FDD, επιτρέποντάς
του να φιλοξενεί απαιτήσεις υλικού σε ποικίλα δίκτυα και
λειτουργίες δικτύου. Με βάση την εξαιρετική δυνατότητα
συνδεσιμότητας 5G της Balong 5000, ο Kirin 990 (5G)
παρέχει bandwidth 2,3 Gbit/s και μέγιστη ταχύτητα ζεύξης
1,25 Gbit/s.
Από την άποψη της CPU, ο Kirin 990 διαθέτει μια δομή
ισχύος τριών επιπέδων, αποτελούμενη από δύο εξαιρετικά
μεγάλους πυρήνες, δύο μεγάλους πυρήνες και τέσσερις
μικρούς πυρήνες, με κυρίαρχη συχνότητα έως 2,86 GHz.
Επιπλέον, ο Kirin 990 χρησιμοποιεί μια GPU Mali-G76 16
πυρήνων και το νέο Smart cache σε επίπεδο συστήματος
για έξυπνη διανομή ροής, η οποία μπορεί να εξοικονομήσει
αποτελεσματικά το εύρος ζώνης και τη χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας.

Για εμπειρίες gaming, ο Kirin 990 (5G) υποστηρίζει
ένα αναβαθμισμένο Kirin gaming + 2,0 που επιτρέπει
την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της υποδομής
υλικού και των λύσεων, προσφέροντας κορυφαία ομαλή και
γρήγορη εμπειρία παιχνιδιού.
Όσο για τη φωτογραφία, ο Kirin 990 (5G) παρέχει το
ολοκαίνουργιο επαγγελματικό hardware ISP 5.0 με blockmatching και 3D filtering (BM3D) τα οποία συμβάλλουν
στην καταγραφή φωτεινότερων και πιο ευκρινών εικόνων
χαμηλού θορύβου (noise reduction) σε περιβάλλον χαμηλού
φωτισμού.
Είναι επίσης το πρώτο που χρησιμοποιεί βίντεο dual-domain video NR για πιο ακριβή επεξεργασία θορύβου για
βίντεο. Επιπλέον, το βίντεο σε πραγματικό χρόνο μετά
την επεξεργασία και την απόδοση με βάση την κατάτμηση
AI μπορεί να προσαρμόσει το πλαίσιο χρώματος εικόνας
ανά καρέ για να φέρει ένα αποτέλεσμα κινηματογραφικής
ποιότητας.
Όπως ανέφερε ο Richard Yu, CEO της Huawei Business
Group (CBG), κατά την εναρκτήρια ομιλία του με τίτλο
«Αναθεωρήστε την Εξέλιξη» στην IFA 2019 στο Βερολίνο «O
Kirin 990 (5G) είναι η πρώτη κατηγορία SoC 5G παγκοσμίως
που θα επιτρέψει στους τελικούς χρήστες να έχουν
πρόσβαση σε εξαιρετική εμπειρία συνδεσιμότητας 5G
κατά το πρώτο έτος της εμπορευματοποίησης της. Για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών για βελτιωμένες
εμπειρίες 5G στην εποχή του 5G, ο Kirin 990 (5G) έχει
αναβαθμιστεί πλήρως από την άποψη της απόδοσης και
της αποδοτικότητας της ισχύος, της τεχνητής νοημοσύνης
και της ISP, αναβαθμίζοντας την εμπειρία χρήσης των
smartphones σε νέο επίπεδο»
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ΘΕΜΑ

Μόλις 46 λεπτά ξοδεύουν οι γονείς για
να μιλήσουν στα παιδιά καθ’ όλη τη
διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας για
την ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Το 84% των γονέων παγκοσμίως ανησυχεί
για την ασφάλεια των παιδιών τους στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα
της Kaspersky, που πραγματοποιήθηκε από
την εταιρεία ερευνών Savanta. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι γονείς δαπανούν κατά μέσο όρο μόλις 46 λεπτά για να μιλήσουν στα παιδιά τους για την
ηλεκτρονική ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια
της παιδικής τους ηλικίας. Περισσότεροι από
τους μισούς (58%) ερωτηθέντες ξοδεύουν
λιγότερα από 30 λεπτά συζητώντας το θέμα,
το οποίο είναι το ήμισυ του χρόνου ενός τυπικού σχολικού μαθήματος.
Δεδομένου ότι περισσότερα από 9 στα
10 παιδιά μεταξύ 7 και 12 ετών, παγκοσμίως, έχουν στην κατοχή τους συσκευή,
smartphone ή tablet, με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, είναι λογικό η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια να προκαλούν ανησυχίες στους γονείς . Ειδικά αν ληφθεί υπόψη
ότι σχεδόν 2 στους 3 γονείς (64%) συμφωνούν ότι τα παιδιά τους περνούν πάρα πολύ
χρόνο στο Διαδίκτυο, πράγμα το οποίο ση-

μαίνει ότι είναι συνεχώς εκτεθειμένα σε διάφορους πιθανούς κινδύνους.
Σύμφωνα με τους γονείς, οι πιο επικίνδυνες
διαδικτυακές απειλές, είναι το σεξουαλικό ή
βίαιο περιεχόμενο (27%), ο εθισμός στο Διαδίκτυο (26%) και η λήψη ανώνυμων μηνυμάτων ή περιεχομένου, που τα παρακινεί
να αναπτύξουν βίαιη ή παραβατική συμπεριφορά (14%).
Για να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις και να
εξηγηθεί ο κίνδυνος της περιήγησης στο Διαδίκτυο, το 81% των γονέων δηλώνει ότι η
ευθύνη της διδασκαλίας ασφαλούς περιήγησης βαραίνει εξίσου τους ίδιους και το σχολείο. Το 86% πιστεύει ότι είναι πιο αποτελεσματικό να το αναλάβουν οι γονείς, καθώς
τα παιδιά γενικά τους εμπιστεύονται περισσότερο. Οι γονείς θεωρούν ότι η μεγαλύτερη
πρόκληση είναι να εξηγήσουν τις απειλές με
τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν
να τις κατανοήσουν και να ταυτιστούν (60%).
Επίσης, να καταφέρουν να πείσουν τα παιδιά να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους τις πιθανές απειλές (51%) και να καλλιεργήσουν στα
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παιδιά την αυτοπεποίθηση να μην πέφτουν
θύματα της πίεσης των συνομήλικων (peer
pressure) (42%).
•
Για να βοηθήσει τις οικογένειες να προστατεύσουν τα παιδιά από διάφορες απειλές στο διαδίκτυο, η Kaspersky συνιστά τα ακόλουθα :
•
Αν γνωρίζετε τι αναζητά το παιδί σας
στο Διαδίκτυο, μπορείτε να του προσφέρετε βοήθεια και υποστήριξη, αλλά
να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες
προσεκτικά.
•
Συζητήστε με το παιδί σας πόσο χρόνο
μπορεί να δαπανήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσπαθήστε να πείσετε το παιδί σας να μην χρησιμοποιεί
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη
διάρκεια των σχολικών μαθημάτων ή
τη νύχτα.
•
Προσπαθήστε να μην περιορίσετε τον
κοινωνικό κύκλο του παιδιού σας,
αλλά φροντίστε να επιλέγει προσεκτικά
φίλους και γνωστούς.

INTERVIEW

Πέτρος Οικονομίδης
ΠρΟέδρΟς & έΚτέλέςτιΚΟς διέυθυΝτής, Cloudlayer8
Η CL8 αποτελεί το πρώτο ανεξάρτητο, υπερσύγχρονο και ουδέτερο (carrier neutral) Tier
III Data Center στη Κύπρο, που παρέχει στην τοπική και διεθνή αγορά, πρωτοποριακές
υπηρεσίες Κέντρου Δεδομένων και Cloud, όπως ασφαλές περιβάλλον Cloud, υπηρεσίες
συστέγασης δεδομένων (Colocation) και Servers αποκλειστικής χρήσης. Η εταιρεία
λειτουργεί με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 27001 και IS0 9001 για τη
διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Επίσης συμμορφώνεται με τα πρότυπα
Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Πρωταρχικός της στόχος
είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Data Center σε οργανισμούς που θεωρούν
τη διαχείριση κινδύνων, τη συμμόρφωση, και την προστασία των δεδομένων τους, ως
σημαντικούς παράγοντες για τις δραστηριότητες τους.



Συνέντευξη στον
Κώστα Νόστη

I.C.: τα data centers είναι εκ φύσεως επιχειρήσεις χωρίς σύνορα. Πιστεύετε ότι η Κύπρος -λόγω και της γεωγραφικής της θέσης- θα μπορούσε στρατηγικά να στηρίξει τον συγκεκριμένο τομέα για να προσελκύσει με αυτό
τον τρόπο έσοδα;
Π.Ο.: Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Η πληροφορική αποτελεί στις μέρες μας τον βασικό λίθο κάθε διαδικασίας σε μία επιχείρηση, και συνέβαλε στην κατάργηση των συνόρων, στη δημιουργία ωφέλιμης και παραγωγικής επιχειρηματικότητας, και στην υποστήριξη της καινοτομίας. Έχει επίσης μειώσει το κόστος,
και έχει βοηθήσει στην επαναξιολόγηση της επιχειρηματικής αξίας, στη χρήση του outsourcing, και στη βελτίωση
της απόδοσης και της εξυπηρέτησης πελατών. Η Κύπρος,
λόγω της γεωγραφικής της θέσης, σίγουρα μπορεί να στηρίξει στρατηγικά τον τομέα των υπηρεσιών τεχνολογίας,
αφού βρίσκεται σε στρατηγική γεωγραφική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, σε κομβικό σημείο τριών ηπείρων που
συνδέουν τη Δυτική Ευρώπη με τον Αραβικό Κόσμο, την
Αφρική και την Άπω Ανατολή. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, χώρες οι οποίες έχουν δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή, επιλέγουν την Κύπρο για να
φυλάξουν τα δεδομένα τους. Επίσης, η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου, της δίνει τη δυνατότητα να είναι ο εκπρόσωπος της Ένωσης στην περιοχή, καθιστώντας την κόμβο μεταφοράς δεδομένων.
Η ιδιωτική επένδυση για τη δημιουργία του Data Center, το
επιβεβαιώνει αυτό. Η CL8 αποδεικνύει ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει διεθνής προορισμός για τη φιλοξενία κρίσιμων
συστημάτων, αφού είναι το πρώτο Data Center στη χώρα με
κορυφαία χαρακτηριστικά, και ασφαλώς μπορεί να χαράξει
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το δρόμο για να διεκδικήσει το νησί μας με αξιώσεις, ένα
μεγαλύτερο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς Data Center,
ανεβάζοντας συνάμα το επίπεδο επαγγελματισμού στον
τομέα της ψηφιακής αποθήκευσης δεδομένων στην Κύπρο.
I.C.: Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Cl8 σε
σχέση με τον ανταγωνισμό στην Κύπρο, στην αγορά των
data centers;
Π.Ο.: H CL8 είναι ένα ανεξάρτητο -και το μοναδικό- Data
Center στην Κύπρο που είναι πιστοποιημένο με Tier III από
το Uptime Institute των ΗΠΑ, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού
όσο και σε επίπεδο κατασκευής. Η πιστοποίηση αυτή εγγυάται τα πιο ψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας.
Έχει επίσης σύγχρονες, πρωτοποριακές υποδομές και ιδανικές συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία, παροχή ρεύματος, πυρασφάλεια κ.ά.).
Υπάρχει 24/7 έλεγχος και τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εταιρεία μας, εργοδοτεί Κύπριους επιστήμονες και τεχνικούς με υψηλή κατάρτιση, τεχνογνωσία και εξειδίκευση, οι οποίοι αποτελούν πραγματική εγγύηση για την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.
Παράλληλα, προσφέρονται συνεχείς υπηρεσίες διασυνδεσιμότητας, αφού συνεργαζόμαστε με όλους τους παρόχους υπηρεσιών σύνδεσης στο Διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες, και διασφαλίζουμε απρόσκοπτη σύνδεση,
μεγιστοποιώντας έτσι τον χρόνο συνεχούς παροχής υπηρεσιών στον πελάτη.
Έχουμε επίσης συνεργασία με όλους τους σημαντικότερους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως είναι οι Cisco,
Microsoft, IBM, Symantec, VMware, Veeam, Proofpoint,

H CL8 προσφέρει
λύσεις οι οποίες
μπορούν να
βοηθήσουν στην
ψηφιακή αναβάθμιση
μίας εταιρείας.
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OnApp, Supermicro, Oracle, APC by Schneider και Imperva
Incapsula. Με τους πλείστους από τους προαναφερόμενους οίκους είμαστε certified partner, γεγονός που μας
προσδίδει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση σύνθετων τεχνολογικών λύσεων.
Τέλος, προσφέρουμε φυσική και ψηφιακή ασφάλεια
24/7/365, και διαθέτουμε ευέλικτα πακέτα υπηρεσιών,
τα οποία ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες
του κάθε πελάτη.
I.C.: τα data Centers καταναλώνουν πολλή ενέργεια. υπάρχουν αρκετές μελέτες που αναφέρονται στη δυνατότητα
της Κύπρου να αξιοποιήσει την ηλιακή ενέργεια ως μορφή εναλλακτικής πηγής. Πείτε μας την άποψη σας επ’ αυτού. θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβάλει
σημαντικά στη λειτουργία των data Centers και στην επίτευξη των στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη;
Π.Ο.: Η λειτουργία ενεργειακά αποδοτικών Data Centers είναι απαραίτητη, τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας, όσο
και για την μείωση στα έξοδα λειτουργίας του. Στη CL8 πιστεύουμε ότι η ενεργειακή διαχείριση και αποδοτικότητα
είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα προς τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι μία συνεχής διαδικασία για εμάς, τόσο σχεδιαστική όσο και επιχειρησιακή. Το Data Center έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας και το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και συστήματα ψύξης για τον κλιματισμό
του εξοπλισμού. Γίνονται επίσης προσπάθειες για αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με την χρήση φωτοβολταϊκών.
I.C.: Όλα γύρω μας, κινούνται στους ρυθμούς μίας εποχής
με επίκεντρο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Πως αξιολογείτε εσείς αυτές τις εξελίξεις, και με ποιον τρόπο η Cl8
ανταποκρίνεται μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της στις απαιτήσεις της νέας εποχής;
Π.Ο.: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να έχει αναδειχθεί σε κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα για τις περισσότερες επιχειρήσεις, και να έχει εμπεδωθεί ως πρώτιστη εταιρική στόχευση, ωστόσο στην πράξη η εφαρμογή του, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, καθυστερεί. H CL8 προσφέρει λύσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην ψηφιακή αναβάθμιση μίας εταιρείας. Απαντώντας στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, η CL8 σχεδιάζει και παρέχει συνεχώς νέες υπηρεσίες και προηγμένες και ολοκληρωμένες λύσεις, τόσο για τις μικρές όσο
και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με διαφορετικό χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και λύσεων που είναι προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες.
Προσφέροντας υπηρεσίες φιλοξενίας (Hosting και
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Colocation) στο υπερσύγχρονο Data Center μας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδίκτυο, παρέχοντας
servers και δικτυακό εξοπλισμό με τη μορφή IaaS ή υπηρεσίες Cloud, η CL8 δίνει λύσεις στις επιχειρήσεις που στοχεύουν στον ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό, δίνοντας τους
την ευκαιρία να υλοποιήσουν τα σχέδια τους με μία σημαντική μείωση του κόστους, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη
μελλοντική τους ανάπτυξη.
I.C.: θα θέλαμε να σταθούμε λίγο στο «καυτό» θέμα του
Security και του disaster recovery. Πως προστατεύετε τις
υποδομές σας και τα κρίσιμα δεδομένα που φιλοξενείτε;
Π.Ο.: Τόσο η φυσική ασφάλεια ενός Data Center, όσο τα
μέτρα και η πολιτική που ακολουθεί για την αποθήκευση
των δεδομένων της, παίζουν ρόλο στην ασφαλή διατήρηση δεδομένων. Σε ότι αφορά στη φυσική ασφάλεια ενός
Data Center, στη CL8 έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για την
προστασία του κτιρίου, ώστε να μην επηρεάζεται από παρεμβολές, να είναι αντισεισμικό, να προφυλάσσεται από
φυσικές καταστροφές, να υπάρχει συνεχής παροχή ρεύματος, και αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση. Υπάρχει σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για πλήρη κάλυψη και έλεγχο των εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με εξειδικευμένο σύστημα επόπτευσης και φύλαξης
του χώρου από φρουρούς ασφαλείας σε 24ωρη βάση. Η
πρόσβαση στον χώρο γίνεται έπειτα από αυστηρό έλεγχο, ενώ η αδιάλειπτη λειτουργία του Data Center διασφαλίζεται με διάφορους τρόπους, όπως γεννήτριες πετρελαίου, πυρανίχνευση και πυροπροστασία. Για το θέμα της
αποθήκευσης και της ασφάλειας των δεδομένων, στη CL8
η υποδομή ασφάλειας του δικτυακού εξοπλισμού επιτυγχάνεται με τη χρήση προηγμένων συστημάτων προστασίας (firewalls, antivirus, antispam, antimalware) καθώς επίσης με εξειδικευμένα συστήματα για την κρυπτογράφηση
και ασφάλεια των επικοινωνιών. Επιπρόσθετα, πιστοποιήσεις και έλεγχοι από ανεξάρτητους φορείς, όπως είναι
το πρότυπο ποιότητας ISO27001 και το πρότυπο ασφάλειας δεδομένων PCI DSS, επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο ασφαλείας ενός Data Center. Η CL8 είναι πιστοποιημένη με αυτά τα πρότυπα.
I.C.: Μεγάλο κεφάλαιο για τις υπηρεσίες data Center αποτελούν οι πιστοποιήσεις και οι συνεργασίες με τους τεχνολογικούς κατασκευαστές. Ποιες είναι οι σημαντικότερες
για εσάς και σε ποιους τομείς;
Π.Ο.: Οι πιστοποιήσεις είναι σημαντικές για την αξιοπιστία
και την ομαλή λειτουργία ενός Data Center. Η σημαντικότερη είναι αυτή από το Ινστιτούτο Uptime των ΗΠΑ, το οποίο
αποτελεί έναν από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης διαθεσιμότητας υποδομών Data Center παγκοσμίως.

Η σύγχρονη
τεχνολογική εποχή
απαιτεί αξιοπιστία,
ψηλή ποιότητα
υπηρεσιών, και
υπεροχή στις
υποδομές.
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σφέροντας νέες προοπτικές για ακόμη περισσότερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Η σύγχρονη τεχνολογική εποχή απαιτεί αξιοπιστία, ψηλή ποιότητα υπηρεσιών, και υπεροχή στις υποδομές, που θα επιτρέψουν στην
Κύπρο να μεταβεί στην ψηφιακή εποχή, σε τεχνολογικό,
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. H CL8 διαθέτει την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να φέρει σε πέρας με επιτυχία τη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα αυτή εποχή. Δημιουργώντας συνεχώς καινούριες υπηρεσίες, μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες οργανισμών κάθε μεγέθους, είδους ή πολυπλοκότητας. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και συστήματα, παρέχει στους πελάτες
οικονομίες κλίμακας και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Αυτή η πολύ σημαντική πιστοποίηση εγγυάται ότι όλες οι
κρίσιμες υποδομές της CL8 είναι ικανές για άριστη απόδοση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα και στις
πιο απίθανες περιπτώσεις. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι
γι’αυτή τη σημαντική πιστοποίηση, η οποία αποδεικνύει
τον κορυφαίο σχεδιασμό και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά
των δομών της CL8, και διασφαλίζει, σε συνδυασμό με την
εξαιρετική ομάδα μας, ασύγκριτα επίπεδα διαθεσιμότητας
στους πελάτες μας. H εταιρεία είναι επίσης πιστοποιημένη
με ISO 9001, που αφορά στο σχεδιασμό, υλοποίηση, στέγαση, διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη των μηχανογραφικών κέντρων, και με ISO 27001 για την ασφάλεια των
δεδομένων και υπηρεσιών. Η CL8 είναι επίσης πιστοποιημένη με το πρότυπο PCI DSS, το οποίο ανέπτυξαν οι μεγαλύτεροι οργανισμοί πιστωτικών καρτών (Visa, Mastercard,
Amex) με στόχο την ασφάλεια της εμπιστευτικότητας των
δεδομένων των πιστωτικών καρτών, στο περιβάλλον εμπορίου και υπηρεσιών. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου, για
να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιλέγουν την κατάλληλη λύση στην πιο ανταγωνιστική τιμή. Συγκεκριμένα, έχουμε συνεργασία με όλους τους σημαντικότερους
τεχνολογικούς κολοσσούς όπως οι Cisco, Microsoft, IBM,
Symantec, VMware, Veeam, Proofpoint, OnApp, Supermicro,
Oracle, APC by Schneider και Imperva Incapsula, και είμαστε certified partner με τους πλείστους από τους προαναφερόμενους οίκους, γεγονός που μας προσδίδει μεγάλο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων τεχνολογικών λύσεων.

I.C.: ή ιδέα σας για ανάπτυξη σύγχρονου data center στην
Κύπρου ως επιλογή επένδυσης με στρατηγική σημασία
για τη χώρα, βρήκε θετική ανταπόκριση από την πλευρά της πολιτείας;
Π.Ο.: Θα έλεγα ότι η ανταπόκριση από την πολιτεία ήταν
απόλυτα θετική. Όπως προανέφερα, στις μέρες μας η
ύπαρξη ενός Data Center είναι απαραίτητη για τη σωστή
διαφύλαξη των κρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων μας.
Ειδικά στην Κύπρο, η ύπαρξη ενός Data Center μπορεί να
συμβάλει επιτυχώς στον ψηφιακό μετασχηματισμό που επιβάλλεται να γίνει στις επιχειρήσεις. Ρόλος του κράτους είναι να δημιουργήσει το ρυθμιστικό και κανονιστικό περιβάλλον, το οποίο θα βοηθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και των κλάδων. Η συνέργεια του
δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα είναι απαραίτητη. Πολλοί
αξιωματούχοι, από διάφορα υπουργεία, επισκέφτηκαν μάλιστα τις εγκαταστάσεις μας, και ενθουσιάστηκαν τόσο με
τις υπερσύγχρονες υποδομές όσο και με τις υπηρεσίες
μας. Είμαστε στη διάθεση και του κράτους για να βοηθήσουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχει εξαγγείλει.

I.C.: Ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι στόχοι της Cl8
για το άμεσο μέλλον;
Π.Ο.: Η μεγάλη πρόκληση για τη CL8 είναι να συνεχίσει να
είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για τον κάθε πελάτη, προ-

Πέτρος Οικονομίδης
Ο Πέτρος Οικονομίδης έχει περισσότερα από 45 χρόνια
εμπειρίας στον τομέα του διεθνούς φορολογικού
προγραμματισμού και εμπιστευμάτων, και έχει εργαστεί
τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι
ο ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος του ομίλου Totalserve,
και ειδικεύεται στους τομείς του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και
εμπιστευμάτων. Είναι ορκωτός εγκεκριμένος λογιστής (FCCA) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου (ICPAC), του Chartered Institute for
Securities & Investment (MCSI) και του Society of Trust
and Estate Practitioners (STEP). Είναι επίσης ο Επίτιμος
Πρόξενος του Πράσινου Ακρωτηρίου στην Κύπρο.
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HOT SPOT

Huawei Kirin 810
Με οκτώ πυρήνες και NPU!
Η Huawei ανακοίνωσε ένα νέο mid-range chipset που θα διαδεχθεί,
ουσιαστικά, το Kirin 710 και το οποίο θα κατασκευάζεται στα 7nm.
πρόκειται για το Kirin 810 που γίνεται το δεύτερο 7nm chipset της
εταιρείας, μετά το κορυφαίο Kirin 980.
Θα έχει οκτώ πυρήνες και μια Mali-G52 MP6 GPU, με τους δύο
ισχυρούς πυρήνες να είναι Cortex-A76 στα 2,27GHz και τους
υπόλοιπους έξι να είναι Cortex-A55 στο 1,88GHz. Η GPU θα
προσφέρει, σύμφωνα με τη Huawei, 162% καλύτερες επιδόσεις σε
σχέση με αυτή του Kirin 710.
«απέναντί του» το Kirin 810 θα βρεί το Snapdragon 730 της
Qualcomm με την Adreno 618 GPU, το οποίο κατασκευάζεται
στα 8nm. Το SoC της Huawei θα έχει 11/13% ανώτερες επιδόσεις
(single-core/multi-core CPU) και 44% ανώτερες επιδόσεις όσον
αφορά τα 3D γραφικά, ενώ η ενσωμάτωση της DaVinci NPU θα
το βοηθήσει να ξεπερνά σε επιδόσεις AI εφαρμογών ακόμα και τα
κορυφαία SD855 και Helio P90 (MediaTek).
H NPU θα βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και εκτός των AI
εφαρμογών, ενώ θα ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τα framerates,
την ομαλότητα της λειτουργίας των εφαρμογών και τα αγγίγματα του
χρήστη στην οθόνη.
Τέλος, το Kirin 810 θα διαθέτει high-tech IVP+ISP στο εσωτερικό
του για βελτιωμένες φωτογραφικές και βιντεοληπτικές δυνατότητες,
ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Θα το δούμε στο

επερχόμενο Huawei Nova 5 αλλά και σε άλλες mid-range
συσκευές της Huawei που θα παρουσιαστούν μέσα στο
2019 και το 2020.
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Αισθητήρας εγγύτητας

Huawei Freebuds Lite
Για πλήρη ελευθερία κινήσεων!

Στην εσωτερική μεριά των buds υπάρχει ένας αισθητήρας
εγγύτητας (υπέρυθρης ακτινοβολίας) ώστε τα Freebuds Lite να
ξέρουν πότε τα φοράτε και πότε όχι. Έτσι, αν βγάλετε το ένα από
τα δύο από το αυτί σας, σταματά αυτόματα η αναπαραγωγή της
μουσικής, για παράδειγμα.

Η νέα μόδα στο χώρο των ασύρματων bluetooth
ακουστικών είναι αυτά του τύπου «buds» και η πρόταση της
Huawei στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι τα Freebuds Lite.
Έρχονται σε λευκό ή μαύρο χρώμα, με τη θήκη φόρτισής
τους να είναι αρκετά ποιοτική, παρά την κατασκευή από
πλαστικό. Έχει ένα ενδεικτικό LED στο εμπρός μέρος που
ανάβει κόκκινο, πράσινο ή μπλε, ανάλογα με την κατάσταση
μπαταρίας, φόρτισης, σύνδεσης Bluetooth. Στο πίσω μέρος
βρίσκεται η microUSB θύρα για τη φόρτιση της θήκης και το
μοναδικό πλήκτρο, που μετά το πρώτο pairing, μάλλον δε
θα ξαναχρησιμοποιήσετε ποτέ. Το κάθε bud ζυγίζει μόλις
5,5 γραμμάρια και η θήκη ζυγίζει 45,5 γραμμάρια, ενώ
πάνω στα buds υπάρχουν τα ειδικά πινάκια για τη φόρτιση
και... τίποτα άλλο! Ένα μικρόφωνο υπάρχει στο κάτω μέρος
εκάστου bud και ένα δευτερεύον κοντά στην εξωτερική
πλευρά τους, για καλύτερο noise cancellation. Όσον αφορά
την αυτονομία τους, αγγίζει τις 3 ώρες, ενώ συνολικά, μαζί
με τη μπαταρία της θήκης τους, αγγίζει τις 12 ώρες και η
φόρτισή της θήκης απαιτεί 1 ώρα.

Χειρισμός με αφή

Πλήκτρα δεν έχουν, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε
μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενέργειες μέσω των buds.
Με double tap στην εξωτερική μεριά του δεξιού bud
ξεκινά/σταματά η αναπαραγωγή μουσικής και απαντάτε
σε μια κλήση ή την τερματίζετε, ενώ με double-tap στο
αριστερό bud, ανοίγει ο Google Assistant, έτοιμος να
δεχθεί τις φωνητικές εντολές σας.

Blackview Max 1
Ένα νέο smartphone με ενσωματωμένο laser
προτζέκτορα
Μια νέα συσκευή από την Blackview έρχεται στην κυπριακή αγορά και εντυπωσιάζει,
καθώς έχει την ικανότητα, εκτός από smartphone, να μεταμορφώνεται εύκολα σε
έναν μίνι προτζέκτορα, τον οποίο ο χρήστης του μπορεί να τον μεταφέρει παντού!
Πρόκειται για το Max 1 της Blackview το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο laser
προτζέκτορα, και σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το τηλέφωνο σας σε ένα μίνι
φορητό home theater! O projector του Max 1 μπορεί να προβάλλει εικόνα που
φτάνει ακόμη και τις 70 ίντσες από απόσταση δύο μέτρων, ενώ έχει την δυνατότητα να
φτάσει ακόμη και τις 200 ίντσες εάν προβάλλετε περιεχόμενα από τα 3 μέτρα.
Παράλληλα, το Blackview Max 1 δεν παύει να είναι και ένα αρκετά αξιόλογο
smartphone, καθώς διαθέτει οθόνη 6 ιντσών AMOLED, η οποία φέρει την υπογραφή
της Samsung και στα ενδότερα βρίσκεται ένα MediaTek Helio P23 SoC, το οποίο
συνοδεύεται από 6GB RAM και 64GB storage! Χωρίς αμφιβολία, η πρόταση της
Blackview είναι ιδιαίτερη και “unique” και αναμφίβολα μπορεί να καλύψει όλους τους
απαιτητικούς users, αλλά κυρίως εκείνους που θέλουν να μετατρέψουν τη συσκευή
τους σε μία φορητή συσκευή ψυχαγωγίας.
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Τις εγκαταστάσεις της CL8 στη Λεμεσό επισκέφθηκε
ο Κυριάκος Κόκκινος
Στις εγκαταστάσεις της CL8 στη Λεμεσό
βρέθηκε πριν από λίγες μέρες ο
Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα
και την Καινοτομία στην Κύπρο, Κυριάκος
Κόκκινος. Σε συνάντηση που είχε με ομάδα
στελεχών της CL8, ο κ. Κόκκινος είχε την
ευκαιρία να παρουσιάσει και να συζητήσει
διεξοδικά, διάφορα θέματα που αφορούν
την έρευνα και καινοτομία καθώς επίσης
και να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες και
τα προϊόντα που προσφέρει η CL8 σε
πελάτες της, τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό . H επίσκεψη ολοκληρώθηκε με
μια σύντομη ξενάγηση στις εγκαταστάσεις
του Data Center κατά την διάρκεια της
οποίας παρουσιάστηκαν οι υλικοτεχνικές και
δικτυακές υποδομές που υποστηρίζουν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.
Φανερά εντυπωσιασμένος από τις σύγχρονες
υποδομές του Data Center και τις πρακτικές
ασφαλείας και συμμόρφωσης που
ακολουθεί η CL8, ο κ. Κόκκινος σχολίασε:
«Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς
μου ευχαριστίες για την οργάνωση αυτής
της επίσκεψης καθώς επίσης και για την
παρουσίαση του οράματος και των στόχων του Data Center από την ομάδα της CL8. Έχω εντυπωσιαστεί από την καινοτομία, την
αποφασιστικότητα και τον επαγγελματισμό της ομάδας».
Ο κ. Οικονομίδης, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής της CL8, ευχαρίστησε τον κ. Κόκκινο για το προσωπικό ενδιαφέρον
που επιδεικνύει για την υποδομή και τις υπηρεσίες της CL8 και επισήμανε ότι στόχος της CL8 είναι να τοποθετήσει την Κύπρο στον
παγκόσμιο χάρτη των Data Center και να παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Την «σφραγίδα» της Cablenet θα έχει φέτος το Ράλι Κύπρος 2019
Σειρά δράσεων για την ευρύτερη ανάδειξη και προβολή του Ράλι Κύπρος και
γενικότερα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Κύπρο, ετοιμάζεται να αναπτύξει
η Cablenet, ως χορηγός της φετινής διοργάνωσης Ράλι Κύπρος 2019. Μιλώντας
για την επιλογή της Cablenet να στηρίξει το φετινό Ράλι Κύπρος, η Διευθύντρια
Μάρκετινγκ της εταιρείας κ. Έλενα Μενελάου, ανέφερε χαρακτηριστικά : «Είμαστε
ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός που προβάλλει και αναδεικνύει τον τόπο μας σε όλο τον κόσμο.
Ένα άθλημα υψηλών ταχυτήτων που ταυτίζεται με τον καλύτερο τρόπο με το προφίλ της εταιρείας μας αφού διαθέτουμε το πιο γρήγορο
δίκτυο στην Κύπρο. Καλούμε όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να ζήσουν από κοντά και με ασφάλεια μια μοναδική
εμπειρία δράσης που θα προσφέρουν κορυφαίοι οδηγοί από όλο τον κόσμο».
Η κυρία Νάγια Κοντοπούλου, Αλυτάρχης του Ράλι Κύπρος, αναφερόμενη στην στήριξη του Ράλι Κύπρος από την Cablenet, σημείωσε
«Είναι σημαντικό οι μεγάλοι και καταξιωμένοι οργανισμοί της Κύπρου, να στηρίζουν τις μεγάλες διοργανώσεις που πάνω από όλα
προβάλλουν τη χώρα μας. Είμαστε βέβαιοι για την επιτυχημένη διοργάνωση του Ράλι Κύπρος 2019 και ευελπιστούμε σε μια περεταίρω
συνεργασία με την εταιρεία».
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Cyta: Το γρηγορότερο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας με τη
καλύτερη κάλυψη στην Κύπρο σύμφωνα με την OOKLA
Για 3η συνεχόμενη χρονιά το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Cytamobile-Vodafone ανακηρύχθηκε από την OOKLA, ως το ταχύτερο δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας, αλλά και ως το δίκτυο με τη καλύτερη κάλυψη στην Κύπρο για φέτος.
Σύμφωνα με τα δεδομένα των αξιολογήσεων της OOKLA που προκύπτουν από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου –
Ιουνίου 2019, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Cytamobile-Vodafone είναι το γρηγορότερο παγκύπρια, σε κάθε τεχνολογία από 2G έως και 4.5G.
Με βάση τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, ο μέσος όρος ταχύτητας (upload & download speed) των πελατών της CytamobileVodafone ανέρχεται σε 43.20 Mbps, έναντι 33.21Mbps και 19.15Mbps των άλλων δικτύων.
Σε ό,τι αφορά την κάλυψη, οι μετρήσεις της OOKLA επιβεβαιώνουν ότι η παγκύπρια διαθεσιμότητα του δικτύου της Cytamobile-Vodafone καλύπτει
το 99.7% της Κύπρου, με τη διαθεσιμότητα 4G/4,5G να ανέρχεται σε 84.5%.
Η Cyta, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού και καταναλωτικού κοινού της Κύπρου που τη διατηρούν στην πρώτη θέση της
προτίμησης τους, προχώρησε από την 1η Σεπτεμβρίου στην δωρεάν αναβάθμιση των προγραμμάτων RED & BLACK, ως ακολούθως:

Πρόσκληση για συμμετοχή κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων στο διεθνές
φόρουμ τεχνολογίας Web Summit 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων στο διεθνές
φόρουμ τεχνολογίας Web Summit 2019, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο (από
τις 4 έως τις 7/11/2019 ) στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας ανακοινώσε πρόσφατα το Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (ΙδΕΚ).
Αναλυτικότερα, οι κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας που βρίσκονται σε κατάλληλο στάδιο
ανάπτυξης και ωριμότητας και θα επιλεγούν ( κατόπιν αξιολόγησης) να συμμετάσχουν στην κυπριακή
αποστολή, θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον εκθεσιακό χώρο, να παρακολουθήσουν
παρουσιάσεις και ομιλίες, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να έρθουν σε επαφή με δυνητικούς
επενδυτές και συνεργάτες στο πλαίσιο του Web Summit 2019. Στις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα
επιλεγούν θα προσφερθεί το εισιτήριο εισόδου στο Web Summit 2019 για έναν εκπρόσωπό τους (αξίας
€850) καθώς και εφάπαξ ποσό €900 για κάλυψη μέρους των εξόδων μετάβασης και διαμονής τους.
Οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Web Summit 2019, υποβάλλοντας σχετική αίτηση
συμμετοχής. Η επιλογή των νεοφυών επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν θα γίνει από ειδική Επιτροπή και το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί εντός
Σεπτεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή ενδέχεται να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες ή παρουσίαση/συνέντευξη ενώπιόν της των εκπροσώπων
των νεοφυών επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην κυπριακή αποστολή. Επιπρόσθετα, θα ληφθεί υπόψη η τυχόν επιχορηγημένη συμμετοχή
ενδιαφερομένων νεοφυών επιχειρήσεων στο Web Summit κατά τα προηγούμενα έτη.
Το Web Summit αποτελεί ένα εκ των μεγαλύτερων και σημαντικότερων φόρουμ τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στον κόσμο, το οποίο πραγματοποιείται
σε ετήσια βάση με τη συμμετοχή εκατοντάδων επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων και επενδυτών από όλο τον κόσμο.
Σημειώνεται ότι η Κύπρος, συμμετέχει για 3η συνεχή χρονιά στο Web Summit με εθνική αποστολή την οποία αποτελούν το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας,
ο Invest Cyprus και το IDEA υποστηρίζοντας έμπρακτα την εξωστρέφεια των εγχώριων νεοφυών επιχειρήσεων και προσφέροντάς τους την δυνατότητα να
αναζητήσουν δυνητικούς επενδυτές και άλλους συνεργάτες, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στην προσπάθειά τους για προσέλκυση επενδύσεων και
ανάπτυξη στη διεθνή αγορά.
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Στην Επιτροπή Υγείας της βουλής οι πιθανοί κίνδυνοι στη δημόσια υγεία από
την χρήση του 5G
Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ( Επιτροπή Υγείας)
συζητήθηκαν την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, 2019, οι κίνδυνοι που μπορεί
να προκύψουν στη δημόσια υγεία από την ανάπτυξη και χρήση των
δικτύων 5G στην Κύπρο. Η επικείμενη υιοθέτηση και χρήση δικτύων
κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας 5G έχει δημιουργήσει κλίμα ανησυχίας
στους πολίτες για τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει στην υγεία τους.
Ανάλογες ανησυχίες εκφράζονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, καθώς και
σε άλλες περιοχές του πλανήτη σε σχέση με την προοπτική ανάπτυξης και
λειτουργιάς των δικτύων τεχνολογίας 5G.
Να σημειωθεί ότι στην Ευρώπη για τη λειτουργιά δικτύων 5G θα
χρησιμοποιηθούν τρεις περιοχές συχνοτήτων: μια χαμηλή συχνότητα
στα 0,7 GHz, μια μεσαία στα 3,4-3,8 GHz ( θα είναι αυτή που θα
χρησιμοποιηθεί περισσότερο) και μια υψηλή περιοχή συχνοτήτων στα
24,25-27,5 GHz. Οι συχνότητες αυτές επιλέχθηκαν επειδή είναι ελεύθερες
- δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή από κάποια άλλη τεχνολογία – και
παράλληλα έχουν την ιδιότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου πληροφοριών
με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Σε ότι αφορά την Κύπρο, με βάση το έγγραφο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διεξάγει αυτή την περίοδο το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
(ΤΗΕ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, το φάσμα συχνοτήτων που προτείνεται να
χρησιμοποιηθεί για τα δίκτυα τεχνολογίας 5 G είναι στις ζώνες 700 MHz , 3.6 GHz , και 26 GHz.

Διπλάσια δωρεάν data έφερε η αναβάθμιση του Δικτύου
Κινητής της PrimeTel
Στην ενίσχυση των προγραμμάτων της με extra data προχώρησε πρόσφατα η PrimeTel στο πλαίσιο της αναβάθμισης και
επέκτασης του Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και σε όλες τις
γεωγραφικές περιοχές της Κύπρου.
Σημειώνεται ότι η επέκταση του δικτύου, αποτελεί μέρος σημαντικών επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρία σε έργα υποδομών νέας
γενιάς, ύψους €70 εκ. ευρώ. Το νέο υπερσύγχρονο δίκτυο της PrimeTel, τίθεται σε σταδιακή λειτουργία Παγκύπρια, αναβαθμίζοντας
την εμπειρία χρήσης με υψηλότερες ταχύτητες αλλά και αυξημένη χωρητικότητα που υποβοηθά την άνετη και γρήγορη διακίνηση
υψηλού όγκου δεδομένων .
Τα ανανεωμένα πλάνα της PrimeTel, είναι όπως πιο κάτω:
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Ο Θεοδόση Θεοδοσίου ανέλαβε
καθήκοντα Business Development
Manager στην CL8
Η CL8 ανακοινώσε πρόσφατα ότι ο κ. Θεοδόσης Θεοδοσίου ανέλαβε τη θέση του
Business Development Manager από τις 9 Σεπτεμβρίου 2019. Με πολυετή επαγγελματική
πείρα στο χώρο της πληροφορικής, ο κ. Θεοδοσίου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το
εμπορικό τμήμα της εταιρείας, συμβάλλοντας παράλληλα στον στόχο της εταιρείας για μια
δυναμική παρουσία στην αγορά των υπηρεσιών Data Center και Cloud.

Υφυπουργείο
Καινοτομίας και
Ψηφιακής Πολιτικής
αποκτά η Κύπρος
Νομοσχέδιο για τη δημιουργία Υφυπουργείου
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ενέκρινε το
Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο σύντομα αναμένεται
να οδηγηθεί στη Βουλή με στόχο από την 1.1.2020
να ξεκινήσει η λειτουργία του νέου Υφυπουργείου.
Το νέο αυτό Υφυπουργείο θα συγκεντρώνει υπό την
εποπτεία του όλες τις αρμοδιότητες, που σχετίζονται
με την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής της
Κύπρου και την επίτευξη του στόχου του ψηφιακού
μετασχηματισμού της Κύπρου. Με βάση τις
πρόνοιες του νομοσχεδίου το Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών θα
περάσει στο Υφυπουργείο και θα αποτελέσει τον
πυρήνα στελέχωσης του.

TEDx University of Nicosia: Στις 30 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό, με
κεντρικό τίτλο «UNBELIEVABLE»
Στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, το TEDx University
of Nicosia, στο επίκεντρο του οποίου θα τεθούν οι
επιστημονικές και τεχνολογικές αναζητήσεις, στην
καινοτομία και την δημιουργικότητα. Με κεντρικό
τίτλο «UNBELIEVABLE» η φετινή εκδήλωση που
πραγματοποιείται με την στήριξη της Τράπεζας Κύπρου,
αποσκοπεί να μοιραστεί με το κοινό σύγχρονες απόψεις
και προβληματισμούς, να εκδημοκρατίσει τη γνώση και
την επιστήμη, να εγείρει τη φαντασία του κοινού αλλά και
να «πυροδοτήσει» τη συζήτηση γύρω από τα φλέγοντα
θέματα που θα καθορίσουν το μέλλον.
Η κ. Έλλη Ιωαννίδου, CSR Coordinator της Τράπεζας
Κύπρου δήλωσε «Η στήριξη της Τράπεζας Κύπρου
στο TEDx University of Nicosia γίνεται στο πλαίσιο της
ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας να καλλιεργεί, να ενισχύει και να διευρύνει τους ορίζοντες των νέων
δυναμικών κοινών της χώρας τροφοδοτώντας τους με ερεθίσματα, ιδέες, αντιλήψεις, που βρίσκονται στην πρωτοπορία της σκέψης, της επιστήμης και
της τέχνης».
Ο κ. Νικόλας Νικολή Curator του TEDx University of Nicosia δήλωσε «Το TEDx είναι μια εκδήλωση που γίνεται σε χιλιάδες πόλεις, προωθεί ιδέες
που αξίζει να διαδοθούν, σκέψη και προτάσεις, εικόνες και ιστορίες δοσμένες από τους καλύτερους επιστήμονες και ανθρώπους. Για εκδηλώσεις
όπως το TEDx είναι περήφανες τόσο οι πόλεις που τις φιλοξενούν όσο και οι οργανισμοί που τις στηρίζουν. To TEDx University of Nicosia είναι μια
τέτοια εκδήλωση και ο στόχος της είναι να γίνει ο πυρήνας των νέων ιδεών στην πρωτεύουσα και σχεδιάζεται ώστε να αποτελέσει το συνέδριο
ορόσημο της πόλης».
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DIH2: Έως και 248 χιλ. ευρώ σε κοινοπραξίες ΜΜΕ για υιοθέτηση των
τεχνολογιών ρομποτικής στη βιομηχανική παραγωγή και τη μεταποίηση
Την πρώτη ανοικτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την
ενθάρρυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών ρομποτικής στον τομέα της
μεταποίησης και της βιομηχανικής παραγωγής, εγκαινίασε πριν από
λίγες μέρες το πανευρωπαϊκό δίκτυο DIH2, στο οποίο συμμετέχουν
26 συνολικά κέντρα ψηφιακής καινοτομίας (DIH) για την ευέλικτη
βιομηχανική παραγωγή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το
Κυπριακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας CyRIC (Cyprus Research &
Innovation Center Ltd, που συμμετέχει ως συντονιστής του κόμβου
ψηφιακής καινοτομίας για την Κύπρο (CyDIHub)
Αναλυτικότερα, το DIH² που αποτελεί έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, θα διανείμει έως και
€248,000 σε κοινοπραξίες που θα απαρτίζονται από οργανισμούς/
ερευνητικά κέντρα/εταιρείες τεχνολογίας και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
ΜΜΕ ή Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) από τον τομέα
της μεταποίησης και βιομηχανικής παραγωγής, για να υιοθετήσουν τεχνολογίες ρομποτικής στη παραγωγή. Κάθε κοινοπραξία θα πρέπει να έχει
μέγιστο αριθμό τα 3 μέλη, ένα εκ των οποίων θα πρέπει απαραίτητα να είναι παροχέας τεχνολογίας (π.χ. μία νεοσύστατη εταιρεία, μικρομεσαία
επιχείρηση ΜΜΕ, ερευνητικό οργανισμό ή οποιοσδήποτε παροχέα τεχνολογίας) και μια ΜΜΕ παραγωγής ή εταιρεία μεσαίου μεγέθους.
Πρώτιστος στόχος της 1ης ανοικτής πρόσκληση DIH2 είναι η άρση των φραγμών επιστημονικής γνώσης και των οικονομικών πόρων έτσι ώστε
οι ΜΜΕ και τα Mid-Caps να καθίστανται ικανές να συνεργαστούν με τους παρόχους τεχνολογίας. Παράλληλα, οι πάροχοι τεχνολογίας θα έχουν
την ευκαιρία να συνεργαστούν με τις εταιρείες για να ενσωματώσουν τις ρομποτικές λύσεις και να διευκολύνουν την υιοθέτηση μιας πιο ευέλικτης
διαδικασίας παραγωγής προϊόντων.

Ξεκίνησε η διαδικασία χορήγησης φάσματος για τη λειτουργία Δικτύων
τεχνολογίας 5G στην Κύπρο
Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό τη χορήγηση δικαιωμάτων
χρήσης (Αδειών) του φάσματος συχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 3.6
GHz, και 26 GHz για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων τεχνολογίας 5G
ανακοινώσε το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Η ημερομηνία έναρξης της Δημόσιας
Διαβούλευσης καθορίστηκε η 30η Αυγούστου 2019 και ημερομηνία Λήξης
η 27η Σεπτεμβρίου 2019.
Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια : Δημοσίευση
Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης τον Οκτώβριο 2019 - Προκήρυξη
Διαγωνισμού και δημοσίευση των εγγράφων του διαγωνισμού τον Νοέμβριος
2019 και τέλος, ολοκλήρωση του πλειστηριασμού των Αδειών τον Μάρτιο
του 2020.
Με βάση το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης της Δημόσιας Διαβούλευσης, να υποβάλουν τις απαντήσεις και απόψεις τους επί των θεμάτων
που αφορούν τα δικαιώματα χρήσης του φάσματος συχνοτήτων ( ζώνες 700 MHz1 , 3.6 GHz2 , και 26 GHz3) σε σχέση με τη χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων
για ίδρυση και λειτουργία δικτύου τεχνολογίας 5G, η οποία θα γίνει μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας του πλειστηριασμού.
Τέλος, σημειώνεται ότι η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας Κύπρου βρίσκεται στη διαδικασία μελέτης των θεμάτων κυβερνοασφάλειας των υποδομών 5G, με
σκοπό την έκδοση Απόφασης, με την οποία θα καθορίζεται ειδικό πλαίσιο μέτρων ασφάλειας για τα δίκτυα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 5G, στη βάση
σχετικής σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η εν λόγω Σύσταση προσδιορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η
κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας που συνοδεύει την ανάπτυξη των υποδομών 5G, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις κλήσεις έκτακτης
ανάγκης στο “112”
Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών πρέπει να παρέχουν ατελώς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος στην υπηρεσία, που διαχειρίζεται τις κλήσεις
έκτακτης ανάγκης προς τον αριθμό “112”, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες το κινητό
τηλέφωνο δεν διαθέτει κάρτα SIM αποφάνθηκε με πρόσφατη απόφαση του το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο.
Η πιο πάνω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορούσε συγκεκριμένη περίπτωση στη
Λιθουανία, όπου μια κοπέλα 17 ετών, θύμα εγκληματικής πράξης, απήχθη και κάηκε ζωντανή
στον χώρο αποσκευών ενός αυτοκινήτου. Ενόσω βρισκόταν κλειδωμένη εκεί, κάλεσε πολλές
φορές, μέσω του κινητού της το λιθουανικό κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης, στον
ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό “112” για να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, ο τεχνικός εξοπλισμός του
κέντρου λήψης των κλήσεων δεν εμφάνιζε τον αριθμό του κινητού, γεγονός που εμπόδισε
τους υπαλλήλους να εντοπίσουν τη θέση της. Δεν κατέστη δυνατόν να διευκρινιστεί αν το
κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποίησε διέθετε κάρτα SIM, ούτε γιατί ο αριθμός του δεν ήταν
ορατός στο κέντρο λήψης των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.
Οι συγγενείς της νεαρής κοπέλας άσκησαν στην συνέχεια αγωγή, με αίτημα να υποχρεωθεί το
Λιθουανικό Δημόσιο να καταβάλει χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Για τη στήριξη
της αγωγής τους, οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι η Δημοκρατία της Λιθουανίας δεν διασφάλισε
ορθώς την εφαρμογή της Οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, η οποία προβλέπει ότι
τα κράτη-μέλη μεριμνούν, ώστε οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών να παρέχουν ατελώς
πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος στην υπηρεσία που διαχειρίζεται
τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης προς τον αριθμό “112”, αμέσως μόλις ληφθεί η κλήση. Η
παράλειψη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής πληροφοριών θέσης της ES
στους αστυνομικούς της μονάδας επιχειρήσεων, πράγμα που παρεμπόδισε τη διάσωσή της.

Revolut : Διαθέσιμη πλέον και στην Κύπρο η πλατφόρμα μετοχικών
συναλλαγών χωρίς προμήθεια
Η Revolut ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ότι η μετοχική
πλατφόρμα μετοχικών συναλλαγών χωρίς προμήθεια
είναι πλέον διαθέσιμη και στην Κύπρο για τους κατόχους
Standard & Premium λογαριασμών. Εκτός από την Κύπρο η
υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη και σε πολλές άλλες χώρες
όπως Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία,
Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ουγγαρία, Ισλανδία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Ολλανδία,
Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία και
Ηνωμένο Βασίλειο.
Έπειτα από την εξέλιξη αυτή, οι κάτοχοι standard
λογαριασμών στην Κύπρο θα μπορούν να κάνουν μέχρι και
3 μετοχικές συναλλαγές τον μήνα χωρίς προμήθεια, ενώ οι
κάτοχοι Premium λογαριασμών μπορούν να κάνουν μέχρι
και 8 μετοχικές συναλλαγές τον μήνα χωρίς προμήθεια.
Τέλος οι κάτοχοι Metal λογαριασμών μπορούν να κάνουν απεριόριστες μετοχικές συναλλαγές τον μήνα χωρίς προμήθεια.
Σημειώνεται ότι τυχόν αγοραπωλησίες εκτός του μηνιαίου πλάνου θα κοστίζουν £1 ανά συναλλαγή.
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NEWS

SoftOne Κύπρου : Νέα γραφεία στη

Λευκωσία

Η Amazon με ένα νέο «τρικ»
προβάλλει πρώτα τα προϊόντα στα
οποία έχει μεγαλύτερο κέρδος

Τα νέα της γραφεία στο κέντρο της Λευκωσίας ( Θεμιστοκλή Δέρβη & Βασιλίσσης
Φρειδερίκης 33, Palais D’ Ivoire House) εγκαινίασε πρόσφατα η εταιρεία ανάπτυξης
business λογισμικού SoftOne Κύπρου. Υλοποιώντας με ακρίβεια το στρατηγικό
πλάνο ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της στην αγορά της Κύπρου
το οποίο ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια από την πόλη της Λεμεσού, έθεσε πριν
λίγες μέρες σε λειτουργία τα νέα της γραφεία στη Λευκωσία, με στόχο την άμεση
εξυπηρέτηση του ταχύτατα διευρυνόμενου πελατολόγιού της στη περιοχή της
πρωτεύουσας.
Αναφερόμενος στη λειτουργία των νέων γραφείων της εταιρείας, o Country
Manager της SoftOne Κύπρου, κ. Τρύφωνας Παπάζογλου, σημείωσε: «Είμαστε
πολύ χαρούμενοι που πλέον θα υποδεχόμαστε τους πελάτες και τους συνεργάτες
μας και στα νέα μας γραφεία στη Λευκωσία. Η SoftOne κερδίζει ολοένα και
περισσότερο την εμπιστοσύνη της Κυπριακής αγοράς με τις κορυφαίες λύσεις
Cloud ERP, CRM και Enterprise Mobility που διαθέτει, ενώ ταυτόχρονα ξεχωρίζει
για το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες της. Επιδιώκουμε
να είμαστε κυριολεκτικά δίπλα στους πελάτες μας σε κάθε φάση υλοποίησης
των προγραμμάτων τους, για αυτό το λόγο η παρουσία μας στην Λευκωσία ήταν
επιβεβλημένη. Ακολουθώντας πιστά το στρατηγικό μας πλάνο, προσβλέπουμε στη
διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας μας το επόμενο διάστημα».

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal,
η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon χρησιμοποιώντας
ένα τέχνασμα με αλγόριθμο, τροποποίησε την λειτουργία
αναζήτησης στην ιστοσελίδα της έτσι ώστε να μην εμφανίζει
αμέσως ολόκληρη την γκάμα προϊόντων που πουλάει η
Amazon, αλλά να προβάλλει πρώτα εκείνα στα οποία έχει
μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.
Ο σχετικός αλγόριθμος τροποποιήθηκε έτσι ώστε ο χρήστης να
μην μαθαίνει μέσω της αναζήτησης ποιά προϊόντα είναι τόπ
στο είδος που αναζητά, αλλά να πέφτει πάνω στα κομμάτια που
συμφέρει την εταιρεία να πωληθούν σε μαζική ποσότητα.
Δεδομένου ότι η Amazon κατέχει την κορυφαία θέση στο
παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο, οποιαδήποτε αλλοίωση
στο σύστημα αναζήτησης της, έχει μεγάλες επιπτώσεις στην
λειτουργία της αγοράς στις ΗΠΑ και για την πρόσβαση των
καταναλωτών στα προϊόντα που επιθυμούν, επηρεάζοντας
έτσι σε μεγάλο βαθμό την διαμόρφωση των προτιμήσεων των
καταναλωτών.

Plug n Play TV από την
PrimeTel
Ένα νέο ευέλικτο τρόπο θέασης για τους ποδοσφαιρόφιλους
παρουσίασε η PrimeTel. Πρόκειται για τη νέα υπηρεσία
Plug n Play TV η οποία προσφέρει άμεση πρόσβαση στο
τηλεοπτικό περιεχόμενο της PrimeTel, ακόμα και την ίδια μέρα!
Αναλυτικότερα, τo Plug n Play TV παρέχει τη δυνατότητα
στους ενδιαφερόμενους να ενεργοποιήσουν άμεσα την
υπηρεσία τηλεόρασης μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά
της γραμμής τους στην PrimeTel. Το κόστος του Plug n Play
TV είναι στα €34.90 ανά μήνα και όσοι το αποκτήσουν το
μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να το συνδέσουν στην
πρίζα, να ενωθούν στο ίντερνετ και σε ελάχιστο χρόνο θα
έχουν πρόσβαση στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της PrimeTel.
Σημειώνεται ότι το Plug n Play TV της PrimeTel προορίζεται
αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση.
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INNOVATION

Cyta: Συνεργασία με τα Ερευνητικά Κέντρα
Αριστείας ΚΟΙΟΣ και RISE

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας της Cyta, και των Ερευνητικών Κέντρων
ΚΟΙΟΣ (Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία του
Πανεπιστημίου Κύπρου) και RISE (Κέντρο Αριστείας, Έρευνας
και Καινοτομίας στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων, Ευφυών
Συστημάτων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών) υπογράφηκε την
περασμένη Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019, στη Λευκωσία.
Η ερευνητική συνεργασία με το ΚΟΙΟΣ αποτελεί συνέχεια της
συμμετοχής της Cyta στον «Κόμβο Καινοτομίας του ΚΟΙΟΣ»,
που αφορά στη δημιουργία πιλοτικών ΙοΤ (Internet of ThingsΔιαδικτύου των Πραγμάτων) εφαρμογών, μοντέλων και
εργαλείων, μέσω της πρωτοποριακής χρήσης της Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιδιώκει τη δημιουργία και
χρήση έξυπνων αλγόριθμων, με στόχο την καλύτερη λήψη
αποφάσεων σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών του
Οργανισμού.
Η Cyta θα συνεργαστεί επίσης με το RISE στην έρευνα στον
τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ). Συγκεκριμένα, θα
αναπτυχθούν ερευνητικές συνεργασίες, για να δοκιμασθούν
στα πλαίσια πιλοτικού έργου με τη χρήση των δικτύων της Cyta
και πλατφόρμας ΙοΤ, εφαρμογές και λειτουργικότητες IoT στις
τηλεπικοινωνίες και στις έξυπνες πόλεις. Επιπρόσθετα, θα
συνεργασθούν στο τομέα των τεχνολογιών τεχνικής νοημοσύνης
και μηχανικής μάθησης.

Communication Technology) και αναπτύσσει συνεργασίες με
αξιόλογους εταίρους, όπως είναι τα Ερευνητικά Κέντρα ΚΟΙΟΣ
και RISE, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει στους πελάτες της
λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους, αλλά και την
παραγωγικότητα των επιχειρήσεών τους.»
Ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ, Καθηγητής Μάριος
Πολυκάρπου, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι, «με γνώμονα τη
γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, το Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ
επιδιώκει τη σύναψη ερευνητικών συνεργασιών με οργανισμούς
και υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση, λειτουργία και
ασφάλεια υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως η Cyta, με στόχο
τη βελτίωση της λειτουργίας τους».
O Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας RISE, κ Σπύρος
Νικολάου, επεσήμανε ότι «οι τεχνολογίες που πραγματεύεται
το RISE είναι άμεσα συσχετισμένες με τον εκσυγχρονισμό
των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της
καθημερινότητας των ανθρώπων. Με ακαδημαϊκούς από όλα
τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, το RISE λειτουργεί ως
συνδετικός κρίκος της ακαδημαϊκής έρευνας και της βιομηχανικής
καινοτομίας, προς την κατεύθυνση της επιστημονικής,
τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου και της
Ευρώπης».

Κατά την υπογραφή των συμφωνιών, ο Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής της Cyta, κ. Νεοκλέους υπογράμμισε τη σημασία
που προσδίδει ο Οργανισμός στην έρευνα και την ανάπτυξη και
τόνισε ότι «η Cyta, ως ο διαχρονικά πρωτοπόρος Οργανισμός
τεχνολογίας στην Κύπρο, μελετά διαρκώς το διεθνές περιβάλλον
και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του ICT (Information &
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SECURITY

KaspersKy
Βοηθά στην εξάλειψη
κρισιμων ευπάθειων στο
«εξυπνο» σπιτι!

Οι ερευνητές της Kaspersky, εξετάζοντας τη
συσκευή ελέγχου για ένα ενεργό «έξυπνο»
οικιακό οικοσύστημα, εντόπισαν αρκετές
σημαντικές ευπάθειες.
Σε αυτές περιλαμβάνονται bugs στην υποδομή
τ ο υ cloud κα ι πι θ α ν ή α π ο μ α κ ρυ σ μ έ ν η
εκτέλεση κώδικα που θα επέτρεπε σε ένα τρίτο
πρόσωπο να αποκτήσει πρόσβαση ‘super
user’ στη συσκευή ελέγχου και να χειριστεί
την υποδομή του «έξυπνου» σπιτιού κατά τον

τρόπο που επιθυμεί. H Kaspersky κοινοποίησε
τα ευρήματα στον προμηθευτή, τη Fibaro, η
οποία τα διευθέτησε άμεσα και αναβάθμισε
τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Έχουν περάσει
χρόνια από τότε που ερευνήθηκε για πρώτη
φορά η ασφάλεια του Internet of Things (IoT),
και όσο το ΙοΤ τοπίο συνεχίζει να επεκτείνεται
κα ι να ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι, μ ί α τ έ τ ο ι α έ ρ ε υ να
παραμέ νει σημαν τική: νέα προϊόν τα και
λύσεις, νέες διαστάσεις απειλών αναδύονται,
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διακινδυνεύοντας την ασφάλεια των χρηστών.
Ένας εργαζόμενος στην Kaspersky προκάλεσε
τους ερευνητές της να εξετάσουν το «έξυπνο»
οικιακό του σύστημα. Παραχώρησε στους
ερευνητές πρόσβαση στη συσκευή ελέγχου
του «έξυπνου» σπιτιού του. Επιλέχθηκε η
συσκευή ελέγχου επειδή συνδέει και επιβλέπει
τις συνολικές λειτουργίες του «έξυπνου»
σπιτιού και μια επιτυχημέ νη παραβίαση
θα επέτρεπε σε έναν ψηφιακό επιτιθέμενο

να ε ι σ β άλ ε ι σ ε έ να ολό κ λ η ρ ο ο ικ ι α κό
οικοσύστημα αποσκοπώντας στο οτιδήποτε,
από κατασκοπεία και κλοπή μέχρι φυσική
δολιοφθορά. Διαπίστωσαν ότι η υποδομή του
cloud αποδείχθηκε ως η πιο αποτελεσματική
για επίθεση: μία εξέταση των μεθόδων που
χ ρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία
αιτημάτων από τη συσκευή, αποκάλυψε
ευπάθεια στη διαδικασία εξουσιοδότησης και
στην πιθανότητα εκτέλεσης απομακρυσμένου
κώδικα.
γι α ν α ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ο υ ν τ ο π ε ί ρ α μ α, ο ι
ερευνητές της Kaspersky εφάρμοσαν μία
δοκιμαστική επίθεση στη συσκευή ελέγχου.
γι αυτό, προετοίμασαν ένα συγκεκριμένο
backup με έ να ξ ε χωρισ τά αναπτυγμέ νο
σενάριο, προστατευμένο με έναν κωδικό.
Έπειτα έστειλαν ένα email και ένα SMS στον
ιδιοκτήτη της συσκευής μέσω του cloud,
παρακινώντας τον να αναβαθμίσει το firmware
της συσκευής ελέ γ χου. Όπως ζ ητήθηκε,
το «θύμα» σ υμφώνησ ε και «κατ έβασ ε»

το «μολυσμένο» backup. αυτό έδωσε τη
δυνατότητα στους ερευνητές να αποκτήσουν
δικαιώματα super user στη συσκευή ελέγχου
του «έξυπνου» σπιτιού, επιτρέποντας τους να
χειριστούν προς όφελός τους το συνδεδεμένο
οικοσύσ τημα. για να κάνουν εμφανή την
ε πιτ υ χ ημ έ ν η ε ι σ β ολή σ τ ο σ ύ σ τ ημα, ο ι
ερευνητές άλλαξαν τον ήχο στο ξυπνητήρι
– την επόμενη ημέρα, ο εργαζόμενος της
Kaspersky ξύπνησε από μία δυνατή drum &
bass μουσική. για να κρατήσετε ασφαλείς τις
συσκευές σας, συμβουλεύουμε τα εξής:
• Όταν αποφασίζετε ποιο μέρος της
ζ ωής σας θέλε τ ε να κά νε τ ε λίγο πιο
« έ ξ υ π ν ο », α ν α λ ο γ ι σ τ ε ί τ ε τ α ρ ί σ κ α
ασφάλειας.
• Προτού αγοράσ ε τ ε μία IoT σ υσκευή,
αναζητήστε στο Internet νέα σχετικά με
κάποια πιθανή ευπάθειά της.
• Μαζί με τα συνηθισμένα bugs που μπορούν
να φέρουν τα νέα προϊόντα, οι συσκευές
που έ χουν κυκλοφορήσ ει πρόσφατα
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μπορεί να έχουν θέματα ασφάλειας που
δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη από τους
ερευνητές. Με αυτό κατά νου, η καλύτερη
επιλογή είναι να αγοράζετε προϊόντα που
έχουν ήδη δεχθεί αρκετές αναβαθμίσεις
στο λογισμικό τους αντί για αυτά που έχουν
κυκλοφορήσει πρόσφατα στην αγορά.
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές σας
είναι ενημερωμένες με τις πιο πρόσφατες
αναβαθμίσεις ασφαλείας και firmware.
• Χρησιμοποιείστε το Kaspersky Security
Cl o u d , τ ο ο π ο ί ο π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι τ ο ν
διαδικτυακό λογαριασμό του χρήστη και τα
οικιακά Wi-Fi δίκτυα του, εξασφαλίζοντας
πως το ιδιωτικό δίκ τυο παραμέ νει
ιδιωτικό: θα ειδοποιήσει τον χρήστη σε
περίπτωση που ανεπιθύμητοι καλεσμένοι
προσπαθούν να συνδεθούν σε αυτό, θα
προστατεύει τις οικιακές IoT συσκευές,
θα ειδοποιήσει αυτόματα για απειλέ ς
ασφαλείας με εξειδικευμένη συμβουλή
όταν είναι απαραίτητο να ληφθεί δράση.
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IFA 2019: Όλα όσα είδαμε στην
μεγάλη διεθνή έκθεση τεχνολογίας
Οι συσκευές 5G και το “Έξυπνο Σπίτι” μονοπώλησαν
το ενδιαφέρον 245.000 επισκεπτών και 2.800 περίπου
δημοσιογράφων που βρεθήκαν στην Διεθνή Έκθεση
Τεχνολογίας στο Βερολίνο

Όπως κάθε χρονιά, η «Κινητή» και το digitallife κάλυψαν από
κοντά τη μεγάλη τεχνολογική έκθεση IFA. Η κορυφαία εμπορική έκθεση παγκοσμίως για ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές, προσέφερε φέτος μία πρωτόγνωρη εμπειρία σε όλους
τους επισκέπτες της μέσω καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής,
χρησιμοποιώντας φωνή, AI και τη δύναμη του 5G. Την έκθεση επισκέφτηκαν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι και 2.800 περίπου δημοσιογράφοι από 160 και πλέον χώρες. Μερικά ηχηρά παραδείγματα των Μέσων που βρέθηκαν στην έκθεση IFA
2019, ήταν ο Al Jazeera από τα Αραβικά Εμιράτα, το NDTV
από την Ινδία, ο BBC από το Ηνωμένο Βασίλειο, το CNBC από
τις ΗΠΑ, και αρκετοί ακόμη ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, όπως
το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.
Στη φετινή IFA 2019, που έλαβε χώρα από τις 6 έως τις 11
Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο, είδαμε πάνω από 2.000 εκθέτες, 245.000 επισκέπτες και ένα ιδιαίτερα αυξημένο ποσο-

στό συμμετοχής με πάνω από το 50% των επισκεπτών να
προέρχονται από το εξωτερικό. Τρεις ήταν οι τάσεις κλειδιά που επικράτησαν στην έκθεση ο χειρισμός μέσω φωνής,
η τεχνητή νοημοσύνη και η συνδεσιμότητα.
Το 5G, παντού!
Ωστόσο, το 5G, ήταν.. και στην IFA, ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης. Το σύνθημα έδωσε ο Cristiano Amon, πρόεδρος της Qualcomm, του σημαντικότερου «παίκτη» παγκοσμίως στο χώρο των επεξεργαστών για φορητές συσκευές,
κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας του στο πλαίσιο της
IFA, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το 5G αναπτύσσεται ταχύτερα από ότι το 4G στα πρώτα χρόνια του, καθώς ήδη πάνω
από 20 πάροχοι έχουν ξεκινήσει να προσφέρουν εμπορικά
υπηρεσίες που αξιοποιούν τις νέες υποδομές.
Η πραγματικότητα όμως είναι πως το 5G έχει ακόμη «δρό-
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μο» μπροστά του να διανύσει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μία από τις τάσεις στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών
που θα απασχολήσει έντονα τα επόμενα χρόνια.
Για παράδειγμα, η Huawe που παρουσίασε στην IFA, τον
επόμενο επεξεργαστή της, τον Kirin 990, ο οποίος προσφέρει σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με τον Kirin
980, και έρχεται σε δύο εκδόσεις: την «απλή» και την «ενισχυμένη» όπου η δεύτερη έρχεται με ενσωματωμένο 5G
modem, κάτι που αποτελεί πρωτιά για τον κινεζικό κολοσσό. Τον Kirin 990 θα χρησιμοποιούν τα μοντέλα της επερχόμενης σειράς Mate 30.

νουν, μοιράζονται και επεξεργάζονται περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ένα video μπορεί να βιντεοσκοπηθεί γρήγορα κι
εύκολα όταν είναι διπλωμένο, στη συνέχεια μπορεί να προβληθεί σε μεγαλύτερη οθόνη κατά την αναδίπλωση. Με τη
λειτουργία «Συνέχεια Εφαρμογών» (App Continuity), το βίντεο
μεταβαίνει απρόσκοπτα από την εξωτερική οθόνη στην κύρια. Με το Παράθυρο Πολλαπλών Λειτουργιών (Multi-Active
Window), οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν πολλαπλές εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο και να εκτελούν αποτελεσματικά παράλληλες εργασίες. Η επεξεργασία περιεχομένου,
η αναζήτηση φωτογραφιών και η ανάγνωση emails μπορούν
να γίνουν ταυτόχρονα.

Οι νέες συσκευές από Samsung, Nokia και LG
Ειδήσεις για το 5G είχαμε και από τη Samsung, στο περίπτερο της οποίας υπήρχε ουρά για να δει κανείς από κοντά
το Galaxy Fold, το αναδιπλούμενο smartphone της κορεατικής εταιρείας. Μπορεί να χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να
βρεθεί στα χέρια μας, αλλά τα καταφέραμε και πιάσαμε το
Samsung Galaxy Fold στην IFA 2019 και σας μεταφέρουμε
τις πρώτες μας εντυπώσεις.

Επιπρόσθετα, με τη δυνατότητα επιλογής 5G έκδοσης σε επιλεγμένες χώρες, οι χρήστες του Galaxy Fold θα μπορούν να
αξιοποιήσουν πλήρως τις ταχύτερες ταχύτητες των παρόχων τους. Κάθε Galaxy Fold θα κυκλοφορεί με αποκλειστική πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης
καταναλωτών, μεταξύ των οποίων προσωπική υποστήριξη
από ειδικούς της Samsung και ένα 24/7 κέντρο υποστήριξης, online ή μέσω τηλεφώνου, στις χώρες που θα διατεθεί.

Samsung
Καταρχάς, η είδηση είναι ότι το Galaxy Fold θα κυκλοφορήσει
σε 5G έκδοση, η οποία, μάλιστα, θα κοστίζει μόλις 100 δολάρια παραπάνω από την «απλή» που είναι στα 2000 δολάρια.

Η Samsung Electronics, ανακοίνωσε ήδη την κυκλοφορία του
Galaxy Fold στην Κορέα, (από τις 6 Σεπτεμβρίου) σε δυο
αποχρώσεις (Cosmos Black και Space Silver), ενώ σύντομα αναμένεται να διατεθεί σε επιλεγμένες χώρες, μεταξύ
των οποίων η Γαλλία, Γερμανία, Σιγκαπούρη, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α. κ.α,.

Συνδυάζοντας λειτουργίες smartphone και tablet, το Galaxy
Fold, αλλάζει κυρίως, τον τρόπο που οι χρήστες αποτυπώ-

Επίσης, η Samsung παρουσίασε το Galaxy A90 5G, το οποίο
θα διατίθεται στην Ευρώπη από τον Οκτώβριο, δείχνοντας έτσι
ότι θέλει να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν πιο ευρύ κοινό
όσον αφορά το κομμάτι των συσκευών για δίκτυ 5ης γενιάς.
Με το Samsung Galaxy A90 5G, οι χρήστες θα μπορούν να
κατεβάζουν γρήγορα περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και να
διαμοιράζονται live video, καθώς και να απολαμβάνουν οθόνη FHD+ Super AMOLED Infinity-U 6.7 ιντσών. Η συσκευή
τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Snapdragon 855, διαθέτει έως 8GB RAM, 128GB αποθηκευτικού χώρου, καθώς και
triple camera setup με 8MP primary sensor, 8MP ultra-wide
camera και 5MP depth info sensor. Διαθέτει ακόμη 32MP selfie
camera, ενώ η μπαταρία της έχει χωρητικότητα 4.500mAh.
Nokia
Όσον αφορά τα smartphones που παρουσιάστηκαν στο Βερολίνο, αρκετή αίσθηση προκάλεσε και η HMD Global που παρουσίασε 5 νέες συσκευές με το εμπορικό σήμα της Nokia.
Οι δύο είναι smartphones και πιο συγκεκριμένα το Nokia 7.2,
ένα τηλέφωνο με μια πανίσχυρη τριπλή κάμερα 48MP και το
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Nokia 6.2, επίσης με σύστημα τριπλής κάμερας και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Οι άλλες τρεις είναι featured συσκευές με πιο ενδιαφέρουσα το Nokia 800 Tough, ένα ιδιαίτερο ανθεκτικό κινητό. Επίσης, υπάρχει το αναδιπλούμενο
Nokia 2720 Flip και το εξαιρετικά φθηνό Nokia 110.

Για όσους θέλουν δύο οθόνες και multitasking δυνατότητες,
όμως, υπάρχει και η LG Dual Screen. Ταιριάζει άψογα με το
G8X ThinQ καθώς διαθέτει "εσωτερικά" μια ίδια, 6,4" OLED
οθόνη και εξωτερικά μια 2,1" monochrome OLED οθόνη για
προβολή πληροφοριών όπως ώρα, notifications, κλήσεις κ.λπ.
Η Dual Screen συνδέεται μέσω της Type-C θύρας με το G8X
και έπειτα, εμφανίζεται ένα μικρό menu στην οθόνη που σας
επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δευτερεύουσα, να κάνετε "dim" την πρωτεύουσα για εξοικονόμηση ενέργειας, να "πετάξετε" apps από τη μια οθόνη στην άλλη (γίνεται και με gesture), ενώ στον Chrome μπορείτε να
ενεργοποιήσετε την πλήρη προβολή του browser και στις
δύο οθόνες ταυτόχρονα, αν το θέλετε (προς το παρόν δεν
υποστηρίζονται άλλες εφαρμογές για το mode αυτό). Ο μηχανισμός αναδίπλωσης είναι πλαστικός και επιτρέπει σχεδόν 360 μοίρες περιστροφής ενώ μπορείτε επίσης να μετατρέψετε τη μια οθόνη σε gamepad για το game που "τρέχει" στην άλλη, ή σε πληκτρολόγιο για εφαρμογές γραφείου.
Η LG Electronics (LG) παρουσίασε επίσης στο Βερολίνο, τα
νέα smartphones K50S και K40S που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της σειράς Κ, καθώς είναι εξοπλισμένα -μεταξύ άλλων- με βελτιωμένες κάμερες, καλύτερες οθόνες και
μεγαλύτερη ισχύ μπαταριών, για μια κορυφαία εμπειρία πολυμέσων, χωρίς υψηλό κόστος.

LG
Γενικότερα, η IFA δεν είναι η έκθεση εκείνη που παρουσιάζονται πολλά νέα μοντέλα smartphones και από τις υπόλοιπες σχετικές ανακοινώσεις ξεχωρίζει αυτή της LG Electronics
(LG) για το νέο LG G8X ThinQ και τη νέα LG Dual Screen που
ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη και το multitasking με το
κινητό τηλέφωνο.

Η νέα σειρά K της LG θα είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη, τη
Λατινική Αμερική και την Ασία, από τον Οκτώβριο και θα διατίθεται σε δύο χρώματα: το νέο Aurora Black και το νέο
Moroccan Blue.

Το G8X ThinQ είναι, ουσιαστικά, ένα κανονικό smartphone, με
high-end specs, μια ναυαρχίδα με οθόνη OLED 6,4" (HDR10,
100% DCI-P3, Gorilla Glass 5 και 19,5:9 aspect ratio), ενώ
στο εσωτερικό του βρίσκουμε το Snapdragon 855 chipset,
μαζί με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος επεκτείνεται έως 1TB. Στο πίσω μέρος του έχει μια διπλή
κάμερα με αισθητήρες 12MP (wide) και 13MP (ultra-wide)
ενώ η selfie κάμερα είναι υψηλών προδιαγραφών με αισθητήρα 32MP (quad pixel binning). Η συσκευή διαθέτει δύο πολύ ισχυρά, stereo ηχεία των 1,2Watts έκαστο και υποστηρίζει 32-bit/192kHz audio και DTS: X Surround Sound, ενώ η
μπαταρία της έχει χωρητικότητα 4.000mAh, με υποστήριξη ασύρματης φόρτισης 9W και ενσύρματης 21W. Όσον για
τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, βρίσκεται "μέσα" στην οθόνη.
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Γεύση από τις δυνατότητες του Kirin 990 της Huawei στην
IFA 2019!
Η Huawei φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μία
ακόμη IFA, καθώς η εταιρεία - πάντοτε φροντίζει να κάνει
αισθητή την παρουσία της στην μεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών αγαθών στο Βερολίνο!
Και μπορεί φέτος να μην είχαμε την ανακοίνωση κάποιας νέας συσκευής (αυτό θα το έκανε λίγες μέρες αργότερα…στις
19 του μήνα στο Μόναχο), ωστόσο την παράσταση έκλεψε
σίγουρα ο Kirin 990, το νέο πανίσχυρο "homemade" chipset
της κινεζικής εταιρείας, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να
αποτελέσει την καρδιά των επόμενων ναυαρχίδων της γνωστής εταιρείας, προσφέροντας 5G modem, εντυπωσιακά αναβαθμισμένες επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση, δυνατότητες
τεχνητής νοημοσύνης και νέες δυνατότητες στη φωτογραφία και γενικότερα μια ακόμη καλύτερη εμπειρία στους χρήστες των επόμενων smartphone της Huawei.
Επιπλέον, η Huawei στο πλαίσιο της IFA 2019 παρουσίασε
δύο νέες χρωματικές αποχρώσεις του P30 Pro, τα FreeBuds
3, αλλά και νέα στοιχεία για το EMUI 10.
Καλπάζει η μόδα των smartwatches
Μία κατηγορία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είδαμε ουκ ολίγες νέες παρουσιάσεις μοντέλων ήταν αυτές
των smartwatches με εταιρείες όπως η Garmin και η Fossil
να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Ειδικά, τα νέα μοντέλα της
Garmin όπως το Vivoactive και Venu συγκέντρωσαν πολλά
βλέμματα, όπως και τα νέα μοντέλα της Fossil, η οποία έδειξε smartwatches που χρησιμοποιούν το όνομα brands όπως
είναι τα Diesel, Emporio Armani, Puma και Michael Kors.
Ωριμάζουν.. οι τεχνολογικές καινοτομίες για Smart Home
Ένας τομέας όπου το 5G αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο είναι και αυτός του «έξυπνου» σπιτιού. Γενικότερα, ο χώρος των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών είναι από εκείνους που στην IFA δίνεται ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Και τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται αλλάζουν την κατηγορία καθώς συσκευές όπως είναι τα ψυγεία, τα πλυντήρια και οι κουζίνες.
Μία αξιοπρόσεκτη τάση της φετινής IFA είναι πως πρακτικά
όλες οι μεγάλες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές αποκτούν
ενσωματωμένο WiFi, όλοι οι κατασκευαστές έχουν τα δικά τους apps και τα χρησιμοποιούν προκειμένου να προσφέρουν έλεγχο των προϊόντων τους από το smartphone
ή το tablet, ενώ η νέα τάση θέλει τους ψηφιακούς βοηθούς (Google Assistant και Amazon Alexa) να αρχίζουν
σταδιακά να ενσωματώνονται σε διάφορες συσκευές.

Κατασκευαστές όπως είναι η Bosch, η Siemens, η Samsung
και η LG αρχίζουν σταδιακά να αξιοποιούν και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ήταν λίγες οι κουζίνες που είδαμε, ο φούρνος των οποίων έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το φαγητό και να ρυθμίζει τη θερμοκρασία και το χρόνο ψησίματος! Όπως επίσης, είδαμε στο περίπτερο της Bosch φούρνο ο οποίος ανοίγει με
φωνητική εντολή μέσω της Amazon Alexa αλλά και ψυγείο
με κάμερα που αναγνωρίζει τι πράγματα υπάρχουν μέσα σε αυτόν και δημιουργεί αυτομάτως λίστες με ψώνια.
Στην κατηγορία των συσκευών πλύσης η τεχνολογία φθάνει σε σημείο ώστε να υπάρχει συγχρονισμός του πλυντηρίου με το στεγνωτήριο ώστε το δεύτερο να είναι σωστά ρυθμισμένο με βάση τα ρούχα που μόλις πλύθηκαν.
Συγχρονισμός υπάρχει πλέον και μεταξύ της κουζίνας και του
απορροφητήρα, ενώ γενικώς οι ηλεκτρικές συσκευές είναι
σε συνεχή «επικοινωνία» προκειμένου να κάνουν τη καθημερινότητα μας πιο εύκολη, μειώνοντας το χρόνο που χρειαζόμαστε για τις οικιακές εργασίες αλλά και τις δαπάνες όσον
αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.
Μία άλλη τάση είναι αυτή που θέλει τις οικιακές ηλεκτρικές
συσκευές να προσαρμόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε
καταναλωτή και όχι το αντίστροφο. Και δεν μιλάμε απλά για
τη δυνατότητα να πάρεις ένα ψυγείο με διαφορετικά χρώματα αλλά εκείνη που σου επιτρέπει να αλλάζει το χρώμα στην
πόρτα του ψυγείου σου.
Όπως, επίσης, είδαμε και αρκετά προϊόντα (π.χ. από τη
Samsung) τα οποία είναι αρθρωτά, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι μπορείς να διαμορφώσει ο καταναλωτής πως θέλει
να είναι η εμφάνιση τους. Για παράδειγμα, από ποια πλευρά να ανοίγει το ψυγείο. Ακόμη, ιδιαίτερη σημασία αρχίζουν
να δίνουν κατασκευαστές όπως η Bosch και η Siemens στο
θόρυβο που παράγεται από τις συσκευές τους και τα αποτελέσματα είναι αρκετά εντυπωσιακά, καθώς τα ντεσιμπέλ
πέφτουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
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LG G8S ThinQ
Συνδυάζει τά κάλυτερά
χάράκτηριΣτικά τηΣ ΣειράΣ
G Συμφωνά με τουΣ
κάτάνάλωτεΣ

Η LG φέρνει την εξαιρετική εμπειρία
χρήσης της σειράς G σε καταναλωτές σε
περισσότερες αγορές με την προσθήκη του
LG G8SThinQ.
Το LG G8S ThinQ είναι η τέλεια επιλογή
για τους καταναλωτές που αναζητούν ένα
premium smartphone, καθώς προσφέρει
πολλά από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά
που υπάρχουν στη ναυαρχίδα LG G8
ThinQ σε συνδυασμό με επιπλέον ιδιότητες
που είναι δημοφιλείς σε πιο απαιτητικούς
καταναλωτές. Η πρόσφατη προσθήκη LTE
στη σειρά G θα είναι διαθέσιμη ξεκινώντας
από αυτόν τον μήνα σε επιλεγμένες αγορές
στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την
Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μεταξύ
άλλων. Η Z κάμερα, που εισήχθη για πρώτη
φορά στο LG G8 ThinQ, χρησιμοποιεί
την τεχνολογία αισθητήρων Time-ofFlight (ToF), δίνοντας στους χρήστες του
LG G8S ThinQ μια σειρά από εύκολες
και ασφαλείς επιλογές βιομετρικής
αναγνώρισης. Η λειτουργία Hand ID
χρησιμοποιεί την ικανότητα της κάμερας
Z να ανιχνεύει το μοναδικό αποτύπωμα
του χρήστη, μέσω υπέρυθρου φωτός,
ξεκλειδώνοντας το τηλέφωνο με απόλυτη
ακρίβεια ακόμα και στο σκοτάδι. Η ίδια
τεχνολογία χρησιμοποιείται και στο Face
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Unlock, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικά
ακριβές και γρήγορο χάρη στην Ζ κάμερα
που χρησιμοποιεί υπέρυθρο φως και 3D
point clouds για τη σωστή ανίχνευση των
περιγραμμάτων και των χαρακτηριστικών
του προσώπου. Το τρίτο νέο χαρακτηριστικό
που ενσωματώνει η κάμερα Z είναι το air
Motion, μια σειρά εντολών που επιτρέπει
στους χρήστες να εκτελούν διάφορες
ενέργειες, χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν
την οθόνη.
Ως ο πρώτος κατασκευαστής smartphone
που διαθέτει ρύθμιση τριπλού φακού
κάμερας με φακό ευρείας γωνίας, η LG
συνεχίζει αυτόν τον ευρέως διαδεδομένο
σχεδιασμό με το LG G8SThinQ. Η
αναβαθμισμένη κάμερα - με το ευρύτερο
οπτικό πεδίο μέχρι σήμερα σε 137o δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να
απολαμβάνουν συνεχές zoom χωρίς
καθυστέρηση ή χρωματική αλλοίωση.

Η εξαιρετική απόδοση της κάμερας του
G8SThinQ αναγνωρίστηκε ακόμη και
από τον VCX-Forum, έναν γερμανικό
οργανισμό αξιολόγησης, που κατέταξε
τη συσκευή της LG ως την καλύτερη σε
σχέση με τα σημερινά smartphones της
βιομηχανίας. στο μπροστινό μέρος της
συσκευής ενσωματώνονται ένα πρότυπο
φακού και η Κάμερα Z, η οποία υποστηρίζει
χαρακτηριστικά όπως το Portrait και το
Spotlight που βοηθούν τους χρήστες
να βελτιώσουν την εμπειρία των selfies.
Η πρόσθετη δυνατότητα της Z κάμερας
να μετράει γρήγορα τις αποστάσεις
βοηθά στην παραγωγή πορτρέτων με
μεγαλύτερη αίσθηση της βύθισης. Το
Spotlight, ανιχνεύει την καμπυλότητα του
προσώπου και προσομοιάζει τον φωτισμό,
προσφέροντας την τέλεια selfie, αλλά και
ευρύτερα επαγγελματική ποιότητα στις
φωτογραφίες. Με το Video Depth Control,
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τα videos στο LG G8S ThinQ αναπαράγονται
με ένα ξεχωριστό εφέ που τοποθετεί στο
επίκεντρο τα αντικείμενα, θολώνοντας το
τοπίο.
Επιπλέον, για τους χρήστες που έχουν
κουραστεί από τα videos που τρεμοπαίζουν,
το LG G8S ThinQ έρχεται εξοπλισμένο με
την Steady Cam, που παρέχει ομαλή και
καθαρή κίνηση στα βίντεο. Εξοπλισμένο με
τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon
855 Mobile platform και με μια εξαιρετική
FHD + FullVision 6,2 ιντσών OLED οθόνη
(2248x1080), το LG G8S ThinQαποτελεί
μια μονάδα πολυμέσων. Η LG συνεχίζει
«παραδοσιακά» να προσφέρει εξαιρετικό
ήχο με το ακουστικό να είναι εξοπλισμένο
με στερεοφωνικά ηχεία για μια πλούσια
ηχητική απόδοση και εντυπωσιακό surround
ήχο, χάρη στην ενσωματωμένη υποδοχή
ακουστικών 3.5 mm και DaC.

ARRIVAL

SamSung
galaxy a80
Η εποχΗ του live
απογειώνεται

Η Samsung Electronics ανακοινώνει την κυ
κυκλοφορία του νέου Galaxy A80. Κατασκευα
Κατασκευασμένο για την Εποχή του Live, το Galaxy A80
διαθέτει ουσιαστικές καινοτομίες σε συνδυ
συνδυασμό με μία ασφαλή πλατφόρμα χρήσης.
Live Sharing Εμπειριών
Για πρώτη φορά σε συσκευή Galaxy, το
Galaxy A80 είναι εξοπλισμένο με την επανα
επαναστατική περιστρεφόμενη τριπλή κάμερα της
Samsung που διαθέτει φακούς υψηλής ποιό
ποιότητας για βίντεο και φωτογραφίες εξαιρετικής
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ανάλυσης. Η περιστρεφόμενη τριπλή κάμερα
επιτρέπει, επίσης, αδιάκοπη βιντεοσκόπηση
ανεξαρτήτως μπροστινής ή πίσω όψης χρήσης.
Είτε πρόκειται για εκδρομή στο βουνό ή για
ένα απολαυστικό βραδινό street food, το
Galaxy A80 επιτρέπει τη λήψη φωτεινών και
καθαρών φωτογραφιών, ανεξαρτήτως φωτισμού, με την κύρια κάμερα των 48ΜΡ.
Τώρα, με τον υπερ-ευρυγώνιο (ultra wide)
φακό με οπτικό πεδίο 123 μοιρών, οι χρήστες

μπορούν να φωτογραφίσουν και να κάνουν
share live βίντεο, όλων όσων συμβαίνουν.
Εξοπλισμένο με Κάμερα Βάθους 3D, το Galaxy
A80 διασφαλίζει την αποτύπωση αντικειμένων και στιγμών με περισσότερο βάθος, επιτρέποντας τη δημιουργία κινηματογραφικών
clips με λειτουργίες όπως το Βίντεο Εστίασης
σε Πραγματικό Χρόνο (Live Focus Video).
Επιπλέον, η λειτουργία Εγγραφής Βίντεο Υψηλής Σταθερότητας (Super Steady) φροντίζει να
κρατά σταθερό κάθε βίντεο δράσης.
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Εντυπωσιακή Κινηματογραφική Εμπειρία Πολυμέσων
Το Galaxy A80 διαθέτει την πρώτη Νέα Infinity
Οθόνη της Samsung, εκτεταμένη από άκρη σε
άκρη, 6.7ιντσών FHD+ Super AMOLED. Με αναλογία προβολής 20:9, η Νέα Infinity Οθόνη
επιτρέπει την απερίσπαστη παρακολούθηση περιεχομένου πολυμέσων. Επιπλέον, οι
καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν μια
αναβαθμισμένη οπτικο-ακουστική εμπειρία με
Dolby Atmos κάθε φορά που χρησιμοποιούν
ακουστικά ή ηχεία Bluetooth.

PROFILE

Η BLACKVIEW
ΕΠΊΣΗΜΑ ΣΤΗΝ
ΚΎΠΡΟ
ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΏΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΌΡΑ ΤΏΝ RUGGED
PHONES ΜΕ ΜΌΝΤΕΛΑ ΠΌΥ ΌΧΙ ΜΌΝΌ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΠΤΏΣΕΙΣ, ΝΕΡΌ, ΣΚΌΝΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΕΣ
ΘΕΡΜΌΚΡΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΌΧΡΌΝΑ ΕΧΌΥΝ ΙΣΧΥΡΌ
HARDWARE, ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΌΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΌΥ ΧΡΗΣΤΗ
Η BlackView, η οποία ξεκίνησε πρόσφατα να
δραστηριοποιείται και στην Κύπρο μέσω της
εταιρείας JXL Europe Ltd, έκανε αισθητή τη
δραστηριότητά της μέσα σε λίγους μόνο μήνες,
διαθέτοντας στην κυπριακή αγορά αρκετά,
ποιοτικά μοντέλα smartphones με σύγχρονες
τεχνολογίες σε επίπεδο software και hardware
αλλά και ελκυστική εμφάνιση, όπως τα A10,

A20, A60 Pro κ.λπ., καλύπτοντας ένα μεγάλο
εύρος της entry-level και mid-range αγοράς.
Παράλληλα με τα παραπάνω, δυναμική
παρουσία κάνει και στη διαρκώς αυξανόμενη σε
μέγεθος τοπική αγορά των rugged (ανθεκτικών)
phones, στα οποία εξειδικεύεται η εταιρεία
διαθέτοντας στην αγορά μοντέλα όπως το
BV9700 Pro, BV5500 Pro, A60, MAX 1,

BV9600 Pro, BV1000, BV6800 Pro, BV9500
Pro, A30, BV9500, A20 Pro, BV5800 Pro,
P10000 Pro, BV9000 Pro, BV8000 Pro, BV6000,
BV6000s, etc.
Η σειρά BVxxxx της Blackview θεωρείται μια
από τις πληρέστερες σειρές σκληροτράχηλων
smartphones. Οι πολύ καλές προδιαγραφές
με τις πάνω από τον μέσο όρο δυνατότητες
αντοχής και οι προσιτές τιμές, συνιστούν τη τέλεια
λύση για εκείνους που χρειάζονται μια ποιοτική
ανθεκτική συσκευή..

Η BlackView συνεργάζεται στενά με
κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας , όπως
η Google, Samsung, Sony και η MediaTek
Η B l a c k Vi e w π ά ν τ ω ς , δ ε ν ε ί ν α ι έ ν α
«συνηθισμένο» κινέζικο smartphone brand…
Δραστηριοποιείται στην αγορά από το 2013 και
εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως επιλέγουν τα
προϊόντα της, καθώς απευθύνονται σε «ειδικό»,
και πολύ απαιτητικό κοινό.
Η εταιρεία εξάγει τα προϊόντα της σε σχεδόν 30
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Αντίστοιχη πορεία ακολουθούν και οι πωλήσεις της
εταιρείας σε τεμάχια, τα οποία άγγιξαν τα 1,56 εκ.
το 2018 και θα ξεπεράσουν τα 5 εκ. μέχρι το 2021.
Κάπως έτσι, αλλά και χάρη σε μερικά πολύ καλά
μοντέλα της, η Blackview έχει κατακτήσει υψηλό
μερίδιο αγοράς σε Ρωσία, Γερμανία, Τσεχία, Αγγλία
και Ισπανία, ενώ ειδικά στην πρώτη διέθεσε πέρυσι
343.000 συσκευές, σημειώνοντας 30 εκ. δολλάρια
σε πωλήσεις.

Η BlackView κυριαρχεί στην αγορά των
rugged (ανθεκτικών) phones

αγορές παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και οι
ΗΠΑ, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία και
η Σαουδική Αραβία, με πολύ καλά αποτελέσματα.
Διαθέτει πάνω από 500 εργαζόμενους, 10 γραμμές
παραγωγής, 60 κέντρα ποιοτικού ελέγχου και
δυνατότητα κατασκευής 8000-15000 τεμαχίων ανά
ημέρα. Συνεργάζεται με μερικές από τις κορυφαίες
εταιρείες τεχνολογίας του κόσμου, όπως τη Google,
τη Samsung, τη Sony και τη MediaTek και έχει
πετύχει να σημειώνει ετήσια αύξηση του τζίρου της
από το 2013 μέχρι σήμερα, ο οποίος άγγιξε τα 120
εκατομμύρια δολλάρια το 2018και θα ξεπεράσει
τα 417 εκ. δολλάρια μέχρι το 2021, σύμφωνα με
τις προβλέψεις της BlackView.

Στα παραπάνω έχει συμβάλλει σαφώς και η
διαρκώς αυξανόμενη σε μέγεθος αγορά των rugged
(ανθεκτικών) phones, στα οποία εξειδικεύεται η
εταιρεία και η οποία έφτασε τα 24,6 εκατομμύρια
τεμάχια το 2018, ενώ προβλέπεται να ξεπεράσει
τα 54,5 εκ. τεμάχια το 2021.
H εταιρεία ήταν από τις πρώτες που μπήκε στην
αγορά των rugged phones με μοντέλα που όχι
μόνο ήταν υπερ-ανθεκτικά σε πτώσεις, νερό, σκόνη
και ακραίες θερμοκρασίες, αλλά ταυτόχρονα είχαν
ισχυρό hardware και πολλές δυνατότητες, ώστε να
εξυπηρετούν πραγματικά τις ανάγκες του χρήστη
και όχι να αποτελούν ξεπερασμένα, τεχνολογικά,
«τούβλα».
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Η BlackView συνεργάζεται στενά με τη MediaTek
και μάλιστα ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε
τα high-end Helio P70 και P90 chipsets της, ενώ
ήταν και η πρώτη που κυκλοφόρησε ανθεκτικό
τηλέφωνο με ασύρματη φόρτιση και ανθεκτικό
τηλέφωνο με θερμική κάμερα.
Επιπλέον, συνηθίζει να εξοπλίζει τις συσκευές της
με μπαταρίες τεράστιας χωρητικότητας, συχνά
άνω των 10.000mAh, ώστε να έχουν μεγάλη
αυτονομία και να μπορούν να λειτουργήσουν σαν
powerbanks αλλά και LED φακοί με άνεση. Χωρίς,
όμως, να υπολείπονται σε επίπεδο σχεδιασμού και
εμφάνισης, στο βαθμό του δυνατού.
Ένα από τα best-sellers της BlackView είναι και
το BV6000/BV6000S το οποίο έχει διατεθεί σε
700.000 τεμάχια μέχρι σήμερα παγκοσμίως,
ενώ το πιο σύγχρονο BV9500/BV9500 Pro που
λανσαρίστηκε το Σεπτέμβριο του 2018 έχει ήδη
διατεθεί σε 190.000 τεμάχια.
Για την επιτυχία της BlackView είναι σημαντικός
και ο υψηλών προδιαγραφών ποιοτικός έλεγχος
που πραγματοποιεί η εταιρεία στα προϊόντα της,
με χιλιάδες drop tests, δοκιμές άσκησης μεγάλης
πίεσης πάνω στις συσκευές, δοκιμές φόρτισης,
δοκιμές σε ακραίες θερμοκρασίες που μπορούν
να φθάσουν ακόμα και τους 100 βαθμούς
Κελσίου, δοκιμές στεγανότητας, ακόμα και δοκιμές
«γήρανσης» της μπαταρίας.

ARRIVAL

Xiaomi mi CC9
& mi CC9e
Νέα σέιρα
από τηΝ έταιρέια

Η νέα σειρά CC της Xiaomi είναι γεγονός και
τα πρώτα μοντέλα της είναι τα Mi CC9 και Mi
CC9e, τα οποία στοχεύουν τη μεσαία κατηγορία αλλά με έμφαση στις selfies και την αυτονομία. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε
και μια ειδική έκδοση του CC9, ονόματι CC9
Meitu, με ακόμα καλύτερες φωτογραφικές
ικανότητες.
Ξεκινώντας με το Xiaomi Mi CC9, πρόκειται
για μια συσκευή με ισορροπημένα τεχνικά

χαρακτηριστικά. Η οθόνη της έχει διαγώνιο
6,39’’ και Super AMOLED panel, με ανάλυση
1080x2340 pixels, notch-σταγόνα αλλά και
ενσωματωμένο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος θεωρείται mainstream,
πλέον. Στο εσωτ ερικό της βρίσκουμε το
Qualcomm Snapdragon 710 chipset, το οποίο
συνδυάζεται με 6 ή 8GB RAM και 64 ή 128GB
αποθηκευτικού χώρου, επεκτάσιμου μέσω
microSD. Φυσικά, η συσκευή τρέχει Android
Pie με το MIUI 10 interface της Xiaomi και έχει
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πολλές δυνατότητες ενσύρματης και ασύρματης συνδεσιμότητας, όπως NFC, υπέρυθρες
και audio jack.
Από πλευράς σχεδιασμού, έχει dual-glass
κατασκευή με κρύσταλλο στο εμπρός και το
πίσω μέρος του, με το πλαίσιο να είναι μεταλλικό, φυσικά. Το πίσω μέρος αντανακλά
εντυπωσιακά το φως, αλλάζοντας απόχρωση
ανάλογα με τη γωνία υπό την οποία το κοιτά ο
χρήστης. Ζυγίζει 179 γραμμάρια και έχει πάχος

8,67 χιλιοστά. Στο πίσω μέρος του, το CC9
έχει μια τριπλή κάμερα με αισθητήρες 48MP
(f/1.8), 8MP (ultra-wide) και 2MP (depth), ενώ
η selfie κάμερα έχει αισθητήρα 32MP και η
Xiaomi υποστηρίζει πως είναι η καλύτερη της
κατηγορίας της! Όσον αφορά στην αυτονομία
του, το Mi CC9 βασίζεται σε μια μπαταρία με
χωρητικότητα 4.030mAh, η οποία υποστηρίζει
18W ταχεία φόρτιση. είναι διαθέσιμο αρχικά
σε λευκό, μπλε και μαύρο χρώμα με τιμές που
ξεκινούν από τα 250 ευρώ περίπου.
Το Xiaomi Mi CC9e είναι μικρότερο σε μέγεθος
από το CC9 και το «e» στον τίτλο του προέρχεται από τη λέξη «essential», υποδηλώνοντας
πως έχει διατηρήσει τα απαραίτητα specs από
το μεγάλο του αδερφάκι. Οι κάμερες στο εμπρός και το πίσω μέρος είναι οι ίδιες με του
CC9 όμως η οθόνη είναι μικρότερη, με διαγώνιο 6 ιντσών και ανάλυση HD+ (1560x720
pixels), αλλά παραμένοντας Super AMOLED
τεχνολογίας και διατηρώντας τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων «κάτω» από
αυτήν.
Μια κύρια διαφορά του από το CC9 είναι ο
επεξεργαστής, ο οποίος είναι ο Snapdragon
665 της Qualcomm. Αλλαγές υπάρχουν και
στον τομέα της RAM, η οποία θα ανέρχεται στα
4 ή 6GB, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος παραμένει στα 64 ή 128GB. Η μπαταρία παραμένει η
ίδια σε χωρητικότητα ενώ η τιμή της συσκευής,
φυσιολογικά, ειναι χαμηλότερη, ξεκινώντας
από τα 180 ευρώ περίπου.
Τέλος, η Xiaomi παρουσίασε και το CC9 Meitu
edition, το οποίο πήρε το όνομά του από την
εταιρεία που η Xiaomi εξαγόρασε πέρυσι και
απευθύνεται κυρίως στους vloggers και γενικά
σε όσους χρησιμοποιούν επαγγελματικά το
smartphone τους στα social media. Διαθέτει
ένα ειδικά AI portrait mode για υψηλής ποιότητας λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού,
αλλά και beauty φίλτρα για ολόκληρο το σώμα, όχι μόνο για το πρόσωπο. Τα υπόλοιπα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι ίδια με το CC9
και το Snapdragon 710 συνδυάζεται με 8GB
RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου. Όσο
για την τιμή του, θα κυμανθεί κοντά στα €350.
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aRRIVaL

GooGle TranslaTe

ΑνΑβΑθμίζετΑί η υπηρεσίΑ Αμεσησ
μετΑφρΑσησ μεσω κΑμερΑσ

Από τις 88 γλώσσες, τώρα μετάμετά
φραση σε πάνω από 100
Η άμεση μετάφραση μέσω κάμερας λαμβάλαμβά
νει πλέον υποστήριξη για 60 ακόμη γλώσγλώσ
σες, όπως η Αραβική, τα Hindi, η Ταϊλανδέζικη και η Βιετναμική. Ακόμη πιο συναρπαστι
συναρπαστικό είναι το γεγονός ότι, ενώ προηγουμένως
μπορούσατε να έχετε μετάφραση μόνο από
Αγγλικά σε άλλες γλώσσες και αντίστροφα,
τώρα μπορείτε να μεταφράζετε από και σε
όλες τις 100+ γλώσσες που υποστηρίζει το
Google Translate. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε πλέον να μεταφράζετε από Αραβικά
σε Γαλλικά ή από Γιαπωνέζικα σε Κινέζικα
και ούτω καθεξής.

Ανιχνεύστε αυτόματα τη γλώσσα
Ότα ν ταξ ιδεύει κάποιος σ το εξωτ ε ρικό,
ειδικά σε περιοχές όπου ομιλούνται πολπολ
λές γλώσσες, μπορεί να είναι δύσκολο να
προσδιορίσει κάποιος τη γλώσσα του κειμένου που θέλει να μεταφράσει. Το έχουμε
φροντίσει και αυτό, καθώς στη νέα εκδοχή
της εφαρμογής μπορείτε να επιλέξετε απλά
το “Detect language” για να εντοπιστεί η
συγκεκριμένη γλώσσα και, στη συνέχεια,
η εφαρμογή Translate να κάνει αυτόματα τη
μετάφραση.
Αντί να προσπαθήσετε να μαντέψετε, η εφαρμογή Translate μπορεί πλέον να προσ-

48 KT aυΓ-σΕπ 2019

διορίσει τη γλώσσα και να μεταφράσει το
κείμενο της πινακίδας στη γλώσσα της επιλογής σας.

Καλύτερες μεταφράσεις μέσω του
Neural Machine Translation
Για πρώτη φορά, στις άμεσες μεταφράσεις
μέσω κάμερας ενσωματώνεται η τεχνολογία
Neural Machine Translation (NMT). Η NMT
παράγει πιο ακριβείς και πιο φυσικές μεταφράσεις, περιορίζον τας τα μεταφρασ τικά
λάθη σε ορισμένους συνδυασμούς γλωσσών, έως και πάνω από 55%-85%. Επιπλέον,
μπορείτε να κατεβάσετε τις περισσότερες
γλώσσες στη συσκευή σας.

your ordering tool
a convenient, cost-effective, time-saving B2B cloud platform for both HORECA businesses and their Suppliers

it’s a b2b ordering fresh technology

Errand Pro is a cloud platform which brings together restaurateurs
and Food and Beverage professionals with suppliers of fine products
Suppliers
✔ No more time wasting in receiving your orders
✔ No more mistakes and confusion in receiving your orders
✔ Have ready and waiting orders for you to process
✔ More time saved by your Sales Team
✔ Process your order from anywhere at a touch of a button
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✔ No more time wasting in placing your orders
✔ No more mistakes and confusion in placing your orders
✔ Send your order at a time convenient for you
✔ Follow through your order till its completion
✔ Have historical records of your orders at a touch of a button
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Improve your productivity and increase efficiency
in placing and receiving orders!

Are you a Supplier in HORECA industry?
✔ Sign up
✔ Let us create your App Store and upload the full
catalog of your products
✔ Enjoy your new orders and find new prospective
customers!
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✔ Download free the Errand Pro app from Store
✔ Sign up
✔ Enjoy easy ordering for your business and get
informed about offers and changes in the market.
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REVIEW

Τεχνικά

Lenovo
Yoga C930

ΟΘΟΝΗ
13,9” IPS (3840x2160 pixels)
CPU
Intel Core-i7 8th gen
CAMERA
HD με privacy slider
RAM
8/12/16GB RAM DDR4
STORAGE
256/512/1024GB SSD PCIe
OS
Windows 10 Home
ΑΝτιπρΟσωπΟσ ΚύπρΟύ
Multitech
Τηλ: 22711300
www.lenovo.com

ο ‘‘βασιλιασ’’ tων

conveRTibLeS!

οικογένεια Yoga της Lenovo δε
χρειάζεται πλέον συστάσεις...
μεσουρανεί εδώ και πολλά
χρόνια στην αγορά, πρακτικά δημιούργησε μια δική
της κατηγορία συσκευών και προτιμάται από
τους χρήστες χάρη στο design και την ευελιξία
που προσφέρει. Τα Yoga είναι ο ορισμός του
«convertible» και το Yoga C930 που κατέφθασε στην «ΚΙΝΗΤΗ» δεν αποκλίνει από αυτή τη
φιλοσοφία ούτε κατ’ελάχιστο!

H

Hardware και κατασκευή
Νιώθουμε τυχεροί γιατί είχαμε στα χέρια μας
την κορυφαία έκδοση του C930, αυτή με τη 4Κ
οθόνη και τον Intel Core i7-8550U (1,8GHz), τα
16GB DDR4 μνήμης και τον 1TB SSD! Φυσικά
είναι και η ακριβότερη όλων των εκδόσεων του
C930, αλλά αξίζει και με το παραπάνω, προσφέροντας εκρηκτικές επιδόσεις και ταχύτατη
λειτουργία. Τρέχει Windows 10 Home και η
οθόνη του έχει διαγώνιο 13,9», το «sweet spot»
που επιτρέπει άνετη χρήση και εύκολη μεταφορά. Το λεπτότερο σημείο της συσκευής έχει
πάχος 14,5mm αλλά όσον προχωράμε προς την
άλλη πλευρά γίνεται πιο παχύ, λογικό εξ’αιτίας
της σχεδίασής του. Το βάρος του δεν καθιστά
απαγορευτική τη μεταφορά (από 1,38 κιλά) ενώ
είναι διαθέσιμο σε Iron Gray και Mica χρώματα.
επίσης, το C930 διαθέτει και ενσωματωμένο
αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, στην
πάνω-δεξιά μεριά του πληκτρολογίου του, για
εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα
σας.

Λειτουργικότητα
Τπως, όμως, δικαιολογεί τον τίτλο του «Yoga
device», το C930; Το «κλειδί» βρίσκεται στο μηχανισμό αναδίπλωσης που ενώνει την οθόνη και
το κυρίως σώμα του. Ουσιαστικά πρόκειται για

STRonG

POINT

μια ολόκληρη soundbar που λειτουργεί ως «μεντεσές» και παράλληλα προσφέρει εκπληκτικό,
3D Dolby Atmos ήχο στο χρήστη, σε υψηλότατη
ένταση, αν αυτός το θέλει. Η ίδια η soundbar
επιτρέπει την περιστροφή της οθόνης έως και
360 μοίρες σχεδόν, ενώ αφήνει μια άκρως ποιοτική αίσθηση, χωρίς «τζόγους» και εκνευριστικά
κενά ή σκαλοπάτια κατά την αναδίπλωση. Έτσι,
μπορείτε να τοποθετήσετε το Yoga C930 πάνω
στο γραφείο σας με 3 διαφορετικούς τρόπους
(notebook, tent, portrait), όπως θα δείτε και
στο hands-on video μας, ή να το μετατρέψετε σε

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...
Case Thinkpad professional 15.6» BaCkpaCk
 αν θέλετε να έχετε πάντα μαζί σας το Yoga,
μεταφέροντάς το με άνεση, ασφάλεια και στυλ,
τότε το Case ThinkPad Professional θα σας καλύψει
απόλυτα, ενώ έχει και αρκετό χώρο για πολλά, ακόμη,
αντικείμενα και αξεσουάρ!

Λειτουργικότητα

Η δυνατότητα του Yoga C930 να
«μεταμορφώνεται» από tablet σε
laptop και όχι μόνο, μέσα σε δευτερόλεπτα, είναι αυτή που το καθιστά
ένα απόλυτο «πολυεργαλείο» για
κάθε απαιτητικό χρήστη!
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01
02
03
ένα μεγάλο tablet! Η αυτονομία της συσκευής,
είναι αρκετά υψηλή και αγγίζει τις 9 ώρες με τη 4Κ
οθόνη ή τις 12 ώρες με τη FullHD οθόνη. εκτός
από τις διαφορετικές επιλογές στην οθόνη μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε μεταξύ 256/512/1024
GB SSD (PCIe) και 8/12/16 GB RAM. Όσο για
τον ήχο, προέρχεται από τη soundbar που ήδη
αναφέραμε παραπάνω, η οποία αποτελεί διπλό
ρόλο με απόλυτη επιτυχία και αξιοπιστία!

συμπέρασμα
Το Yoga C930 συγκεντρώνει όλη τη φιλοσοφία
και την εμπειρία της Lenovo από την πολυετή παρουσία της στην αγορά των tablets, notebooks
και convertibles σε «ένα πακέτο», το οποίο αποτελεί πολυεργαλείο για κάθε επαγγελματία

και θα τον βγάλει «ασπροπρόσωπο» σε κάθε
περίσταση, 365 ημέρες το χρόνο. είναι πανίσχυρο, έχει μεγάλη οθόνη αλλά χωρίς υπερβολικά
μεγάλο όγκο και βάρος και φυσικά έχει την ποιότητα που εγγυάται η «υπογραφή» της Lenovo!
ειδικά το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό καθώς
ένα C930, πιθανότατα, θα περιέχει σημαντικά
δεδομένα του χρήστη και θα πρέπει να είναι
αξιόπιστο και ανθεκτικό σε οποιαδήποτε «ατυχία» προκύψει, καθώς μια απώλεια δεδομένων
μπορεί να κοστίσει πολλά περισσότερα απ’ ό,τι
η συσκευή καθαυτή. Και φυσικά, η μεγάλη αυτονομία είναι απαραίτητη σε κάθε επαγγελματία,
κάτι που εξασφαλίζει το μοντέλο της Lenovo, σε
συνδυασμό με την ευελιξία και την «προσαρμοστικότητά» του σε κάθε ανάγκη και περίσταση!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το C930 διαθέτει ενσωματωμένο
αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων, στην πάνω-δεξιά
μεριά του πληκτρολογίου του, για
εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα
δεδομένα σας.

Ο ήχος αλλά και η δυνατότητα
αναδίπλωσης οφείλονται σε μια
ολόκληρη soundbar που λειτουργεί
ως «μεντεσές» και παράλληλα
προσφέρει εκπληκτικό, 3D Dolby
Atmos ήχο στο χρήστη.

Η αυτονομία της συσκευής, είναι
αρκετά υψηλή και αγγίζει τις 9 ώρες
με τη 4Κ οθόνη ή τις 12 ώρες με τη
FullHD οθόνη, ενώ φορτίζει ταχύτατα
με τον παρεχόμενο φορτιστή.

FINAL
VERDICT

Το Lenovo Yoga C930 είναι ο άξιος
«βασιλιάς» των convertibles!
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Τα κορυφαία multimedia
smartphones
Συσκευές που αναστατώνουν όλες μας τις αισθήσεις
Κάθε smartphone πλέον έχει multimedia δυνατότητες, άλλωστε αυτό είναι εξ’ορισμού. Όμως, ορισμένα μοντέλα έχουν αυτό το «κάτι παραπάνω»
που μας κάνει να τα ξεχωρίζουμε και να τα επιλέγουμε με κλειστά μάτια… αλλά και αυτιά! Πάμε να τα δούμε!

Huawei P30 Pro
Η ναυαρχίδα της Huawei φιλοδοξεί
μόνο στην 1η θέση στην κατηγορία των
smartphones, ανεξαρτήτως notch και
δείχνει να έχει τα φόντα να το πετύχει!

OnePlus 7 Pro
Η OnePlus έχει εδραιωθεί στη συνείδηση
των χρηστών σαν ένας κορυφαίος
κατασκευαστής και το επιβεβαιώνει για
άλλη μια φορά με τη νέα της ναυαρχίδα!

Samsung Galaxy S10+
Η Samsung έκανε επίδειξη ισχύος με το
S10+, γεμίζοντάς το με όλα τα «καλούδια»
που θα μπορούσε και μην αφήνοντας
περιθώριο στους ανταγωνιστές!

Sony Xperia 1
Η Sony παραμένει στο προσκήνιο κάθε
χρόνο στη Βαρκελώνη και η φετινή της
ναυαρχία σπάει τα γνωστά όρια στο
κομμάτι της βιντεοσκόπησης .

Xiaomi Mi 9
Oι κινέζοι επιμένουν στη φιλοσοφία του
value for money και το αποδεικνύουν με
το πανέμορφο και πανίσχυρο Mi 9!
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Η

έννοια του “multimedia” κρύβει μέσα της πολλά πράγματα…
λειτουργίες, ιδιότητες, δυνατότητες μιας συσκευής που
μπορεί να μετατρέψουν τη χρήση της από «αδιάφορη» σε
«απολαυστική»! Η οθόνη σαφώς και παίζει τεράστιο ρόλο
στα παραπάνω, αλλά και ο ήχος είναι πολύ σημαντικός, στα games, τα
βίντεο, τη μουσική, τις ταινίες. Και βέβαια… οι κάμερες! Οι κάμερες δεν

προβάλλουν περιεχόμενο αλλά το κατακτούν και είναι πολύ σημαντικό
να είναι υψηλής ποιότητας, άλλωστε πολλές προσωπικές μας στιγμές
αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης μας. Από εκεί και πέρα, μια μεγάλη
μπαταρία σίγουρα βοηθά πολύ την κατάσταση, όπως και η ασύρματη και
ενσύρματη συνδεσιμότητας της συσκευής. Πάμε να δούμε τις 5 συσκευές
που ξεχωρίσαμε για τον multimedia «θρόνο»!
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Huawei P30 Pro
Το Huawei P30 Pro είναι μία συσκευή με OLED οθόνη 6,47 ιντσών με μικρό
waterdrop notch, που υποστηρίζει HDR10 και διαθέτει ανάλυση 2340x1080
pixels και αναλογία 19,5:9. Ενσωματώνει, φυσικά, τον οκταπύρηνο
επεξεργαστή Kirin 980 τον πρώτο στον κόσμο mobile επεξεργαστή στα 7nm,
ενώ διαθέτει 6/8GB RAM, αποθηκευτικό χώρο 128/256GB και την καινοτόμα
υποδοχή Nano Memory Card (έως 256GB) που φέρνει στην αγορά πρώτη η
Huawei.
Οι τρεις (συν μια TOF - Time of Flight) κάμερες “στεγάζονται” σε ένα module
στα αριστερά της πάνω μεριάς της πλάτης. Ο κεντρικός wide-angle αισθητήρας
έχει ανάλυση 40MP και φακό με διάφραγμα f/1.6. Διαθέσιμος είναι ακόμη
ένας αισθητήρας 8MP με periscope τηλεφακό 125mm και διάφραγμα f/3.4,
ενώ το quad-camera setup συμπληρώνεται από ένα αισθητήρα 20MP με ultra
wide-angle φακό με διάφραγμα f/2.2 και μια TOF κάμερα για πληροφορίες
βάθους πεδίου. Υποστηρίζεται 50x υβριδικό zoom και 5x οπτικό zoom με
τα αποτελέσματα να είναι άκρως εντυπωσιακά, ενώ δε θα μπορούσαν να
απουσιάζουν το PDAF, το OIS και το dual-LED, dual-tone flash.

Specs

Αδιάβροχο, με μεγάλη μπαταρία, πολύ καλή οθό
εξαιρετικό software, ασύρματη και υπερ-ταχεία φ
πανίσχυρο chipset… Από όπου κι αν το «δείς», σ
έχει ψεγάδι!

Το “παρών” δίνει και selfie camera 32MP, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι
διαθέσιμο είναι και underwater mode για τις υποβρύχιες λήψεις σας, καθώς η
συσκευή είναι αδιάβροχη με βάση το IP68 πρότυπο. Η μπαταρία του Huawei
P30 Pro έχει χωρητικότητα 4.200mAh, ενώ υποστηρίζει δυνατότητα supercharging μέσω του φορτιστή των 40W που παρέχεται στη συσκευασία. Επίσης,
υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση 15W αλλά και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση.
Στις λοιπές δυνατότητες, περιλαμβάνεται υποστήριξη wireless desktop mode,
GPU Turbo, dual-SIM, dual speaker, NFC, Miracast, DLNA, Wi-Fi direct και
Bluetooth 5.0, ενώ λειτουργικό της συσκευής είναι το Android 9.0 Pie με το
EMUI 9.1.

Κάμερα
Το highlight του P30 Pro είναι η τετραπλή κάμερα με
τους μελετημένους φακούς και τους υψηλής ανάλυσης
αισθητήρες, ειδικότερα, δε, το 50x hybrid zoom που όμοιό
του δεν έχουμε ξαναδεί σε smartphone και σε συνδυασμό με
τις υπόλοιπες δυνατότητές της, του χαρίζει την «πρωτιά» στο
κομμάτι της φωτογραφίας.

Διαστάσεις

167 χιλ.

72 χιλ.
Πάχος: 8,4 χιλ., Βάρος: 192 γρ.
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OnePluS 7 Pro
Όπως αναμενόταν από τα Μέσα και τους φίλους της εταιρείας εδώ και καιρό,
η OnePlus παρουσίασε τη νέα της ναυαρχίδα, το OnePlus 7 Pro, μαζί με το
μικρότερο «αδερφάκι» του, το OnePlus 7.
Τo OnePlus 7 Pro έχει μια «Fluid» AMOLED οθόνη 6,67» με QHD+ ανάλυση και
90Hz refresh rate, θέτοντας τον πήχυ ψηλά, πλέον, για τους ανταγωνιστές του.
Επίσης η οθόνη υποστηρίζει HDR10+ ενώ δεν έχει notch καθώς η 16MP selfie
camera αποκαλύπτεται χάρη σε ένα pop-up μηχανισμό, πάνω από την οθόνη.
Σύμφωνα με την εταιρεία, ο μηχανισμός αντέχει πάνω από 300.000 κύκλους
λειτουργίας ενώ αν το κινητό πέσει κάτω με τη selfie «ανοιχτή», τότε σε κλάσματα
του δευτερολέπτου κλείνει ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να πάθει ζημιά
κατά την πτώση ο μηχανισμός. Η συσκευή διαθέτει την πρώτη triple camera της
OnePlus με κύριο αισθητήρα τον Sony IMX586 των 48MP, με φακό διαφράγματος
f/1.6, OIS και EIS, HDR+ και νέες τεχνολογίες και modes που επιτρέπουν
βελτιωμένες λήψεις σε πολλές συνθήκες. Στη συνέχεια έχουμε ένα τηλεφακό
(74mm) με 8MP αισθητήρα και f/2.2 διάφραγμα και τέλος έναν ultra-wide φακό
13mm με αισθητήρα 16MP. Η κάμερα αυτή μπορεί να κάνει λήψη 4K video στα
60 fps και slow-motion 1080p/240fps και 720p/480fps, έχει dual-LED flash και
laser AF.
Τo OP7 Pro έχει 3ης γενιάς in-screen αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων που
είναι πιο γρήγορος και πιο ακριβής από αυτών της 2ης γενιάς, ενώ δε διαθέτει
audio jack, αλλά ενσωματώνει stereo ηχεία σε συνεργασία με τη Dolby. Στο
εσωτερικό του βρίσκουμε, φυσικά, το Qualcomm Snapdragon 855 με vaporchamber σύστημα ψύξης, 6/12GB RAM και 128/256GB αποθηκευτικού χώρου
UFS 3.0, ενώ η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 4.000mAh και υποστηρίζει ταχεία
φόρτιση5V/6A (30W). Η κατασκευή είναι μεταλλική με Gorilla Glass 5 στο εμπρός
μέρος και διαθέσιμα χρώματα τα Nebula Blue, Mirror Gray και Almond.

Επιδόσεις
Κορυφαίο hardware εγγυάται υψηλότατες επιδόσεις σε
όλες τις περιπτώσεις και καθιστά το oP7 Pro μια πραγματική
ναυαρχίδα που δεν… φοβάται καμία εφαρμογή ή multitasking κατάσταση!

Διαστάσεις

162,6 χιλ.

Οθόνη
Η Fluid AMoLED οθόνη των 6,67” είναι χάρμα ιδέσθαι
και προσφέρει απίστευτη ποιότητα θέασης τόσο σε «text»
εφαρμογές, όσο και κατά το gaming ή τη θέαση ταινιών/
videosι!
75,9 χιλ.
Πάχος: 8,8 χιλ., Βάρος: 206 γρ.
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SaMSunG GALAxy
xy S10+
Με αέρα ανανέωσης να “πνέει” στη συσκευή, το Samsung Galaxy S10+ είναι μία
άκρως γοητευτική ισχυρή πρόταση της αγοράς. Έρχεται με Dynamic AMOLED
οθόνη 6,4 ιντσών με ανάλυση 3040x1440 pixels, επεξεργαστή Exynos 9820
ή Snapdragon 855, επιλογή 8 ή 12GB RAM, 128, 512GB ή 1TB επεκτάσιμου
αποθηκευτικού χώρου. Υποστηρίζει το DeX της Samsung, για desktop εμπειρία
με τη βοήθεια της φορητής σας συσκευή, είναι αδιάβροχο IP68 και έρχεται και σε
κεραμική έκδοση με μεγαλύτερο βάρος. Το νέο Inifnity-O display της Samsung
έγινε πράξη, με το S10+ να έχει μια «οβάλ οπή» στο πάνω-δεξί μέρος της
οθόνης, για τη dual selfie camera.
Το λειτουργικό της συσκευής είναι το Android 9.0 Pie (with Samsung One
UI), ενώ διαθέτει ακόμη Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C,
NFC, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων μέσα στην οθόνη, αισθητήρα
καρδιακών παλμών και οξυγόνωσης στο πίσω μέρος. To S10+ υποστηρίζει και
αναγνώριση προσώπου, ενώ, για αυξημένη ασφάλεια στο ξεκλείδωμα.
Διαθέτει μια triple camera με Dual Pixel PDAF και OIS (12+12+16MP, wideangle & telephoto, f/1.5-2.4) και 2x οπτικό zoom, καθώς και dual selfie κάμερα
10+8MP με f/1.9. Χάρη στο Dual Aperture, η κάμερα λειτουργεί “σαν το
ανθρώπινο μάτι” προσαρμόζοντας το φωτισμό και εξασφαλίζοντας ιδανικό
αποτέλεσμα σε κάθε συνθήκη, ενώ, με λειτουργίες σαν το Super Slow-motion
με Automatic Motion Detector, η Samsung προσφέρει τέσσερις φορές πιο αργό
video από το απλό slow-motion και κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Μπορεί
να κάνει λήψη 4K video στα 60 FPS και 1080p στα 240 FPS. Όσο για τη dual
selfie κάμερα 10+8ΜP, δίνει δυνατοτητα για dual video call και λήψη 4K video
στα 30 FPS. Συναντάμε ακόμη στερεοφωνικά ηχεία, ρυθμισμένα από την AKG,
καθώς και υποστήριξη Dolby Atmos, καθώς και μεγάλη μπαταρία 4.100mAh
(2,5% μεγαλύτερη από αυτή του Note 9) με δυνατότητα fast charging, αλλά και
ασύρματης φόρτισης (15 Watts + reverse 9 Watts).

Κάμερες
Διαθέτει μια triple camera με Dual Pixel PDAF και oIS
(12+12+16MP, wide-angle & telephoto, f/1.5-2.4) και 2x
οπτικό zoom, καθώς και dual selfie κάμερα 10+8MP με
f/1.9. Μπορεί να κάνει λήψη 4K video στα 60 FPS και 1080p
στα 240 FPS, αλλά και slow motion 720p στα 960 FPS. Όσο
για τη dual selfie κάμερα 10+8ΜP, δίνει δυνατοτητα για dual
video call και λήψη 4K video στα 30 FPS.

Διαστάσεις

157,6 χιλ.

Specs
Το S10+ έρχεται με Dynamic AM
AMoLED οθόνη 6,4 ιντσών με
ανάλυση 3040x1440 pixels, επεξεργαστή Exynos 9820 ή
Snapdragon 855, επιλογή 8 ή 12GB rAM, 128, 512GB ή 1TB
επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου. Το νέο InifnityInifnity-o display
της Samsung έγινε πράξη, με το S10+ να έχει μια «οβάλ οπή»
στο πάνω-δεξί μέρος της οθόνης, για τη dual selfie camera.
74,1 χιλ.

Πάχος: 7,8 χιλ., Βάρος: 175-198 γρ.
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SOny xPErIA 1
H Sony πιστή στο ετήσιο ραντεβού της, δεν θα μπορούσε να μην ανακοινώσει
μια ακόμη ναυαρχίδα της στο πλαίσιο του MWC 2019. To Xperia 1 αποτελεί το
διάδοχο του Xperia XZ3 και αποτελεί ένα μικρό τεχνολογικό κομψοτέχνημα
από τους Ιάπωνες. Με απαλές γραμμές στις άκρες και με υψηλή ποιότητα
κατασκευής, η νέα ναυαρχίδα της Sony είναι έτοιμη να κερδίσει τους
καταναλωτές, όχι μόνο με τα looks της, αλλά και με τα tech specs της.

Από την πλευρά του design αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι το «ύψος»
της, καθώς έχει οθόνη 6,5» με aspect ratio 21:9 και είναι το πρώτο smartphone
με 4K OLED panel στον κόσμο. Όσον αφορά τον «εσωτερικό» του κόσμο, στην
καρδιά του Sony Xperia 1 βρίσκεται ο Qualcomm Snapdragon 855, το οποίο
αποτελεί τη πλατφόρμα που θα «φορεθεί» περισσότερο από τις ναυαρχίδες του
2019.

Φυσικά, το development team της Sony έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ανάπτυξη του camera setup, δημιουργώντας ένα κινητό με triple camera, όπου
στο επίκεντρο του βρίσκεται η αναβαθμισμένη έκδοση της BIONZ X engine.
Αυτό που καθιστά την κάμερα διαφορετική είναι η εκπληκτική εστίαση στο
αντικείμενο της φωτογράφισης, η μοναδική ταχύτητα με την οποία γίνεται το
zoom και η δυνατότητα για photo burst 10 δευτερολέπτων. Όλοι οι σένσορες
διαθέτουν ανάλυση στα 12MP, με την main camera να διαθέτει 1.4μm μέγεθος
pixel, ενώ το διάφραγμα είναι στα f/1.6, πράγμα που σημαίνει ότι η κάμερα του
Xperia 1 «αντιδράει» καλύτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Κλείνοντας, η
νέα ναυαρχίδα της Sony θα διαθέτει μπαταρία με χωρητικότητα στα 3.300mAh,
θα «τρέχει» λειτουργικό Android Pie 9 και πρόκειται να κυκλοφορήσει στα τέλη
της άνοιξης.

Επιδόσεις
Ο Snapdragon 855 συνοδεύεται από 6GB rAM, πράγμα
που σημαίνει ότι το xperia 1 δεν θα αντιμετωπίζει ιδιαίτερα
προβλήματα σε απαιτητικές εφαρμογές και multitasking, ενώ
όσον αφορά το τελευταίο, παρουσιάστηκε και μια νέα λειτουργία
multi-window από την εταιρεία, που θα διαθέτουν και τα
«μικρότερα» μοντέλα.

Διαστάσεις

157,5 χιλ.

Κάμερα
Στα Plus της νέας ναυαρχίδας της Sony είναι ότι διαθέτει ένα
updated Cinema Pro Feature, το οποίο δίνει τη δυνατότητα
στους χρήστες να δημιουργήσουν τα δικά τους videos και να
επεξεργαστούν καλύτερα το αποτέλεσμα των φωτογραφιών τους.

74,8 χιλ.
Πάχος: 8,2 χιλ., Βάρος: 180 γρ.
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MEGAtESt

XiaOMi MI 9
Η Xiaomi παρουσίασε, όπως αναμενόταν, το νέο Mi 9, το οποίο αποτελεί πλέον
τη ναυαρχίδα της για ένα μεγάλο μέρος του 2019 και μέχρι ότου δούμε το… Mi
Mix 4, πιθανότατα.
Η συσκευή διαθέτει μια οθόνη 6,39» με Super AMOLED panel και ανάλυση
2340x1080 pixels (19,5:9 aspect ratio), ενώ τα bezels είναι πολύ μικρά,
προσφέροντάς της ένα 85,2% screen-to-body ratio. Η selfie camera «κρύβεται»
μέσα στο waterdrop notch και έτσι ελάχιστα pixels “θυσιάζονται”, κάτι που
θα ικανοποιήσει πολλούς χρήστες. Συνολικά η κατασκευή κρίνεται πολύ
ελκυστική, λεπτή και ειδικά στην special έκδοση με το διάφανο πίσω μέρος,
εντυπωσιακή.
Η συσκευή διαθέτει μια οθόνη 6,39’’ με Super AMOLED panel και ανάλυση
2340x1080 pixels (19,5:9 aspect ratio), ενώ τα bezels είναι πολύ μικρά,
προσφέροντάς της ένα 85,2% screen-to-body ratio. Η selfie camera «κρύβεται»
μέσα στο waterdrop notch και έτσι ελάχιστα pixels “θυσιάζονται”, κάτι που
θα ικανοποιήσει πολλούς χρήστες. Διαθέτει το κορυφαίο Snapdragon 855
chipset, 6/8GB RAM και 64/128GB αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος όμως δεν
επεκτείνεται. Τρέχει Android 9.0 Pie με το MIUI 10 και έχει Bluetooth 5.0 και
NFC, μεταξύ άλλων μεθόδων συνδεσιμότητας. Η συσκευή δε διαθέτει 3,5mm
jack. Όσον αφορά στις κάμερες, έχουμε μια νέα triple 48+16+12MP κύρια
στο πίσω μέρος, με αισθητήρες της Sony και της Samsung. Η μια έχει f/1.8
διάφραγμα και laser PDAF, η δεύτερη έχει τηλεφακό και f/2.2 διάφραγμα και η
τρίτη έναν ultrawide φακό με f/2.2 διάφραγμα. Μπορεί να κάνει λήψη video 4K
στα 60 FPS και slow-motion video 1080p στα 960 FPS. Όσο για τη selfie, είναι
μονή, των 20MP. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 3.300mAh και υποστηρίζει
Quick Charge 4.0+, αλλά και ασύρματη φόρτιση 20 Watts.
Το Mi Mix 3 είναι διαθέσιμο σε Lavender Violet, Ocean Blue και Piano Black
χρώματα.

5G
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις 5G δυνατότητα
του συγκεκριμένου μοντέλου της ZTE, το οποίο θα
κυκλοφορήσει και σε «απλή», LTE έκδοση με χαμηλότερη
τιμή. Δυστυχώς, ελλείψει 5G δικτύων στη χώρα μας, το
πλεονέκτημα αυτό θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο προς το
παρόν…

Διαστάσεις

157,5 χιλ.

Κάμερα
Το triple camera setup του Axon 10 Pro είναι εντυπωσιακό
και ικανότατο από όλες τις απόψεις, δείχνοντας πως η
ZTE δίνει βάρος στον τομέα «φωτογραφία». Ικανή και η
20άρα selfie camera που επιτυγχάνει εξαιρετικές λήψης
φωτογραφιών και βίντεο
74,7 χιλ.
Πάχος: 7,6 χιλ., Βάρος: 173 γρ.
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Huawei P30 Pro

Samsung
Galaxy S10+

OnePlus 7 Pro

Sony Xperia 1

Xiaomi Mi 9

SITE

consumer.huawei.com

www.oneplus.com

www.samsung.com

www.sonymobile.com

www.mi.com

ΟΘΟΝΗ

6,47" oLED 1080x2340
pixels

6.67" Fluid AMoLED
1440x3120 pixels

6,4" Dynamic AMoLED
1440x3040 pixels

6.5 oLED 1644x3840 pixels

6.39 Super AMoLED
1080x2340 pixels

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dualband, DLNA, Wi-Fi Direct,
hotspot, Bluetooth 5.0 A2DP,
LE, aptx HD, GPS, USB 3.1
Type-C, NFC, Ir blaster

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,
dual-band, Direct, DLNA,
hotspot, Bluetooth 5.0 A2DP,
LE, Aptx HD, GPS, NFC

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,
dual-band, Wi-Fi Direct,
hotspot, Bluetooth 5.0 A2DP,
LE, aptx, GPS, NFC, USB
Type-C, FM radio

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,
dual-band, Wi-Fi Direct,
DLNA, hotspot, Bluetooth
5.0 A2DP, LE, aptx HD, GPS,
NFC, USB Type-C 3.1

802.11 a/b/g/n/ac, dual-band,
Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot,
Bluetooth 5.0 A2DP, LE, aptx
HD, GPS, NFC, Ir, USB Type-C

ΜΝΗΜΗ

128/256GB - 6/8GB rAM

128/256GB - 8/12GB rAM

128/512/1024GB - 8/12GB
rAM

64/128GB - 6GB rAM

64/128GB - 6/8GB rAM

OS

Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Kirin 980

Qualcomm Snapdragon 855

Exynos 9820, Qualcomm
SD855

Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855

ΚΑΜΕΡΑ

Triple 40+20+8MP + ToF,
f/1.6, oIS, PDAF, 32MP selfie
camera, f/2.0

Triple 48+8+16MP, f/1.6,
Laser PDAF, oIS, tele,
ultrawide, 16MP pop-up
selfie camera, f/2.0

Triple 12+12+16MP, f/1.52.4, DPPDAF, oIS, tele,
ultrawide, Dual 10+8MP
selfie camera, f/1.9, DPPDAF

Triple 12+12+12MP, f/1.6,
DPPDAF, 5-axis oIS, 8MP
selfie camera, f/2.0

Triple 48+16+12 MP, f/1.8,
Laser PDAF, tele, ultrawide
+20MP selfie camera, f/2.0

AYTONOMIA

Δεν διατίθεται

Δεν διατίθεται

Δεν διατίθεται

Δεν διατίθεται

Δεν διατίθεται

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ

158x73,4x8,4 χιλ. / 192 γρ.

162,6x75,9x8,8 χιλ. / 206 γρ.

157,6x74,1x7,8 χιλ. / 175198 γρ.

167x72x8,2 χιλ. / 180 γρ.

157,5x74,7x7,6 χιλ. / 173 γρ.

ΥΠΕΡ

Κάμερες, σχεδιασμός, οθόνη,
αυτονομία

Hardware, Οθόνη

Οθόνη, κάμερες, επιδόσεις,
design

Οθόνη, κάμερα

Hardware, κατασκευή, τιμή,
κάμερες

ΚΑΤA

nanoSD

Βάρος

oS

Σχεδιασμός

Αυτονομία

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΙΠΕ…

Ο "βασιλιάς" της
φωτογραφίας!

Μια ναυαρχίδα με όλη την
έννοια της λέξης!

Επίδειξη δύναμης από τη
Samsung!

Η Sony επιμένει στην αιχμή
της τεχνολογίας με μια δυνατή
κάμερα!

Εξαιρετικά ελκυστική και
καινοτόμα συσκευή που
κοιτάζει στα μάτια τον
ανταγωνισμό!

…ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ

9

9

9.5

9

9

100%

Ο νικητής

90%
80%

Samsung Galaxy S10+

70%

Η ναυαρχίδα της Samsung
«έκοψε» πρώτη το «νήμα»,
οριακά, προσφέροντας
κορυφαίες επιδόσεις,
ανανεωμένο σχεδιασμό,
πλήρη προστασία από έκθεση
σε νερό και σκόνη και φυσικά,
μια κορυφαία κάμερα,
πλησιάζοντας το «τέλειο»!

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Οθόνη

Αυτονομία

Huawei P30 Pro
Samsung Galaxy S10+
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Συνδεσιμότητα
OnePlus 7 Pro
Sony Xperia 1

Πλοήγηση
Xiaomi Mi 9

OS

HOW TO

1. Ελέγξτε την τοποθεσία της συσκευής σας

2. Ενεργοποίηση Λειτουργίας Lost Mode

εάν είχατε προνοήσει κι ενεργοποιήσει την υπηρεσία Find My iPhone
στη συσκευή σας, μπορείτε να πλοηγηθείτε στη διεύθυνση www.
icloud.com. Αφού εισάγετε apple ID και Password ανοίξτε την εφαρμογή Find My iPhone. στη σελίδα αυτή θα δείτε ένα χάρτη όπου
απεικονίζονται οι τοποθεσίες όλων τον iOS/OS X συσκευών σας

Η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει να κάνετε στη σελίδα αυτή είναι η
ενεργοποίηση της λειτουργίας Lost Mode. Έτσι θα μπορείτε να ορίσετε
έναν κωδικό πρόσβασης στη συσκευή σας, εάν είχατε την πρόσβαση
ελεύθερη και να εμφανίσετε ένα μήνυμα στην οθόνη της συσκευής σας
με τα στοιχεία επικοινωνίας ή ό,τι άλλο επιθυμείτε

How to Track your iPhone!

3. Αναφορά απώλειας/κλοπής στις τοπικές αρχές

4. Ενημέρωση του κατόχου με ήχο/μήνυμα

Αμέσως μετά τις πρώτες ενέργειες, κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο
αστυνομικό τμήμα ώστε να δηλώσετε την απώλεια/κλοπή της συσκευής
σας. για τη δήλωση είναι απαραίτητα ο αριθμός IMEI ο οποίος αναγράφεται στη συσκευασία του iPhone. εάν το έχετε πετάξει, μπορείτε να
βρείτε τα στοιχεία από όλες τις συσκευές που είναι ενεργοποιημένες στο
apple ID σας από την επίσημη σελίδα της apple.

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα η συσκευή μας να έχει βρεθεί από κάποιον και να μην έχει τρόπο να μας ενημερώσει για αυτό. σε περίπτωση που η συσκευή είναι κοντά μπορούμε να «στείλουμε» εντολή για
ηχητική ενημέρωση (το κινητό θα αρχίσει να χτυπάει) ή να εμφανίσει
μήνυμα στην οθόνη.

60 κτ ayγ-σεπ 2019

5. Στη χειρότερη περίπτωση διαγράψτε εντελώς τη
συσκευή σας
πολλές φορές οι συσκευές μας περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα, όπως φωτογραφίες, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών
και email μας. Αν λοιπόν πιστεύετε πως δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της συσκευής, μπορείτε να κάνετε πλήρη διαγραφή της. Αυτό θα
εξασφαλίσει πως κανείς δεν θα μπορέσει να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία.

6. Activation Lock (Κλείδωμα Ενεργοποίησης)
Με την έλευση του iOS 9 πέρυσι η apple πρόσθεσε ένα νέο
χαρακτηριστικό αντικλεπτικής προστασίας, το οποίο συνδέει τη
συσκευή με το apple ID σας. Έτσι ο κλέφτης για να μπορέσει να
διαγράψει τη συσκευή ή να την ενεργοποιήσει εκ νέου θα πρέπει να
απενεργοποιήσει το Find Μy iPhone. για να γίνει αυτό, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να γνωρίζει τον κωδικό και το apple ID σας.

Είναι από τις καταστάσεις που απευχόμαστε όλοι μας αλλά ενδεχομένως να συμβούν. Αν λοιπόν το
iPhone σας χαθεί ή κάποιος επιτήδειος καταφέρει να σας το κλέψει, υπάρχουν ενέργειες που μπορείτε να
κάνετε προκειμένου να προστατεύσετε τα δεδομένα και να την ανακτήσετε.

7. Απαγορεύστε τις μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές

8. Κρατήστε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας

πηγαίνετε Ρυθμίσεις - γενικά - περιορισμοί και εάν δεν έχετε ορίσει
κάποιον μέχρι σήμερα, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Μόλις γίνει αυτό θα δούμε στη οθόνη μια σειρά
από επιλογές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επιλογή «Διαγραφές».
Την ορίζουμε στο off ώστε να μην μπορεί κάποιος να διαγράψει τις
εφαρμογές εύρεσης. Μεταβείτε προς το τέλος της σελίδας στη θέση
«Λογαριασμοί» και επιλέξτε να μην επιτρέπονται αλλαγές.

Θα είστε πρόθυμοι να διαγράψετε τα δεδομένα σας από απόσταση
σε περίπτωση κλοπής, εάν είστε σίγουροι πως έχετε εξασφαλίσει
πρόσφατα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων της συσκευής
σας. είναι άλλωστε σημαντικό και στην ψυχολογία σας, να ξέρετε
πως ο κλέφτης δεν κατέχει το μοναδικό αντίγραφο των δεδομένων
και τα πολύτιμα ενθύμια σας.
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HOW TO

1. Επιλογή συσκευής

2. Εγκατάσταση εφαρμογής

για να ξεκινήσουμε τον συγκεκριμένο «οδηγό», θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας κάποιο «έξυπνο» smartphone. Βασισμένο στο
Android ή στο iOS για αρχή και σύντομα σε Windows Phone λειτουργικό, για να είναι συμβατό με την εφαρμογή Teamviewer που θα
χρησιμοποιήσουμε στον συγκεκριμένο οδηγό.

Το Teamviewer θα το βρείτε στα αντίστοιχα App Markets του Android
και του iOS, με μία απλή αναζήτηση. Και στα δύο online «καταστήματα»
διατίθεται δωρεάν έτσι μπορείτε να το βρείτε και να το εγκαταστήσετε
άμεσα, χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις. .

How to πρόσβαση στο PC μέσω smartphone

3. Δημιουργία λογαριασμού

4. Εγκατάσταση εφαρμογής στον Η/Υ

για να ξεκινήσετε, μεταφερθείτε απλά μέσω της εφαρμογής στην επίσημη ιστοσελίδα της και δημιουργήστε έναν λογαριασμό, εντελώς δωρεάν, για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της. στη συνέχεια
κάντε login με τον λογαριασμό μέσω κινητού, φροντίστε όμως να έχετε
μία καλή WLAN σύνδεση στη διάθεσή σας.

αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό και κάνετε login, θα πρέπει
να εισάγετε τα στοιχεία του Η/υ που θέλετε να ελέγχετε μέσω του
κινητού. για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον Η/υ
έναν μικρό server από την εφαρμογή TeamViewer, που θα βρείτε στο
μενού «υπολογιστές» του λογαριασμού σας.
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5. Πρόσβαση στον Η/Υ

6. Βασικές λειτουργίες

αφού εγκαταστήσετε τον μικρό «server» στον Η/υ που θέλετε να
ελέγξετε μέσω κινητού, θα πρέπει απλά να τον προσθέσετε στο Panel
του TeamViewer μέσω της εφαρμογής που «τρέχει» στο PC. αφού
συμβεί αυτό, είστε έτοιμοι! επιλέξτε τον Η/υ μέσα από την εφαρμογή
στο κινητό, κάντε login όπως θα κάνατε κανονικά και είστε… έτοιμοι!

Όπως βλέπετε η εφαρμογή μεταφέρει την επιφάνεια εργασίας του
Η/υ στην οθόνη της συσκευής σας και με ένα άγγιγμα είναι εφικτό να
πλοηγηθείτε σε κάθε γωνιά της. Διπλό tap στην οθόνη αντιστοιχεί σε
ένα κλικ του mouse, ενώ μπορείτε να επιλέξετε (από την μπάρα στο
κάτω μέρος), αν αυτό θα είναι δεξί ή αριστερό κλικ!

Υπήρξαν σίγουρα στιγμές που ευχόσασταν να είχατε απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή σας
μέσω του κινητού… κυρίως όταν είστε κάπου έξω αλλά χρειάζεστε να δείτε ή να στείλετε κάπου ένα
αρχείο. Γίνεται με το TeamViewer!

7. Δυνατότητες για πιο έμπειρους

8. Διαθέσιμο και για επαγγελματική χρήση

για αυτούς που ζητούν το κάτι παραπάνω, η εφαρμογή TeamViewer
επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου στον Η/υ, μέσω του QWERTY πληκτρολογίου του iPhone/iPad, ακόμα και την αναπαραγωγή video από
τον H/Y προς την οθόνη της συσκευής μας, αλλά και τη διεξαγωγή
video συνομιλιών με φίλους ή συνεργάτες!

Το TeamViewer διατίθεται δωρεάν για προσωπική χρήση, για σύνδεση με φίλους ή συγγενείς και την πρόσβαση στους αντίστοιχους
υπολογιστές. για επαγγελματική χρήση, θα πρέπει να πληρώσετε
εφάπαξ 499$ για να απολαμβάνετε εσείς και οι συνεργάτες σας άμεση απόκριση κατά τη σύνδεση στον εταιρικό server, 24ωρο support,
υποστήριξη για πολλές γλώσσες κ.λπ.
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USER GUIDE

Τα πιο hot travel apps!
Τα smartphones είναι σχεδιασμένα για να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη,
βοηθώντας μας στον προγραμματισμό ακόμη και του ταξιδιού μας. Πατήστε
λοιπόν το «on» στον διακόπτη των δεδομένων στο κινητό και γνωρίστε
τις καλύτερες εφαρμογές που θα χρειαστείτε πριν ή κατά τη διάρκεια των
διακοπών σας!

Android
iOS
Blackberry
Windows Phone
Symbian

BlackBerry Travel

Bucharest

€Δωρεάν

$2,99

Επαγγελματίας δεν σημαίνει μόνο εργασία και... συνέδρια, αλλά και διακοπές,
ενίοτε. Πακετάρετε λοιπόν τα αγαπημένα σας ρούχα, κλείστε εισιτήρια για
τον πιο αξιόλογο προορισμό και αφήστε
τα υπόλοιπα στο BlackBerry Travel. Οργανώστε τα ταξίδια σας, καθορίστε τις
διαδρομές και τις στάσεις μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας, αναζητήστε
τις πιο οικονομικές πτήσεις μέσα από τη
συσκευή σας και ενημερωθείτε άμεσα
για τις συνθήκες που επικρατούν στον
ονειρεμένο προορισμό σας!

Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη και σίγουρα πρόκειται για
μια ιδιαίτερα γραφική πόλη, με ιστορία και
ενδιαφέρουσα κουλτούρα. Γιατί να μην τη
γνωρίσετε από κοντά; Ο επίσημος οδηγός για
το Βουκουρέστι σας μεταφέρει στην καρδιά της Ρουμανίας, γραμμένος από ντόπιους
ιστορικούς και ειδήμονες, που προσφέρουν
τις γνώσεις τους για να έχετε την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία της πόλης. Επισκεφτείτε
μουσεία, υπαίθριες αγορές, τα καλύτερα εστιατόρια και τουριστικά αξιοθέατα, έχοντας
τον καλύτερο «οδηγό» στο χέρι σας!

Cruise Trip Planner

TripAdvisor

$0,79

€Δωρεάν

Τι και αν βρισκόμαστε
στην καρδιά του χειμώνα, κανένας δεν θα έλεγε
όχι σε μία καλοκαιρινή
κρουαζιέρα μετά από 23 μήνες στη Μεσόγειο,
ειδικά αν αυτή είναι άρτια οργανωμένη! Για να
το καταφέρετε, προτιμήστε την εφαρμογή Cruise Trip Planner για να
καθορίσετε τον προορισμό αλλά και όλες τις σχετικές υποχρεώσεις
που πρέπει να φέρετε εις πέρας, μέχρι την αναχώρησή σας. Δημιουργήστε λίστες to-do, οργανώστε τα δρομολόγια των πλοίων που σας
ενδιαφέρουν και μεταφέρετε άμεσα τις σημαντικότερες ημερομηνίες
στο Ημερολόγιο του Android κινητού σας!

Αναζητήστε τα πιο οικονομικά ξενοδοχεία
στον κόσμο, γνωρίστε τα πιο γκουρμέ
εστιατόρια στις διακοπές σας και κλείστε
αεροπορικά εισιτήρια σε τιμές ευκαιρίας,
μέσα από το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας TripAdvisor. Εντοπίστε τους πιο
hot προορισμούς στον κόσμο, μάθετε
τις εντυπώσεις όσων τους έχουν ήδη
επισκεφτεί, γνωρίστε τις εμπειρίες τους
και γράψτε και εσείς τα δικά σας reviews
για εστιατόρια, υπηρεσίες κ.λπ. στο εξωτερικό! Η εφαρμογή αποθηκεύει τις πιο
σημαντικές αναζητήσεις σας (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία) για μελλοντική χρήση.
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Hotels Near Me

London Transport

€Δωρεάν

$0,99

Αν τα ταξίδια στην Αράχωβα ή το
Bansko (λέμε τώρα) αυτό το χειμώνα
αποτελούν... μονόδρομο, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Hotels Near Me και
ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα
ξενοδοχεία που είναι ελεύθερα γύρω
στην περιοχή που βρίσκεστε! Έγινε η
κράτηση στο ξενοδοχείο της επιλογής
σας; Τι παροχές έχει κάθε δωμάτιο; υπάρχει καλύτερο στην περιοχή; Για όλα
τα παραπάνω απαντά η εφαρμογή και
μάλιστα επιτυχημένα...

Λονδίνο; Γιατί όχι; Κρύο, βροχή, αλλά και
χιλιάδες pubs σας περιμένουν για να περάσετε κλασσικές Βρετανικές διακοπές, μέχρι
τελικής πτώσεως! Ανοίξτε λοιπόν την εφαρμογή και γνωρίστε τις διαδρομές του
μετρό (Tube) του Λονδίνου, ενημερωθείτε
για όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων
που σταθμεύουν κοντά κ.ά. Η εφαρμογή
είναι ενημερωμένη με όλες τις αλλαγές στις
διαδρομές, ειδοποιεί το χρήστη για τα σημεία που θα βρείτε ταξί και λεωφορεία, σε
συνδυασμό πάντα με τη θέση στην οποία
βρίσκεστε κάθε στιγμή.

My Vacation

National Park Maps HD

€3,99

€3,99

Ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσετε
ζωντανές τις αναμνήσεις από τις φετινές σας διακοπές, ακούει στο όνομα:
«My Vacation». Κρατήστε ιστορικό
από τα ταξίδια σας, φωτογραφίες,
σημειώσεις (γραπτές και φωνητικές),
δημιουργήστε τα δικά σας album
στο κινητό και όταν επιστρέψετε, απολαύστε όλες τις περιπέτειές σας
από την οθόνη του iPhone. Μπορείτε
επίσης να μεταφέρετε τα δεδομένα
στον Η/υ για να τα απολαύσετε και
στην τηλεόρασή σας, ή να στείλετε
καρτ ποστάλ απευθείας από το κινητό
σας σε αγαπημένα σας πρόσωπα.

Αν είναι να πάτε κάπου μακριά φέτος,
προτιμήστε τις ΗΠΑ. Με τη βοήθεια
της συγκεκριμένης εφαρμογής από το
National Geographic μπορείτε να επισκεφτείτε 15 από τα πιο γνωστά εθνικά πάρκα των ΗΠΑ και να απολαύσετε
εντυπωσιακές φωτογραφίες από αυτά,
λίγο πριν φτάσετε εκεί. Ο χρήστης μπορεί
επίσης να καθορίσει τις διαδρομές και τα
ταξίδια του από τον έναν προορισμό στον
επόμενο, ενώ μπορεί να αποθηκεύσει τα
πιο αξιόλογα σημεία του ταξιδιού του.

Ship Tracking

Travel Guide Greece

€(1,99
Περιμένετε υπομονετικά στο λιμάνι και το
ιπτάμενο «δελφίνι» έχει καθυστέρηση; Οι
λιμενικοί δεν σας ενημερώνουν για την
ώρα άφιξης του πλοίου σας; Δώστε τους
την απάντηση, ελέγχοντας τη θέση, την
ταχύτητα και την κατεύθυνση κάθε πλοίου
στη χώρα μας, αναζητώντας το απλά με το
όνομά του. Το Ship Tracking είναι ελληνική
εφαρμογή, χρειάζεται κάποια σύνδεση δεδομένων για να λειτουργήσει, ενώ εντυπωσιάζει με την ακρίβειά της.

€2,99
Το καλοκαίρι του 2016 μόνο ένας προορισμός
υπάρχει και λέγεται Ελλάδα. Η εφαρμογή απευθύνεται τόσο σε ξένους επισκέπτες όσο και σε
Έλληνες και αναλαμβάνει να τους ξεναγήσει σε
κάθε hot προορισμό της χώρας μας. Η εφαρμογή διατίθεται για κάθε περιοχή της Ελλάδος
ξεχωριστά, έτσι ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει
την εφαρμογή για τον καλοκαιρινό (και όχι μονο)
προορισμό του. Με τη βοήθειά της θα βρει δεκάδες ενδιαφέροντα σημεία, περιοχές με τουριστικό
ενδιαφέρον, εστιατόρια, αξιοθέατα κ.ά.
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EXIT

Που… «κοιτάτε» το smartphone
πριν το αγοράσετε;

Τα κριτήρια επιλογής smartphone, όταν έρθει η ώρα της αγοράς νέας συσκευής, δεν είναι κοινά για όλους
μας. Άλλοι δίνουν σημασία στην οθόνη, άλλοι στην κάμερα, άλλοι στη μπαταρία. Μερικοί συνεχίζουν να
ψάχνουν την «τέλεια» συσκευή, αυτή που τα κάνει όλα και δεν υπολείπεται σε κανένα τομέα, ακόμα κι αν
η τιμή της αγγίζει τετραψήφια νούμερα. Καθώς οι περισσότεροι, όμως, αρκούνται σε smartphones των 200300 ευρώ, πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Εσείς, με ποια κριτήρια επιλέγετε;

Σίγουρα, μια συσκευή του «χιλιάρικου»
μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα με απόλυτες επιδόσεις και αξοπιστία, αλλά επειδή το
budget μας, συνήθως, κινείται χαμηλότερα,
πρέπει να έχουμε προτεραιότητες. Για μένα,
η αυτονομία είναι πολύ σημαντική, αν και τα
fast-charging powerbanks που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια έχουν λύσει το πρόβλημα. Επιπλέον, θέλω οπωσδήποτε καλή
ασύρματη συνδεσιμότητα, αλλά και μια κάμερα με πολλές δυνατότητες και high-end αισθητήρες στο πίσω μέρος. Τέλος, στα «απαραίτητα» είναι πάντα μια μεγάλη οθόνη με υψηλή ποιότητα απεικόνισης και δύο ισχυρά
stereo ηχεία. Μάλλον θα λέγαμε πως είμαι
“multimedia” τύπος…

Δημήτρης Σκιάννης
Σίγουρα, το σημαντικότερο κριτήριο στην
αγορά κάποιου smartphone από τον καθένα μας είναι το διαθέσιμο budget. Άλλο
να μπορούμε να δώσουμε 1000 ευρώ
και άλλο 300 και σίγουρα ανάλογα με το
πόσα μπορούμε να ξοδέψουμε κάνουμε (ή
όχι) τους αντίστοιχους συμβιβασμούς. Σε
κάθε περίπτωση πάντως, προσωπικά, δεν
κάνω τα τελευταία χρόνια ποτέ συμβιβασμούς στον τομέα της κάμερας, καθώς το

smartphone είναι πλέον η βασική μου φωτογραφική μηχανή, ενώ δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα και στο κομμάτι της απόδοσης, καθώς, ακόμη κι αν προτιμήσω μία mid-range
συσκευή, θα ήθελα να έχει τα specs εκείνα
ώστε να «αντέχει» όλα εκείνα που θέλω να
κάνω απροβλημάτιστα και χωρίς κολλήματα.
Χριστίνα Κιτσάτη
Για εμένα δύο είναι οι τομείς που φροντίζω
στο να δίνω μεγαλύτερη προσοχή, πριν να
καταλήξω στην αγορά Smartphone. Πρώτο
και κύριο είναι η απόδοση, όπου εκεί γνωρίζω ότι όσο μεγαλύτερη RAM και όσο καλύτερο είναι το SoC που «φοράει» η συσκευή, τόσο πιο πολύ θα έχω το κεφάλι
μου ήσυχο, καθώς δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσω ενοχλητικές περιπτώσεις lag και
slow-downs. Το δεύτερο στοιχείο που κοιτάζω είναι η κάμερα, καθώς πλέον όλοι θέλουμε ένα smartphone που να μπορεί να
τραβήξει απίθανες φωτογραφίες, οι οποίες
να διακρίνονται για την εξαιρετική λεπτομέρεια τους, αλλά και ποιοτικά videos. Οπότε η δική μου ψήφος πάει στον τομέα του
performance και της κάμερας.

Πέτρος Κυπραίος
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Όσα χαρακτηριστικά υπάρχουν για τα κινητά σήμερα, άλλες τόσες απαντήσεις δίνονται στην επιλογή κριτηρίων. Προσωπικά ξεκινάω την έρευνα αγοράς από τις
ναυαρχίδες κάθε κατασκευαστή, για λόγους «βιωσιμότητας». Όσο πιο ισχυρό είναι το hardware, τόσο περισσότερο χρόνο
θα αντέξει στις απαιτήσεις των νέων εκδόσεων OS. Επίσης έχουν πιο ανθεκτικά υλικά κατασκευής (μέταλλο & γυαλί VS πλαστικό). Δεύτερον, πηγαίνω στο μέγεθος της
οθόνης. Είναι σημαντική η εργονομία, δηλαδή το σωστό ratio μεταξύ διαστάσεων
συσκευής και χεριού. Τα smartphones έχουν ουσιαστικά εκτοπίσει τις αυτόνομες
μηχανές, τουλάχιστον της consumer κατηγορίας, έτσι η ποιότητα των οπτικών βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα κριτηρίων
μου. Ένα όχι ακριβώς δημοφιλές χαρακτηριστικό, αλλά σημαντικό για εμένα, είναι το
UI. Κάθε κατασκευαστής ενσωματώνει στα
smartphones του ένα proprietary περιβάλλον για τις κεντρικές οθόνες, συνοδευόμενο από εφαρμογές που αντικαθιστούν τις
default του Android. Με όλο αυτό το οικοσύστημα δουλεύω όλη μέρα, και έτσι επιλέγω κάτι που να με βολεύει.

Δημήτρης Θωμαδάκης

4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤHE INNOVATION ENABLER!
6THE•LANDMARK
1 1 •NICOSIA2 0HOTEL1 9

Το 4ο Συνέδριο Security Project Cyprus θα αναδείξει την ασφάλεια ως τον
νέο παράγοντα καινοτομίας για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά
και ευρύτερα για την κοινωνία, εστιάζοντας στα νέα μοντέλα προστασίας,
τις στρατηγικές και τις σύγχρονες τεχνολογίες που αναπτύσσονται για την
αντιμετώπιση των σημερινών απειλών.

ΟΡΓΆΝΩΣΗ

smart press | τ. 210 5230000 | f. 210 5241900 | www.info-com.gr
smartcom | τ. +357 22765039 | f. +357 22765062 | www.infocomcy.com

facebook.com/SecManagerGr

Καινούργιο LG K40

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

09.2019

IFA 2019: Όλα όσα είδαμε στην μεγάλη διεθνή έκθεση τεχνολογίας

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019 | ΤΕΥΧΟΣ 122 (253) | TIMH: €5.30

Συνέντευξη

Πέτρος Οικονομίδης
Πρόεδρος & Εκτελεστικός Διευθυντής CloudLayer8
«Η πληροφορική αποτελεί στις μέρες μας τον
βασικό λίθο κάθε διαδικασίας σε μία επιχείρηση»
νέες
παρουσιάσεις

ARRIVAL: 4Galaxy A80 4LG G8S ThinQ 4Xiaomi Mi CC9 & CC9e
REVIEW: 4Lenovo Yoga C930
PROFILE: 4Η Black View και επίσημα στην Κύπρο
AI:

4IFA 2019: Η LG έδειξε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει
τους ανθρώπους να αισθάνονται παντού σαν στο σπίτι τους

MOBILE:

4MWC ΣΑΓΚΑΗ 2019: Η HUAWEI βοηθά τους παρόχους να
καινοτομήσουν στην εποχή του 5G

