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Αγαπητοί αναγνώστες, 

Κινούμενοι προς τις αρχές μιας νέας δεκαετίας, βιώνουμε τις ραγδαίες
αλλαγές σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Στον χώρο των
επιχειρήσεων, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιβάλει πλέον την άμεση
υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών με σκοπό την επιτάχυνση στον ψη-
φιακό μετασχηματισμό. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν
αλληλένδετους παράγοντες, με την τεχνολογία και την εξέλιξη. Η δημι-
ουργικότητα, είναι καθοριστική για την πρόοδο ως γέννηση ιδεών που

οδηγούν στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Η καινο-
τομία, αποτελεί βασική λειτουργία της επιχειρηματι-
κότητας και καθίσταται το μέσο με το οποίο μια
επιχείρηση δημιουργεί νέες συνθήκες, με στόχο να
αυξήσει τις δυνατότητές της και να βελτιώσει την
απόδοσή της.

Η Space Hellas βρίσκεται όπως πολλές εταιρείες σή-
μερα σε μια διαρκή εξέλιξη, έχοντας θέσει τη δημι-
ουργικότητα και την καινοτομία ως βασικούς
πυλώνες στις δομές της. Με την ταχύτητα που επι-
τάσσει η νέα ψηφιακή εποχή, εξελισσόμαστε συνε -
χώς, ως ένας σύγχρονος οργανισμός, αλλάζουμε τον
τρόπο που λειτουργούμε, επανασχεδιάζουμε τις δια-
δικασίες μας και ανακαλύπτουμε νέους τρόπους επί-
λυσης προβλημάτων για εμάς και τους πελάτες μας. 

Το αποτέλεσμα αυτής της συνολικής προσπάθειας και της σκληρής δου-
λειάς είναι να βρισκόμαστε σε αναπτυξιακή πορεία, αναλαμβάνοντας και
ολοκληρώνοντας με επιτυχία νέα σημαντικά έργα βασισμένα σε τεχνο-
λογίες αιχμής, καθώς επίσης επεκτείνοντας και διευρύνοντας τις δρα-
στηριότητές μας στο εξωτερικό. 
Έχοντας θέσει ως στόχο να παραμείνουμε πρωτοπόροι σε έναν χώρο με
ισχυρό ανταγωνισμό, σχεδιάζουμε νέες λύσεις πέρα από πάγιες πρακτι-
κές, ακολουθούμε τις προκλήσεις, επενδύουμε διαρκώς σε καινοτόμες
τεχνολογίες και στο ανθρώπινο δυναμικό μας και το βασικότερο όλων,
λειτουργούμε με σεβασμό στον πελάτη. Μελετούμε τις προσδοκίες και τις
ανάγκες του και προσπαθούμε να καλύπτουμε τις υψηλές απαιτήσεις
του, δημιουργώντας ισχυρότερους δεσμούς με τους πελάτες μας, αλλά
και με την αγορά.

Βρισκόμαστε λοιπόν δυναμικά στο παρόν και ετοιμάζουμε το ίδιο δυνα-
μικά και με αισιοδοξία το μέλλον, γνωρίζοντας πως θα παραμείνουμε
πρωτοπόροι και στην επόμενη δεκαετία. Αυτό το επιτυγχάνουμε με το
συνδυασμό της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, του ηθικού προτε-
ρήματος, του σεβασμού στους ανθρώπους μας και τις νέες απαιτήσεις
της παγκόσμιας αγοράς σε εξωστρέφεια και ευελιξία.  
Πιστεύουμε ότι κερδισμένοι από όλη αυτή την προσπάθεια είναι πρώτα
οι πελάτες μας, οι άνθρωποί μας, αλλά και η χώρα μας.

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση.

Γ ρ ά φ ε ι
ο  Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  
Κ Α Ρ Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  
Chief Innovation Officer,
Space Hellas
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Αύξηση πωλήσεων και κερδ
Space Hellas το Α' εξάμ

Mε αύξηση ύψους 7,56% ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών της Space Hellas ανήλθε σε € 29,7 εκ. για το 
Α' εξάμηνο του 2019, έναντι € 27,6 εκ. το αντίστοιχο
διάστημα του 2018. 

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 8,0 εκ. το Α' εξάμηνο
του 2019 έναντι € 8,2 εκ. το 2018, ενώ το EBITDA 
κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2018 και έκλεισε 
σε € 3,2 εκ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν και
ανήλθαν σε € 1.261 χιλ. το Α' εξάμηνο του 2019
έναντι € 1.141 χιλ. το 2018. Τέλος, τα κέρδη μετά
φόρων για τη Space Hellas, παρουσίασαν αύξηση
22,7% και ανήλθαν σε € 783 χιλ. έναντι € 638 χιλ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

συνέχιση του υψηλού τζίρου του ομίλου και
το Α' εξάμηνο του 2019 και ιδιαίτερα στο δεύτερο
τρίμηνο, επηρέασε τις ταμειακές ροές από λει-

τουργικές δραστηριότητες σε € -6.329 χιλ. σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2018 που ήταν € -3.860 χιλ. 
Οι χρηματοδοτικές ανάγκες τόσο για τη λειτουργία,
όσο και για τις επενδυτικές δραστηριότητες του ομί-
λου, καλύφθηκαν από την αύξηση του δανεισμού
(χρηματοδοτικές ροές € 3.016 χιλ.) και από τα ταμει-
ακά διαθέσιμα. 
Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την
κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συ-
νεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνε-
ται τόσο από την αύξηση της κερδοφορίας, όσο και
από την πρόσβαση σε, κατά κύρια βάση, μακροπρό-
θεσμα κεφάλαια.

N E W S
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ρδών για τη
άμηνο 2019

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης
Μερτζάνης αναφερόμενος στην πορεία του Ομίλου, δή-
λωσε: «Το 2ο εξάμηνο του 2019 αναμένουμε αύξηση του
κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2018, η οποία θα οδη-
γήσει σε νέο ιστορικό υψηλό έτους. Η υπογραφή ση-
μαντικών συμβάσεων εντός του 2019 και η έναρξη
υλοποίησης μεγάλων έργων τόσο του δημόσιου, όσο και
του ιδιωτικού τομέα, δημιουργεί αυξημένες προοπτικές
εσόδων και για τα επόμενα έτη. Για το λόγο αυτό η εται-
ρία εντός του 2019, συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπινο
δυναμικό και σε τεχνογνωσία με στόχο την άρτια ολο-
κλήρωση αυτών των έργων, αλλά και για να μπορεί να
ανταποκρίνεται άμεσα στις τεχνολογικές ανάγκες μεγά-
λων επιχειρήσεων και οργανισμών, σε συνεργασία με
όλους τους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους που
ηγούνται στο χώρο του ICT.»

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών
έκλεισε στα € 28,5 εκ. το Α' εξάμηνο του 2019,
έναντι € 25,9 εκ. το 2018, ενώ τα κέρδη προ
φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτε-
λεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν
σε € 2,7 εκ. έναντι € 2,4 εκ. την ίδια περίοδο του
2018. 
Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για
το Α' εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε € 1,15 εκ.
έναντι € 1,2 εκ. το 2018, και τα αντίστοιχα αποτε-
λέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 802 χιλ.
έναντι € 855 χιλ.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
1944 - 2018

νας σημαντικός κύκλος έκλεισε για τη Space Hellas με τη μεγάλη απώλεια του Ιδρυτή
και Επίτιμου Προέδρου της, Δημήτρη Μανωλόπουλου. Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος
έφυγε από τη ζωή στις 3/11/2018 σε ηλικία 74 ετών, έχοντας διαγράψει μια εξαιρε-
τικά επιτυχημένη πορεία και αφήνοντας πίσω του ένα πολύ σημαντικό έργο τόσο ως
δυναμικός επιχειρηματίας, όσο και ως εξαίρετος άνθρωπος. 

Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος σπούδασε στο 2ο Γυμνάσιο Αρρένων και εισήχθη στην Ανώτατη Εμπο-
ρική. Υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός του Πεζικού στην Κύπρο, την περίοδο 1964-66 και στη
συνέχεια εισήχθη στην Ανώτατη Σχολή Ηλεκτρονικών. Ξεκίνησε την καριέρα του ως Ηλεκτρονικός
Μηχανικός το 1970. Αρχικά εργάστηκε για δύο χρόνια ως Υπεύθυνος Αυτοματισμών και Οργάνων
στην εταιρεία «ΤΙΤΑΝ». Το 1975 προσελήφθη ως μηχανικός πωλήσεων στον τομέα των τηλεπικοινω -
νιών σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που ήταν παράρτημα της SITE ELECTRONICS, την Ελληνική
Ραδιοναυτική. Μέσα στα επόμενα χρόνια ανέλαβε διευθυντής στο «Τμήμα εφαρμογών ξηράς» για
δέκα συναπτά έτη και απέκτησε πολύτιμη εμπειρία. Το 1985 μετά από μια μεγάλη παγκόσμια κρίση
της ναυτιλίας η Ραδιοναυτική εταιρεία, έκλεισε. 

Το 1985, σηματοδοτεί το μεγαλύτερο σταθμό της επαγγελματικής πορείας του Δημήτρη Μανωλόπου-
λου με την απόφαση της ίδρυσης της Space Hellas, μια απόφαση που άλλαξε τα δεδομένα της ζωής
του, αλλά και το χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην Ελλάδα. 
Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος ίδρυσε τη Space Hellas σε ηλικία 41 ετών. Ήταν ο άνθρωπος που ορα-
ματίστηκε την εταιρεία και της έδωσε υπόσταση, την πήρε από το χέρι και την οδήγησε βήμα προς
βήμα, ώστε μετά από 34 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης να την αναδείξει κυρίαρχη εταιρεία του χώρου. 

Την εποχή εκείνη η Space Hellas εισάγει την τεχνολογία on-line στα κεντρικά πληροφοριακά συ-
στήματα που είχαν κάνει την εμφάνισή τους στη χώρα και φέρνει, άλλη διάσταση στην επικοινωνία
των Η/Υ μέσω των modems. Με μια δυναμική ομάδα με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγ-
γελματισμό και με τη στρατηγική συνεργασία της Motorola/Codex δημιουργούμε μια νέα τεχνολο-
γική εποχή, αλλάζοντας τη διάσταση των υφιστάμενων δικτύων, ιδιαίτερα για τον χώρο των
τραπεζών, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του κλάδου. Ο Δημήτρης Μανωλό-
πουλος άνηκε στην ομάδα των επιχειρηματιών και επιστημόνων που πίστεψαν στις νέες τεχνολο-
γίες, επένδυσαν χρόνο και χρήμα και με πολύ μεράκι και επαγγελματισμό, κατάφεραν να πείσουν
τόσο τον ιδιωτικό, όσο και το δημόσιο τομέα, ότι η μόνη οδός προς την ανάπτυξη και την ανταγωνι-
στικότητα, θα ήταν η υιοθέτηση και εφαρμογή της υψηλής τεχνολογίας στη διαδικασία παραγωγής
και προσφοράς των προϊόντων και υπηρεσιών στη χώρα μας. 

Η πίστη, η αγάπη, η πολλή δουλειά και το πάθος του Δημήτρη Μανωλόπουλου να φτάσει αυτό που είχε
ονειρευτεί, είναι ό,τι καθόρισε την επιτυχία για τη συνέχεια. Μια επιτυχία στην οποία όπως έλεγε και
ο ίδιος: “Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε από την αρχή, το μόνο που κάναμε ήταν να τη στηρίζουμε με
πάρα πολύ δουλειά, επιμονή και τόλμη”.
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Ο Ιδρυτής της Space Hellas έμεινε στην ιστορία της ως ένας χαρισματικός ηγέτης, που διοίκησε με
πυγμή και αγάπη. Ένας εξαιρετικός συνδυασμός με την αγάπη και τον ανθρωπισμό να κυριαρχεί στα
ηγετικά και διοικητικά χαρίσματα που τον διέκριναν.  Μεταξύ αυτών, ήταν η απλότητα και η σαφήνεια
στο όραμα, η ικανότητα να χτίζει και να διατηρεί συνεκτική την ομάδα, η διορατικότητα στις ευκαιρίες
και τους κινδύνους, η στοχοπροσήλωση, η συνέπεια και ευλαβική τήρηση των υποσχέσεων, όπως
και η εμπιστοσύνη ως συνδετικός ιστός για την ομάδα του, αλλά και η εργατικότητα καθώς ο ίδιος έδινε
πάντα το παράδειγμα. 
Ο δυναμικός χαρακτήρας του Δημήτρη Μανωλόπουλου κέρδιζε πάντα την αγάπη, το σεβασμό και
την εκτίμηση των ανθρώπων του, αλλά και των συνεργατών του, καθώς στις σχέσεις του ήταν πάντα
ευθύς, ειλικρινής, γενναιόδωρος και δίκαιος, εκτιμούσε τη φιλία και ήταν πάντα σεμνός, είχε ευγέ-
νεια, απλότητα και αρχοντική προσέγγιση των πραγμάτων. 

Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος ήταν ένας άξιος και πολύ ικανός επιχειρηματίας που είχε το δικό του ιδι-
αίτερο ύφος διοίκησης με βάση συγκεκριμένες αξίες, που τον έκαναν πολύ αγαπητό. Έδινε μεγάλη
ελευθερία στα στελέχη του, ενθάρρυνε πρωτοβουλίες και ελευθερία ελιγμών, απαιτούσε διαφάνεια
και ανοιχτή ενημέρωση όλων, τηρούσε τις υποσχέσεις του και ο λόγος του ήταν συμβόλαιο. Πίστευε
στους ανθρώπους και τους αγαπούσε πραγματικά, ήθελε να τους βοηθά με κάθε τρόπο, να εκπαι-
δεύονται, να βελτιώνονται, πίστευε πως ο καθένας έχει πολλά θετικά να συνεισφέρει, αρκεί να του δι-
νόταν η ευκαιρία για να το κάνει. 
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Ο Ιδρυτής της Space Hellas δίδαξε ήθος και υγιή επιχειρηματικότητα. Δημιούργησε μια επιτυχημένη
εταιρία την οποία κράτησε σε συνεχή ανάπτυξη για πολλές δεκαετίες. Με ρεαλιστικό όραμα, οργα-
νωτική ικανότητα, καλή διαχείριση, σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή. Ο ίδιος έλεγε πως ξεκι-
νήσαμε με «περίσσια δύναμη και φλόγα, τόση, που ήταν αδύνατον να μην πετύχουμε.» 

Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσει κανείς μια επιτυχημένη εταιρεία. Πολύ περισσότερο, να την κρα-
τήσει σε συνεχή ανάπτυξη για πολλές δεκαετίες. Χρειάζεται πρωτίστως ηγετική ικανότητα, να μπορείς
να εμπνεύσεις τους συνεργάτες σου, να χτίσεις ομάδα, να έχεις τη φλόγα να τους συνεπάρεις και να
τους κρατήσεις πιστούς συνοδοιπόρους στη μακρόχρονη πορεία προς το τελικό όραμα. Για το Δημή-
τρη Μανωλόπουλο εταιρεία σήμαινε συλλογική προσπάθεια προς ένα συμφωνημένο στόχο, σήμαινε
ομάδα και κυρίως πως θα εμπλακούν όλοι ανεξαιρέτως, όλοι μαζί προς το ποθητό όραμα. 
Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Δημήτρη Μανωλόπουλου, ο οποίος ξεκίνησε πολύ προσεκτικά
τη Space Hellas στα πρώτα της βήματα για να βγάλει στην πορεία στέρεες ρίζες στο ελληνικό επιχειρείν.

Η Space Hellas σήμερα, είναι μια ελληνική εταιρεία με ένα ευρύτατο φάσμα συστημάτων και εφαρμο-
γών στους τομείς  των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής και της Ασφάλειας για σύνθετα έργα και
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς παρόχους της χώρας. 

Η Space Ηellas μεγάλωσε με την κουλτούρα που της εμφύσησε ο ιδρυτής της και έχει φτάσει να έχει
σήμερα 370 άτομα προσωπικό, το καλύτερο δίκτυο επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη χώρα,
θυγατρικές στο εξωτερικό, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Ιορδανία και δραστηριό-
τητες στη Γερμανία και την Ολλανδία.

Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος φρόντισε έγκαιρα να διασφαλίσει και να εποπτεύσει προσωπικά την ομαλή
αλλαγή διοίκησης προς την νεότερη γενιά και την επέκταση της εταιρίας στις αγορές του εξωτερικού.
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Ο ίδιος είχε πει χαρακτηριστικά: «Στους νεότερους που δεν έζησαν τα χρόνια της αγωνίας, της φουρτού-
νας και τις δυσκολίες, θεωρώ ότι αφήνουμε ένα καράβι δυνατό που άντεξε και θα αντέξει στις φουρτού-
νες που θα έρθουν. Η μετάβαση εξουσίας και αγωνιών στη νεότερη γενιά έχει γίνει, η σκυτάλη βρίσκεται
πλέον στα χέρια της και εμείς βρισκόμαστε συμπαραστάτες στη νέα πορεία της εταιρείας για να προσφέ-
ρουμε την εμπειρία μας». 

«Σήμερα, βλέπω ότι η νέα γενιά της Space Hellas συνεχίζει για να πραγματοποιήσει το όνειρό της με
το ίδιο πάθος και ακόμα μεγαλύτερη αγάπη. Μπορεί η εταιρεία να έχει περάσει σε νέους ρυθμούς ανά-
πτυξης, να ακολουθεί τις παγκόσμιες εξελίξεις και να πρωτοπορεί στο χώρο της τεχνολογίας, όμως η
φλόγα παραμένει ίδια και οι άνθρωποί της συνεχίζουν με την ίδια αφοσίωση και τις ίδιες σταθερές αξίες
να αγκαλιάζουν το όραμά της, θέτοντας ακόμα υψηλότερους στόχους.»

Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος ήταν ιδιαίτερα αφοσιωμένος στην οικογένεια του, το μεγάλο του στήριγμα ήταν
η σύντροφος της ζωής του Τζένη με την οποία απέκτησε τους γιούς του Σπύρο και Γιάννη.  
Ο απολογισμός της ζωής του Δημήτρη Μανωλόπουλου είναι μεγάλος σε προσφορά στον άνθρωπο, στην κοι-
νωνία, σε έργο. Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος έφυγε αιφνιδίως αφήνοντας μια μεγάλη παρακαταθήκη σε
όλους όσους ήταν δίπλα του, σε εκείνους που μοιράστηκαν στιγμές αγωνίας και χαράς μαζί του, σε όσους
συνεργάστηκαν αλλά και σε όσους απλά τον γνώρισαν, όλοι έχουν να θυμούνται με αγάπη, ευγνωμοσύνη,
χαμόγελο, ο καθένας από τη μεριά του το δικό του Δημήτρη που ήταν πάντα απλός και αληθινός. 

Η Space Hellas με ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρέτησε το δικό της άνθρωπο, τον Δημήτρη Μανωλόπουλο,
ο οποίος έμεινε για πάντα στις καρδιές όλων μας ως ένας άξιος ηγέτης, οραματιστής, πρωτοπόρος, καθο-
δηγητής, εργατικός, ευθύς, ακέραιος και ακριβοδίκαιος, ένας χαρισματικός άνθρωπος που υπηρετούσε
πάντα τις αξίες του.

Ως ελάχιστη απόδοση τιμής στη μνήμη του ιδρυτή της Space Hellas έρχεται η απόφαση του ΔΣ της εται-
ρείας για τη θέσπιση της τιμητικής μεταπτυχιακής υποτροφίας «Δημήτρης Μανωλόπουλος», σε τομείς που
επιδίδεται η εταιρία. Μια απόφαση που συνάδει με την αγάπη του Δημήτρη Μανωλόπουλου στους νέους
επιστήμονες, αλλά και στις νέες τεχνολογίες πάνω στις οποίες δούλεψε σκληρά αφιερώνοντας στο σκοπό
αυτό τη ζωή του.
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N E W S

ι υποτροφίες θα απονέμονται σε αποφοίτους δημόσιων
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας, ή αν-
τίστοιχα ισότιμων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ μάτων

του εξωτερικού, οι οποίοι θα εγγραφούν σε συγκεκριμένα
μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών Παν επι στημίων
(Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – ΑΕΙ) στην περιοχή των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά
προτίμηση σε τομείς σχετικούς με τηλεπικοινωνίες, δίκτυα,
ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (IT Security),
κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και τεχνητή νοημοσύνη
(AI).

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους
και τις προϋποθέσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.space.gr/scholarships, όπου μπορούν και να υποβάλουν
και την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Η θέσπιση της τιμητικής μεταπτυχιακής υποτροφίας «Δημή-
τρης Μανωλόπουλος», σε τομείς που επιδίδεται η εταιρία, ήταν
μια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που
συνάδει με τη μεγάλη αγάπη του Δημήτρη Μανωλόπουλου
στους νέους επιστήμονες, αλλά και στις νέες τεχνολογίες πάνω
στις οποίες δούλεψε σκληρά αφιερώνοντας στο σκοπό αυτό τη
ζωή του.

Ο
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Η Space Hellas θέσπισε τις Τιμητικές Υποτροφίες «Δη-
μήτρης Μανωλόπουλος» για να τιμήσει τη μνήμη του ορα-
ματιστή και ιδρυτή της, Δημήτρη Μανωλόπουλου και
παράλληλα να δώσει την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες
να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους στον χώρο της
τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό δηλώνει και εμπράκτως
τη στήριξή της, στις νέες και στους νέους που επιθυμούν
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο
και να εξελιχθούν μέσω της έρευνας και της καινοτομίας,
με έμφαση στην ασφάλεια των συστημάτων πληροφορι-
κής, την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη.
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“Cisco Architectural Excellence Partner of the Year:
Service Provider Architectures” South Europe 
και πολλαπλές ακόμα διακρίσεις για τη Space Hellas 

Η Space Hellas έλαβε την τιμητική διά-
κριση, “Cisco Architectural Excellence
Partner of the Year: Service Provider
Architectures”, για τη γεωγραφική πε-
ριοχή της Νότιας Ευρώπης. Το βραβείο
απένειμε ο κ. Santiago Solanas, VP
South Europe and France της Cisco, 
στο Δρ. Ιωάννη Μερτζάνη CEO της
Space Hellas, κατά τη διάρκεια του 
Παγκόσμιου Cisco Partner Summit, 
που διεξήχθη 4-6 Νοεμβρίου 2019,
στο Λας Βέγκας. 

Space Hellas ήταν και φέτος ανάμεσα στους επιλεγμένους
παγκοσμίως συνεργάτες της Cisco τους οποίους τίμησε με
τα βραβεία της, για την υποδειγματική συνεργασία που

επιδεικνύουν και τα άριστα επιχειρησιακά αποτελέσματα που
επιτυγχάνουν. 
Το βραβείο “Cisco Architectural Excellence Partner of the Year:
Service Provider Architectures” αντιπροσωπεύει την αναγνώριση
της Cisco, για την επίτευξη των στόχων και την επιχειρησιακή
αριστεία της Space Hellas για λύσεις και υπηρεσίες Service
Provider Architectures. Η Space Hellas πέτυχε να αυξήσει
σημαντικά τα αποτελέσματά της, με αποτέλεσμα να διακριθεί
ανάμεσα στους συνεργάτες της Cisco για τη Νότια Ευρώπη και
να κατακτήσει την πρώτη θέση.
Πολλαπλές ήταν οι διακρίσεις της Space Hellas και στο πλαίσιο της
ετήσιας εκδήλωσης «Cisco Partner Awards» που διοργανώνει
κάθε χρόνο η Cisco Ελλάδας παρουσία των τεχνολογικών εται-
ρειών-συνεργατών της. Κατά τη διάρκεια, των «Cisco Partner
Awards» η Space Hellas τιμήθηκε με το βραβείο του «Partner of
the Year» και ακόμη τρεις σημαντικές διακρίσεις.
Μέσω της απονομής του ετήσιου βραβείου «Partner of the Year»,
η Cisco επιδιώκει την έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς του
καλύτερου συνεργάτη της, ο οποίος επιδεικνύει ένα
επιχειρηματικό modus operandi που λειτουργεί ως πρότυπο.
Εκτός της παραπάνω τιμητικής διάκρισης, στην Space Hellas,
Gold Partner της Cisco, απονεμήθηκαν και τα βραβεία «Enter-
prise Partner of the Year», «Architectural Excellence: Data
Center» και «Customer Experience Partner of the Year». Οι εν
λόγω βραβεύσεις, αποδεικνύουν έμπρακτα την αναγνώριση της
Cisco στις επιδόσεις της Space Hellas για την αύξηση των
πωλήσεων στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και την ανάπτυξη

συνεχώς νέων, πρωτοποριακών λύσεων και υπηρεσιών, βα -
σισμένων στην καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής.
Παράλληλα, επιβραβεύτηκε η στρατηγική επιλογή της Space
Hellas να είναι ανταγωνιστική στις πωλήσεις της διεθνώς, σε
συν δυασμό με την άρτια τεχνογνωσία και εξυπηρέτηση που
παρέχει το πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό της, για
περισσότερα από 30 χρόνια. Επιβραβεύτηκε, τέλος, η
επιχειρηματική της αριστεία και η πρότυπη λειτουργία της, η
οποία εστιάζει πρωτίστως στην ικανοποίηση των πελατών της.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, δήλωσε χαρακτη -
ριστικά: «Ευχαριστούμε τη Cisco για τη συνεχή εμπιστοσύνη
και την εξαίρετη μακροχρόνια συνεργασία, τα αποτελέσματα
της οποίας αντικατοπτρίζονται μέσα από τα βραβεία που έλαβε
η εταιρεία μας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που οι
προσπάθειές μας για την υλοποίηση διαφορετικών έργων
πελατών μας με τις πιο τεχνολογικά προηγμένες λύσεις της
Cisco, συνεχίζουν να αναγνωρίζονται. Στόχος μας είναι να
αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την
ουσιαστική συνεργασία μας προς όφελος των πελατών μας». 
Η Space Hellas είναι Cisco Gold Certified Partner και έχει
λάβει πολλαπλές διακρίσεις στη διάρκεια της μακροχρόνιας
συνεργασίας που διαγράφει με τη Cisco. Οι διακρίσεις αυτές
αποτελούν δέσμευση προς όφελος των πολυάριθμων
πελατών της. Η Space Hellas επιλέγει σε έναν ταχύτατα
μεταβαλλόμενο κόσμο, να επενδύει διαρκώς, ώστε να
αποτελεί την πρώτη επιλογή για τις επιχειρήσεις που
επιθυμούν να μετασχηματιστούν, να αναπτυχθούν και να
πετύχουν. 

H
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Η Space Hellas
«Channel 
Partner 
of the Year»
της Dell EMC

Τον τίτλο του «Channel Partner
of the Year», απέσπασε για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά η Space
Hellas, στα «Dell EMC Partner
Awards», την ετήσια εκδήλωση
που διοργανώνει η Dell EMC
προκειμένου να τιμήσει και να
αναγνωρίσει τις προσπάθειες
των συνεργατών της στην Ελ-
λάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

ρόκειται για την υψηλότερη δυνατή
διάκριση που μπορεί να λάβει συ-
νεργάτης της Dell EMC, με την οποία

η εταιρεία επίλεξε να επιβραβεύσει και
φέτος την Space Hellas, Platinum Partner
της Dell EMC, για την δέσμευσή της στην
παροχή καινοτόμων λύσεων και υπηρε -
σιών, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική
αριστεία και την πελατοκεντρική της προ-
σέγγιση.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε εντός του τρέχοντος
έτους στο Σαρόγλειο Μέγαρο, η κ. Μαρία
Οικονο μίδου, Country Manager της Dell

ΕΜC για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη
Μάλτα, δήλωσε χαρακτηριστικά για τη
βράβευση της Space Hellas: «Είμαστε ιδι-
αίτερα ικανοποιημένοι από την συνεργα-
σία μας με τη Space Hellas, που βασίζεται
στην αμοιβαία εκτίμηση, έχει θεμελιωθεί
και αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου και σκο-
πεύουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση σε
νέους τομείς. Είναι μια διάκριση που δεν
γίνεται τυχαία για δεύτερη χρονιά και απο-
τελεί μια πρόκληση ακόμα και για την ίδια
τη Space Hellas».
Σχολιάζοντας την βράβευση της εταιρείας, ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas,

Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, δήλωσε: «Είναι ση-
μαντικό να βλέπουμε την εξαίρετη μα κρο-
χρόνια συνεργασία μας με την Dell EMC να
εξελίσσεται συνεχώς. Η συγκε κριμένη διά-
κριση μας τιμά ιδιαίτερα και επιβραβεύει την
προσπάθεια να είμαστε πρωτοπόροι στο
χώρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Το βρα-
βείο αποτελεί δέσμευση για να συνεχίσουμε
να προσφέρουμε υπηρεσίες και λύσεις
υψηλών προδιαγραφών και καινοτομίας, σε
όλους τους πελάτες μας».

Π
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Αναβάθμιση
του ΙΤ Data Center

της WIND Hellas
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Space Hellas ένα έργο υποδομής, υψη-
λής πολυπλοκότητας, στο Data Center της WIND. Το έργο, διάρκειας υλοποίησης δύο
ετών, αφορούσε στην αντικατάσταση και συγχώνευση του κεντρικού δικτυακού εξο-
πλισμού, υπεύθυνου για τη διασύνδεση και δρομολόγηση της κίνησης όλων των εται-
ρικών συστημάτων, τόσο εντός του Data Center, όσο και με την υπόλοιπη εταιρεία και
τους επιμέρους ιστοτόπους, στο κτήριο της Τηλεπικοινωνιακής εταιρείας που στεγά-
ζεται επί της Λ. Αθηνών. 
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Η υψηλή πολυπλοκότητα του έργου έγ-
κειτο στο γεγονός πως έπρεπε αφενός να
μεταφερθούν περισσότερα από 900 συστή-
ματα σε νέα υποδομή, με νέα καλωδίωση,
αφετέρου να επαναπρογραμμα τιστούν όλοι
οι κανόνες δρομολόγησης του δικτύου, να
αναβαθμιστούν σε νέα δικτυακά πρωτό-
κολλα και να προσαρμοστούν αναλόγως οι
κανόνες των firewalls, χωρίς να επηρεα-
στούν οι παρεχό μενες υπηρεσίες.

Το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ της υφιστά-
μενης legacy τεχνολογίας που χρονολογεί-
ται προ 17ετίας και της μετάβασης σε μια
νέα, state of the art, όχι μόνο επέτεινε την
de facto πολυπλοκότητα του έργου, αλλά
ανέδειξε μια σειρά τεχνικών προκλήσεων
αναφορικά με την προσαρμογή των συστη-
μάτων και δικτυακών συσκευών, στη νέα
τεχνολογία.

Σε σχετικές ερωτήσεις αναφορικά
με την χρησιμότητα αλλά και την
πολυπλοκότητα του συγκεκριμέ-
νου έργου, ο υπεύθυνος υλοποί-
ησης εκ μέρους της WIND Hellas
κ. Δημοσθένης Νικολόπουλος, IS
Operation & Program Office Direc-
tor της εταιρείας, ανέφερε τα εξής:

- Για ποιους λόγους αποφασίσατε να προχωρήσετε
στην υλοποίηση του εν λόγω έργου;
«Στόχος μας ήταν να αποκτήσει το IT Data Center εκείνα
τα χαρακτηριστικά που σε συνδυασμό με το storage re-
placement θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επιτυχή
αντιμετώπιση όλων των επερχόμενων τεχνολογικών
προκλήσεων. Η κρισιμότητα του έργου, απαιτούσε την
ανάληψη και υλοποίησή του, από έναν κορυφαίο inte-
grator και προμηθευτή λύσεων, όπως η Space Hellas.
Με τη σημαντική συμβολή και την τεχνογνωσία της, εί-
μαστε πλέον απόλυτα έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε πλή-
ρως σε τομείς όπως cloud, virtualization, containerized
systems, software defined storage, software defined
network, virtual PBX κ.λπ., τουλάχιστον εντός της επό-
μενης πενταετίας».

- Μπορείτε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για την
υλοποίηση και την πολυπλοκότητά του;
«Αξίζει αρχικά να αναφερθεί ότι η ασυμβατότητα μεταξύ
των επιμέρους τεχνολογιών, θα μπορούσε κάλλιστα να
δημιουργήσει επιπλέον καθυστερήσεις, αυξάνοντας πα-
ράλληλα τον κίνδυνο αποτυχίας του έργου αλλά και το
κόστος υλοποίησής του. Σε ότι αφορά στην πολυ -
πλοκότητα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως
έπρεπε να αλλαχθούν σχεδόν σε όλα τα συστήματα μας
οι κάρτες δικτύου για να μπορέσουν οι servers να συ-
νεργαστούν με τη νέα τεχνολογία. Επίσης, θα έπρεπε να
αναβαθμιστούν πολλές δικτυακές συσκευές (π.χ. load
balancers, firewalls κ.α.), να ενεργοποιηθούν νέα πρω-
τόκολλα και να αλλαχθεί ο τρόπος διασύνδεσης από
χαλκό σε οπτικό, για να μπορέσουν να συνεργαστούν.
Τηρουμένων των αναλογιών και των αντικειμενικών
δυσκολιών που έπρεπε να αντιμετωπίσει ο προμη -
θευτής μας, παραλάβαμε το έργο εντός χρονοδιαγράμ-
ματος και είμαστε απόλυτα ικανοποιημέν οι με το τελικό
αποτέλεσμα».

- Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει η WIND Hellas
από αυτήν τη διαδικασία;
«Τα οφέλη της νέας υποδομής είναι πολλαπλά. Θα ανα-
φερθώ επιγραμματικά στην επίτευξη οικονομιών κλί-
μακας, αύξηση της απόδοσης των συστημάτων,
σταθερότητα και ασφάλεια, νέες δυνατότητες για κά-
λυψη disaster recovery, δυνατότητα δρομολόγησης κί-
νησης σε εναλλακτικά sites, με ελάχιστο ή μηδενικό
downtime διατηρώντας το ίδιο IP σχήμα των source συ-

SPACE TALK  issue November 2019 pf din:Layout 1  2/12/2019  7:16 ìì  Page 15



16 l SPACE TALK

στημάτων. Εξίσου σημαντική είναι η οργάνωση των δι-
κτύων, αλλά και η πλήρης αποτύπωση και καταγραφή
όλης της καλωδίωσης. Εξάλλου, με την ολοκλήρωση
του έργου, όλοι οι μηχανικοί μας έχουν αποκτήσει σε
βάθος εικόνα του νέου δικτύου, καθώς το έχτισαν από
την αρχή και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο
για τη λειτουργία του ΙΤ της εταιρείας μας».

Για τη σημαντικότητα του έργου,
ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερ-
τζάνης, αναφέρει: 
«Εργαστήκαμε για να ολοκληρώ-
σουμε ένα πολύπλοκο έργο του
οποίου οι τεχνικές προκλήσεις
τόσο για τη WIND Hellas, όσο και
για τη Space Hellas ήταν πολλές,
προκειμένου να γεφυρωθεί το με-
γάλο χάσμα μεταξύ των τεχνολο-
γιών και να προσαρμοστούν
πλήρως τα συστήματα και οι δι-
κτυακές συσκευές με τη νέα τε-
χνολογία. 
Η ομάδα μελέτης και υλοποίησης
του έργου αντιμετώπισε με εξαιρε-
τική επιτυχία όλες τις δυσκολίες
της αναβάθμισης, προκειμένου να
γίνει η μετάβαση στις νέες τεχνο-
λογίες στον βέλτιστο χρόνο και
χωρίς καθυστερήσεις. Είμαστε ιδι-
αίτερα χαρούμενοι για την αγαστή
συνεργασία μας όλο αυτό το χρο-
νικό διάστημα με την WIND Hellas
και ικανοποιημένοι για τα σημαν-
τικά οικονομικά και τεχνικά οφέλη
του εν λόγω έργου που θα ανα-
δειχθούν ακόμη περισσότερο μελ-
λοντικά. Στόχος μας είναι να
αναπτύσσουμε συνεχώς νέες,
πρωτοποριακές λύσεις και υπηρε-
σίες, βασισμένες στην καινοτομία
και τις τεχνολογίες αιχμής πάντα
προς όφελος των πελατών μας».
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Συνοπτικά τα οφέλη
της νέας υποδομής για τη WIND Hellas 
• Εξοικονόμηση ρεύματος κατά 70% (από 15.000 watt σε 6.000 watt)

• Εξοικονόμηση χώρου κατά 70% (από 6 switches σε 2 νέας τεχνολογίας)

• Εξοικονόμηση καλωδίωσης κατά 97% (από 10 km χαλκού σε 300 m οπτική ίνα)

• Αναβάθμιση της ταχύτητας δικτύου (από 1g σε 10g)

• Ταχύτερη διασύνδεση με άλλα sites και κεντρικές υποδομές (από 10g σε 40g και 100g)

• Δυνατότητα υποστήριξης νέων εφαρμογών με υψηλές απαιτήσεις σε bandwidth, 
χωρίς επιπλέον κόστος

• Συνολική αύξηση απόδοσης των συστημάτων σε επίπεδο μεταξύ τους επικοινωνίας 
κατά 35%

• Σταθερότερο και ασφαλέστερο δίκτυο

• Νέες δυνατότητες για κάλυψη disaster recovery

• Ξεκαθάρισμα σε δίκτυα που είχαν καταργηθεί, κανόνες και πρωτόκολλα που δεν 
χρησιμοποιούνταν

• Πλήρης αποτύπωση και καταγραφή όλης της καλωδίωσης
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Η άποψη ενός «philosopher, practitioner & developer» για το innovation

πό το 2007 και την εμφάνιση του
πρώ του smartphone με τη μορφή
που το ξέ ρουμε σήμερα, ανα πτύχ -

θηκαν νέες ανάγκες στην επικοινωνία και
κατακόρυφη αύξηση στη χρήσης δεδο-
μένων. Παράλληλα, τα πολυμέσα, οι
εφαρμογές, τα μηνύματα κ.ο.κ., δημιούρ-
γησαν με τη σειρά τους ανάγκες για πε-
ρισσότερο αποθηκευτικό χώρο,
υπο λογιστική ισχύ, ταχύτητα επεξεργα-
σίας των δεδομένων κ.α., εξελίσσοντας τα
σημερινά smartphones σε συσκευές με
μεγαλύτερη επεξερ γαστική ισχύ από χι-
λιάδες προσωπικούς υπολογιστές της δε-
καετίας του ’90.
Αναπόφευκτα, αυτή η έκρηξη των δεδο-
μένων συμπαρέσυρε την περαιτέρω ανά-
πτυξη και την ταχύτερη εξέλιξη κι άλλων
τεχνολογιών. Ενδεικτικά:
� Τα δίκτυα αναπτύχθηκαν με γοργούς
ρυθμούς, ώστε να αντέξουν στο πλήθος, το μέγεθος και τις
απαιτήσεις σε ταχύτητα διακίνησης των δεδομένων.
� Το Internet οf Things (ΙοΤ) ξεκίνησε να δίνει στην έως τότε
δειλά αναπτυσσόμενη τεχνολογία των υπηρεσιών Cloud,
ασύλληπτα ογκώδεις ποσότητες δεδομένων
� Οι επικοινωνίες περνούν από την εποχή του 4G στην εποχή
του 5G με τεράστιες δυνατότητες αλλά και απαιτήσεις

� Η ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών αποτελεί πια, τις
πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες υπηρεσίες
� Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τεράστια άλματα λόγω της
ύπαρξης μεγαλύτερης επεξεργαστικής ισχύος αλλά και των
δεδομένων.

Στον κόσμο των επιχειρήσεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οδήγησαν τις επιχειρήσεις να αντι-

ληφθούν ότι έπρεπε οι ίδιες να βοηθήσουν
τους εργαζόμενους να είναι πιο παραγωγι-
κοί με νέα εργαλεία, μοντέλα και τεχνολο-
γίες. Η μετατόπιση της εργασίας σε ένα
μοντέλο mobile, cloud και digital έχει και
αυτή συνεισφέρει ώστε οι εφαρμογές στο
Enterprise περιβάλλον να έχουν μοντέρνα
χαρακτηριστικά μιας και κανένας εργαζόμε-
νος δεν θέλει να δου λεύει πια με απαρχαι-
ωμένα συστήματα ERP, CRM, Document
Management κ.α. και να ξοδεύει πολύτιμο
χρόνο για διαδικασίες που θα μπορούσαν να
αυτοματοποιηθούν ή έστω να διαρκέσουν
πολύ λιγότερο χρόνο. Αυτά τα νέα μοντέλα
εργασίας, βοήθησαν τόσο τους μεγαλύτε-
ρους σε ηλικία εργαζομένους όσο και τις νε-
ότερες γενιές των λεγόμενων Millennials και
Generation-Z, που αναζητούσαν σύγχρονες
και πιο αποδοτικές εφαρμογές.

Απομακρυσμένη Εργασία – Εργασία Γνώσης
Μέχρι το 2020, το 50% των knowledge workers στις ΗΠΑ, θα
δουλεύει απομακρυσμένα. Αυτό σημαίνει πως οι επιχειρήσεις
που απασχολούν εργαζόμενους κυρίως στον τομέα της
γνώσης (προγραμματιστές, product managers, Financial
consultants, Legal, marketing, sales κ.α.), θα πρέπει να τους
παρέχουν όχι μόνο τα τεχνολογικά μέσα αλλά και την

Α

Γ ρ ά φ ε ι
ο  Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  
Κ Α Ρ Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  
Chief Innovation Officer,
Space Hellas

Τεχνολογική
Γιατί μας ενδιαφέρει όλους

Ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές
Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος μας έχει γνωρίσει 
τεράστιες τεχνολογικές αλλαγές. Οι εξελίξεις που
λαμβάνουν χώρα με ραγδαίους ρυθμούς, έχουν
τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο που ζούμε,
εργαζόμαστε και ψυχαγωγούμαστε.

Α Ρ Θ Ρ Ο
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αντίστοιχη κουλτούρα για την ευθυγράμμισή τους με τη
στρατηγική της επιχείρησης. Έννοιες όπως το Diversity (ποι-
κιλομορφία) στον χώρο εργασίας θα πρέπει όχι μόνον να
διαφημίζεται, αλλά να είναι και πραγματικά εφαρμόσιμη.

Rapid skill building
Είναι αξιοσημείωτο ότι το 65% των παιδιών που βρίσκονται
σήμερα σε σχολική ηλικία, θα εργάζονται μελλοντικά σε
εργασίες που δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί! Θέσεις εργασίας
όπως αυτή του «AI Fleet Manager», μπορεί σήμερα να είναι

άγνωστες, ωστόσο σε λίγα χρόνια οι άνθρωποι θα πρέπει
να έχουν τις δεξιότητες ώστε να επιβλέπουν και να
σχεδιάζουν μαζικά την παραγωγικότητα των «έξυπνων
συστημάτων» του Artificial Intelligence. 
Νομοτελειακά, οι επιχειρήσεις καλούνται να επενδύουν διαρ-
 κώς σημαντικά μεγάλα κεφάλαια σε νέες τεχνολογίες και σε
διαδι κασίες Rapid Skill Building, Enterprise Learning &
Knowledge Sharing, προκειμένου να εξελίσσουν τους ερ-
γαζομένους τους και να τους βοηθούν να γίνουν περισσότερο
ανταγωνιστικοί με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Εταιρείες - κολοσσοί στον τομέα της τεχνολογίας όπως οι Microsoft, Oracle,
Cisco, Salesforce, Dell Τechologies, HP, Amazon, κ.α., έχουν εδώ και πολλά
χρόνια εφαρμόσει τη διαδικασία απόκτησης πιστοποιήσεων, εκπαίδευση η οποία
θεωρείται απαραίτητη για να μπορούν οι συνεργάτες να έχουν τη δυνατότητα να
προωθούν και να υποστηρίζουν τα προϊόντα τους στον τελικό πελάτη.

Καινοτομία
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Existential or common risk?
Οι τεχνολογίες της συνεργατικής και απομακρυσμένης ερ-
γασίας (remote working & collaboration), έχουν φέρει ένα
ακόμα αναπόφευκτο αποτέλεσμα, αυτό της αύξησης του ρί-
σκου για τις επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν πλέον ψη-
 φιακές πλατφόρμες γνώσης και συνεργασίας. Στους
ρυθμούς της καθημερινότητας, είναι εύκολο να βάλουμε σε
δεύτερη μοίρα τον συγχρονισμό (daily sync) και το διαμοι-
ρασμό της γνώσης (knowledge sharing), αγνοώντας τη ση-
μαντικότητα αυτών των ενεργειών. Αυτό όμως είναι ρίσκο
για την ίδια την επιχείρηση, καθώς τα στελέχη που δεν συγ-
χρονίζονται μεταξύ τους ή δεν μοιράζουν την γνώση, αποτε-
λούν τροχοπέδη στην παραγωγικότητά τους αλλά και στην
παραγωγικότητα της ίδιας της επιχείρησης και του υπόλοι-
που προσωπικού. Χωρίς το διαμοιρασμό γνώσης, χάνονται
ευκαιρίες και οι ιδέες δεν βρίσκουν γόνιμο έδαφος για ανά-
πτυξη, ενώ παράλληλα, εργασίες που έχουν ήδη περατωθεί,
επαναλαμβάνονται με αποτέλεσμα την άσκοπη απώλεια
πόρων. Αυτό το ρίσκο, είναι πλέον υπαρκτό (existential risk)
για τους οργανισμούς που παραμένουν στις παλιές μεθόδους
και διαδικασίες.
Για να μειωθεί αυτό το ρίσκο έχουν αναπτυχθεί νέες μορ-
φές τεχνολογικών εφαρμογών. Σύμφωνα με την Gartner,
είναι οι κατηγορίες Workstream Collaboration και Content
Collaboration Platforms. Στις κατηγορίες αυτές εντάσσονται
γνωστές εφαρμογές όπως Microsoft Teams, Cisco Webex
Teams, Slack, Yammer αλλά και οι Box, Dropbox, OneDrive,
Google Drive, Adobe κ.α. Οι εφαρμογές αυτές πλαισιώνουν
τις καθημερινές ψηφιακές εφαρμογές του Office Produc-
tivity (MS Office, Google Suite κ.α.) αλλά και τα ERP & CRM
και Project Management συστήματα.

Disruptive Technologies: AI & Blockchain
Με τον όρο Disruptive Technologies αναφερόμαστε στις τε-
χνολογίες που μπορούν να ανατρέψουν το «status quo»
στον επιχειρηματικό ορίζοντα. Αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο
τα τελευταία χρόνια, όπου κολοσσοί εξαφανίστηκαν και στη
θέση τους εμφανίστηκαν ψηφιακά κινούμενες επιχειρήσεις.
Από την Amazon και τη Netflix στην καθημερινή κατανα-
λωτική μας συνήθεια, ως τις Tesla, SpaceX, Uber στις με-
ταφορές, την AirBnB και την Booking στον τουρισμό, την
N26 & τη Revolut στον τραπεζικό τομέα και άλλα πολλά πα-
ραδείγματα, οι οποίες «γκρεμίζουν» καθημερινά από τα
βάθρα τους παραδοσιακούς κολοσσούς και γίνονται οι νέοι
ηγέτες στους τομείς τους.

Τεχνητή Νοημοσύνη - AI
Η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI), μέσα από
την πορεία της τα τελευταία 50 χρόνια, βρήκε την τελευταία
δεκαετία την ανάπτυξη που της στερήθηκε. Σήμερα, δεν
υπάρχει άνθρωπος στις αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες
που να μην έχει ακούσει τουλάχιστον τον όρο. Ωστόσο η
σύγχυση που υπάρχει γύρω από τη φύση, το όνομα, τα
υποσύνολα και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης,
δεν βοηθά τις επιχειρήσεις να πάρουν αποφάσεις. 
Η αλήθεια είναι πως με κάποιο τρόπο το AI βρίσκεται δίπλα
μας αρκετά χρόνια τώρα σε απλούστερες μορφές όπως π.χ.
στα συστήματα ελέγχου πτήσεων, στην αυτοκινητο βιομη -
χανία, στις βιομηχανίες, τον στρατό, τα δίκτυα κ.λπ. Όμως, η
ευρεία χρήση των δεδομένων (Big Data) που παράγονται από
όλα αυτά τα συστήματα που προαναφέρθηκαν, οδηγεί σε επι-
πλέον δυνατότητες στα υποσύνολα του AI, που ονομάζουμε
Machine Learning και Deep Learning. 

Α Ρ Θ Ρ Ο
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Οι τομείς της εκπαίδευσης,
της υγείας, των νομικών

υπηρεσιών, των τεχνικών
υπηρεσιών ακόμη και

αυτοί του λογισμικού θα
υποστούν μεγάλες αλλαγές

λόγω της Τεχνητής 
Νοημοσύνης.
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Εκεί πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα σε
αλγόριθμους να «μαθαίνουν» και να δρουν με αυτόνομο
τρόπο προσομοιώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερους
ανθρώπινους τρόπους αντίδρασης και αποφάσεων. 
Σε συγκε  κριμένους τομείς όπου οι εργασίες ήταν επανα -
λαμβανόμενες και χωρίς μεγάλα περιθώρια, με την αν-
 θρώπινη κρίση να είναι παράγοντας διαφοροποίησης, οι
μηχανές έχουν σχεδόν αντικαταστήσει τους ανθρώπους. 
Στο εγγύς μέλλον πολλοί τομείς που πιστεύαμε πως δεν θα
αυτοματοποιηθούν, θα δουν τις μηχανές να αντικαθιστούν
τους ανθρώπους.

Blockchain
Μετά το 2009, εμφανίστηκε μια πολύ σημαντική τεχνο-
λογία, το Blockchain η οποία άλλαξε ριζικά και ανε πι-
στρεπτί τα δεδομένα. Η τεχνολογία Blockchain, βρίσκεται
ακόμα σε στάδιο ωρίμανσης, αλλά έχει δείξει την αξία
της μέσα από μελέτες, έρευνες και εφαρμογές. Η τεχνο-
λογία αυτή θα αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούσαν οι
πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και τα κράτη,
μέχρι πρότινος. Δεν θα πρέπει να συγχέεται το
Blockchain με τα Cryptocurrencies όπως το Bitcoin, πα-
ρόλο που η τεχνολογία αυτή έκανε εφικτό ένα νέο κόσμο
αποκεντρωμένων εφαρμογών στον οικονομικό τομέα
(Fintech), στο Real Estate, στις Μεταφορές κ.λπ. 
Σήμερα, όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές λογισμικού
έχουν πλέον να προσφέρουν λύσεις Blockchain. 
Μερικές πρακτικά κατανοητές εφαρμογές του Block -
chain είναι: 
� Χρηματοοικονομικά: Μετοχές και ασφαλείς ανταλ -
λαγές, έξυπνα συμβόλαια για κάθ συναλλαγή,  απόκτηση
μετοχών σε μερικά δευτερόλεπτα, KYC (know your cus-
tomer), AML (Anti-money Laundering) και κανονισμούς
συμμόρφωσης

� Μεταφορές: Αποθήκευση και παρακολούθηση κάθε
συμβάντος και αλλαγών σε εμπορεύματα και μεταφορές
� Ενέργεια: Όλα τα δεδομένα κατανάλωσης, καθώς και
εισροών - εκροών σε παρόχους ενέργειας (Gas, Elec-
tricity, Oil κ.λπ.)
� Τηλεπικοινωνίες: Για λόγους διαφάνειας, ελέγχου και
συμμόρφωσης σε δεδομένα που προέρχονται από τη
χρήση και την χρέωση υπηρεσιών
� Real Estate: Κτηματολόγια όπου δεν θα υπάρχει δυνα-
τότητα απάτης αλλά και αγορά μεριδίων ακινήτων από
οπουδήποτε με τη χρήση ψηφιακού χρήματος
� Εκπαίδευση: Πτυχία και πιστοποιητικά που δεν θα μπο-
ρούν να παραποιηθούν όταν φύγουν από την πηγή της
πληροφορίας
Γενικώς, η τεχνολογία Blockchain υποστηρίζεται πως θα
είναι τόσο disruptive όσο ήταν και η ανακάλυψη του In-
ternet και του World Wide Web και θα αποτελέσει θεμέ-
λιο λίθο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ασφάλεια
και η ιδιωτικότητα της πληροφορίας έχουν πολύ
σημαντικό ρόλο. Μετά την έλευση της νομοθεσίας GDPR
που πραγματικά άλλαξε τον κόσμο, λόγω και των
σκανδάλων που έρχονται καθημερινά στην επιφάνεια
με ψηφιακούς παρόχους όπως την Facebook, να
χάνουν ή να παραδίδουν δεδομένα εκατομμυρίων
χρηστών τους σε τρίτους, τίποτε πλέον δεν είναι το ίδιο
στις ισορροπίες των αγορών. 
Κολοσσοί όπως η Facebook έχασαν το 20% της
χρηματιστηριακής αξίας τους σε μια ημέρα μετά από την
αποκάλυψη διαρροών στον τύπο. Αυτό φυσικά έχει
αντίκτυπο και σε πολλούς άλλους τομείς και επιχειρήσεις
καθώς και στον τρόπο που ο πολίτης αντιλαμβάνεται την
εμπιστοσύνη που δείχνει σε ψηφιακούς φορείς για να
αποθηκεύουν και να διακινούν τα δεδομένα του. Η
εμπιστοσύνη και η ασφάλεια των συναλλαγών και της
ευαίσθητης προσωπικής πληροφορίας είναι πρωτογενώς
η κινητήριος δύναμη για την ψηφιακή ανάπτυξη.
Πώς λοιπόν μια επιχείρηση στην Ευρώπη ή / και στην
Ελλάδα μπορεί να παρακολουθήσει όλες αυτές τις
εξελίξεις και να μειώσει τα ρίσκα που φυσιολογικά
αναπτύσσονται γύρω της; Ένας τομέας που σήμερα τον
εκμεταλλεύονται κυρίως μεγάλες Επιχειρήσεις,
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Οργανισμοί και Κράτη, αλλά που αύριο θα είναι στην κα-
θημερινότητα των αποφάσεων όλων μας, είναι το Cy-
berSecurity.
Εκεί, το -άγνωστο για τους περισσότερους- περιβάλλον
που έχει αναπτυχθεί στο λεγόμενο «Dark Web» και τα
εργαλεία που μπορούν να το αποκαλύψουν, είναι στο
επίκεντρο ενδιαφέροντος τόσο από τα Κράτη και τις υπη-
ρεσίες του Νόμου (LEA – Law Enforcement Agencies),
όσο και των επιχειρήσεων που υποφέρουν πιο πολύ από
την ύπαρξη ενός τέτοιου «σκοτεινού» περιβάλλοντος. 
Η ύπαρξη και ανάπτυξη τεχνολογικών μηχανισμών για
την καταπολέμηση της απάτης και το monitoring του ρί-
σκου των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους πελάτες-
καταναλωτές οργανισμοί όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές,
Χρηματιστήρια, Κτηματολόγια, Μεταφορές κ.λπ., είναι
απόλυτη προτεραιότητα σήμερα.
Από την εξέλιξη και μείωση του κόστους αυτών των μη-
χανισμών θα ωφεληθούν αναπόφευκτα και οι Ψηφιακές
Έξυπνες Πόλεις, οι μικρότερες επιχειρήσεις και οργανι-
σμοί αλλά και οι καταναλωτές. Συμμετέχοντας στην Web-
IQ, η Space Hellas έχει επενδύσει ήδη σημαντικά
κεφάλαια σε αυτόν τον τομέα καινοτομίας.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 
Κουλτούρα και υποχρεώσεις
Βασικός πυλώνας για τον μετασχηματισμό των επιχει-
ρήσεων, είναι η αλλαγή της κουλτούρας της ίδιας της
εταιρείας.  
Ο επιχειρηματίας πρέπει να αντιληφθεί πως ο κόσμος
γύρω του αλλάζει, έτσι ώστε η εταιρεία του να μην έχει
την ίδια τύχη με εκείνες που εξαφανίστηκαν γιατί δεν
αντιλήφθηκαν εγκαίρως πόσο γρήγορη ήταν η ψη-
φιακή αλλαγή που συντελούνταν (π.χ. Kodak).
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι θεωρητική
προσέγγιση, αφορά όμως την αλλαγή σε πολλαπλά επί-
πεδα της κουλτούρας των επιχειρήσεων. 
Πώς αλλιώς θα υποστηρίξουμε την αλλαγή από την
εποχή του χαρτιού και της χρονοβόρας διαδικασίας
στην εποχή του ηλεκτρονικού, «νοήμονος» προγραμ -
ματιζόμενου βοηθού (AΙ assistant) και του προγραμ-
ματιζόμενου «έξυπνου συμβολαίου» στο Block chain
(smart contract) που εκτελούν διαδικασίες και παίρ-
νουν μικρο-αποφάσεις σε χρόνους μικρότερους του
δευτερολέπτου;

Α Ρ Θ Ρ Ο
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Η καινοτομία ξεκινά από τα απλά πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν τις
διαδικασίες και τον τρόπο που εργάζονται οι άνθρωποι και «επενδύουν» 

τον χρόνο τους, είτε αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες είτε οι εργαζόμενοι.
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Καινοτομία: υποχρέωση η προαίρεση;
Η λύση για τις επιχειρήσεις δεν είναι να δημιουργηθεί μια
επιβεβλημένη κουλτούρα και δομές καινοτομίας, χωρίς
να υπάρχει ένα στιβαρό υπόβαθρο ύπαρξης εταιρικής
κουλτούρας και καινοτόμων διαδικασιών στην παραγω-
γική και οργανωτική βάση της εταιρείας. 
Όμως, η καινοτομία ξεκινά από τα απλά πράγματα που
μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τον τρόπο που
εργάζονται οι άνθρωποι και «επενδύουν» τον χρόνο τους,
είτε αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες είτε οι εργαζόμενοι.

Απλές συμβουλές καινοτομίας από έναν Digital
Integrator
Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει ως πρώτο βήμα να
απευ θυνθούν σε ειδικούς συνεργάτες που ανάλογα με το
μέγεθος της κάθε επιχείρησης, θα τις βοηθήσουν να κα-
τανοήσουν το πως θα μετασχηματιστούν και πως θα σχε-
διάσουν μαζί το ψηφιακό τους μέλλον. Ο ρόλος του
παλαιό τερου «System Integrator» έχει κι αυτός μετασχη-
ματιστεί σε έναν νέο ρόλο, αυτόν του «Digital Integrator».
Έχοντας τη δυνατότητα της επαφής με διαφορετικούς το-
μείς της αγοράς αλλά και με τεχνολογικούς προμηθευτές
παγκόσμιου κύρους, οι νέοι Digital Integrators μπορούν
να αντιληφθούν και να δράσουν περισσότερο από κάθε
άλλον, προς όφελος του πελάτη τους. 
Έχοντας ενσωματώσει πλήρως την τεχνολογική καινο-
τομία, θα μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικοί και απο-
δοτικοί και έτσι θα μεταφέρουν αυτή την γνώση, την

εμπειρία και την «σοφία» στους πελάτες τους.
Επίσης, όντας εκ φύσεως οργανισμοί που δεν παράγουν
μόνο, αλλά «ολοκληρώνουν» τις λύσεις, μπορούν μέσα
στο port folio των υπηρεσιών τους να αναλάβουν την εν-
σωμάτωση και «συμβίωση» υπηρεσιών τρίτων με τις
δικές τους όπως:
� Consulting (technology, business transformation,
adoption, training & education)
� Vendor integration (hardware, software, solutions)
� Communications (connectivity, cloud adoption,  secu-
rity, monitoring)
� Collaboration (solutions, metrics & adoption)
� Compliance (GDPR, privacy, monitoring)
� Project & Product Management (design thinking,
iterative PM)
� Managed Services (In all above aspects)
Πάνω απ’ όλα βέβαια, ένας Digital Integrator όπως η
Space Hellas, αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη μιας επι-
χείρησης ή ενός οργανισμού, ο οποίος πρωτίστως θα
δώσει αξία με τη γνώση, την εμπειρία και την καινοτομία,
συμβουλεύοντας τον πελάτη.
Έχοντας ήδη επενδύσει στους ανθρώπους, τη γνώση και
την αλλαγή, σχεδιάζουμε ένα επιτυχημένο μέλλον για εμάς
και τους πελάτες μας. Έτσι, συνεχίζουμε να επενδύουμε
στην Τεχνολογική Καινοτομία, ώστε να δείξουμε πρώτοι το
δρόμο για την διαφοροποίηση στη μεγάλη παγκόσμια
αγορά, όπου και οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να
ανταγωνιστούν, να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν.
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ταν ένας κρατικός φορέας κατέχει
ηγετική θέση στον τομέα της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης, τότε το

καλύτερο δεν είναι αρκετά καλό. Αυτή
είναι η θέση της ΜΙΤΑ (Malta Informa-
tion Technology Agent), επί σημου
φορέα για την υλοποίηση του ψηφιακού
μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού
της κυβέρνησης της Μάλτας . Μια κυ-
βέρνηση καινοτόμος και με πλήρη ορ-
γάνωση στην παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς τους πολίτες της, που
όμως στις αρχές του 2018 αποφάσισε ότι
ακόμα και αυτός ο τρόπος λειτουργίας
δεν ήταν αρκετός για να ικανοποιήσει τα
αιτήματα των πολιτών της.
Με στόχο να παραμείνει στη 1η θέση
στην Ευρώπη στις υπηρεσίες ηλε-
 κτρο νικής διακυβέρνησης για του πο-
λίτες της, η κυβέρνηση της Μάλτας,
προκήρυξε διαγωνισμό για να υλοποι-
ήσει ένα πρωτοποριακό έργο ψηφιακού μετασχηματι-
σμού που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες του Cloud, ως
βασικό πυλώνα, εισάγοντας με τον τρόπο αυτό ένα νέο
μοντέλο ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών για ορ-
γανισμούς του Δημοσίου.
Έτσι τον Ιούλιο 2018 η Space Hellas, μέλος κατά 50% της
κοινο πραξίας 18Squared με την ICT Solutions, μετά από
ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, ανακηρύχθηκε ανάδο-
χος και υπέγραψε σύμβαση με τη ΜΙΤΑ για την υλοποί-
ηση μιας Ηybrid Cloud υποδομής, η οποία περιλαμβάνει
πέντε συστήματα Azure Stack, την υλοποίηση υπηρεσιών
στο Azure και το Azure Stack, Υπηρεσίες Billing και
Backup καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης, συντήρησης
και λειτουργίας του συστή ματος για τον πρώτο χρόνο. H
σύμβαση με τίμημα μέγιστου ύψους 13 εκ. έχει χρονική
διάρκεια 7,5 έτη.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Space Hel-
las, δεν περιορίζονται μόνο στις παραπάνω
υπηρεσίες για την υλοποίησης της Hybrid
Cloud υποδομής, αλλά επεκτείνονται στην
παροχή των συνδρομητικών υπηρεσιών
Microsoft Azure και Azure Stack για επτά
χρόνια μέσω του μοντέλου CSP (Cloud
Service Provider Tier 1).

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τέλη Σε-
πτέμβριου 2018, με ένα πολύ αυστηρό χρο-
νοδιάγραμμα δεκατεσσάρων εβδομά δων με
στόχο να τεθεί το σύστημα σε παραγωγική
λειτουργία (Go Live) πριν το τέλος του 2018,
όπως και επετεύχθη. Η Space Hellas έχει
την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουρ-
γίας (operation support) του συστήματος για
τον πρώτο χρόνο, για λογαριασμό της ΜΙΤΑ
και των πελατών της (Υπουργεία και Κυβερ-
νητικοί Φορείς), μέσω των υπηρεσιών Net-
work Operation Center & Security Operation

Center.  Το έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμ-
ματος με την ονομασία CONvErGE, για να υποστηρίξει υπη-
ρεσίες και εφαρμογές που υλοποιούνται από εννέα

Ό

Γ ρ ά φ ε ι
ο  Δ ρ .  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  
Μ Ε Ρ Τ Ζ Α Ν Η Σ
CEO, Space Hellas

N E W S

Η Space Hellas υλοποίησε το πρώτο έργο

Υβριδικού Cloud
για Δημόσιο Φορέα στην Ευρώπη με χρήση Azure Stack

Εικόνα 1 Project Overview MITA Hybrid Cloud
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υπουργεία της Μάλτας, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής βάσει τεσσάρων βασικών αρχών: 
� Μόνο μία φορά (Only Once) - έχει ως στόχο να εξασφαλί-
σει ότι οι πολίτες, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις θα παρέ-
χουν μόνο ορισμένες τυπικές πληροφορίες στις αρχές και τις
διοικήσεις μία μόνο φορά.
� Ψηφιακά από προεπιλογή (Digital by Default)- οι νέες υπη-
ρεσίες που εκτελούνται από την κυβέρνηση είναι ψηφιακές
από προεπιλογή.
� One-Stop-Shop - Η MITA παρέχει όλα τα απαραίτητα ερ-
γαλεία για να επιτρέψει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κυ-
βέρνησης της Μάλτας.
� Δεδομένα-στην-πηγή (Data Source)  - Μια έκδοση των δε-
δομένων όπου αυτά βρίσκονται.

Η Hybrid Cloud υποδομή συνδυάζει τις υπηρεσίες του Azure
με την πλατφόρμα Azure Stack, πάνω από Cisco UCS Server
υποδομές. Είναι το πρώτο έργο αυτού του είδους για δημόσιο
φορέα στην Ευρώπη, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην ΜΙΤΑ
να λειτουργεί πραγματικά ως One Stop Shop Service Broker
και να παρέχει στους δημόσιους φορείς της Μάλτας, αναβαθ-
μισμένες υπηρεσίες με όλα τα πλεονεκτήματα του Cloud και
των τεχνολογιών του (Cloud First Solutions), ενώ παράλληλα

εισάγει καινοτόμες πρακτικές τύπου DevOps για μεγαλύτερη
ταχύτητα και ευελιξία στην παροχή, λειτουργία και την διαχεί-
ριση των υπηρεσιών αυτών. 
Η υλοποίηση ενός πρωτοποριακού έργου σε ένα τόσο
πιεσμένο χρονοδιάγραμμα ήταν μεγάλη πρόκληση για όλους
εμάς στην Space Hellas, καθώς και για τους συνεργάτες μας.
Τελικά, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την επιτυχή
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου, καθώς ο στόχος
επετεύχθη και ο σκοπός της MITA να προσφέρει
αναβαθμισμένες δυνατότητες για την υλοποίηση και φιλο-
ξενία καινοτόμων υπηρεσιών ψηφιακής διακυ βέρνησης
σε κυβερ  νητικούς φορείς, είναι πλέον γεγονός. O επόμενος
στόχος είναι να μεταφέρουμε με επιτυχία υπηρεσίες και
εφαρμογές από τα υπάρχοντα συστήματα στο νέο περιβάλλον
λειτουργίας του Hybrid Cloud ή να τρέξουν εξαρχής στο νέο
περιβάλλον. Ήδη αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε περισσότερα
από σαράντα projects. 
Σήμερα η ΜΙΤΑ αξιοποιεί την τεχνολογία Hybrid Cloud για να
παρέχει τις υπηρεσίες της στους πολίτες, χρησιμοποιώντας
ελκυστικά μοντέλα κόστους ανά χρήση (Pay-Per-Use Billing),
τον εκσυγχρονισμό των εφαρμογών με την υιοθέτηση νέων
αρχιτεκτονικών Microservices Serverless computing, Con-
tainers και πρακτικών, όπως το DevOps. Το έργο επιτρέπει τη

Εικόνα 2  High Level MITA Hybrid Cloud Architecture
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δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε διακυβερνητικό
επίπεδο Government-to-Government (G2G), μεταξύ κυ-
βέρνησης και επιχειρήσεων Government-to-Business
(G2B) και κυβέρνησης προς πολίτες Government-to-
citizens (G2C), οι οποίες ενεργοποιούνται από ένα οριζόντιο
επίπεδο (HL) Hybrid Cloud υποδομής. 
H ύπαρξη Hybrid Cloud υποδομής στη MITA, παρέχει τη δυ-
νατότητα να υλοποιηθούν μια σειρά από προηγμένες υπη-
ρεσίες και εφαρμογές που εντάσσονται στην γενικότερη
κουλτούρας της καινοτομίας που χαρακτηρίζει τη χώρα,
όπως το Blockchain και η Τεχνική Νοημοσύνη. Οι υπηρε-
σίες αυτές υλοποιούνται μέσα από ένα μοναδικό μοντέλο
διαμοιρασμού υπηρεσιών και πόρων που έχει σχεδιασθεί
ειδικά για τις ανάγκες της ΜΙΤΑ και των πελατών της και
χρησιμοποιεί υπηρεσίες τόσο του Azure όσο και του Azure
Stack αλλά και συνδυαστικά. Ειδικότερα η Space Hellas
ήταν υπεύθυνη για υλοποίηση όλων των PaaS υπηρεσιών
του Azure Stack (AppService, SQLServer as a Service,
MySQL as a Service).  

Αυτό που καταφέραμε ως Space Hellas με την υλοποίηση
του υβριδικού μοντέλου του Microsoft Azure, είναι να ικα-
νοποιήσουμε πλήρως την απαίτηση της κυβέρνησης της
Μάλτας, να παρέχει το ίδιο ακριβώς περιβάλλον και εμπει-
ρία για αυτούς που αναπτύσσουν υπηρεσίες και εφαρμογές,
ανεξάρτητα εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται on-premise
από το Azure Stack ή από το Cloud, στα Data Centers του
Microsoft Azure. 

Όπως δήλωσε πρόσφατα εκπρόσωπος της MITA:

“It used to take us a number of days or even
weeks to provision certain services. 

However, now with development of Azure Stack 
and the self service functionality, we are able 
to cut down those provisioning times to a day 

or even less than that.” 
Jonathan Cassar – CTO, MITA

Στη Space Hellas εκτιμούμε ότι αυτό θα είναι το νέο μοντέλο
παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα εξαπλωθεί αρκετά γρή-
γορα, αποτελώντας Case Study για άλλες κυβερνήσεις, τρά-
πεζες και μεγάλους οργανισμούς, δίνοντας τέλος στους
όποιους δισταγμούς έχουν για τη μετάβασή τους στο Cloud. 
Eίναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι, η υλοποίηση του
έργου της ΜΙΤΑ από τη Space Hellas έρχεται ως αποτέλε-
σμα της προσπάθειάς μας να ακολουθούμε προσεκτικά τα
νέα δεδομένα του ψηφιακού μετασχη ματισμού, τόσο των
δημόσιων οργανισμών, όσο και των ιδιωτικών επιχειρή-
σεων σε διεθνές επίπεδο και να απαντάμε στις προκλήσεις
σε επιχειρηματικό επίπεδο. 
Το έργο της ΜΙΤΑ αποτελεί ένα σημαντικό “reference” για
εμάς και ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική
συνεργασία της Space Hellas με δύο κορυφαίους κατα-
σκευαστές, όπως τη Microsoft και τη Cisco. 
Έχοντας πλέον αλλάξει και το δικό μας μοντέλο λειτουργείας
ως επιχείρηση, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε  τεχνολογικές
λύσεις στους πελάτες μας ικανές να τους οδηγήσουν στην
τεχνολογία του αύριο.
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Εικόνα 3 Υπηρεσίες του Hybrid Cloud της MITA
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Υλοποίηση έργου υπολογιστικών υποδομών για το Σύνδεσμο
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο ΑΠΘ από την 
Space Hellas

N E W S

Με στόχο την ενίσχυση, υποστήριξη και αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμά-
των με σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές για την διαθεσιμότητα και αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων, 
ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό, μέσω του ΑΠΘ.

ο έργο, συνολικού προϋπολογισμού
355.161 ευρώ πλέον ΦΠΑ, είχε ως
αντικεί μενο τη δημιουργία υποδο-

μών για την αποτελεσματική αποθή-
κευση, διαχείριση, διαμοιρασμό και
προστασία των ερευνητικών δεδομέ-
νων κάθε επιστημονικής δημοσίευσης
των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μελών
του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊ-
κών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), για την
υποστήριξη και αναβάθμιση της ερευ-
νητικής δραστηριότητας στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση.

Ανάδοχος του έργου ήταν η Space Hel-
las, με τη λύση της να βασίζεται στην
τελευταίας τεχνολογίας κεντρική απο -
 θη κευ τική υποδομή της Dell EMC Isilon
scale-out NAS, η οποία καλύπτει πλή-
 ρως τις απαιτήσεις του έργου και πα-
ρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα
όπως, η απλή διαχείριση, η εξαιρετική
απόδοση, η αποτελεσματικότητα, η λει-
τουργική ευελιξία, η υψηλή
διαθεσιμότητα με χρή ση αλγόριθμων
Reed - Solomon (Ν+Μ Redundancy). 
Η οριζόντια κατανεμημένη κεντρική

αποθηκευτική συστοιχία, η οποία παρέχει
ωφέλιμη χωρητικότητα μεγαλύτερη του
1.2PB σε διαμόρφωση υψηλής διαθεσι -
μότητας (ταυτόχρονη απώλεια 2 δίσκων
ή ενός κόμβου), αποτελεί τη ραχο -
κοκαλιά της προσφερόμενης σύνθεσης.
Το «παζλ» συμπληρώνει το τεχνολογίας
LTO-8 Tape Library κι ένας
εξυπηρετητής για την μακρόχρονη
αποθήκευση σπανίως προσπελάσιμων
(cold) δεδομένων καθώς και ο δικτυακός
εξοπλισμός 10G για τη διασύνδεση της
αποθηκευτικής υποδομής (κεντρικής
αποθηκευτικής συστοιχίας) στην
υφιστάμενη δικτυακή υποδομή του ΑΠΘ,
όπου και έγινε η εγκατάσταση του
συνόλου του εξοπλισμού.

Όπως δήλωσε η κα. Jasmina Stritar,
Sales Director, Direct Sales, South East-
ern Europe, της Dell Technologies:
«Μέσω της συνεργασίας μας με τη Space
Hellas σε συνδυασμό με την υψηλού
επιπέδου τεχνογνωσία της εταιρείας, μας
δόθηκε η δυνατότητα να ενισχύσουμε
ουσιαστικά το ερευνητικό έργο των
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μελών του

Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), προσφέροντας
την αποθηκευτική λύση DELL EMC
Isilon scale-out NAS που παρέχει κο-
ρυφαίες επιδόσεις, αποδοτικότητα και
χωρη τικότητα, υποστηρίζοντας με απο-
τελεσματικότητα τις απαιτητικές εφαρμο-
γές των αδόμητων δεδομένων».

Ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, Διευθύνων
Σύμβουλος της Space Hellas, τόνισε: «Ο
εκσυγχρονισμός των υποδομών ΙΤ,
αποτελεί το ουσιαστικό πρώτο βήμα για
την ενίσχυση των πρωτοβουλιών του
ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Ως
εκ τούτου, είμαστε πολύ περήφανοι που
ολοκληρώσαμε με επιτυχία το συγκε -
κριμένο έργο, ενισχύοντας τεχνολογικά
την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η εξαίρετη
συνεργασία μας με την Dell Technolo-
gies, αποδεικνύει ακριβώς αυτή μας την
προσήλωση, που εστιάζει στο να
επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να
εντοπίζουν, να χρησιμοποιούν και να
εξάγουν πραγματική αξία από τα
δεδομένα τους, ανεξαρτήτως μεγέθους,
οπουδήποτε κι αν αυτά βρίσκονται».

T
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Η ανάγκη για μια σύγχρονη προσέγ γ
Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και των δικτύων δεδομένων είναι ένας τομέας με ολοένα και αυξα-
νόμενη σημασία για τις επιχειρήσεις αλλά και τους δημόσιους φορείς. Εκτιμάται ότι μόνο το 2017, 978 εκατομμύρια
άνθρωποι ανά τον κόσμο έπεσαν με κάποιο τρόπο θύματα κυβερνοεπίθεσης, ενώ το κόστος της αντιμετώπισης και
προστασίας των ψηφιακών υποδομών ανέρχεται σε 172 δις. δολ. ετησίως (2017 Norton Report).

Με τα δεδομένα αυτά, είναι επιτακ τική
μια αποτελεσματική στρατηγική, τόσο
σε εταιρικό όσο και σε εθνικό / ευρω-

παϊκό επίπεδο, η οποία θα μπορέσει να με-
τασχηματίσει τους τεράστιους όγκους
πληρο  φορίας που συλλέγονται καθημε-
ρινά από τα συστήματα εποπτείας των
υποδομών ICT, σε γνώση που μπορεί να
οδηγήσει σε έγκαιρη ανίχνευση περιστα-
τικών και σε συγκεκριμένες/στοχευμένες
δράσεις. Μια τάση που κερδίζει έδαφος
είναι η χρήση ανοιχτού λογισμικού για
κυβερνοασφάλεια, και η οργάνωση των
φορέων σε κοινότητες (open-source
communities) που αναπτύσσουν από κοι-
νού εργαλεία ανίχνευσης και αντιμετώπι-
σης.

Το έργο SHIELD 
και οι καινοτομίες του 
Η Space Hellas, με τη σημαντική της εμπειρία στον τομέα της
ασφάλειας πληροφοριών, είναι επικεφαλής του ευρωπαϊκού
ερευνητικού έργου SHIELD (Securing against intruders and
other threats through and NFV-enabled environment) το
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του
προγράμματος «Horizon 2020». Στο έργο, που είναι προ-
ϋπολογισμού 4,56 εκ. Ευρώ, συμμετέχουν, εκτός από την
Space, και οι εξής ευρωπαϊκοί φορείς: i2CAT Foundation,
Hewlett-Packard Labs, Telefonica, Politecnico di Torino,
INFILI Technologies, Agenzia per l’Italia Digitale, Talaia
Networks, Ubiwhere, ORION Innovations και το ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος». Το έργο ολοκληρώθηκε το 2019, αναγνωρί-
στηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα στις επιτυ-
χίες (success stories) του προγράμματος "Horizon 2020"
ενώ σε εθνικό επίπεδο βραβεύθηκε με το BITE Gold award
στην κατηγορία έργων έρευνας και ανάπτυξης. 

Το έργο SHIELD συνδυάζει τις τεχνολογίες Network Func-
tions Virtualisation (NFV), Big Data analytics και Trusted
Computing ώστε να δημιουργήσει μια πλήρη, επεκτάσιμη και
χαμηλού κόστους πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας για ISPs
και επιχειρήσεις, βασισμένη ως επί το πλείστον σε λογισμικό
ανοιχτού κώδικα. 

Χάρη στην τεχνολογία NFV, οι δικτυακές
συσκευές ασφάλειας (security appliances,
όπως firewalls, IDS/IPS κλπ.) εικονικοποι-
ού νται και τοποθετούνται ως μονάδες λογι-
σμικού (virtual Network Security
Functions, vNSFs) σε στρατηγικές θέσεις
μέσα στο δίκτυο, κοντά στον τελικό χρήστη.
Αυτή είναι και η βασική διαφορά με τις πα-
ραδοσιακές υπηρεσίες τύπου Security-as-
a-Service (SecaaS), που κατά κανόνα
αναπτύσσονται στο cloud. Αυτή η προσέγ-
γιση επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των
πόρων, μεγιστοποιεί το throughput και μει-
ώνει τον χρόνο απόκρισης. 
Δεδομένα εποπτείας και logs από τα
vNSFs συγκεντρώνονται σε μια κεντρικο -
ποιημένη υποδομή Intrusion Detection
and Prevention System (IDPS), που στο
SHIELD ονομάζεται DARE (Data Analysis
and Remediation Engine). Ο σκοπός του

DARE, που παρουσιάζουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη
συνέχεια, είναι να εκμεταλλεύεται τεχνολογίες ανοιχτού κώ-
δικα Big Data, ώστε να διατηρεί τη συνολική εικόνα της πλη-
ροφοριακής / δικτυακής υποδομής και να ανιχνεύει
ανωμαλίες και περιστατικά ασφάλειας που δεν είναι δυνατόν
να ανιχνευτούν από τις μεμονωμένες μονάδες ασφάλειας
(vNSFs). Παράλληλα, μηχανισμοί integrity/attestation χρη-
σιμοποιούνται για να πιστοποιήσουν την ακεραιότητα της
υποδομής και των εικονικών συσκευών (vNSFs) και να τα
προστατεύσουν από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις. 

H
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R&D Manager, Διεύθυνση ΙΤ,
Εφαρμογών και R&D, 
Space Hellas

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας του SHIELD 
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γ γιση στην ασφάλεια πληροφοριών 

Big Data for Cybersecurity - 
Η πλατφόρμα Apache Spot 
Στο έργο SHIELD, οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης
της Space Hellas εστιάζουν στο κεντρικό σύστημα Ανάλυ-
σης Μεγαλων Δεδομένων (Data Analysis and Remediation
Engine - DARE). Καθώς το έργο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις
τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, ως αφετηρία για την ανά-
πτυξη του DARE χρησιμοποιείται η καινούργια και πολλά
υποσχόμενη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Apache Spot
(http://spot.apache.org/ ). 
Το Spot είναι ένα incubator project από το Apache founda-
tion, που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ανοιχτής, επεκτά-
σιμης και community-driven πλατφόρμας για cybersecurity.
Tο Spot επιταχύνει την ανίχνευση απειλών (Threat detec-
tion), την έρευνα και την αποκατάσταση των απειλών μέσω
μηχανικής μάθησης (machine learning) ενώ ενοποιεί όλα
τα δεδομένα ασφάλειας των επιχειρήσεων σε ένα ολοκλη-
ρωμένο ΙΤ Telemetry Ηub βάσει ανοικτών μοντέλων δεδο-
μένων. Η πλατφόρμα του Spot αποτελείται από τρία βασικά
στάδια: 

Data Ingestion: Το Spot συλλέγει ένα ευρύ φάσμα δεδομέ-
νων από στοιχεία δικτύου (routers/switches), DNS servers
και Web proxies. Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζονται Net-
flow δεδομένα, DNS logs και Web proxy logs. Τα δεδομένα
αυτά τροφοδοτούνται σε έναν message broker βασισμένο στο
Apache Kafka, κανονικοποιούνται, ταξινομούνται και αποθη-
κεύονται τελικά σε μια υποδομή Hadoop (HDFS). 

Machine Learning: Το Spot χρησιμοποιεί αλγορίθμους μη-
χανικής μάθησης που τρέχουν στην πλατφόρμα Apache
Spark (Spark MLlib) ώστε να ανιχνεύσει αποκλίσεις (ano-
maly detection) από την «κανονική» λειτουργία του δικτύου.
Η τρέχουσα έκδοση του Spot χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερα και-
νοτόμα προσέγγιση, δηλ. την χρήση αλγορίθμων για text clas-
sification, όπως τον LDA (Latent Dirichlet Allocation) πάνω
σε δεδομένα δικτύου, τα οποία με έξυπνες τεχνικές μετα-
σχηματίζονται σε «λέξεις», «έγγραφα» και «θέματα». Με τον
τρόπο αυτό μπορούν να ανιχνευθούν άγνωστες απειλές
(zero-day threats) για τις οποίες δεν υπάρχουν γνωστά rules
και heuristics. Στο κομμάτι των αλγορίθμων μηχανικής μά-
θησης, το Spot ακολουθεί μια πλήρως αρθρωτή (modular)
αρχιτεκτονική, ώστε να επιτύχει την προσέλκυση όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερης κοινότητας στο κομμάτι της ανάπτυξης
των αλγορίθμων. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα συνε-
χώς αυξανόμενο οικοσύστημα φορέων –μεγάλων εταιρειών,
ΜμΕ, και ακαδημαϊκών φορέων-, που θα εκμεταλλεύεται τε-
χνολογίες αιχμής στον τομέα, όπως π.χ. Deep Learning, για
να ανιχνεύει και να κατηγοριοποιεί περιστατικά, εμπλουτί-
ζοντας έτσι το Spot με νέες τεχνικές και διευρύνοντας το
πεδίο δράσης του. 

Operational Analytics: Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, τα απο-
τελέσματα των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, π.χ. suspi-
cious flows, connections, queries κλπ., οπτικοποιούνται σε
ένα γραφικό Dashboard, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί
να εκτελέσει σύνθετες αναζητήσεις ώστε να αποκτήσει κα-
λύτερη κατανόηση των περιστατικών που έχουν αναφερθεί.
Μπορεί επίσης να αναφέρει τα πιθανά false positives, βοη-
θώντας έτσι το σύστημα να βελτιστοποιήσει on-the-fly τους
αλγορίθμους ανίχνευσης. Τέλος, για την αυτομα τοποίηση της
εγκατά στασης και την καλύτερη εποπτεία/διαχείριση πόρων,
το Spot χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Cloudera (Cloudera
Manager). 

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα συνεχώς αυξανόμενο οικοσύστημα φορέων
– μεγάλων εταιρειών, ΜμΕ, και ακαδημαϊκών φορέων-, που θα εκμεταλλεύεται
τεχνολογίες αιχμής στον τομέα, όπως π.χ. Deep Learning, για να ανιχνεύει και
να κατηγοριοποιεί περιστατικά, εμπλουτίζοντας έτσι το Spot με νέες τεχνικές 
και διευρύνοντας το πεδίο δράσης του.
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Software
Defined WAN

Είναι το SD –WAN η τεχνολογία που θα κυριαρχήσει ως αρχιτεκτονική διασύνδεσης WAN στο μέλλον; 
Αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τις παραδοσιακές τεχνολογίες δικτύωσης, όπως είναι το MPLS και οι τεχνολογίες VPN;
Ή είναι απλά ένας «κομήτης» που βασίζεται στη δημοτικότητα του SDN; 

Σε κάθε περίπτωση, το SD-WAN είναι ήδη εδώ και αποτελεί μια σοβαρή εναλλακτική επιλογή δικτύωσης για τις επιχειρή-
σεις που επιθυμούν μια διαφορετική προσέγγιση για την διασύνδεση των sites τους.

τεχνολογία SD-WAN (Software De-
fined Wide Area Network) αποτελεί
μια συγκεκριμένη εφαρμογή της έν-

νοιας του Software Defined Networking
(SDN), η οποία εφαρμόζεται στις WAN δια-
συνδέσεις που χρησιμο ποιούνται για να
συνδέσουν τα δίκτυα των επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των Data Centers
και των Branch Sites. Βασική αρχή της τε-
χνολογίας αυτής είναι ο διαχωρισμός του
δικ τύου μεταφοράς από το επίπεδο των
applications, όπως ακριβώς διαχωρίζεται
το control plane από το data plane ενός
Data Center στην περίπτωση της τεχνολο-
γίας SDN. Ουσιαστικά, στο επίπεδο μετα -
φοράς χρησιμοποιείται ένα σύνολο
γραμμών WAN, όπως ευρυζωνικές συν-
δέσεις xDSL, LTE γραμμές, MPLS δι-
κτύωση, χωρίς να υπάρχουν απαραίτητα
αυστηρά SLAs σε αυτές, ενώ πάνω από
αυτό το επίπεδο δημιουργείται ένα ανε-
ξάρτητο overlay επίπεδο ελέγχου το οποίο διαχειρίζεται το δί-
κτυο μεταφοράς, με βάση τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν
το δίκτυο και όχι με βάση τη λογική που χρησιμοποιούν τα
παραδοσιακά πρωτόκολλα δρομολόγησης. Ο έλεγχος αυτός
επιτυγχάνεται σε επίπεδο λογισμικού.
Η τεχνολογία SD-WAN παρέχει τη δυνατότητα δια χείρισης
πολλαπλών διαφορετικών τύπων WAN δικτύωσης και δη-
μιουργεί bundles γραμμών που παρέχουν υψηλότερο band-
width και καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας από κάθε
ανεξάρτητη γραμμή. Χρησιμοποιεί απλές μεθόδους διαχεί-

ρισης των WAN γραμμών, και αφαιρεί την
πολυπλοκότητα που εισάγουν άλλες τε-
χνολογίες δικτύωσης όπως είναι το MPLS
και τα VPNs. Βασίζεται στη λογική της δυ-
ναμικής επιλογής της γραμμής που θα
χρησιμοποιούν τα πακέτα για τη μεταφορά
τους στο δίκτυο IP και στο διαμοιρασμό
του φορτίου. Τέλος, προσφέρει τη δυνα-
τότητα του zero touch provisioning στην
προσθήκη νέων σημείων σε ένα υπάρχον
δίκτυο. 
Οι παραδοσιακές τεχνολογίες στις οποίες
βασίζονται οι επιχειρήσεις για την δικτύω -
ση των σημείων τους, όπως είναι το
MPLS, παρέχουν την αίσθηση της αξιο πι-
στίας, της στιβαρότητας και της εγγυημέ-
νης ποιότητας υπηρεσίας με
συγκεκριμένα SLAs. Παρόλα αυτά, πα-
ρουσιάζουν το μειονέκτημα της πολύ -
πλοκης διαχείρισης του δικτύου. Η
προσθήκη ενός νέου σημείου απαιτεί

ανασχεδιασμό του συνόλου του δικτύου ενώ πολλές φορές
παρουσιάζονται περιορισμοί στην επεκτασιμότητα ενός δι-
κτύου λόγω περιορισμών των πρωτοκόλλων. Παράλληλα, η
δρομολόγηση της κίνησης βασίζεται στις παραμέτρους των
πρωτοκόλλων δρομολόγησης και σε SLAs και όχι σε
παραμέτρους όπως το jitter, το latency κ.α. οι οποίες είναι
απαραίτητα metrics για την σωστή λειτουργία των
εφαρμογών (applications) και την καλή ποιότητα υπηρεσίας.
Η τεχνολογία SD-WAN έρχεται να αντιμετωπίσει αυτά τα θέ-
ματα και να απλοποιήσει την διαχείριση του δικτύου. Δια-

H
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χωρίζει το δίκτυο μεταφοράς (που ελέγχεται από τους τηλε-
πικοινωνιακούς παρόχους) από το επίπεδο ελέγχου, το οποίο
διαχειρίζεται η ίδια η επιχείρηση. Το επίπεδο ελέγχου προ-
σφέρει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των πολιτικών

ασφάλειας. Παράλληλα ακολουθεί μια application-centric λο-
γική στην δρομολόγηση της κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο,
επιτυγχάνει υψηλή ποιότητα υπηρεσίας – σε απαιτητικές
εφαρμογές όπως είναι η IP τηλεφωνία - ακόμη κι αν το δί-
κτυο μεταφοράς το οποίο χρησιμοποιεί, δεν παρέχει αυστηρά
SLAs. Ουσιαστικά η τεχνολογία SD-WAN έχει ως στόχο να
μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα της δικτύωσης.
Η πλατφόρμα κεντρικής διαχείρισης και ενορχήστρωσης του
δικτύου ελέγχει συνεχώς το δίκτυο μεταφοράς που βρίσκε-
ται σε χαμηλότερο επίπεδο και είναι ανεξάρτητο. Με αυτόν
τον τρόπο, μετριέται συνεχώς η απόδοση, η διαθεσιμότητα
και ο ρυθμός μετάδοσης κάθε ξεχωριστής γραμμής σε αυτό
το δίκτυο. Η επιλογή της δρομολόγησης του πακέτου στο δί-
κτυο μεταφοράς βασίζεται στις απαιτήσεις της εκάστοτε

εφαρμογής, με βάση παραμέτρους που επηρεάζουν την ποι-
ότητα υπηρεσίας. Η διαχείριση είναι λιγότερο πολύπλοκη και
απαιτεί λιγότερη εργασία. 
Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που παρουσιάζει η τεχνολογία

SD-WAN είναι το χαμηλότερο κό-
στος υλοποίησης και συντήρησης.
Μελέτες και εκτιμήσεις δείχνουν ότι
η δικτύωση SD-WAN είναι 2.5
φορές λιγότερη ακριβή από τις πα-
ραδοσιακές τεχνολογίες WAN. Η
διαφορά στο κόστος εντοπίζεται στο
χαμηλότερο κόστος εξοπλισμού
που χρησιμοποιείται και στην υπο-
στήριξη αυτού. Η τεχνολογία SD-
WAN χρησιμοποιεί μόνο ένα
βασικό μέρος της λειτουργικότητας
των routers. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται ακριβός εξοπλισμός δια-
σύνδεσης. 
Παράλληλα, χρησιμοποιούνται πε-
ρισσότερες μεν γραμμές WAN, αλλά
μικρότερου κόστους δε. Μια επιχεί-
ρηση που υιοθετεί την τεχνολογία
SD-WAN μπορεί να «χτίσει» το δί-
κτυο της πάνω σε πολλαπλές γραμ-
μές Internet xDSL ή LTE, χαμηλού
κόστους, αντί να χρησιμοποιήσει δί-
κτυα MPLS τα οποία οι τηλεπικοι-
νωνιακοί πά ροχοι χρεώ νουν με
υψηλό αντίτιμο. Κατά συνέπεια, επι-

τυγχάνουν να έχουν το ίδιο bandwidth με χαμηλότερο κό-
στος ή υψηλότερο bandwidth με το ίδιο κόστος, διατηρώντας
την ίδια ποιότητα υπηρεσίας. Ο κεντρικοποιημένος έλεγχος
του WAN παρέχει ευελιξία στις αλλαγές πάνω στο δίκτυο και
κατά συνέπεια χαμηλότερο κόστος σε μορφή CapEx (για τον
εξοπλισμό του WAN) και OpEx (για τις γραμμές διασύνδε-
σης).
Συνοψίζοντας, η τεχνολογία SD-WAN προσφέρει χαρα -
κτηριστικά όπως απλοποίηση στην διαχείριση του WAN δι-
κτύου, βελτιστοποίηση της απόδοσης των εφαρμογών,
ευελιξία και κεντρικό έλεγχο των WAN διασυνδέσεων,
καθώς και μειωμένο κόστος στο δίκτυο μεταφοράς. Αποτε-
λεί την πρώτη και ίσως πιο εύκολη προσέγγιση των επιχει-
ρήσεων στον κόσμο του Software Defined Networking.

Η τεχνολογία SD-WAN παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών
διαφορετικών τύπων WAN δικτύωσης και δημιουργεί bundles γραμμών
που παρέχουν υψηλότερο bandwidth και καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας
από κάθε ανεξάρτητη γραμμή. 
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Η έννοια του «PURPL
και πως μπορεί να μεγιστοποιήσει  τ

Με την ραγδαία υιοθέτηση τεχνολογιών κατά την τελευταία δεκαε-
τία, οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών, αυξά-
νονται διαρκώς. Έτσι, οι σύγχρονες επιχειρήσεις, βρίσκονται
διαρκώς σε μια ατέρμονη διαδικασία προσαρμογής και ανταπό-
κρισης στις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

στόσο, η δημιουργία εσόδων και η
χρηστικότητα, αποτελούν συνήθως
τους βασικούς παράγοντες για τους

οποίους αγνοείται ο απαιτητικός μεν, προ-
απαι  τούμενος για μακροχρόνια απόδοση
και σταθερότητα δε, σχεδιασμός ασφά-
λειας. Η κατακόρυφη αύξηση των cyber-
security breaches, οι διαρροές
δε δομένων σε επίπεδα ρεκόρ καθώς και
οι επιθέσεις ransomware, συνηγορούν
πως η ανάγκη για security assessment
και defensive measures είναι πλέον
mainstream απαίτηση.
Τα κίνητρα των σύγχρονων επιθέσεων
είναι πολλαπλά και διαφορετικά. Επί παρα-
δείγματι, μπορούν να εκτελούνται από με-
μονωμένα άτομα και ομάδες οργανωμένου
εγκλήματος με σκοπό το κέρδος έως και
από ακτιβιστές που επιδιώκουν να βάλ-
λουν κατά οργανώσεων τις οποίες θεω-
ρούν ανήθικες ή αντίθετες στο δημόσιο συμφέρον.
Ανεξαρτήτως κινήτρου και επιτιθέμενου, ο μεγαλύτερος αριθ-
μός επιθέσεων εκτελείται πλέον από εξειδικευμένα άτομα, με
εκτενή χρηματοδότηση και σχέδιο επανεπένδυσης των παρά-
νομων κερδών σε νέα τεχνολογία και τεχνογνωσία.
Με το σκηνικό να μεταβάλλεται διαρκώς, οι οργανισμοί στην
πλειοψηφία τους, έχουν οδηγηθεί σε έναν αγώνα διαρκούς

βελτίωσης διαδικασιών και αλλαγής νοο-
τροπίας. Πολιτικές που εφαρμόζονταν
μέχρι σήμερα για το Cybersecurity, είτε δεν
λάμβαναν την υποστήριξη που απαιτούνταν
από το C-level, είτε δεν ήταν επαρκείς, με το
outsourcing να αποτελεί μονόδρομο. Σε
κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα των πα-
ραπάνω, ήταν η δημιουργία δύο ιδιαίτερων
εννοιών για το Cybersecurity, η «Red
Team» και η «Blue Team».

Red Team
Πολύ σημαντική πτυχή της ασφάλειας, είναι
ο τακτικός έλεγχος των μέτρων προστα -
σίας. Η ομάδα που είναι επιφορτισμένη να
εκτελεί μία διαδικασία ελέγχου με τη χρήση
επιθετικών μέτρων, ονομάζεται «Red
Team». Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
μία υπηρεσία που προσφέρει μία εξωτε-
ρική οντότητα/συνεργάτης που έχει κληθεί

να ελέγξει την αποτελεσματικότητα του Cybersecurity plan
του εκάστοτε οργανισμού. Αυτό, επιτυγχάνεται με την εξομοί-
ωση των συμπεριφορών και των τεχνικών πραγματικού κα-
κόβουλου επιτιθέμενου (malicious threat actor) με τον πλέον
ρεαλιστικό τρόπο. Η πρακτική είναι παρόμοια, αλλά όχι ίδια, με
το Penetration Test και περιλαμβάνει την επιδίωξη συγκε-
κριμένων στόχων. 

Ω

Γ ρ ά φ ε ι
ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Information Security Specialist
C|EH, 2xCCIE (Security,R&S)
#60329, Space Hellas
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PLE TEAMING»
ι  την ασφάλεια μιας επιχείρησης

Τι είναι το Purple Team και τι προσφέρει;
Ως «Purple Team», χαρακτηρίζεται η Blue Team, η οποία σε συνεργασία με την Red
Team, εκπαιδεύεται διαρκώς και ασκεί τις τεχνικές της. Όσο περισσότερες γνώσεις
αποκτά για τις επιθέσεις που μπορεί να δεχτεί η υποδομή της, τόσο καλύτερα μπορεί
να την υπερασπιστεί.

H Red Team πραγματοποιεί Security Assessments
βασισμένα σε στόχους που μιμούνται γνωστές και
ποσοτικοποιήσιμες απειλές.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ασκεί τις Τακτικές,
Τεχνικές και Διαδικασίες (Tactics, Techniques and Pro-
cedures, TTPs), ενός malicious threat actor. Η Blue
Team, πρέπει  να εκπαιδεύεται σε αυτά τα TTPs και να
ρυθμίζει την ικανότητα ανίχνευσης και απόκρισής της,
σύμφωνα με αυτές τις γνωστές προσεγγίσεις. Για
παράδειγμα, αν ένας malicious threat actor είναι γνωστό
ότι χρησιμοποιεί phishing ως μέρος μιας επίθεσης, η Blue
Team πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει την ικανότητα να
ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται σε τέτοια threat vectors.
Δεν είναι αποδοτικό να στηρίζεται μόνο στη τεχνολογία
SIEM και την ελπίδα ότι θα λάβει alerts για ένα spear-
phishing campaign, εάν η υποδομή της υπηρεσίας e-mail
δεν έχει ρυθμιστεί να καταγράφει ή/και να ειδοποιεί για
σχετικό mail content.

Blue Team
Η έννοια «Blue Team», αναφέρεται στην ομάδα ασφάλειας
που υπερασπίζεται τον οργανισμό τόσο από πραγματικούς
επιτιθέμενους όσο και από Red Teams. Διαφέρει από την
ομάδα διαχείρισης των μέτρων ασφαλείας (π.χ. NGFW,
Endpoint Protection, DLP, Antispam, Secure Web Gate-
way κ.α.), καθώς διαθέτει εξιδεικευμένα εργαλεία και
τεχνογνωσία incident detection & response, network &
system architecture, event & log monitoring, OS harden-
ing, configuration management, patching και πολλά άλλα.
Οργανώνεται σε Network & Security Operation Centers
(NOC & SOC) με SLAs και κατάλληλες διαδικασίες για να
αποτελέσει τον κύριο και βασικό κορμό άμυνας ενός
οργανισμού σε επιθέσεις Cybersecurity.
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Ένας από τους τελικούς στόχους της Red Team
αλλά και ενός malicious threat actor, είναι να
αποκτήσει πρόσβαση επιπέδου administrator
(privilege escalation) και η κλοπή δεδομένων
(data exfiltration) από on-premise ή cloud infor-
mation stores. 

Η Blue Team, πρέπει να διαθέτει εργαλεία και τε-
χνικές, οι οποίες θα της δίνουν δυνατότητα να ανι-
χνεύσει αυτό το είδος επιθέσεων αλλά και να
μπορεί να ανταποκριθεί στην επίθεση, αποτρέ -
ποντας την Red Team ή/και τον malicious threat
actor, από την επίτευξη των στόχων του.

Τα εργαλεία αυτής της ομάδας, περιλαμβάνουν τα
τυπικά, όπως Security Information & Event man-
agement (SIEM) και Anti-Virus, αλλά και τα πιο
προχωρημένα όπως User & Entity Behavior
Analytics (UEBA) και Endpoint Detection & Re-
sponse (EDR). Εμπλουτίζονται, ωστόσο, με επι-
 πλέον εξιδεικευμένα εργαλεία, όπως
Vulnerability Assessment & Management Pen-
etration Testing Framework, Web Application
Auditing, Malware analysis και Incident Detec-
tion & Response (IDR). Έτσι, η ομάδα μπορεί να
εισάγει νέες εσωτερικές διαδικασίες, όπως AV
evasion και DDoS stress test, χωρίς να περιμένει
τα ετήσια audit.

Η Purple Team δεν είναι απαραίτητα εξειδικευ -
μένη στο Red Teaming, αλλά εκπαιδεύεται στα
εργαλεία και τις τεχνικές της, με σκοπό να έχει μία
σφαιρική άποψη των κυβερνοεπιθέσεων αλλά
και της συμπεριφοράς και νοοτροπίας του mali-
cious threat actor. 

Δημιουργώντας ένα
σχήμα όπου η Blue
Team έχει νοοτροπία
Red Team, ο οργανι-
σμός μπορεί να
επωφεληθεί με πιο
προσαρμοσμένη και
πραγματική αξιοπι-
στία. 

Η Purple Team, θα
είναι σε θέση να με-
τρήσει τις ικανότητες
ανίχνευσης και από-
 κρισής της, με τρόπο
που θα είναι περισ-
 σότερο ευθυγραμμι-
σμένος στις
πραγμα τικές απειλές.
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Space Hellas Cybersecurity Services
Διαθέτοντας κορυφαία τεχνογνωσία στην τεχνολογία
ασφάλειας πληροφοριών με εξιδεικευμένους cyber-
security consultants και analysts, η Space Hellas,
σχεδιάζει και υλοποιεί εξελιγμένες λύσεις, οι οποίες
προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη και προ -
τείνει διαρκώς τεχνικές λύσεις βελτίωσης,
βοηθώντας, εκτός των άλλων, τους οργανισμούς και
τις επι χειρήσεις στην ικανοποίηση κανονιστικών
πλαισίων. Εξάλλου, η ομάδα της Space Hellas, είναι
εξοπλισμέ νη με τα κορυφαία εργαλεία για να παρέχει
cybersecurity services και εκτελεί Penetration Tests
σαν Professional Service.

Με τους ίδιους ανθρώπους και οργάνωση, ενοποιεί
στην πράξη την τεχνογνωσία των Red και Blue Team,
κρατώντας το know-how ολοκληρωμένο και
ακέραιο, μακριά από οργανωτικά στεγανά. Με αυτόν
τον τρόπο, μπορεί να παρέχει διαρκώς την ανώτερη
αξία του Purple Teaming, αλλά και να εκτελεί table-
top και war game exercises.

Στις υπηρεσίες Cybersecurity που παρέχει η Space
Hellas, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

Professional Services
n Vulnerability Assessment
n Penetration Test
n Phishing Readiness and Security Awareness 

Technical Audit
n Cybersecurity consulting, architecting & 

roadmapping
n Compliance Audit and Remediation
n OS & Service Hardening
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Στην εποχή της πληροφορίας η συλλογή και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων έχει γίνει πλέον αναγκαία τόσο σε μεγάλες
όσο και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου η διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών αποτελούν βασικό κομμάτι του
πεδίου δραστηριοτήτων τους. 

α δεδομένα πρέπει να είναι συνεχώς
διαθέσιμα και εύκολα αναζητήσιμα. Τα
δε αποτελέσματα πρέπει να είναι όσο το

δυνα τό πιο σχετικά με τα κριτήρια αναζή -
τησης, αλλά και να επιστρέφονται γρήγορα.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η Space Hellas
δια  θέ τει σημαντική εμπειρία και αναπτύσ-
σει λύσεις που δίνουν τη δυνατότητα σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς να αναζη-
τούν και να αναλύουν δεδομένα από δια-
φορετικές πηγές με μεγάλη ταχύτητα,
χρησιμοποιώντας τις πλέον διαδεδομένες
τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα για την ανα-
ζήτηση μεγάλου όγκου δεδομένων σε κα-
τανεμημένα περιβάλλοντα όπως το
Elasticsearch (https://www.elastic.co/) σε
συνδυασμό με το Logstash και το Kibana.

Τι είναι το Elasticsearch;
Το Elasticsearch είναι μια κατανεμημένη
και multitenant μηχανή αναζήτησης υψη-
λής διαθεσιμότητας όπου:
n τα δεδομένα καταχωρούνται σε δείκτες, σε έναν ή περισσό -
τερους κόμβους δεδομένων (data nodes), οι οποίοι απαρτί-
ζουν ένα Elasticsearch cluster και ελέγχονται από έναν κύριο
κόμβο (master node)
n κάθε δείκτης αποτελείται από έναν αριθμό τεμαχίων (shards),
το καθένα από τα οποία περιέχει μέρος των δεδομένων του δείκτη
n τα shards διαμοιράζονται αυτόματα ανάμεσα στα data nodes,
ώστε να εξισορροπείται ο φόρτος του συστήματος κατά τις ανα-
ζητήσεις
n ο αριθμός shards που αντιστοιχεί σε κάθε δείκτη είναι δια-
χειρίσιμος και ορίζεται στις ρυθμίσεις του εκάστοτε δείκτη (εν-
δείκνυται ο αριθμός shards κάθε δείκτη να είναι ίσος με τον
αριθμό των διαθέσιμων data nodes)
n κάθε shard μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα αντί-
γραφα (replicas)

n τα αντίγραφα διαμοιράζονται και αυτά αυ-
τόματα ανάμεσα στα data nodes, ώστε να
εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα των
προς αναζήτηση δεδομένων σε περίπτωση
απώλειας κάποιου κόμβου
nΟ αριθμός των αντιγράφων που αντιστοιχούν
σε κάθε shard είναι επίσης διαχειρίσιμος και
ορίζεται στις ρυθμίσεις του εκάστοτε δείκτη
(δεν πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των πλεο-
ναζόντων κόμβων δεδομένων)
n Oι λειτουργίες ανάγνωσης / αναζήτησης
πραγμα τοποιούνται με οποιοδήποτε από
αυτά τα αντίγραφα, εξασφαλίζοντας την
υψηλή διαθεσιμότητα.

Η ευρετηρίαση, αναζήτηση, ταξινόμηση και
το φιλτράρισμα των δεδομένων στο Elastic-
search γίνεται πάνω σε έγγραφα, όχι σε πί-
νακες όπως γίνεται στις σχεσιακές βάσεις
δεδομένων. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως
document oriented, δηλαδή αποθηκεύει
ολόκληρα έγγραφα (documents) και ευρε-

τη ριάζει τα περιεχόμενα κάθε εγγράφου για να είναι έτοιμα
προς αναζήτηση, επιτρέποντας έτσι την εκτέλεση σύνθετων
αναζητήσεων πλήρους κειμένου (full text search).
Ως μορφή των εγγράφων το Elasticsearch χρησιμοποιεί το
JavaScript Object Notation (JSON), ενώ παρέχει μια πλήρη
Query DSL γλώσσα για αναζητήσεις διαφόρων τύπων (full
text, wildcards, bool, terms, range, fuzzy, prefix, exists, reg-
exp, score, nested, geo κλπ.). Οι αναζητήσεις μπορούν να
γίνουν σε διάφορες γλώσσες, ενώ παρέχεται και η
δυνατότητα χρήσης λατινικών χαρακτήρων σε αναζητήσεις
εγγράφων με περιε χόμενο στα ελληνικά (Greeklish search).
Ο μέγιστος αριθμός εγγράφων που μπορεί να αποθηκευτεί
σε έναν δείκτη του Elasticsearch είναι λίγο παραπάνω από 2
δισεκατομμύρια (2,147,483,519 = Integer.MAX_VALUE - 128).
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Elasticsearch είναι η
διαλειτουργικότητα. Παρέχει μια ευρεία γκάμα από διεπαφές

T
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Επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών

στην εποχή των Big Data;
Go Elastic...

SPACE TALK  issue November 2019 pf din:Layout 1  2/12/2019  7:20 ìì  Page 36



SPACE TALK l 37

(APIs) για χρήση από εξωτερικές εφαρμογές και υποστηρίζει τις
πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού (Java, .NET, Python,
Perl, Groovy, Ruby, PHP κ.ά.).
Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο αποτελεί και αιχμή
του δόρατος του Elasticsearch, είναι η οριζόντια κλιμάκωση της
αρχιτεκτονικής του και η ευκολία που αυτή επιτυγχάνεται. Σε
περίπτωση που επέλθει επιβάρυνση της ταχύτητας απόκρισης
του Elasticsearch λόγω αύξησης του φόρτου των αιτημάτων
αναζήτησης, τότε μπορεί να γίνει οριζόντια κλιμάκωση του
συστήματος είτε με προσθήκη νέων κόμβων δεδομένων στο
cluster ή ακόμη και με την προσθήκη επιπλέον clusters στην
υποδομή, ώστε να επανέλθει η απόδοση στα επιθυμητά επίπεδα.
Για την εισαγωγή και ευρετηρίαση των δεδομένων στο Elastic-
search μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ανοιχτού κώδικα λογισμικό
Loghstash, το οποίο αποτελεί μια μηχανή συλλογής δεδομένων
από διάφορες πηγές με δυνατότητες διοχέτευσης των
δεδομένων αυτών προς διάφορους προορισμούς σε πραγματικό
χρόνο.

Το Logstash διαθέτει
μια σειρά από connec-
tors που του επιτρέπουν
να αντλεί δεδομένα από
πηγές όπως logs, ουρές,
σχεσιακές και μη
σχεσιακές βάσεις
δεδομένων, cloud stor-

ages όπως το S3 της Amazon, streaming APIs όπως αυτό του
Twitter, mail servers κ.ά. πολλές. Τα δεδομένα αυτά μπορούν
να διοχετευθούν στη συνέχεια στο Elasticsearch και από εκεί
να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους, από απλές ανα -
ζητήσεις μέχρι αναλύσεις, παρακολούθηση τάσεων (trends),
παραγωγή ειδοποιήσεων (alerts) κ.ά.. Το Elasticsearch
προσφέρει χρήσιμα εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων
που επιστρέφονται από τις αναζητήσεις, π.χ. για την εξαγωγή
μετρήσεων (metrics) ή τη δημιουργία ιστογραμ μάτων (hi-
stograms), καθώς και λεκτικούς αναλυτές (analyzers) για
αναζητήσεις ελεύθερου κειμένου με χρήση φίλ τρων. Ένα
παράδειγμα είναι η αναζήτηση όλων των πιθανών γραπτών
μορφών μιας λέξης, όπως σκύλος, σκύλοι, σκύλο, σκυλιά κ.λπ..
Με τη χρήση του Logstash οι πηγές δεδομένων μιας επι χείρησης
ή ενός οργανισμού μπορούν να χρησιμοποιη θούν ως τροφοδότης
του Elasticsearch, αποδεσμεύοντάς τις από το βάρος των
αναζητήσεων και της επεξεργασίας της πληροφορίας, το οποίο
καταναλώνει σημαντικό μέρος των φυσικών τους πόρων. Το

βάρος αυτό μεταφέ -
ρεται πλέον στο Elas-
ticsearch, το οποίο με
την κατανεμημένη
αρχιτεκτονική του
διαχει ρίζεται με άνεση
τον μεγάλο φόρτο.
Το Kibana, τέλος,
είναι και αυτό ένα
ανοιχτού κώδικα
λογισμικό το οποίο
προσφέρεται ως ένα

εργαλείο ή αλλιώς μια έτοιμη διεπαφή χρήστη για την
αναζήτηση, προβολή και ανάλυση των δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα στους δείκτες του Elasticsearch. Έχει τα
παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:
n Είναι σχεδιασμένο για να συνεργάζεται με το Elasticsearch και
να διευ κολύνει την κατανόηση μεγάλων όγκων δεδομένων.
n Έχει μια απλή διεπαφή χρήστη γραμμένη σε Node.js που δίνει
τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται
δυναμικά dashboards, τα οποία παρουσιάζουν στατιστικές
αναφορές πάνω στα δεδομένα του Elasticsearch και βοηθούν
στην παρακολούθηση των μεταβολών αυτών των δεδομένων.
n Η εγκατάσταση του Kibana είναι γρήγορη και απλή και
καταναλώνει ελάχιστους φυσικούς πόρους.
Το Kibana ολοκληρώνει το τρίπτυχο Elastic – Logstash – Kibana
(ELK stack), το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση
διαχείρισης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου πληροφορίων και
αποτελεί την πρόταση της Space Hellas προς τις επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς που θέλουν να διαχειρίζονται με ταχύτητα και
αποτελεσματικότητα τα δεδομένα τους.

H εμπειρία της Space Hellas
H Space Hellas διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στην
εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Elasticsearch και του
ELK Stack on premise, αλλά και στο cloud, καθώς και στην
υλοποίηση custom εφαρμογών για την αναζήτηση, επεξεργασία
και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων με χρήση του Elastic-
search. Έχει ήδη ολοκληρώσει δύο πετυχημένα έργα για την
Ελληνική Αστυνομία με χρήση του Elasticsearch, τόσο για την
Δνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την Ανίχνευση και Ανάλυση
εγκληματικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο και το dark net
αλλά και για την Δνση Πληροφορικής για την παραμετροποίηση
και ενεργοποίηση Κοινής Μηχανής Αναζήτησης (CISE), στο
πλαίσιο του προγράμματος καθορισμού προτύπου ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβο λής του νόμου - UMF 3.0. 
Αντίστοιχο έργο με αυτό της Δνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
της Ελληνικής Αστυνομίας έχει υλοποιηθεί και για την
Κυπριακή Αστυνομία με ανάλογη επιτυχία.
Επίσης το Elasticsearch αποτελεί βασικό πυρήνα των
τεχνολογιών που χρησιμοποιεί η WebIQ στα προϊόντα (Voyager,
IRIS) που αναπτύσσει κ προωθεί σε στρατηγική συνεργασία με
την Space Hellas στο χώρο των Big data Analytics και Intelli-
gent Risk Management and Monitoring.
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H Space Hellas ως System Integrator διαθέτει εγκαθιστά και υποστηρίζει εδώ και χρόνια καθετοποιημένες και μικτές λύσεις
φυσικής ασφάλειας σε δημόσιους φορείς αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγάλες και κατανεμημένες
εγκαταστάσεις σε διαφορετικά σημεία ανά την επικράτεια αλλά και το εξωτερικό. 

παρακολούθηση των συμβάντων ασφα  λείας σε τόσο πο-
λύπλοκα περιβάλλοντα και η διασύνδεση με καθετοποι-
ημένα συστήματα ασφαλείας δια φό ρων κατασκευαστών

απαιτεί  κατανοητή πληροφόρηση προς τους εξουσιοδοτημέ-
νους για την τήρηση και την παρακολούθηση των πολιτικών
ασφάλειας μέσω εργαλείων που επιτρέπουν την ανάλυση της
σημαντικότητας ενός συμβάντος, την ειδοποίηση μόνο αν αυτό
είναι όντως σημαντικό και την καταγραφή των ενεργειών που
έγιναν στα πλαίσια  της αντιμετώπισης του. 
Η Space Hellas διέθετε προς τους πελάτες της τέτοια εργαλεία
προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις κάθε λύσης τόσο σε σχέση με
τα καθετοποιημένα συστήματα φυσικής ασφάλειας που περι-
λαμβανόταν σε αυτή όσο και των αναγκών του προσωπικού
επιτήρησης. Υπήρχε όμως πάντα η
ανάγκη ολοκλήρωσης και ενσωμάτωσης
όλων των παραπάνω λύσεων και ο εμ-
πλουτισμός τους σε λειτουργικότητες τόσο
για την καλύτερη υποστήριξη υφιστάμε-
νων εγκαταστάσεων όσο και για την μελ-
λοντική δυνατότητα επέκτασης του
μοντέλου διάθεσης  από ένα λογισμικό
που μπορεί να εγκατασταθεί τόσο εντός της ΙΤ υποδομής όσο
και ως  λύση που μπορεί να διατεθεί με την μορφή διαχειρι-
ζόμενων υπηρεσιών (managed services) για όσους δεν δια-
θέτουν εσωτερικά κάποια Διεύθυνση Ασφαλείας που
απασχολεί προσωπικό για την επιτήρηση υποδομών και επι-
θυμεί η επιτήρηση των πολιτικών φυσικής ασφάλειας να γί-
νεται από τρίτο συνεργάτη.

Μέσω ενός επενδυτικού σχεδίου
ανάπτυξης για καινοτόμα προϊόντα
και υπηρεσίες  που επιδοτήθηκε του
στο πλαίσιο της δράσης ICT4Growth
η Space Hellas έχοντας ως βάση την
τεχνογνωσία της στα συστήματα φυ-
σικής ασφάλειας και στον σχεδιασμό
λύσεων ανέπτυξε την ολοκληρω-
μένη ανοιχτής αρχιτεκτονικής πλατ-
φόρμα Guardian PSIM.

Η πλατφόρμα GuardianTM PSIM
σχεδιάστηκε ώστε να διασφαλίζεται
η προσαρμοστικότητα και επεκτα -
σιμότητα της τόσο σε άμεσες ανάγκες
όσο και στο μέλλον με υιοθέτηση
νέων λειτουργικοτήτων και τεχνολο-
γιών που υιοθετούνται στα συστή-
ματα φυσικής ασφάλειας.

Η

Γ ρ ά φ ε ι
ο  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Κ Ο Λ Ω Ν Ι Α Σ  
Προϊστάμενος ανάπτυξης εφαρμο-
γών, Διεύθυνση ΙΤ, Εφαρμογών και
R&D, Space Hellas

Πλατφόρμα GuardianTM PSIM
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Η πλατφόρμα GuardianTM PSIM μπορεί να υποστηρίξει την
επιτήρηση απεριόριστου αριθμού υποδομών, που βρίσκονται
γεωγραφικά διασκορπισμένες και διασυνδέονται μέσω δι-
κτύων LAN/WAN, κινητής τηλεφωνίας και δορυφορικών επι-
κοι νωνιών, από ένα κέντρο επιτήρησης και μπορεί να:
n Διασυνδέεται σε καθετοποιημένα συστήματα και εξοπλισμούς
που είναι ήδη ενεργοί και υποστηρίζονται σε διάφορα πεδία από
την Space Hellas, και λόγω της ανοιχτής αρχιτεκτονικής της δι-
ευκολύνει την διασύνδεση νέων τύπων εξοπλισμού.
n Συλλέγει, ολοκληρώνει και επεξεργάζεται την πρωτογενή πλη-
ροφορία που λαμβάνει από τα καθετοποιημένα συστήματα φυσι-
κής ασφάλειας και την εμπλουτίζει με μετα-δεδομένα (metadata)
χρήσιμα στο τελικό χρήστη (π.χ. ονομασίες φυσικών υποδομών,
επαφών, ζωνών συναγερμών, γεωγραφικές συντεταγ μένες υπο-
δομών κ.λπ.).
n Εποπτεύει την τήρηση των επιχειρησιακών πολιτικών ασφά-
λειας. Οι πολιτικές ασφάλειας αποτυπώνονται με την βοήθεια του
φορέα της(ων) επιτηρούμενων εγκαταστάσεων κατά την φάση
συλλογής απαιτήσεων και καταχωρούνται μέσω εργαλείων πα-
ραμετροποίησης που διατίθενται από την  πλατφόρμα
GuardianTM PSIM.
n Παρέχει δυνατότητες διασύνδεσης τρίτων συστημάτων  μέσω
ασφαλών και αξιόπιστων μηχανισμών μετάδοσης μηνυμάτων για
την αποστολή ή την λήψη ειδοποιήσεων.
n Παρέχει δυνατότητες διαχείρισης συμβάντων  και καταγράφει
τις ενέργειες των χρηστών που περιλαμβάνονται στην διαχείριση
συμβάντων
n Παρέχει δυνατότητες δημιουργίας αναφορών, εκτύπωση και
αποστολής αυτών.
n Υποστηρίζει Διαβάθμιση Χρηστών και Ρόλων, τον διαμοιρασμό
συμβάντων σε αυτούς ανάλογα την διαθεσιμότητα τους, την ανά-
ληψη διαχείρισης από αναβαθμισμένους χρήστες αλλά και την
ανάθεση διαχείρισης συμβάντων από χρήστη σε χρήστη.  
n Υποστηρίζει την εισαγωγή δεδομένων παραμετροποίησης αλλά
και την ενημέρωση αυτών με μαζικό τρόπο.
n Ενσωματώνει μηχανή γεωγραφικών πληροφοριακών συστη-
μάτων (GIS) για την απεικόνιση  οντοτήτων αλλά και συμβάντων
σχετιζόμενων με αυτές σε χάρτες.
n Ενσωματώνει δυνατότητα απεικόνισης εγκατεστημένου εξο-
πλισμού φυσικής ασφάλειας αλλά και συμβάντων σε κτιριακές
κατόψεις.
nΠαρέχει προς το προσωπικό ασφαλείας ένα φιλικό και εύχρη-
στο στην χρήση του περιβάλλον τόσο στην απεικόνιση όσο και
στην διαχείριση συμβάντων ασφαλείας. 

Η πλατφόρμα GuardianTM PSIM έχει αρθρωτή (modular) δομή
και η ενεργοποίηση των απαραίτητων modules γίνεται αναλό-
γως των αναγκών και των εγκατεστημένων στις υποδομές κα-
θε τοποιημένων συστημάτων φυσικής ασφάλειας. Τα κυριότερα
modules που εμπεριέχονται στην πλατφόρμα GuardianΤΜ PSIM
είναι: 

1. GuardianTM CCTV που υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους καμε-
ρών (αναλογικών, δικτυακών κ.α.) και καταγραφικών εγκατεστημένων
σε τοπικό επίπεδο. Είναι δυνατή η λήψη υψηλής ποιότητας εικόνας
(HD/4K) και η υποστήριξη λειτουργικών δυνατοτήτων καμερών μέσω
του προτύπου ONVIF. Οι εγκα τεστημένες κάμερες είναι δυνατόν να
απεικονιστούν σε ψηφιακούς χάρτες ή κατόψεις κτιριακών υποδομών
και γίνεται άμεση λήψη εικόνας σε περίπτωση συμβάντος με ταυτό-
χρονη αλλαγή συμβόλου της σχετιζόμενης με το συμβάν κάμερας. Επί-
σης υποστηρίζεται αναπαραγωγή βίντεο σε συνάρτηση με συμβάντα
προερχόμενα από άλλα υποστηριζόμενα συστήματα.   

2. GuardianTM Video Analytics που υποστηρίζει συμβάντα προερχό-
μενα από την ανάλυση κινούμενης εικόνας. Τέτοια μπορεί να είναι, εί-
σοδος σε φυλασσόμενους χώρους, κλοπή αντικειμένων / μετακίνηση
αντικειμένων, άσκοπη περιφορά σε χώρο, ασυνόδευτο αντικείμενο σε
φυλασσόμενο χώρο, βανδαλισμός, υπερβολική προσέγγιση σε φυλασ-
σόμενο αντικείμενο, κίνηση αντίθετη με την ροή, συνωστισμός σε χώ-
ρους επισκεπτών, μετρήσεις heat map 

3. GuardianTM Κέντρο Λήψης Σημάτων που υποστηρίζει όλα τα πρω-
τόκολλα επικοινωνίας συστημάτων συναγερμού διασφα λίζοντας ανα-
λυτική εικόνα κατάστασης του εξοπλισμού. Υποστηρίζει εναλλακτικές
μεθόδους επικοινωνίας είναι δυνατόν να διασυνδεθεί με κέντρα λήψης
σημάτων τρίτων. Παρέχει πλήρες σετ αναφορών και ιστορικού όλων
των λαμβανομένων σημάτων  παραβίασης.

4. GuardianTM Access Control με υποστήριξη καρτών RFID και βιο-
μετρικών αναγνωστών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λήψη συμ-
βάντων εισόδου, εξόδου και παρουσίας προσωπικού, να επιτρέψει ή
απαγορεύσει την είσοδο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, επισκέπτες σε
ελεγχόμενους χώρους κτιριακών υποδομών και να απελευθερώσει ή
κλειδώσει πόρτες σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών. Τέλος είναι εφι-
κτή η ανάκτηση φωτογραφίας εξουσιοδοτημένου ατόμου στο οποίο έχει
παραχωρηθεί άδεια εισόδου και η άμεση σύγκριση μέσω live video
προερχόμενου από κάμερα που έχει συσχετιστεί με το σημείο ελέγχου. 

5. GuardianTM GPS για την παροχή λύσεων εποπτείας ATM τραπεζών,
στόλου οχημάτων, lone workers και υποστηρίζει καταγραφή  & απο-
τύπωση πορείας σε ψηφιακό χάρτη σε πραγματικό χρόνο, εποπτεύει
ταχύτητα κίνησης, καταγράφει στάσεις & διάρκειας αυτών, λαμβάνει
δεδομένα από αισθητήρες (π.χ. θερμοκρασίας, κραδασμών κλπ.). Όλα
τα συμβάντα καταγράφονται και μπορεί να γίνει συγχρονισμένη αναπα-
ραγωγή τους. Επίσης μπορεί να ανακτηθεί με την βοήθεια του CCTV
module live video από κάμερες σχετιζόμενες με το εποχούμενο από το
οποίο λαμβάνεται το συμβάν.  
Η πλατφόρμα GuardianTM PSIM τέλος μπορεί να διασυνδεθεί με πλει-
άδα άλλων συστημάτων ασφαλείας (π.χ. πυρανίχνευση, περιμετρική
προφύλαξη, θύρες αποτροπής, ανιχνευτές κλπ.) και είναι διαθέσιμη
τόσο για εγκατάσταση και παραμετροποίηση στην ΙΤ υποδομή του ορ-
γανισμού/επιχείρησης της επιτηρούμενης υποδομής όσο και ως πα-
ρεχόμενη υπηρεσία μέσω cloud ως IaaS ή PaaS. 

Η πλατφόρμα GuardianTM PSIM τέλος μπορεί να διασυνδεθεί με πλειάδα άλλων συστημάτων ασφαλείας (π.χ. πυρανίχνευση, περι-
μετρική προφύλαξη, θύρες αποτροπής, ανιχνευτές κλπ.) και είναι διαθέσιμη τόσο για εγκατάσταση και παραμετροποίηση στην ΙΤ υπο-
δομή του οργανισμού/επιχείρησης της επιτηρούμενης υποδομής όσο και ως παρεχόμενη υπηρεσία μέσω cloud ως IaaS ή PaaS. 
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Την παροχή υπηρεσιών Cybersecurity έχει αναλάβει η Space Hellas για την Gulf Investment Corporation στο
Κουβέιτ. Πρόκειται για ένα σημαντικό, Cloud Βased έργο που αφορά Cybersecurity με τη μορφή Μanaged
Services, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Space Hellas με την British Telecom. 

ιδικότερα, η Gulf Investment Corporation λαμβάνει μέσω
του δικτύου της ΒΤ τις υπηρεσίες Cybersecurity που της
παρέχει η Space Hellas. Οι υπηρεσίες αφορούν BT Cloud

SIEM, Security Vulnerability Scanning και Managed IPS/IDS
και παρέχονται από 1η Ιουλίου 2019 με τριετές συμβόλαιο. 

Η Gulf Investment Corporation είναι ένα υπερεθνικό χρημα-
τοπιστωτικό ίδρυμα που ανήκει εξίσου στα έξι κράτη του Συμ-
βουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δημιουργήθηκε για να
προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και διαφοροποίηση των
κεφαλαιαγορών στην περιοχή, με στόχο να προσφέρει στους
τοπικούς και διεθνείς επενδυτές ένα ευρύ φάσμα καινοτό-
μων ευκαιριών επενδύσεων. Η ανάγκη δημιουργίας ενός
ασφαλούς και ευέλικτου ΙΤ περιβάλλοντος για την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, οδήγησε τη GIC
στη συνεργασία της με την ΒΤ και τη Space Hellas. Η ΒΤ δια-
θέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διεθνώς σε Security Intelli-
gence και Managed Services που μπορούν να διαγνώσουν
κάθε πιθανό κενό ασφαλείας και να δώσουν λύσεις σχετικές
με Data Loss Prevention, Encryption, Access to Cloud Serv-
ices και Information Risk Management. Η Space Hellas πα-
ρέχει Cybersecurity Services με κορυφαία τεχνογνωσία στην
τεχνολογία δικτυακών και IT υποδομών, σε συνδυασμό με το
εξιδεικευμένο προσωπικό που σχεδιάζει και υλοποιεί εξε-
λιγμένες λύσεις, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του

πελάτη. Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας να προτείνει διαρ-
κώς τεχνικές λύσεις βελτίωσης, ως ο σύμβουλος που προ-
στατεύει και υποστηρίζει τον οργανισμό στην παροχή
ασφαλών και αποδοτικών υπηρεσιών προ τους τελικούς πε-
λάτες.

Η S pace Hellas έχει μακρά ιστορία στην παροχή
τέτοιων υπηρεσιών, μιας και για μία ακόμη
φορά διαφοροποιείται, χρησιμο ποιώ ντας  το
portfolio των λύσεων της BT, σε συνδυασμό και
συνερ γασία με εργαλεία που διαθέτει η ίδια και
που είναι σε θέση να διασφαλίσουν στο μέγιστο
δυνατό βαθμό, τους πελάτες της. 

Όλες οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό και εκ-
μεταλλεύονται στο έπακρο λύσεις και τεχνολογίες που βασί-
ζονται στο Cloud και που παρέχονται από επιλεγμένους
παρόχους υψηλών προδιαγραφών, με αποτέλεσμα το προσφε-
ρόμενο Security Intelligence να είναι ολοκληρωμένο και μέγι-
στα αξιόπιστο.
Mε την υλοποίηση του εν λόγω έργου η Space Hellas ενισχύει
την πολυετή συνεργασία της με την ΒΤ, ακολουθώντας πιστά τη
στρατηγική εξωστρέφειας που έχει χαράξει.

E

Παροχή υπηρεσιών Cybersecurity στην
Gulf Investment Corporation στο Κουβέιτ

40 l SPACE TALK

SPACE TALK  issue November 2019 pf din:Layout 1  2/12/2019  7:20 ìì  Page 40



N E W S

H Space Hellas έλαβε άδεια παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
στην Ιορδανία
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Η Jordan TRC απένειμε την άδεια
στην Space Arab Levant Tech-
nologies Company (LLC), για την
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπη-
 ρεσιών κλάσης “Full array of data
related telecom services”, μέσω
του τηλεπικοινωνιακού κόμβου
της στην Ιορδανία. Ο κόμβος της
Space Hellas δίνει τη δυνατότητα
παροχής τηλεπικοινωνιακών
υπη ρεσιών και διασύνδεσης με
τηλεπικοινω νια κούς παρόχους
της ευρύτερης περιοχής, ενώνον-
τας την Ιορδανία με την Ευρώπη
και τoυς κόμβους της Space Hel-
las στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη
Μάλτα, τη Σερβία και τη Φρανκ-
φούρτη, όπου υπάρχει διασύν-
δεση με τους μεγαλύτερους Cloud
Providers όπως Microsoft, Oracle,
Google και Amazon.

Ο όμιλος εταιριών Space Hellas,
στο πλαίσιο της επέκτασης των
δρα στη ριοτήτων του στο εξωτε-
ρικό, εδραιώνει την παρουσία του
στη Μέση Ανατολή με την από-
κτηση της τηλεπικοινωνιακής
άδειας και την εγκατάσταση κόμ-
βου διασύνδεσης και μεταφοράς
δεδομένων, στο Αμμάν της Ιορδα-
νίας. Η Space Arab Levant Tech-
nologies Company LLC είναι
πλέον έτοιμη να προσφέρει στους
πελάτες της ολοκληρωμένες τηλε-
πι κοινωνιακές υπηρεσίες διασύν-
δεσης, εγγυημένου bandwidth και
αυ στηρού SLA (Service Level
Agree ment), χρησιμοποιώντας
όλους τους διαθέσιμους τοπικούς
και διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς
παρόχους.

Η εταιρεία του ομίλου Space Hellas, Space Arab
Levant Technologies Company (LLC), έλαβε τη-
λεπικοινωνιακή άδεια παροχής υπηρεσιών από
την Ρυθμιστική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών της
Ιορδανίας – (Jordan Telecommunications Regu-
latory Commission (TRC). 
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Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση της επένδυσης
της Space Hellas στην εταιρεία Web-IQ B.V. με
έδρα στην Ολλανδία, με διαμόρφω ση του ποσο-
στού συμμετοχής της από 17,21% σε 32,28%
έναντι € 1,1 εκ., μέσω ισόποσης αύξησης του με-
τοχικού κεφαλαίου της Web-IQ B.V., ενώ στο ίδιο
πλαίσιο η Web-IQ B.V. αποπλήρωσε ολοσχερώς
δάνειο ποσού € 300 χιλ. που της είχε χορηγήσει 
η Space Hellas.

ι τεχνολογίες που αναπτύσσει η Web-IQ δίνουν τη δυνατότητα
σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς να έχουν έγκαιρη ενη μέ-
ρωση για τους κινδύνους που τις απειλούν, μέσω της ευφυ -

ούς ανίχνευσης και ανάλυσης ρίσκου, απάτης και εγκληματικών
δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο και το Darknet, χρησιμοποιώντας
την πλατφόρμα Voyager.
Τα κεφάλαια που επενδύονται στην Web-IQ της δίνουν τη δυνα-
τότητα να αναπτύξει έγκαιρα νέες εκδόσεις με στόχο η πλατφόρμα
Voyager να ενσωματώνει μια σειρά τεχνολογιών AI για την επε-
ξεργασία και ανάλυση περιεχομένου,
ενώ είναι ήδη δια θέσιμη στο Microsoft
Azure Cloud και θα μπορεί να επεκτα-
θεί και σε άλλους Global Cloud Solution
Providers. Αυτό θα δώσει μεσομακρο-
πρόθεσμα τη δυνατότητα για παγκόσμια
και πιο αυτοματοποιημένη διάθεση των
υπηρεσιών της Web-IQ σε:
n Χρηματοικονομικούς οργανισμούς
(όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εται-
ρείες) 
n Έξυπνες Πόλεις (με την προσθήκη
πληροφοριών για την ασφάλεια και τα
ρίσκα στις ψηφιακές υποδομές των πό-
λεων), αλλά και σε 
n Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, μετα-
φορών, δικτύων. κ.λπ.
Οι πελάτες των υπηρεσιών της Web-IQ
θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπί-
σουν ευχερέστερα προκλήσεις, όπως το KYC (Know Υour Cus-
tomer), AML (Anti-Money Laundering), να ανιχνεύσουν την
ασφαλιστική απάτη (Insurance fraud), αλλά και να παρακολου-
θούν καθημερινά τα επίπεδα ρίσκου που διατρέχουν, μέσω της
νέας οικογένειας προϊόντων με τίτλο ORM (Online Risk Monitor-
ing) της εταιρείας.
Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που είναι διαθέσιμος στο διαδί-
κτυο (Open Web), αλλά και στο Dark Web είναι μία μεγάλη πρό-
κληση για εταιρείες και οργανισμούς παγκοσμίως. Προσπα θούν
συνεχώς να κατηγοριοποιήσουν και να διαχωρίσουν την κρίσιμη
για την ύπαρξή τους πληροφορία και τα πιθανά ρίσκα, από αυτήν
που δεν είναι σημαντική.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορούν να λάβουν υπη-
ρεσίες πληροφόρησης, ώστε η σωστή πληροφορία να βρεθεί
στους σωστούς ανθρώπους, στη σωστή στιγμή, με αποτέλεσμα
το ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να προέλθει
από τις αδόμητες και δομημένες ανοιχτές πηγές (Open data
sources).
Με την επένδυση αυτή, η Space Hellas στοχεύει μέσω της πε-
ραιτέρω ανάπτυξης των δυνατοτήτων της Web-IQ, να είναι σε
θέση  να παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις Οn-premise/Cloud

για Web Intelligence, παγκοσμίως.
Συνδυάζοντας την τεχνολογία ανίχνευ -
σης ιστού σε μεγάλη κλίμακα για τη
συλλογή και την παρα κολούθηση
πηγών του Internet και του σκοτεινού
δικτύου, με ένα εκτεταμένο πλαίσιο
ανάλυσης για τη διαμόρφωση τερά-
στιων ποσοτήτων ηλεκτρονικών δεδο-
μένων σε ευαίσθητες πληροφορίες και
στοιχεία, θα μπορούν να παραχθούν
συλλογές πληροφοριών για κείμενο,
γεωγραφία, δεδομένα εικόνων, κρυ-
πτονομίσματα, κ.λπ.
Αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για το κοινό καλό από τη μία
πλευρά, όπου μπορούν να βοηθήσουν
τις κρατικές υπηρεσίες κατά του εγκλή-
ματος, αλλά και Δήμους να παρακο-
λουθήσουν γεγονότα και τάσεις για την

καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης
της κακοποίησης παιδιών και της πορνογραφίας.
Από την άλλη, οι λύσεις αυτές συνδυασμένες με γνωσιακές βά-
σεις και Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών και την επιτά-
χυνση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας σε συγκε-
κριμένους τομείς, όπως τα συστήματα CRM, Human Resource
Management, κ.λπ.
Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες και οι αγορές για Web Intel-
ligence λύσεις όχι μόνον αυξάνονται, αλλά και διευρύνονται
γεωγραφικά.

O

B’ κύκλος επένδυσης
της Space Hellas
στη Web-IQ
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