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Editorial

αζί σας ακόμα ένα τεύχος του SpaceTalk, το οποίο

υποδέχεται την άνοιξη με αισιοδοξία, πίστη για βελ-

τίωση σε όλα τα επίπεδα και πεποίθηση ότι παρά τις

δυσκολίες, μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο

για όλους μας.

Ένα καλύτερο αύριο που στο παγκόσμιο και τοπικό περιβάλ-

λον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την «εμμονή» για συνεχό-

μενη βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων

υπηρεσιών/λύσεων. Κατά τη γνώμη μας, αυτό πρέπει να απο-

τελεί επιλογή – μονόδρομο, εγγύηση για επιβίωση στην κρίση

και διάκριση απέναντι στον ανταγωνισμό. Και εκεί, εμείς στη

Space Hellas έχουμε επιλέξει να επενδύουμε, συνεχώς.  

Επενδύουμε, τόσο στην τεχνική κατάρτιση των ανθρώπων μας,

σε ‘Ερευνα και Ανάπτυξη, όσο και στη βελτίωση-διεύρυνση της

γκάμας των παρεχόμενων Λύσεων και Υπηρεσιών που προ-

σφέρουμε, με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέ-

τηση των πελατών μας.

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία, είναι για μας ο βέλτιστος

συνδυασμός που τόσα χρόνια μας κάνει ισχυρή παρουσία τό-

σο στο τεχνολογικό όσο και στο επιχειρηματικό τοπίο της χώ-

ρας μας. Για παράδειγμα, η Τεχνική Υποστήριξη που προσφέ-

ρουμε στους πελάτες μας μέσω του υπερσύγχρονου Κέντρου

Επιχειρήσεων (Network & Security Operations Center, ITILv3

conforming Service Desk), που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις

της εταιρίας μας και στο οποίο έχουμε επενδύσει  σημαντικά

τα τελευταία χρόνια, μας εξασφάλισε όχι μόνο την πρώτη θέ-

ση στην κατηγορία «Τεχνική Υποστήριξη» των Business IT

Excellence (BITE) Awards, για την ποιότητα των υπηρεσιών

που προσφέρουμε, αλλά και την πρώτη θέση στην επιλογή των

πελατών μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε, γιατί

πιστεύουμε πως μόνο μέσα από τη συνεχόμενη βελτίωση μπο-

ρούμε να επιτυγχάνουμε αύξηση της παραγωγικότητας με κερ-

δοφορία, να παρέχουμε  νέες θέσεις εργασίας και να εξα-

σφαλίζουμε στους πελάτες μας ανταγωνιστικότητα με τη βέλ-

τιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Η Space Hellas, μία πρωτοπόρος, αξιόπιστη Ελληνική εται-

ρία, με πορεία σχεδόν 30 ετών και ένα εξαιρετικό ιστορικό

αναρίθμητων έργων σε εταιρίες του ιδιωτικού αλλά και του

δημόσιου τομέα της χώρας, στέκεται δυνατά στα πόδια της

και στους σημερινούς δύσκολους καιρούς μπορεί και ατενί-

ζει το μέλλον με αισιοδοξία. Με πολλαπλές συνεργασίες με

τους σημαντικότερους Διεθνείς Οίκους που την φέρνουν

στην αιχμή της τεχνολογίας, αλλά και τις συνεχώς αυξανό-

μενες πιστοποιήσεις των στελεχών της σε νέες τεχνολογίες,

η ίδια επιλέγει να εξελίσσεται συνεχώς χαράζοντας έτσι το

δικό της δρόμο στην αγορά. 

Είμαστε εδώ και θα είμαστε κοντά σας, με όραμα, πλάνο και

πάνω από όλα πολύ όρεξη για δουλειά. Είμαστε πεπεισμένοι

πως, με τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται χρόνια τώρα,

αλλά και με όλους εσάς που πιστεύετε ότι αξίζουμε ένα καλύ-

τερο μέλλον, μαζί μπορούμε να το κάνουμε πράξη. 

Σας ευχόμαστε Καλή Ανάγνωση.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Παναγιώτης Μπέλλος

Διευθυντής Marketing,

Eκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες,

Μ
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News Flash

“Growing our business together”
1ο Συνέδριο Δικτύου Μεταπωλητών Κινητής

Τηλεφωνίας της Space Hellas

ε επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε το 1o Συνέδριο Δικτύου
Μεταπωλητών Κινητής Τηλε-
φωνίας της Space Hellas με

θέμα “Growing our business together”,
στο ξενοδοχείο Divani Caravel. 
Στο συνέδριο συμμετείχαν αποκλειστικοί
αντιπρόσωποι της Space Hellas από όλη
την Ελλάδα, που αποτελούν το δυναμικό
Δίκτυο των καταστημάτων “SpacePhone
Business Centers”. 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν  απευθείας από τα στελέ-
χη της Space Hellas και των επίσημων 
χορηγών, Vodafone, Cisco, Lenovo, 

Microsoft και Intel, για τις νέες τεχνολο-
γικές εξελίξεις, τις διαθέσιμες λύσεις αιχ-
μής κορυφαίων κατασκευαστικών οίκων
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ο-
φέλη που μπορούν να έχουν μέσα από
τη συνεργασία,  την υποστήριξη και την
εμπειρία της Space Hellas. 
Οι νέες αυτές λύσεις και υπηρεσίες 
αναμένεται να δώσουν σημαντική προ-
στιθέμενη αξία και να αυξήσουν το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των
“SpacePhone Business Centers” στην
τοπική αγορά.
Η SpacePhone Τηλεπικοινωνιακές Υπη-
ρεσίες Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 ως θυγα-

τρική εταιρεία του Ομίλου Space Hellas.
Το 2007 απορροφήθηκε από τη Space
Hellas και διατήρησε την επωνυμία της
ως διακριτικό τίτλο. H εταιρία διαθέτει έ-
να ευρύ δίκτυο καταστημάτων σε όλη την
Ελλάδα, με έντονη παρουσία κυρίως στην
Ελληνική περιφέρεια. Παρέχει υπηρεσίες
Κινητής, Σταθερής Τηλεφωνίας και Inter-
net των εταιριών Vodafone-HOL, καθώς
και τεχνολογικές λύσεις προστιθέμενης
αξίας, κυρίως προς τη B2B αγορά, σε συ-
νεργασία με κορυφαίους διεθνείς Oίκους.

Space Hellas μαζί με τη Cisco, συμμετείχαν στο 1ο ετήσιο συνέδριο UCC Greece
2014, ως Χρυσοί Χορηγοί. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και
Εκπαιδευτικό κέντρο «Εξέλιξη» στο Καστρί, με διοργάνωση του περιοδικού 

Communication Solutions.  
Στο περίπτερό τους στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, η Space Hellas και η Cisco έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέ-
χοντες να δουν από κοντά όλες τις δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρουν οι λύσεις UC&C και πώς αυτές καλύπτουν
σε μία ολοκληρωμένη δικτυακή υποδομή, όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης. 
Εντυπωσιακή ήταν η ομιλία του κ. Eric Waltert, Cisco EMEAR Collaboration Leader, με τίτλο: "The Future of Collaboration",
η παρουσίαση της οποίας έγινε από τα γραφεία της Cisco στην Ζυρίχη μέσω Web Conferencing (WebEx). Ο κ. Τριαντά-
φυλλος Προκοπίδης, Διευθυντής Δικτυακών Λύσεων της Space Hellas, ξεχώρισε με την ομιλία του "Integrated Unified 
Communications and Collaboration" και ο κ. Γιώργος Πηγιάκης, System Engineer της Cisco, με την ομιλία του ανέλυσε σε
βάθος την τεχνολογία "Cisco Collaboration Edge Architecture".

H

Μ

Space Hellas-Cisco, Χρυσοί Χορηγοί στο 1ο Unified Communications  
& Collaboration Conference

O Πρόεδρος της Space Hellas, Σπυρίδων Δ.
Μανωλόπουλος
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Space Hellas ανέλαβε την επέκταση του Data
Center στις εγκαταστάσεις της Mediterranean
Nautilus, στη Μεταμόρφωση. Το έργο ολο-

κληρώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο TIA-942 για τα Data
Centers και περιλαμβάνει την πλήρη διαμόρφωση του χώ-
ρου, όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με την με-
λέτη του έργου και τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη, κα-
θώς και την υποχρέωση υποστήριξης ενός έτους. 
Συγκεκριμένα, η Space Hellas υλοποίησε όλες τις απαραί-
τητες εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου, τη στέγα-
ση, στήριξη και τη διασύνδεση του εξοπλισμού.  H εταιρία
προμήθευσε και εγκατέστησε όλο τον ηλεκτρολογικό ε-
ξοπλισμό για την διανομή Μέσης και Χαμηλής Τάσης (Ηλε-
κτρολογικούς πίνακες, ΗΖ, καλωδιώσεις), τα UPS, τα συ-
στήματα ασφάλειας και προστασίας όπως, CCTV, Access
Control, πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και υγρανίχνευσης.
Επίσης, προμήθευσε, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία
το σύστημα κλιματισμού Close Control, καθώς και τα Συ-
στήματα Διαχείρισης Κτιρίου (BMS). 
Να σημειωθεί ότι το νέο Data Center, έχει εμβαδόν 370
m2 περίπου, ο δε προϋπολογισμός του έργου άγγιξε το
1.350.000€ πλέον ΦΠΑ.
Η Μediterranean Nautilus με την νέα επέκταση στο Data
Center της στη Μεταμόρφωση, έργο αναφοράς για τη χώ-
ρα μας, επεκτείνει την εμπορική της δραστηριότητα προ-
σφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες Cloud Based Services και
είναι έτοιμη να υποδεχτεί και να εξυπηρετήσει, τόσο τους
υφιστάμενους όσο και νέους πελάτες  της, με τρόπο ευέ-
λικτο, αποτελεσματικό και ασφαλή. 

H

Η Space Hellas «Επιχείρηση 
του Μήνα» στο ΕλληνοΓερμανικό 

Επιμελητήριο

Space Hellas ήταν «Η Επιχείρηση του Μήνα» στο
web site, στο newsletter και το house organ του
ΕλληνοΓερμανικού Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο πρόβαλλε το προφίλ της εταιρίας, τι την κά-
νει να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό καθώς και τις στενές
σχέσεις της με σημαντικές Γερμανικές εταιρίες.

Η Space Hellas υλοποιεί 
έργο Φυσικής Ασφάλειας 
και ελέγχου πρόσβασης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος

Τράπεζα της Ελλάδος, ανέθεσε στην  Space Hellas
την  υλοποίηση έργου συστήματος αυτόματου 
ελέγχου, αναγνώρισης πινακίδων και ηλεκτρονι-

κής καταγραφής, των εισερχόμενων – εξερχόμενων οχημά-
των, στις εγκαταστάσεις της στο Χαλάνδρι.
Το σύστημα Ασφάλειας για τη συνολική εποπτεία των πυλών 
αποτελείται, από ειδικού σχεδιασμού κάμερες Automatic
Number Plate Recognition (ANPR), IP κάμερες Υψηλής Ευ-
κρίνειας (HD), σύστημα καταγραφής της Bosch καθώς και τον 
απαραίτητο εξοπλισμό ελέγχου πρόσβασης (μπάρες, σημα-
τοδότες, αισθητήρες, φωτοκύτταρα και δικτυακές υποδομές).
Το σύστημα ενοποιεί η εξειδικευμένη πλατφόρμα  ασφάλει-
ας Guardian και συμπληρωματικά, η υπομονάδα διαχείρισης
οχημάτων (Guardian ANPR module), προϊόντα λογισμικού τα 
οποία έχουν αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου από τη Space Hellas. 
Το έργο προσφέρει στην Τράπεζα της Ελλάδος ένα υπερσύγ-
χρονο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης, με δυνατότητες
αυτόματης καταγραφής/καταχώρησης σε βάση δεδομένων όλων
των εισερχόμενων & εξερχόμενων οχημάτων και μοτοσυκλετών.

H

H

Η Space Hellas ολοκλήρωσε 
με επιτυχία την επέκταση 
του Data Center 
της Mediterranean Nautilus 
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Data Center Evolution

Η εξέλιξη των Data Centers

λος ο κόσμος σήμερα μιλά για
τα σύγχρονα Data Centers (Κέ-
ντρα Δεδομένων) που διαθέ-

τουν πανίσχυρες δυνατότητες και μπο-
ρούν να υπερκαλύψουν τις ανάγκες ακό-
μα και των πιο απαιτητικών οργανισμών.
Λίγοι όμως ίσως να θυμούνται ότι τα ση-
μερινά Data Centers έχουν τις ρίζες τους
στη “λίθινη εποχή” των υπολογιστών, στα
τεράστια δωμάτια υπολογιστή της πρώι-
μης ηλικίας του κλάδου της πληροφορι-
κής. Τα αρχικά συστήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών ήταν πολύπλοκα στη λει-
τουργία και τη συντήρησή τους και απαι-
τούσαν ένα ειδικό περιβάλλον για να λει-
τουργήσουν. Οι φυσικές υποδομές απαι-
τούσαν πολλά καλώδια για τη σύνδεση 
όλου του εξοπλισμού και για το λόγο αυ-
τό επινοήθηκαν διάφορες μέθοδοι για να
φιλοξενηθούν και να οργανωθούν, όπως
είναι τα ικριώματα για την τοποθέτηση του
εξοπλισμού, τα υπερυψωμένα δάπεδα, οι
σχάρες καλωδίων. Επίσης, ένας μοναδι-
κός υπολογιστής απαιτούσε μεγάλα πο-
σοστά ενέργειας για να λειτουργήσει και
έπρεπε να ψυχθεί ώστε να αποφευχθεί η
υπερθέρμανση. Ζωτικής σημασίας απο-
τελούσε και η φυσική ασφάλεια και κατά

συνέπεια επινοήθηκαν βασικές αρχές σχε-
διασμού για τον έλεγχο της πρόσβασης
στην αίθουσα των υπολογιστών. 
Κατά τη διάρκεια της άνθησης των μι-
κροϋπολογιστών  η οποία παρατηρείται
στη δεκαετία του 1980, οι υπολογιστές άρ-
χισαν να αναπτύσσονται παντού και σε
πολλές περιπτώσεις χωρίς να δίνεται κα-
θόλου σημασία στις λειτουργικές απαιτή-
σεις. Με την έλευση του μοντέλου πελά-
τη-εξυπηρετητή (client-server) κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι 
μικροϋπολογιστές άρχισαν να παίρνουν
θέση στα παλιά δωμάτια υπολογιστών. Η
ανάγκη για φθηνό εξοπλισμό δικτύωσης,
σε συνδυασμό με τα νέα πρότυπα για την
καλωδίωση του δικτύου, κατέστησε δυνα-
τό να χρησιμοποιηθεί ένας ιεραρχικός
σχεδιασμός ο οποίος έθετε τους εξυπη-
ρετητές σε ένα συγκεκριμένο χώρο εντός
της εταιρείας. Ως εκ τούτου, η χρήση του
όρου «Data Center», άρχισε να αποκτά
μεγάλη δημοτικότητα. 
Η έκρηξη των Κέντρων Δεδομένων ήρθε
με την άφιξη της εμπορικής ανάπτυξης
του Διαδικτύου. Οι εταιρείες απαιτούσαν
γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο
(Internet) και ασταμάτητη λειτουργία, όχι

Ό

Της Ισμήνης Ξ. Μαυρογιάννη  

μόνο για την ανάπτυξη των συστημάτων
τους, αλλά και την εγκαθίδρυση της πα-
ρουσίας τους στο διαδίκτυο.
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι
η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας (Business Continuity). Οι εται-
ρείες είναι απόλυτα εξαρτώμενες από τη
δικτυακή υποδομή , τα πληροφοριακά συ-
στήματα και τις μηχανογραφικές εφαρ-
μογές τους για τη λειτουργία τους, την 
εξυπηρέτηση των πελατών τους και την
παροχή σύγχρονων και αποδοτικών 
υπηρεσιών. Αν ένα σύστημα δεν είναι δια-
θέσιμο, οι λειτουργίες της εταιρείας μπο-
ρεί να μειωθούν ή και να σταματήσουν 
εντελώς. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί
μια αξιόπιστη υποδομή ώστε να ελαχι-
στοποιηθεί κάθε πιθανότητα διακοπής. Η
ασφάλεια των πληροφοριών είναι επίσης
μια ανησυχία και για το λόγο αυτό το Data
Center πρέπει να προσφέρει ένα ασφα-
λές περιβάλλον που να ελαχιστοποιεί τις
πιθανότητες παραβίασης της ασφάλειας.
Συνεπώς, ένα Κέντρο Δεδομένων πρέπει
να διατηρεί υψηλά πρότυπα για το υπο-
λογιστικό περιβάλλον που φιλοξενεί.
Η αποτελεσματική λειτουργία ενός Κέ-
ντρου Δεδομένων απαιτεί την ισορρο-
πημένη επένδυση τόσο στις εγκαταστά-
σεις, όσο και στη στέγαση του εξοπλι-
σμού. Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία
ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για την
τοποθέτηση του εξοπλισμού. Η τυπο-
ποίηση μπορεί να αποφέρει εξοικονό-
μηση και αποδοτικότητα στο σχεδιασμό
και την κατασκευή των Data Centers. Τυ-
ποποίηση σημαίνει ολοκληρωμένη δό-
μηση και ολοκληρωμένος μηχανολογι-
κός εξοπλισμός. Τα Κέντρα Δεδομένων
θα πρέπει να σχεδιάζονται σε επανα-
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λαμβανόμενες δομικές μονάδες εξοπλι-
σμού και συναφών με την ενέργεια και την
υποστήριξη (κλιματισμού) εξοπλισμού, 
όπου αυτό είναι εφικτό. 
Η πρόοδος της τεχνολογίας γεννά την 
ανάγκη για τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυ-
ξη των Data Centers. Οι νέες τάσεις πε-
ριλαμβάνουν τα ακόλουθα:
■ Consolidation (Ενοποίηση/Συγχώνευ-

ση): Σκοπός είναι η μείωση του αριθμού
των Data Center που μπορεί να κατέ-
χει ένας μεγάλος οργανισμός. Αυτό
βοηθά επίσης στη μείωση του αριθμού
του εξοπλισμού (hardware), των πλατ-
φόρμων λογισμικού και εργαλείων και
διαδικασιών μέσα σε ένα Data Center.
Οργανισμοί αντικαθιστούν παλιό εξο-
πλισμό με νεότερο που προσφέρει 
αυξημένη χωρητικότητα και απόδοση.
Υπολογιστές, εξοπλισμός δικτύωσης
και πλατφόρμες διαχείρισης τυποποι-
ούνται, ώστε να είναι πιο εύκολο να δια-
χειριστούν.

■ Virtualization (Εικονικοποίηση): Υπάρ-
χει μια τάση για τη χρήση τεχνολο-
γιών ΙΤ virtualization για την αντικατά-
σταση ή την ενοποίηση πολλαπλών
συσκευών όπως είναι οι διακομιστές
(servers). To virtualization βοηθά στη
μείωση των λειτουργικών εξόδων και
κεφαλαίου και στη μείωση της κατα-
νάλωσης ενέργειας.

■ Automation (Αυτοματοποίηση): Τα
στοιχεία αυτοματισμού περιλαμβάνουν
την αυτοματοποίηση των εργασιών 
όπως παροχή, παραμετροποίηση
(configuration), patching, διαχείριση. Με
την αυτοματοποίηση επιτυγχάνεται ε-
λαχιστοποίηση των σημείων διαχείρι-
σης και απλοποίηση των ΙΤ λειτουργιών.

■ Security (Ασφάλεια): Στα σύγχρονα
Data Center, η ασφάλεια των δεδομέ-
νων σε εικονικά συστήματα είναι ενσω-
ματωμένη με την υπάρχουσα ασφάλεια
των υποδομών. Η ασφάλεια ενός σύγ-
χρονου Data Center πρέπει να λαμβά-
νει υπόψη τη φυσική ασφάλεια, τη δι-
κτυακή ασφάλεια και την ασφάλεια των
δεδομένων και των χρηστών.

Τα τελευταία χρόνια, τα τμήματα πληρο-
φορικής των επιχειρήσεων «πιέζονται» 
ολοένα και περισσότερο για την προμή-
θεια «πράσινων» (green) προϊόντων. Tα
υψηλά λειτουργικά κόστη και η αναντι-
στοιχία ανάμεσα στη χρήση του Κέντρου
Δεδομένων και στην κατανάλωση ενέρ-
γειας έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον για
τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελε-
σματικότητας. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εξυπηρετητές
καταναλώνουν το 45% του συνολικού κό-
στους των Κέντρων Δεδομένων. H ενέρ-
γεια που χρειάζεται για να λειτουργήσει ο
ΙΤ εξοπλισμός σε συνδυασμό με την 
υποδομή ψύξης που απαιτείται, κατανα-
λώνουν περίπου το 40% της συνολικής
κατανάλωσης. Από την άλλη, η δικτύωση
συνεισφέρει ένα ποσοστό της τάξης του
15% από τη συνολική κατανάλωση ενέρ-
γειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί
να επιτευχθεί με τη χρήση αποτελεσματι-
κότερου εξοπλισμού. Πρέπει να σημειω-
θεί ότι πολλές προσπάθειες έχουν γίνει
για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω δια-
χείρισης της ενέργειας σε εξυπηρετητές
και σε clusters αποθήκευσης. Επιπλέον,
προηγμένες αρχιτεκτονικές δικτύων μπο-
ρούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέρ-
γειας σε ένα Data Center. Έξυπνες 
τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί για τη με-
τάδοση ενέργειας αλλά και για την ψύξη,
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη σημα-
ντική μείωση της ενέργειας.
Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας
όπως η ηλιακή, η αιολική, η υδροηλε-
κτρική, οι κυψέλες καυσίμου, το βιο-αέριο
και άλλες, έχουν προκαλέσει το ενδια-
φέρον των συντελεστών των Κέντρων

Δεδομένων, λόγω της αβεβαιότητας και
της ανησυχίας που προκαλεί η ηλεκτρι-
κή ενέργεια σε θέματα κόστους, ανανέ-
ωσης/ανεφοδιασμού και εκπομπών CO2,
καθώς επίσης και της πορείας προς τη
γενικότερη κατεύθυνση αναζήτησης 
ενεργειακών λύσεων φιλικών προς το πε-
ριβάλλον.
Με βάση την τοποθεσία του Κέντρου Δε-
δομένων (λαμβάνοντας υπόψη κλιματικούς
και γεωγραφικούς παράγοντες) μία από
τις ανωτέρω μορφές ενέργειας μπορεί να
βρει εφαρμογή, αν όχι σαν μία ολοκλη-
ρωτική λύση, το λιγότερο σαν μερική. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εναλλακτικές
πηγές ενέργειας είναι δύσκολο να εφαρ-
μοστούν σε μεγάλα Κέντρα Δεδομένων.
Για αυτό το λόγο το United States Green
Building Council (USGBC) σύστημα αξιο-
λόγησης των Data Centers δίνει σαν μέ-
γιστο στόχο το 20% της συνολικής ενέρ-
γειας που καταναλώνεται σε ένα Κέντρο
Δεδομένων να προέρχεται από ανανεώ-
σιμες πηγές. 
Τα Data Centers αγγίζουν πλέον κάθε
κομμάτι της σημερινής οικονομίας. Απο-
τελούν το νευρικό σύστημα των οργανι-
σμών και γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα
η σταθερότητα, η αξιοπιστία και η μέγιστη
διαθεσιμότητα των συστημάτων τους. Κα-
θίσταται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη να 
αναπτύσσονται συνεχώς βάσει των τελευ-
ταίων εξελίξεων της τεχνολογίας και των
αναγκών του σύγχρονου κόσμου.
H Space Hellas, είναι για πολλά έτη «μέ-
σα» στις σημαντικές τεχνολογικές εξελί-
ξεις που σηματοδοτούν τις «υγιείς μεταλ-
λάξεις» των σύγχρονων Data Centers. Η 
εταιρεία  διαθέτει πλούσια εμπειρία σχε-
διασμού, υλοποίησης και υποστήριξης
πολλαπλών έργων Data Centers, με το
κλειδί στο χέρι. Η Space Hellas κατέχει την
τεχνογνωσία σε επίπεδο προϊόντων
(servers, storage, δικτυακών υποδομών, 
ασφάλεια και operations) σε συνεργασία
με κορυφαίους κατασκευαστικούς Οίκους,
σε επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
υποδομών για Data Centers και φυσικά
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. ■

Source: Nasa
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Case Study

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)
καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε αυξανόμενες προ-
κλήσεις όσον αφορά στον έλεγχο, την επιθεώρηση και την
επιτήρηση δραστηριοτήτων  στα πλαίσια του αστυνομικού
ελέγχου προσώπων στις πύλες εισόδου - εξόδου των 
θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας.

όγω της σαφούς ανάγκης βελ-
τίωσης του επιπέδου των παρε-
χομένων υπηρεσιών στον το-

μέα αυτό το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική
Ακτοφυλακή προχώρησε στην υλοποίη-
ση έργων, τα οποία συμβαδίζουν με τους
στόχους της Ε.Ε. και του Ταμείου Εξωτε-
ρικών Συνόρων, αναπτύσσοντας το Πα-
νελλαδικό Δίκτυο Δεδομένων του Λιμε-
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής στο οποίο συμμετέχει ένας μεγάλος

αριθμός των Κεντρικών και Περιφερεια-
κών Υπηρεσιών τους ανά την επικράτεια.

H Space Hellas, ύστερα από σχετικό δια-
γωνισμό, ανέλαβε την προμήθεια, παρα-
μετροποίηση και εγκατάσταση σταθερών
και φορητών υπολογιστών, σαρωτών, συ-
στήματος εξυπηρετητή τύπου Blade με
Λογισμικό Virtualization και λοιπών εξυ-
πηρετητών, δικτυακού συστήματος απο-
θηκευτικού Χώρου (Storage Area

Λ

Εκσυγχρονίζοντας τον πληροφοριακό εξοπλισμό 
και λογισμικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, σε 93 σημεία, σε όλη την Ελλάδα

Network System),  Load Balancers αλλά
και λογισμικού στο κεντρικό κτίριο του
κτιρίου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και σε 93
Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια. 

Τα συστήματα αυτά μεταφέρθηκαν, 
εγκαταστάθηκαν, παραμετροποιήθηκαν
και τέθηκαν σε λειτουργία στο κτίριο του
Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ αλλά και σε
93 λιμενικές αρχές σε όλη την Ελλάδα α-
πό τη Space Hellas. Aξίζει να σημειωθεί 
ότι ο εν λόγω εξοπλισμός και το λογι-
σμικό είναι των καταξιωμένων κατα-
σκευαστικών Οίκων IBM, LENOVO, 
HP, RADWARE, VMWARE και
MICROSOFT ενώ η Space Hellas εγ-
γυάται την αξιοπιστία και την υψηλή δια-
θεσιμότητα του εξοπλισμού/λογισμικού.

Με την παράδοση του έργου, η εταιρία
διασφάλισε ως εγγύηση την καλή λει-
τουργία του συνόλου του προσφερόμε-
νου  εξοπλισμού ανά την Ελλάδα για δύο
συνεχή έτη χωρίς κανένα κόστος για το
Λ.Σ. - EΛ.ΑΚΤ., ενώ παρέχει τόσο δω-
ρεάν συντήρηση όσο και τεχνική υπο-
στήριξη για τον εξοπλισμό και το λογι-
σμικό του έργου. 

Kλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι η
Space Hellas προσέφερε την αναγκαία
εκπαίδευση στο τεχνικό προσωπικό της
Διεύθυνσης Πληροφορικής του Λ.Σ. –
ΕΛ.ΑΚΤ. από έμπειρους τεχνικούς-
εκπαιδευτές της στο χώρο τoυ ICT, ώστε
να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και 
αποδοτική λειτουργία του υπάρχοντος
εξοπλισμού και λογισμικού, ικανοποιώ-
ντας πλήρως και με επιτυχία τους στό-
χους του έργου αυτού. ■
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Η τεχνολογία του video αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη
διαμόρφωση επικοινωνιακών στρατηγικών όλο και περισσό-
τερων οργανισμών και επιχειρήσεων με πελάτες, συνεργάτες
αλλά και τους ίδιους τους εργαζομένους τους. 

αθώς η ψηφιακή τεχνολογία δια-
δίδεται ολοένα και περισσότερο
στην καθημερινότητά μας, η ζω-

ντανή εικόνα, το video και o συνδυασμός
ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών
γίνονται σταθερά το μέσο με το οποίο προ-
τιμάμε να μας προσεγγίζουν. 
Στις ανάγκες συλλογής, επεξεργασίας, δια-
χείρισης και διανομής πληροφοριών τέτοι-
ας μορφής, έρχονται να δώσουν λύσεις σύγ-
χρονες τεχνικές και  εργαλεία που μπορούν
να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτή-
σεις των νέων μέσων προβολής όπως ο-
θόνες τηλεόρασης, PCs, smartphones, κλπ. 
Στο περιβάλλον αυτό οι εφαρμογές Digital
Signage  προσφέρουν εντυπωσιακά οφέλη,
όπως την προώθηση προϊόντων, την προ-
βολή ενημερωτικών μηνυμάτων, τη μείωση
του αντιληπτού χρόνου αναμονής, την τη-
λε-εκπαίδευση, τη συμμετοχή του πλήθους
σε ζωντανές παραστάσεις και θεάματα και
πολλά άλλα. Η σταθερά πτωτική τάση των

τιμών του εξοπλισμού και του λογισμικού
που απαιτείται για εφαρμογές Digital Signage
δίνουν σήμερα την ευκαιρία σε κάθε οργα-
νισμό να αναπτύξει τις δικές του εφαρμογές
αποκομίζοντας άμεσα αποτελέσματα. 
H Space Hellas αναγνωρίζοντας την ανά-
γκη για μια εύχρηστη, αξιόπιστη και απο-
δοτική λύση Digital Signage προσφέρει ως
βασικό πυρήνα ανάπτυξης εφαρμογών την
δική της πλατφόρμα λογισμικού διαχείρι-
σης. Αυτή, αποτελεί μία από τις λίγες πλατ-
φόρμες υλοποίησης λύσεων πλήρως παρα-
μετροποιήσιμη σύμφωνα με τις ανάγκες του
πελάτη και συνοδεύεται από υπηρεσίες α-
πομακρυσμένης παρακολούθησης και δια-
χείρισης από το τελευταίας τεχνολογίας,
βραβευμένο Network Operations Centre
της Space Hellas. 
Έτσι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες  ενός ε-
νοποιημένου περιβάλλοντος, οι σύγχρονες
επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν
τις δυνατότητες που δίνει το ψηφιακό, πο-

Κ

λυμεσικό περιεχόμενο με στόχο την αύξη-
ση των πωλήσεων, την ικανοποίηση των πε-
λατών τους, την υποστήριξη δράσεων εκ-
παίδευσης, κλπ. 
Η Space Hellas παρέχει λύσεις στο χώρο
του Digital Signage & New Media Apps δί-
νοντας πραγματική αξία στην επένδυση των
πελατών της, καθώς: 
✓ σχεδιάζει και υλοποιεί όλες τις υποδο-

μές διαχείρισης και προβολής ψηφιακού
περιεχομένου

✓ υλοποιεί καινοτόμες εφαρμογές που εν-
σωματώνουν διαδραστικότητα των χρη-
στών με το ψηφιακό περιεχόμενο

✓ υποστηρίζει τεχνικά τους πελάτες της μέ-
σα από ένα πλέγμα υπηρεσιών απομα-
κρυσμένης παρακολούθησης και διαχεί-
ρισης των υποδομών τους 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο τελευταία
χρόνια, η Space Hellas έχει ολοκληρώσει
με επιτυχία μερικά από τα μεγαλύτερα δί-
κτυα ψηφιακής σήμανσης στη χώρα και με
χρήση της δικής της πλατφόρμας λογισμι-
κού διαχείρισης, σε αλυσίδες καταστημά-
των τηλεπικοινωνιακών λύσεων, σε μεγάλα
εμπορικά κέντρα, σε πολυχώρους διασκέ-
δασης, σε σταθμούς επιβίβασης-αποβίβα-
σης, κοκ. ■

Digital Signage

Νέες δυνατότητες - “Digital Signage 2.0”. H επόμενη ημέρα 

Crowd Engagement: Εφαρμογές για 
παράλληλη αλληλεπίδραση πολλαπλών χρη-
στών με το σύστημα ψηφιακής σήμανσης 
από τα κινητά και tablet τους σε πραγματι-
κό χρόνο μέσω ασύρματης επικοινωνίας.
Ιδανικό για λύσεις όπως Live Bet σε γήπεδα
και Live Gaming σε κινηματογράφους.
Gesture Recognition: Εφαρμογές αναγνώρι-
σης κίνησης χεριού ή αναγνώρισης κίνησης
σκελετού σε πραγματικό χρόνο για εφαρ-
μογές όπως πλοήγηση σε μενού βιτρίνας ή
ανάγνωση κειμένων (πχ. γύρισμα σελίδας).
User Notifications: Εφαρμογές όπου ο χρή-

στης επιλέγει να λαμβάνει πληροφορίες που
τον αφορούν από το Digital Signage station
κατευθείαν στο κινητό ή το tablet του μέσω
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (πχ. ειδο-
ποιήσεις σειράς προτεραιότητας, ειδοποιή-
σεις για προσφορές).
Retail DigiPos: Διαδραστικές εφαρμογές για
retail καταστήματα με τις οποίες ο χρήστης
μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα και 
υπηρεσίες, να πάρει μέρος σε διαγωνισμούς
ή να εξαργυρώσει κουπόνια και προσφορές,
να ζητήσει υπηρεσίες customer support, κλπ.
DigiTicket: Διαδραστικές εφαρμογές ελέγ-

χου εισόδου με ανάγνωση encrypted ψη-
φιακού εισιτηρίου QRCode από κινητό τη-
λέφωνο (πχ. ticket/boarding pass για αερο-
δρόμια, ticket για γήπεδα και clubs).
User Profiling: Τρόποι αναγνώρισης χρήστη
και συλλογή στατιστικών διεπαφής χρήστη
με το σύστημα για personalized marketing
campaigns.
Statistics: Συλλογή στατιστικών δεδομένων,
απαραίτητο εργαλείο για τη στρατηγική 
επικοινωνία των επιχειρήσεων και την ενί-
σχυση της εμπειρίας των επισκεπτών του
σημείου.

DIGITAL SIGNAGE 2.0
“Η νέα εποχή ψηφιακής σήμανσης 
από τη Space Hellas”

Tου Δημήτρη Μπακάκου
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interview

Γιώργος Βλαστός
Διευθυντής της Διεύθυνσης
Λειτουργιών και Υποδομών
Πληροφορικής του Ομίλου
Εθνικής Τράπεζας

ρώτηση: H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με πάνω
από 170 χρόνια ιστορίας, έχει εξελιχθεί ως ένας 
από τους μεγαλύτερους Χρηματοπιστωτικούς
Ομίλους των Βαλκανίων. Ποια πιστεύετε ότι είναι

τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα και ποια τα σχέδιά
σας για περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη ;

Το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Εθνικής Τρά-
πεζας είναι η σταθερότητα και η υπευθυνότητα με την οποία λει-
τουργούσε και λειτουργεί, καθόλη την διάρκεια των 170 ετών 
ιστορίας της στην Ελλάδα.

Ακόμα και σε περιόδους που χαρακτηρίζονταν από στρεβλή ή
υπερβολική μεγέθυνση, η Εθνική Τράπεζα διατηρούσε μια στά-
ση ευθύνης και μια συντηρητική και προσεκτική πολιτική, ούτως
ώστε να φροντίσει να διαθέσει τα κεφάλαια των καταθετών της
και ιδιαίτερα των μικροκαταθετών, οι οποίοι παραδοσιακά προ-
τιμούσαν την Εθνική Τράπεζα ως αποταμιευτικό οργανισμό, με
τρόπο συνεπή και υπεύθυνο. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Τράπεζα,
χάρη σε αυτήν την παραδοσιακή τοποθέτησή της ως ένα προ-
νομιακό ίδρυμα για καταθέσεις ταμιευτηρίου κ.α., διαθέτει μια
πολύ ισχυρή καταθετική βάση και ένα πολύ καλό πηλίκο δάνεια
προς καταθέσεις, το καλύτερο στην Ελλάδα. 

Άλλο ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Εθνικής
Τράπεζας είναι η εξωστρέφειά της. Χάρη σε αυτήν η Ε.Τ.Ε τα 
τελευταία 10-15 χρόνια διαθέτει ένα τεράστιο Δίκτυο εκτός Ελλά-
δος και ιδιαίτερα στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
όπως είναι η Finans Bank στην Τουρκία, που αποτελεί σημαντι-
κό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Ερώτηση: Το σύγχρονο χρηματοοικονομικό τοπίο μετα-
βάλλεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Πως έχουν επη-
ρεάσει οι μεταβολές αυτές και σε τι βαθμό την επιχειρη-
σιακή σας λειτουργία, ιδιαίτερα στο επίπεδο των τεχνο-
λογικών υποδομών; 

Σίγουρα η κρίση έχει επηρεάσει αρκετά την εξέλιξη σημαντικών
έργων, εφόσον υφίσταται δραματική μείωση του προϋπολογι-
σμού στις τεχνολογικές υποδομές, με αποτέλεσμα όλα τα ση-
μαντικά έργα να πρέπει να γίνονται με μικρότερο κόστος και κά-
ποια να αναβληθούν ή να μεγαλώσει το διάστημα ολοκλήρω-
σής τους, ώστε να κατανεμηθεί το κόστος τους σε περισσότε-
ρο από ένα έτος. Ωστόσο, είναι γεγονός πως με τη νέα τε-
χνολογία επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση κόστους, στο βαθμό
που η χρήση των νέων τεχνολογιών και η αυτοματοποίηση των
διαδικασιών συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των λειτουργι-
κών εξόδων της επιχείρησης.  

Eρώτηση: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες επενδύσεις της Εθνι-
κής Τράπεζας τα τελευταία χρόνια σε υποδομές ICT και
ποια πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη που προέκυψαν και συ-
νεχίζουν να προκύπτουν τόσο για εσάς όσο και για τους
πελάτες σας; 

Η μεγαλύτερη επένδυση σε Information και Communications
Technology στην Εθνική Τράπεζα τα τελευταία χρόνια είναι το
νέο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Δεδομένων και Φωνής. Πρόκει-
ται για ένα έργο το οποίο καθυστέρησε να ξεκινήσει αρκετά
χρόνια, αλλά όταν ξεκίνησε έγινε με τις καλύτερες προϋποθέ-
σεις και με πάρα πολύ αυστηρό πλάνο ολοκλήρωσης, το οποίο

Ε
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τηρήθηκε στην παραμικρή λεπτομέρεια,
με ελάχιστες καθυστερήσεις και με θεα-
ματικό αποτέλεσμα. 

Στην πραγματικότητα η Εθνική Τράπεζα
αυτή τη στιγμή διαθέτει υποδομές οι ο-
ποίες μπορούν να την πάνε στην επόμε-
νη γενιά των Πληροφοριακών Συστημά-
των της, με πολύ καλά τεχνικά χαρακτη-
ριστικά, μειωμένο κόστος και αυξημένη
αξιοπιστία και διαθεσιμότητα. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι πλέον χρησιμο-
ποιούμε το ίδιο Δίκτυο για Δεδομένα και
Φωνή, με αποτέλεσμα την μείωση του
κόστους των τηλεφωνικών κλήσεων, τό-
σο εντός του Ομίλου όσο και εκτός. Χα-
ρακτηριστικά αναφέρουμε ότι πλέον η
κλήση από σημείο σε σημείο, μέσα στην
Εθνική τράπεζα, πραγματοποιείται με 
ένα εσωτερικό νούμερο ακόμα και αν
βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα. Είναι 
εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι μπο-
ρώ για παράδειγμα να καλέσω τη Βουλ-
γαρία με ένα εσωτερικό τηλέφωνο. 

Το σημαντικότερο τεχνικό χαρακτηρι-
στικό του νέου Δικτύου είναι η αξιοπι-
στία. Θεωρούμε ότι το νέο Δίκτυο πετυ-
χαίνει βαθμούς διαθεσιμότητας και 
αξιοπιστίας της τάξεως των 99,999. 

Στο έργο αυτό συνεργαστήκαμε με επι-
λεγμένες εταιρίες υψηλής τεχνογνωσίας
στον τηλεπικοινωνιακό χώρο, μία εκ των
οποίων είναι και η Space Hellas. Η συ-
νεργασία μας με την Space Hellas, εντο-
πίζεται στο σχεδιασμό και την υλοποίη-
ση του Δικτύου στα Data Centers, Κτίρια
Διοίκησης, Καταστήματα και offsite ATM
της Εθνικής Τράπεζας.  

Η Space Hellas ανέλαβε επίσης εξ’ ολο-
κλήρου την έρευνα και το σχεδιασμό του
έργου, καθώς και την επίβλεψη της υλο-
ποίησης των υποδομών στα Κτίρια Διοί-
κησης και στα οffsite ATM. Επίσης έφε-
ρε εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη, μέχρι το
τελικό στάδιο, για την τοποθέτηση του
κατάλληλου εξοπλισμού και για την υλο-
ποίηση των συνδέσεων στο νέο Δίκτυο.

Ερώτηση: Η Space Hellas και η Εθνι-
κή Τράπεζα της Ελλάδος διατηρούν

μία πολύχρονη και επιτυχημένη 
συνεργασία σε λύσεις πληροφορικής,
επικοινωνιών και ασφάλειας. Πως 
αξιολογείτε το ρόλο της συνεργασίας
αυτής στην τεχνολογική ανάπτυξη
της τράπεζας και ποια οφέλη προκύ-
πτουν από αυτή; 

Η βάση της συνεργασίας μας βρίσκεται
πολλά έτη πίσω, περίπου 28 και στηρίζε-
ται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, γεγονός
που καθιστά τη Space Hellas έναν από
τους βασικούς συνεργάτες της Εθνικής
Τράπεζας. Από τη συνεργασία μας με τη
Space Hellas είμαστε απόλυτα ικανοποι-
ημένοι και αισθανόμαστε ότι η σχέση
μας βγήκε ακόμα πιο ενδυναμωμένη μέ-
σα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση
του Δικτύου Δεδομένων και Φωνής το 
οποίο αναφέραμε παραπάνω. 

Η συνεργασία μας όμως με την Space
Hellas επεκτείνεται και σε άλλους τομείς,
όπως είναι οι τηλεπικοινωνιακές υποδο-
μές του back bone των Data Centers της
Εθνικής Τράπεζας, η υλοποίηση και 
υποστήριξη του Δικτύου WAN των θυ-
γατρικών τραπεζών του εξωτερικού, κα-
θώς και στον τομέα ΙΤ ασφάλειας, όπως
Firewalls, IPS (Intrusion Prevention
System) και μελλοντικές επεκτάσεις τό-
σο στην Ελλάδα όσο και στις θυγατρικές
τράπεζες του εξωτερικού.  

Για την Εθνική Τράπεζα, η Space Hellas
ήταν πάντα ένας πολύτιμος συνεργάτης
λόγω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας
που φέρει και της πολύχρονης συνερ-
γασίας μας.

Ερώτηση: Βάσει του στρατηγικού
σας σχεδιασμού, ποιες είναι οι τε-
χνολογίες που σχεδιάζετε να επεν-
δύσετε στο μέλλον και πως νομίζετε
ότι η Space Hellas θα μπορούσε να
συμβάλλει στα μελλοντικά σας σχέ-
δια; 

Οι χρήστες των τεχνολογικών υποδο-
μών έχουν γίνει πλέον πολύ απαιτητικοί
και αυτό είναι ένα νέο δεδομένο. Ενώ
παλαιότερα ακόμα και μειωμένες διαθε-
σιμότητες ήταν αποδεκτές, σήμερα οι 

υπηρεσίες και τα δίκτυα θα πρέπει να 
είναι αυστηρά διαθέσιμα σε υψηλά επί-
πεδα και ακόμα και η πιο μικρή βλάβη
προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια και αντι-
κείμενο ελέγχου. Όπως καταλαβαίνετε
μιλάμε για ένα πολύ υψηλό επίπεδο πα-
ροχής υπηρεσιών. 

Η Διεύθυνση των Υποδομών της Τρά-
πεζας γίνεται υπηρεσιοστραφής, δηλα-
δή περνάει στο επίπεδο του service, ξε-
χνάμε τον παλαιό τρόπο που λειτουρ-
γούσαμε, τον στενά τεχνολογικό του
LAN/WAN και πλέον έχουμε το
Business Service με το οποίο συνθέτου-
με τις διάφορες λύσεις σε επιχειρηματι-
κό επίπεδο. Σαν παράδειγμα μπορούμε
να αναφέρουμε την υπηρεσία “Internet
Banking”, η οποία περιλαμβάνει servers,
routers, υπηρεσιακές υποδομές, προ-
γράμματα, κ.α. παρέχοντας υπηρεσίες 
υψηλών προδιαγραφών. 

Η Space Hellas, ως επιλεγμένος πάροχος
Tηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών και
Υπηρεσιών, θα μπορούσε να είναι προ-
τιμώμενος συνεργάτης της Τράπεζας,
παρέχοντας:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για βελτιστο-
ποίηση του εσωτερικού Δικτύου της Τρά-
πεζας.

Θέματα ασφάλειας τα οποία είναι πολύ
φλέγοντα τόσο σε επίπεδα υποδομών
Firewalls όσο και σε επίπεδο Intrusion
Detection και Intrusion Prevention, κα-
θώς είναι γνωστό ότι η ασφάλεια και για
τα επόμενα χρόνια θα είναι το πρώτο
μέλημα για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα
για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τα
οποία βρίσκονται και θα παραμείνουν
στο στόχαστρο των hackers. 

Η Space Hellas προσφέρει στην ΕΤΕ 
εξαιρετικές υπηρεσίες τεχνικής υποστή-
ριξης σε όλες τις υποδομές με συμβάσεις
LAN/WAN, των Βαλκανίων, του Γέρακα,
ad-hoc συμβουλευτικές υπηρεσίες για
διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η τράπεζα, χρησιμοποιείται σαν πάρο-
χος μελετών για θέματα performance
του Δικτύου κ.α.
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Managed Services

ίναι γεγονός ότι η ζήτηση για υ-
πηρεσίες Cloud τα τελευταία δύο
χρόνια αυξάνεται ραγδαία, κα-

θώς η αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέ-
λου από μία προσέγγιση αυξημένης κεφα-
λαιακής δαπάνης σε ένα μοντέλο «pay as
you go/use» καθίσταται στις μέρες μας α-
ναγκαία όσο ποτέ. Η ανάπτυξη αυτή ενι-
σχύεται από τις επιπτώσεις της τρέχουσας
οικονομικής κρίσης με δεδομένη την αδυ-
ναμία των περισσότερων επιχειρήσεων να
προχωρήσουν σε επενδύσεις με σημαντι-
κές οικονομικές επιβαρύνσεις και αυξημέ-
νες αρχικές εκροές κεφαλαίων. Η Space
Hellas κορυφαίος Integrator και Value
Added Solutions Provider στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της
ασφάλειας, έχοντας αναγνωρίσει την ανά-
γκη αυτή για τις Ελληνικές  επιχειρήσεις 
έχει σχεδιάσει και προσφέρει υπηρεσίες

προστιθέμενης αξίας για το Cloud αξιο-
ποιώντας την τεχνογνωσία της στον χώρο
του ΙΤ, τις συνέργειες που έχει αναπτύξει με
κορυφαίους παρόχους Cloud υποδομών
και υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, καθώς και την μοναδική εμπειρία και
τις υποδομές που διαθέτει για την παροχή
Managed Services μέσα από ένα σύγχρο-
νο και βραβευμένο «Κέντρο  Επιχειρήσε-
ων» τριπλής χρήσης που παρέχει υπηρε-
σίες Service Desk, Network Operations
Center (NOC) και Security Operations
Center (SOC).
Πιο συγκεκριμένα, η Space Hellas πέραν
των βασικών υπηρεσιών Cloud οι οποίες
εντάσσονται στο μοντέλο Infrastructure as
a Service (IaaS) και δίνουν τη δυνατότητα
στις επιχειρήσεις να νοικιάζουν υπολογι-
στική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και ΙΤ 
υποδομή ανάλογα με τις ανάγκες τους, 

E

Του Σωκράτη Κωστίκογλου

έχει σχεδιάσει και προσφέρει λύσεις Cloud
Backup και Cloud Disaster Recovery. Σκο-
πός των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι
να καλύψει ένα σύνολο από ανάγκες ενός
οργανισμού που ξεκινούν από την προ-
στασία και ανάκτηση των δεδομένων που
διαθέτει σε τοπικό επίπεδο και επεκτείνο-
νται σε μεταφορά των προστατευόμενων
δεδομένων εκτός Site και ολοκληρώνονται
με τη δυνατότητα εκκίνησης των προστα-
τευμένων εικονικών διακομιστών off-site σε
περίπτωση Disaster.
Κατά το σχεδιασμό των υπηρεσιών έμφα-
ση έχει δοθεί σε ένα σύνολο από χαρα-
κτηριστικά, όπως η οικονομία αγοράς και
κτήσης του συνόλου της λύσης, η ευκολία
διαχείρισης για την εξοικονόμηση χρήσι-
μων πόρων, η εγγύηση της ασφάλειας των
προστατευμένων δεδομένων και η διαφύ-
λαξη του απόρρητου χαρακτήρα τους. 

Space Hellas 
Managed Cloud Services
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Επίσης χαρακτηριστικό της λύσης είναι η
προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες
ανάγκες και κυρίως η δυνατότητα επεκτασι-
μότητας της λύσης σε περίπτωση αύξησης
των αναγκών του οργανισμού. 
CLOUD BACKUP: Η υπηρεσία αυτή ε-
ξασφαλίζει την βελτιστοποιημένη, ασφαλή
και οικονομική μεταφορά δεδομένων από
το χώρο του πελάτη σε μια Cloud υποδο-
μή με βασικό σκοπό την αξιόπιστη διατή-
ρησή τους σε περιπτώσεις καταστροφής και
τη δυνατότητα επιστροφής τους στο χώρο
του πελάτη μετά την αποκατάσταση της ο-
μαλής λειτουργίας της πληροφοριακής του
υποδομής. Βασικά χαρακτηριστικά:
✓ Βελτιστοποιημένη μεταφορά των αντι-

γράφων ασφαλείας σε απομακρυσμένη
τοποθεσία με τη χρήση τεχνολογιών
Network Deduplication και WAN
Optimization

✓ Δυνατότητα off-line μεταφοράς των αρ-
χικών αντιγράφων ασφαλείας σε περί-
πτωση που είναι μεγάλου μεγέθους

✓ Έξυπνη διαχείριση των μεταφερόμενων
δεδομένων με τη χρήση Workflows και
Feedback notifications

✓ Δυνατότητα κρυπτογράφησης των μετα-
φερόμενων δεδομένων για περαιτέρω α-
σφάλεια

✓ Παρoχή της υπηρεσίας ως managed
service.

CLOUD DR: Η υπηρεσία αυτή παρέχει την
δυνατότητα χρήσης των απομακρυσμένων
αντιγράφων ασφαλείας που θα φιλοξενού-
νται στην Cloud υποδομή για τη δημιουρ-
γία και λειτουργία σε περίπτωση καταστρο-
φής εικονικών Server σε πλήρη αντιστοιχία
με τους φυσικούς ή εικονικούς Servers που
διαθέτει ο πελάτης. Βασικά χαρακτηριστικά:
✓ Δυνατότητα δημιουργίας και εκκίνησης

εικονικών διακομιστών με τη χρήση των
Replicated δεδομένων

✓ Δυνατότητα συγχρονισμού διακομιστών
ανάμεσα στο τοπικό και το απομακρυ-
σμένο Site σε μικρά χρονικά διαστήματα

✓ Υποστήριξη διαδικασιών Fail-over και Fail-
back

✓ Δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, ταυτό-
χρονης εξυπηρέτησης διακομιστών ανά-
μεσα στο Primary και το DR Site 

✓ Παρoχή της υπηρεσίας ως managed
service σε συνδυασμό με ενοικίαση χώ-

ρου για την client υποδομή του πελάτη
(DR facilities). 

Η υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών πε-
ριλαμβάνει  την προμήθεια και εγκατάστα-
ση ενός Backup/Replication Server στο χώ-
ρο της υποδομής του πελάτη. Ο Server αυ-
τός παρέχει δύο σημαντικές υπηρεσίες στην
υποδομή. Την αξιόπιστη, ασφαλή και δια-
χειρίσιμη συγκέντρωση και αποθήκευση των
αντιγράφων ασφαλείας της υποδομής σε 
ένα κεντρικό σημείο (Backup Server
Repository) και το συντονισμό της μεταφο-
ράς των δεδομένων αυτών με ασφαλή και
αποδοτικό τρόπο σε υποδομή Cloud
(Cloud Backup Repository).
Η διαδικασία μεταφοράς των αντιγράφων
αυτών ασφαλείας εκτός Site πραγματοποι-
είται με το συγχρονισμό των δεδομένων του
τοπικού Repository που θα υπάρχει με ένα
Cloud Repository που θα δημιουργηθεί για
ακριβώς αυτό το σκοπό. Η αρχική μεταφο-
ρά των αντιγράφων ασφαλείας ανάμεσα στο
χώρο του πελάτη και την Cloud υποδομή
πραγματοποιείται με τη χρήση μαγνητικών
μέσων, ενώ στη συνέχεια τα μεταφερόμενα
δεδομένα συγχρονισμού ακολουθούν πιστά
τα snapshots της διαδικασίας του Backup,
συγχρονίζοντας μόνο τα delta που παρά-
γονται από τα snapshots αυτά ανάμεσα στα
δύο Repositories (network deduplication). Η
μεταφορά των δεδομένων αυτών πραγμα-
τοποιείται πάνω από κρυπτογραφημένα κα-
νάλια επικοινωνίας, ενώ επίσης πάνω από τα
κανάλια αυτά μεταφέρονται μόνο οι διαφο-
ρές ανάμεσα στο τοπικό και το απομακρυ-
σμένο Repository, το οποίο καθιστά πρα-
κτικά αδύνατη την ανακατασκευή της πλη-
ροφορίας με υποκλοπή κατά τη μεταφορά,
μιας και το σύνολο της πληροφορίας δε θα
διασχίσει ποτέ τα κανάλια αυτά. 
Για τη δημιουργία υποδομής Disaster
Recovery, δημιουργούνται Cloud Servers
στην Cloud υποδομή που περιέχει και τα
δεδομένα συγχρονισμού από τη διαδικασία
Backup. Οι Cloud Servers αυτοί διαθέτουν
δεσμευμένα τα απαραίτητα Cloud Resources
σε αντιστοιχία με τα Resources των παρα-
γωγικών Servers της παρούσας υποδομής
του πελάτη και βρίσκονται σε ένα Standby
state. Σε περίπτωση Disaster, οι Cloud αυ-
τοί Servers θα εκκινούνται και θα προσφέ-
ρονται προς εξυπηρέτηση της υποδομής.

Στην περίπτωση λειτουργίας των Disaster
Cloud Servers, η διαδικασία του Backup και
Replication θα πραγματοποιείται προς την 
αντίθετη φορά, δηλαδή θα λαμβάνονται
Application-Consistent Backup Snapshots
στην Cloud υποδομή και θα μεταφέρονται
πίσω στο αρχικό παραγωγικό περιβάλλον,
παρέχοντας τη δυνατότητα επανασυγχρο-
νισμού των δεδομένων των παραγωγικών
Servers όταν λειτουργήσουν με τα τελευταία
δεδομένα που θα έχουν παραχθεί. Σε περί-
πτωση πλήρους καταστροφής του παρα-
γωγικού περιβάλλοντος οπότε και θα είναι α-
δύνατος ο συγχρονισμός των δεδομένων
από το περιβάλλον Cloud, κατά την επανα-
φορά του παραγωγικού περιβάλλοντος στην
πρότερη του κατάσταση, παρέχεται η δυ-
νατότητα πλήρους μεταφοράς των δεδομέ-
νων από το περιβάλλον Cloud στο χώρο
του πελάτη με τη χρήση μαγνητικών μέσων
και η επανεκκίνηση της διαδικασίας συγ-
χρονισμού από το περιβάλλον Cloud στο
παραγωγικό περιβάλλον του πελάτη. Η δυ-
νατότητα αυτή εγγυάται πρακτικά την πλή-
ρη αποκατάσταση της αρχικής υποδομής
του πελάτη μετά από καταστροφή και την 
ενημέρωσή της με τα τελευταία δεδομένα
που θα έχουν παραχθεί ανεξαρτήτως του
χρόνου που θα απαιτηθεί για την αποκατά-
σταση του παραγωγικού περιβάλλοντος στο
χώρο του πελάτη. Τα πλεονεκτήματα της
προτεινόμενης  λύσης είναι η δυνατότητα
δημιουργίας και συγχρονισμού των παρα-
γωγικών Servers σε ένα εναλλακτικό περι-
βάλλον Cloud και ο συνεχής συγχρονισμός
τους, ο οποίος μπορεί να φτάσει και το διά-
στημα των 5 λεπτών, επιτρέποντας πρακτι-
κά δείκτες RPO (Recovery Point Objective)
των 5 λεπτών και RTO (Recovery Time
Objective) επίσης μερικών λεπτών, μιας και
οι Disaster Recovery Servers βρίσκονται σε
κατάσταση Standby στο περιβάλλον Cloud.

Έχοντας παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ελληνική αγορά υψηλής τεχνολογίας για πά-
νω από 28 χρόνια, η Space Hellas, πάντα
μέσα στις τεχνολογικές εξελίξεις,  είναι σε
θέση να προσφέρει την αποκτηθείσα τε-
χνογνωσία και εμπειρία της και στις λύσεις
υπηρεσιών cloud  εξασφαλίζοντας στους
πελάτες της ακρίβεια, αξιοπιστία και εμπι-
στοσύνη στη νέα υποδομή τους. ■
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R&D

Space Hellas συμμετέχει στο 
T-NOVA, ένα Large-Scale 
Integrating Project (IP) στην θε-

ματική περιοχή  Future Networks του
FP7  ICT. O συνολικός προϋπολογισμός
του έργου είναι 10 εκ. ευρώ και στην κοι-
νοπραξία συμμετέχουν 18 ιδιωτικές εται-
ρίες και ερευνητικοί φορείς από 11 ευρω-
παϊκές χώρες .
Το T - NOVA θα σχεδιάσει και θα ανα-
πτύξει μια πλατφόρμα διαχείρισης / 
ενορχήστρωσης για την αυτοματοποιη-
μένη παροχή (provision), διαμόρφωση
(configuration), εποπτεία (monitoring) και
βελτιστοποίηση (optimization) των 
Δικτυακών Λειτουργιών ως Υπηρεσία
(Network Functions-as-a-Service (NFaaS)
πάνω από virtualized δικτυακές και πλη-
ροφοριακές υποδομές. Το T-NOVA εκ-

μεταλλεύεται και επεκτείνει τις υφιστάμενες
αρχιτεκτονικές διαχείρισης cloud για την
ελαστική παροχή και (ανα-)κατανομή των
πληροφοριακών πόρων που διατίθενται
για τη φιλοξενία των λειτουργιών δικτύου
(Network Functions). Επίσης, αξιοποιεί
και επεκτείνει δικτυακές πλατφόρμες κα-
θοριζόμενες από λογισμικό (Software-
Defined) με στόχο την αποτελεσματική
διαχείριση της δικτυακής υποδομής.
Το Network Function Virtualization (NFV)
είναι μια νεοεμφανιζόμενη έννοια που πα-
ραπέμπει στη μετανάστευση (migration)
ορισμένων δικτυακών λειτουργιών, που συ-
νήθως εκτελούνται από στοιχεία υλικού
(hardware), σε virtualized IT υποδομές, 
όπου αναπτύσσονται ως συστατικά λογι-
σμικού (software components). Τα NFV
εκμεταλλεύονται servers και συστήματα 

αποθήκευσης (storage), συμπεριλαμβανο-
μένων πλατφορμών cloud, για να καταστεί
δυνατή η ταχεία ανάπτυξη, η αναδιαμόρ-
φωση (reconfiguration) και η ελαστική κλι-
μάκωση των λειτουργιών του δικτύου.
Με στόχο την προώθηση NFV, το 
T-NOVA εισάγει ένα καινοτόμο  enabling
framework, το οποίο όχι μόνο επιτρέπει
στους network operators να αναπτύσ-
σουν (deploy) virtualized λειτουργίες δι-
κτύου για τις δικές τους ανάγκες, αλλά 
επιπλέον τις προσφέρουν στους πελάτες
τους ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Εικονικές δικτυακές συσκευές (gateways,
proxies, firewalls, transcoders, analyzers,
κλπ.) μπορούν να παρέχονται on-demand
as-a-Service, εξαλείφοντας την ανάγκη για
την απόκτηση, εγκατάσταση και συντή-
ρηση εξειδικευμένου hardware στις 
εγκαταστάσεις των πελατών.
Στο πλαίσιο του έργου, η Space Hellas 
αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα
εποπτείας (monitoring) εικονικών 
δικτυακών συσκευών σε αρχιτεκτονικές
υπολογιστικού νέφους (cloud). Με στό-
χο την εξασφάλιση της υψηλής διαθεσι-
μότητας (high availability) των εικονικών
δικτυακών συσκευών, το σύστημα θα 
εποπτεύει την ομαλή λειτουργία τους, 
θα ανιχνεύει τυχόν δυσλειτουργίες και θα
αντιδρά σε πραγματικό χρόνο για την 
αποκατάστασή τους.

H

T-NOVA: Network 
Functions as-a-Service 
over Virtualised 
Infrastructures

Η Space Hellas 
σε νέα Ευρωπαϊκά 
Ερευνητικά Έργα 
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PHAROS: Ανάπτυξη Καινοτόμων Διαστημικών Εφαρμογών στο τομέα
των Φυσικών Κινδύνων

Space Hellas συμμετέχει στο
έργο PHAROS, ένα έργο
στην θεματική περιοχή

Space του 7ου Προγράμματος Πλαισίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7). O συ-
νολικός προϋπολογισμός του έργου 
είναι 3,4 εκ. ευρώ και στην κοινοπραξία
συμμετέχουν 8 ιδιωτικές εταιρίες και 
ερευνητικοί φορείς από 6 ευρωπαϊκές
χώρες. 

Το έργο PHAROS επικεντρώνεται στην
ανάπτυξη μιας βιώσιμης, ανοιχτής πλατ-
φόρμας προ-επιχειρησιακών υπηρε-
σιών η οποία ενσωματώνει διαστημικές
τεχνολογίες παρατήρησης γης, τηλεπι-
κοινωνιών και πλοήγησης με σκοπό την
παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε ένα
μεγάλο εύρος διαφορετικού τύπου
χρηστών και εφαρμογών. Η διαχείριση
εφαρμογών πολλαπλών φυσικών κιν-

δύνων, όπως είναι η πρόβλεψη/έγκαι-
ρη διάγνωση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, προειδοποίηση / ενημέρωση
του πληθυσμού, η παρακολούθηση του
περιβάλλοντος, η διαχείριση κρίσεων
και η εκτίμηση κινδύνου, γίνεται μέσω
μιας ενιαίας, φιλικής προς το χρήστη
διεπαφής, για χρήση από πολλούς χρή-
στες διαφορετικού ρόλου και προφίλ
(π.χ. διαχειριστές κρίσης, φορείς εκμε-
τάλλευσης υποδομών ζωτικής σημα-
σίας, ασφαλιστικές εταιρείες, χρήστες
της επιστημονικής / ακαδημαϊκής κοι-
νότητας). 

Μέσα από μια ευέλικτη, επεκτάσιμη και
αρθρωτή αρχιτεκτονική, η πλατφόρμα
θα ενσωματώσει τις ακόλουθες υπηρε-
σίες οι οποίες βασίζονται σε καινοτό-
μες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες
εντός της κοινοπραξίας:

✓ Υπηρεσία πρόσβασης σε δορυφο-
ρικά δεδομένα παρατήρησης Γης και
in situ αισθητήρες και επεξεργασία
αυτών

✓ Υπηρεσίες υποστήριξης απόφασης
(decision support) που βασίζονται
στη σύντηξη δεδομένων (data
fusion) και σε τεχνικές αξιολόγησης
κατάστασης (situation assessment)

✓ Πλατφόρμα προσομοίωσης για τη 
μοντελοποίηση φυσικών κίνδυνων
και αξιολόγηση κινδύνου 

✓ Πύλη (gateway) μηνυμάτων προει-
δοποίησης του πληθυσμού μέσα 
από διάφορα μέσα επικοινωνίας

Ένα καινοτόμο ενεργειακά αποδοτικό
δορυφορικό uplink βελτιστοποιημένο για
μεγάλα μηνύματα θα προστεθεί στους
in-situ αισθητήρες προκειμένου να βελ-
τιωθεί η διαθεσιμότητά τους και η ευελι-
ξία εγκατάστασης. Πληροφορίες θέσης
από απομακρυσμένους transponders θα
ενσωματωθούν στην κοινή επιχειρησια-
κή εικόνα και υπηρεσίες GNSS θα χρη-
σιμοποιηθούν για τη διάδοση μηνυμά-
των συναγερμού στον πληθυσμό. Ένα 
ελεύθερου χώρου οπτικό downlink θα
χρησιμοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων
από ένα δορυφόρο Παρατήρησης Γης
επιτυγχάνοντας throughput της τάξης
των Gbps.

Στο πλαίσιο του έργου, η Space Hellas 
αναπτύσσει τον πυρήνα λογισμικού 
της πλατφόρμας υπηρεσιών (Service
Platform), βασιζόμενη σε σύγχρονες
τεχνολογίες για την διεπαφή με τα διά-
φορα υποσυστήματα και την δρομο-
λόγηση των διάφορων δεδομένων και
μηνυμάτων με βάση μια ευέλικτη μηχα-
νή ροής εργασιών (workflow engine).

H




