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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

«ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ», ΜΑΔΡΙΤΗ 22.10.2019 

 

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά για το τρέχον έτος εν θέματι ημερίδα σχετικά με τις 

τελευταίες τεχνολογικές τάσεις, υπό την αιγίδα της κλαδικής ισπανικής ένωσης @asLAN, στις 

22 Οκτωβρίου 2019, σε κεντρικό ξενοδοχείο της ισπανικής πρωτεύουσας, την οποία 

παρακολούθησε το Γραφείο μας. 

H @asLAN αποτελεί ένωση μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία απαρτίζεται από 

περισσότερες από 120 τεχνολογικές επιχειρήσεις ενώ έχει πραγματοποιήσει συνεργασίες με 

μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας 

πληροφοριών στα τριάντα χρόνια δράσης της. Στόχος της ένωσης είναι η ενίσχυση του 

κλάδου της τεχνολογίας και της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών με αντικείμενο την 

τεχνολογία, όπως δίκτυα, διαδικτυακή ασφάλεια, ασύρματη δικτύωση, μεγάλα δεδομένα κοκε. 

Παράλληλα, πραγματοποιεί κάθε χρόνο το συνέδριο και έκθεση “Congreso & EXPO ASLAN” 

στη Μαδρίτη (το 2019, συμμετείχαν περί τις 100 μεγάλες εταιρίες τεχνολογικών λύσεων με 

6.000 συμμετέχοντες και άνω των 150 ομιλητών, ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και 

οργανισμών τεχνολογίας, (https://aslan.es).  

 

Η ημερίδα χωριζόταν σε πέντε διακριτές ωστόσο αλληλοσχετιζόμενες θεματικές ενότητες, 

στις οποίες επαγγελματίες του κλάδου πραγματοποίησαν τις παρουσιάσεις τους, ενώ 

ακολούθησε συντονισμένη ανταλλαγή απόψεων και στοχευμένου κύκλου ερωτήσεων. Οι 

πέντε προαναφερθείσες ενότητες ήταν οι ακόλουθες: 

• Τάσεις στα επιχειρησιακά δίκτυα: ευελιξία και ασφάλεια  

• Διαδίκτυο Πραγμάτων, συσκευές και δίκτυα πρόσβασης ως πηγές δεδομένων για την 

επιχείρηση  

• 5G και νέες αναπτύξεις / υιοθετήσεις του wifi  

• Έξυπνη Ασφάλεια από την πρόσβαση έως την τεχνολογία λειτουργιών  

• Εμπειρίες σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Όλοι οι ομιλητές, γνώστες του αντικειμένου για το οποίο απηύθυναν τον λόγο καθώς όλοι 

αποτελούσαν επαγγελματίες του κλάδου με κεκτημένη πρακτική γνώση, την οποία οι 

παρευρισκόμενοι μετέδωσαν μέσα από πληθώρα παραδειγμάτων πραγματικών εταιρειών 

που αναφέρθηκαν και εφαρμόζουν ήδη τις υπηρεσίες και τις νέες τεχνολογικές τάσεις. Στο 

σχετικό υλικό που διανεμήθηκε στην εκδήλωση, συμπεριλαμβανόταν ένα ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης των ομιλητών, τα τελικά αποτελέσματα του οποίου ανέδειξαν τον καλύτερο 

ειδικό της ημερίδας (el Experto Mejor Valorado del Foro (EMVA)) 
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Οι ομιλητές αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της οργάνωσης @asLAΝ, κ. Markel Gruber, 

υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα της πληροφορίας στην ψηφιακή οικονομία. Η τεχνητή 

νοημοσύνη, τα δίκτυα 5G ή τα multi-cloud περιβάλλοντα προκαλούν σημαντικές αλλαγές στα 

τεχνολογικά τμήματα και προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

σε νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνολογικές εταιρείες και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. 

Οι συμμετέχοντες ομιλητές, δεκαπέντε στον αριθμό, σε κάθε σημείο της παρουσίασής τους 

ανέφεραν την πολυπλοκότητα που έχει δημιουργηθεί στην καθημερινή εργασία των 

σύγχρονων εταιριών, εξαιτίας της υπερβολικής συσσώρευσης δεδομένων, τα οποία βαίνουν 

αυξανόμενα στο πέρασμα των ετών αντί να περιορίζονται. Για την ακρίβεια, όπως 

χαρακτηριστικά σημειώθηκε, το πρόβλημα έγκειται όχι τόσο στη μεγάλη ποσότητα των 

δεδομένων και της πληροφορίας, όσο στην αδυναμία σωστής διαχείρισής τους, ταξινόμησής 

τους και ως αποτέλεσμα στην αδυναμία αξιοποίησής τους. Υψηλόβαθμο στέλεχος της 

Alcatel-Lucent γνωστής εταιρίας του τεχνολογικού κλάδου, ανέλυσε τη χρησιμότητα του 

συστήματος SPB (Shortest Path Bridging), το οποίο δεν αποτελείται από βρόγχους (bucles), 

εξασφαλίζει την ‘’ηρεμία’’, στηρίζεται στο Διαδίκτυο Πραγμάτων (IoT profiling), δύναται να 

υποστηρίξει όλες τις υπηρεσίες και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον όπως 

για παράδειγμα πανεπιστήμια, αεροδρόμια κλπ. 

Στην συνέχεια ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντικότητα της Διασύνδεσης, ως η ιδιωτική 

σύνδεση-επικοινωνία μεταξύ δύο πλευρών-δικτύων, η οποία θα πρέπει να είναι ασφαλής. 

Σύμφωνα με τους ομιλητές, το 10% των δεδομένων προκύπτει εκτός του Κέντρου Δεδομένων 

(Data Center), γεγονός που ενισχύει την θέση τους ότι η διασύνδεση είναι πιο επιτακτική και 

σχετική από ποτέ. Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία έκθεσης της εταιρείας Equinix, εταιρεία 

συγκέντρωσης και διανομής δεδομένων, μέχρι το 2022 τα δεδομένα που συσσωρεύονται θα 

έχουν αυξηθεί κατά 51%, κάτι που αποδεικνύει τη κρισιμότητα απλοποίησης της υφιστάμενης 

κατάστασης. 

Ακόμα, αναφέρθηκαν εκ νέου οι γνωστές πλέον προκλήσεις κλάδου, ήτοι η ψηφιοποίηση, η 

αστικοποίηση, η κυβερνοασφάλεια, ο όγκος των δεδομένων και τα επιχειρησιακά 

οικοσυστήματα και προτάθηκαν μία σειρά από λύσεις, όπως: 

• Βελτιστοποίηση του δικτύου (Network Optimization) 

• Υβριδικά Πολυκυκλώματα (Hybrid Multicloud) 

• Διανεμημένη Ασφάλεια (Distributed Security) 

• Διανεμημένα Δεδομένα (Distributed Data) 

• Ανταλλαγή Εφαρμογών (Application Exchange) 

Επίσης υπογραμμίστηκε ο ρόλος των πελατών των εταιριών, ο οποίος είναι καθοριστικός για 

την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών τεχνολογίας. 

Αξιόλογη ήταν η ανάλυση που έγινε σχετικά με το θέμα της παραβίασης και κλοπής 

δεδομένων στις εταιρίες. Άξιο προσοχής ήταν το στοιχείο ότι το 43% αυτών των 

παραβιάσεων είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους. Ακόμη, σύμφωνα με τους ομιλητές το 
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50% των εταιριών αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας IoT, τα οποία προέρχονται τόσο 

από το εξωτερικό περιβάλλον (χάκερς), όσο και από το εσωτερικό (οι ίδιοι οι εργαζόμενοι). 

Ως στοχευμένη λύση προτάθηκε η χρήση του δακτυλικού αποτυπώματος και τονίστηκε 

ιδιαίτερα η ανάγκη για την ύπαρξη διορατικότητας πριν από το στάδιο του ελέγχου. Στην ίδια 

θεματολογία, παρουσιάστηκαν τα θετικά αποτελέσματα των συστημάτων εταιρειών, όπως 

ενδεικτικά NIDS, ExtraHop και SOAR, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στα συστήματα πολλών 

εταιρειών και δρουν άμεσα σε κάθε έκτακτη-απρόβλεπτη κατάσταση. Συγκεκριμένα, η 

ExraHop έχει αποφέρει σε βάθος τριετίας κέρδη 5 εκ. δολαρίων στις εταιρίες που 

ενσωμάτωσαν τα συστήματά της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που παρουσιάστηκε και 

υπογραμμίζει την πρακτική σπουδαιότητα του Διαδικτύου Πραγμάτων και των Big Data είναι 

η περίπτωση επιτυχίας της Vodafone, η οποία με τα συστήματά της επέτρεψε στην εταιρία 

οίνου Bodegas Emilio Moro να ψηφιοποιήσει όλα τα στάδια παραγωγής και συνεπώς να 

εξελιχθεί στον κλάδο της. 

Το ενδιαφέρον της ημερίδας ήταν μεγάλο, η αλληλεπίδραση των ομιλητών με το κοινό ήταν 

σημαντική και κυρίως εποικοδομητική, δεδομένου του ότι η πλειονότητα των 

παρευρισκόμενων ήταν επαγγελματίες με εξειδικευμένη γνώση και έτσι η εν λόγω 

αλληλεπίδραση ήταν απολύτως πηγαία και άμεση. Η οργάνωση @asLAN έχει 

προγραμματίσει ακόμη τέσσερις ημερίδες και μία διημερίδα με θέμα τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό έως τα τέλη του έτους, με τόπο διεξαγωγής τις βασικές πόλεις της χώρας. 

Η διημερίδα θα λάβει χώρα στην Βαρκελώνη, το κατεξοχήν ισπανικό κέντρο τεχνολογίας.  

 
Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  
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