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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv006.pdf 

Β.Βεσκούκης 

2004 πειρασµοί και αµαρτίες 
Πρώτες σκέψεις µετά την ανάληψη της Ολυµπιάδας του 2004 από 
την Αθήνα   

  

Το δυσκολότερο για τις "Απόψεις" του µήνα αυτού ήταν να αποφύγουµε να αναφερθούµε 
στην Ολυµπιάδα της οποίας τη διοργάνωση αναλάβαµε ως χώρα, πράγµα που ως φαίνεται 
δεν καταφέραµε. Ο σκεπτικισµός διαδέχτηκε τον αρχικό ενθουσιασµό και οι εξελίξεις 
µεταφέρθηκαν και πάλι στο παρασκήνιο, από το οποίο περιµένουµε και τις τεχνικές 
λεπτοµέρειες της διοργάνωσης. Εµείς θα ασχοληθούµε µε εκείνη την πλευρά που σχετίζεται 
(µε τι άλλο) µε πληροφοριακά συστήµατα και τηλεπικοινωνίες προσπαθώντας να θέσουµε 
µερικά σηµαντικά ερωτήµατα. Το πλήθος και η πολυπλοκότητα των σύνθετων αυτών 
συστηµάτων είναι σηµαντικά και η σχεδίαση και τοποθέτησή τους σε λειτουργία αποτελεί 
πρόκληση αλλά και ευκαιρία παραγωγής τεχνογνωσίας, από αυτές που η χώρα µας σπάνια 
έχει. 

Τα υψηλής τεχνολογίας χρονόµετρα, οι πίνακες ενδείξεων και τα λοιπά όργανα ακρίβειας θα 
γίνουν µέρος µιας καλορυθµισµένης µηχανής η οποία θα περιλαµβάνει έκδοση έντυπων 
αποτελεσµάτων, άµεση διάθεση στο web πιθανότατα όχι µόνο σε µορφή κειµένου (µιλάµε για 
7 χρόνια από σήµερα), άµεση ενηµέρωση δηµοσιογράφων και ασφαλώς ζωντανή εκποµπή 
από χιλιάδες µέσα ενηµέρωσης. Τα παραπάνω είναι πιο ενδιαφέροντα αν αναλογιστούµε την 
απαίτηση να γίνονται σε συνδυασµό µε την πρόσβαση σε µεγάλες Βάσεις ∆εδοµένων που 
περιέχουν παρελθούσες επιδόσεις των αθλητών στα αγωνίσµατά τους, στατιστικά στοιχεία 
αγώνων, χωρών κλπ. 

Ενα πρώτο ερώτηµα είναι το τι θα γίνει µε το λογισµικό. Θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα ή θα 
έρθει έτοιµο από έξω, µέρος ενός µεγαλύτερου "πακέτου"; Βέβαια, αν υπάρχει ήδη έτοιµο 
λογισµικό δεν είναι παράλογο να χρησιµοποιηθεί, όµως ποιο σηµερινό λογισµικό έχει 
προβλέψει και θα λειτουργεί σίγουρα µε τα λειτουργικά συστήµατα και τα τότε υπάρχοντα 
µέσα εκποµπής; Ενδιάµεσα, ασφαλώς, θα γίνουν και άλλοι αγώνες οπότε οι µεγάλες διεθνείς 
εταιρίες που βρίσκονται στο χώρο θα είναι πιο κοντά στο σύστηµα για το 2004. Το ερώτηµα 
είναι εµείς τι θα επιλέξουµε να κάνουµε: θα περιµένουµε να έρθουν τα πάντα έτοιµα, ή θα 
εµπλέξουµε την ελληνική βιοµηχανία λογισµικού στη διαδικασία και σε ποιο βαθµό; 

Ενα δεύτερο αφορά τις τηλεπικοινωνίες. Είναι αλήθεια ότι ο ΟΤΕ τα πήγε πολύ καλά στην 
πρόσφατη διοργάνωση του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Στίβου. Θεωρείται όµως δεδοµένη η 
εµπλοκή του και το 2004 και (κυρίως) σε ποιο επίπεδο; Μέχρι το 2004 θα έχει απελευθερωθεί 
πλήρως η αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οπότε ο καθένας θα µπορεί να εγκαταστήσει 
τους δορυφορικούς του δίσκους και να κάνει την µόνη ενδιαφέρουσα και κερδοφόρα δουλειά 
της διεθνούς µετάδοσης αφήνοντας στους ιθαγενείς τις υπόλοιπες και µάλλον ασύµφορες. 
Ποιες είναι οι προοπτικές για την εµπλοκή του ΟΤΕ στο σύνολο της τηλεπικοινωνιακής 
πλευράς της οργάνωσης ή τουλάχιστον στις πιο κερδοφόρες και τεχνολογικά ενδιαφέρουσες 
πλευρές της; 

Ενα τρίτο αφορά την υπόλοιπη τεχνική υποδοµή που απαιτείται. Η διοργάνωση µπορεί να 
είναι µια ευκαιρία να σταθούν στα πόδια τους πολλές µικρές και µεσαίες εταιρίες 
ηλεκτρονικών, αυτοµατισµών κλπ οι οποίες θα παρέχουν όλα τα ψιλά και αναγκαία 
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εξαρτήµατα και διατάξεις. Μπορεί όµως και να είναι µια πολύ καλή ευκαιρία να "λειτουργήσει 
ο ανταγωνισµός", δηλαδή να πλουτίσουν οι αντιπρόσωποι. 

Το κυριότερο, λοιπόν, ερώτηµα αφορά τις στρατηγικές επιλογές που θα γίνουν (και) στον 
τοµέα της τεχνολογικής πλευράς της διοργάνωσης. Μέχρι το 2004 µάλλον δεν θα 
κατασκευάζονται µεγάλα υπολογιστικά συστήµατα µε σηµαντική ελληνική προστιθέµενη αξία. 
Κανείς όµως δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είµαστε σε θέση να παράξουµε την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και πλήρη προϊόντα στον τοµέα του Λογισµικού, των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων, καθώς και ένα σηµαντικό µέρος της περιφερειακής υποδοµής. Το ερώτηµα είναι αν 
σκοπεύουµε να το κάνουµε ή αν όχι. Οι µεγάλες ελληνικές εταιρίες (ονόµατα δε λέµε) θα 
πλουτίσουν ακόµα περισσότερο είτε σαν κατασκευαστές µε σηκωµένα τα µανίκια, είτε ως 
αντιπρόσωποι. Το θέµα είναι αν τα Πανεπιστήµια, τα ερευνητικά ιδρύµατα και οι ουκ ολίγες 
ελληνικές εταιρίες λογισµικού και ηλεκτρονικών διατάξεων θα βρουν την ευκαιρία να 
δηµιουργήσουν τεχνογνωσία που θα µείνει ως κεφάλαιο στη χώρα µας ή αν απλώς θα 
διαθέσουµε το οικόπεδο για να γίνουν οι αγώνες και θα πάρουµε και κάτι για τον κόπο µας.  

  

  

∆ηµοσιεύτηκε στο OPEN Newsletter  

τον Οκτώβριο του 1997 

 


