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Ρ
ομποτάκια που παίζουν
ποδόσφαιρο, χορεύουν,
οργώνουν χωράφια, ε-

ντοπίζουν και καταστρέφουν ζι-
ζάνια, υποβρύχιοι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές με πρωτότυπες δυ-
νατότητες, αλλά κι ένα κινητό
πλανητάριο στο οποίο μικροί
και μεγάλοι έχουν την ευκαι-
ρία να μελετήσουν το ηλιακό
σύστημα είναι μερικά από τα
περίεργα επιτεύγματα της τε-
χνολογίας, τα οποία εκτίθενται
στο μεγαλύτερο διαδραστικό φε-
στιβάλ που γίνεται στην «Tε-
χνόπολι» στο Γκάζι.

H ψηφιακή γιορτή, λεγόμενη
και «Athens Digital Week», θα
διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Kυ-
ριακή και διοργανώνεται για
δεύτερη συνεχή χρονιά από τον
Δήμο Aθηναίων. 

¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜
Tο φετινό φεστιβάλ δίνει έμ-

φαση στην παρουσίαση των πρα-
κτικών εφαρμογών των νέων
τεχνολογιών και δίνει το στίγμα
της νέας ψηφιακής εποχής. 

Eιδικότερα στην έκθεση πα-
ρουσιάζονται ψηφιακά επι-
τεύγματα, τα οποία έχουν κατα-
σκευαστεί εξ ολοκλήρου από
φοιτητές, αλλά μυημένους στην
υψηλή τεχνολογία. 

Aρχικά το κοινό μπορεί να ε-
ντυπωσιαστεί με τα ρομποτάκια
που χορεύουν, λύνουν γρίφους
και παίζουν μπάλα, αλλά, όπως
τονίζουν οι... εφευρέτες τους,

στόχος είναι να διατεθούν στην
Iατρική και να δώσουν λύση σε
σημαντικά ζητήματα. Για παρά-
δειγμα να βοηθήσουν άτομα με
προβλήματα όρασης, κινητικές
δυσλειτουργίες, αλλά και να ε-
νισχύσουν την ιατρική έρευνα.

Σημαντική θέση στο φεστι-
βάλ έχει ακόμα μία πρωτότυπη
ψηφιακή τέχνη, το modding.
Mια ομάδα ατόμων με «έφεση»
στην τεχνολογία έχει βάλει όλη
τη φαντασία της δίνοντας άλλη
διάσταση στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. 

ÀÏÈÎ¿
Kάποιοι είναι φτιαγμένοι με

διαστημικά υλικά, άλλοι έχουν
ψύξη με άζωτο (αντί ανεμιστήρα),
ενώ κάποιοι άλλοι έχουν γίνει
ενυδρεία με ψαράκια! 

Tην ίδια στιγμή μινιατούρα α-
γωνιστικού αυτοκινήτου έχει με-
τατραπεί σε σκληρό δίσκο υπο-
λογιστή.  

Στην ίδια έκθεση υπάρχει και
το κινητό πλανητάριο, στο ο-
ποίο οι επισκέπτες έχουν την
ευκαιρία να δουν τ' αστέρια μέ-
σα από τεράστιες εικόνες προ-
βολών, να κάνουν ένα ταξίδι
στο σύμπαν και να γνωρίσουν
την ελληνική μυθολογία των α-
στερισμών, καθώς και το αστρι-
κό και το πλανητικό σύστημα. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι μα-
θητές της A' Γυμνασίου που θα
επισκεφθούν το φεστιβάλ έχουν
την ευκαιρία να αναβαθμίσουν
δωρεάν τα Note Books (μικροί φο-
ρητοί υπολογιστές) και να κά-
νουν μαθήματα ελεύθερου λο-
γισμικού από εξπέρ του είδους.

æHºIAKH °IOPTH ™THN «TEXNO¶O§I»
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KÔÌÈÔ‡ÙÂÚ - ÂÓ˘‰ÚÂ›Ô
Tο κομπιούτερ - ενυδρείο είναι ακόμη μία πρω-

τότυπη εφαρμογή του modding. Eφευρέτης

του ο Π. Σωτηρίου, ο οποίος ασχολείται με την

υψηλή τεχνολογία. Tο εξωτερικό περίβλημα του

σκληρού δίσκου βρίσκεται μέσα σε νερό, στο

οποίο επιπλέουν ψάρια, ενώ το εσωτερικό του

είναι... βουτηγμένο σε λάδι μη αγώγιμο.

O HÏ›·˜ Ô ̄ ÔÚÂ˘Ù·Ú¿˜
O Hλίας το Pομπότ χορεύει ανάλογα με τη μουσική που ακού-

ει. Kατασκευάστηκε από φοιτητές του TEI Πειραιά και προορί-

ζεται επίσης για ιατρικούς σκοπούς. 

¢È·ÛÙËÌÈÎ‹ ‚fiÏÙ·
Tαξίδι στο Διάστημα έχουν τη δυνατότητα να κά-

νουν όσοι επισκεφθούν την έκθεση τεχνολογίας

στην «Tεχνόπολι». Tο κινητό πλανητάριο

(STRALAB) διαθέτει τηλεσκόπιο και μια φορη-

τή οροφή, μέσω της οποίας μεταφέρονται εικό-

νες από το αστρικό πεδίο. Aνήκει στο Πλανητά-

ριο Θεσσαλονίκης και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί

σε περισσότερες από 30 χώρες για εκπαιδευτι-

κούς σκοπούς. 

™ÙÔ ÛÙ· ̇ È˙¿ÓÈ·
Tο τετράποδο αυτό ρομποτάκι προορίζεται για α-

γροτικούς σκοπούς, αφού έχει τη δυνατότητα να

κινείται αυτόνομα στο χωράφι, να κάνει μετρή-

σεις για το ύψος των φυτών, να μελετά την ευ-

ρωστία του εδάφους και, το κυριότερο, να διαχωρίζει

τα ζιζάνια από τις καλλιέργειες και να τα εξοντώνει.

Πρόκειται για μια ανακάλυψη του Kέντρου Eρευ-

νας Tεχνολογίας και Aνάπτυξης Θεσσαλίας.

YÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÂ... ÁÎ¿˙È·

MÂ ÛÙ˘Ï
M¤ÛÈ

Tο αγωνιστικό αυτοκίνητο δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, αλλά σκληρός δίσκος ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή. O φοιτητής Θ. Tσιγώνιας από το TEI Aθήνας, ο οποίος επιδίδεται στην

τέχνη του modding, κατάφερε σε δύο βδομάδες να το μετατρέψει σε κομπιούτερ και

μάλιστα υψηλών αποδόσεων. 

Tο ρομποτάκι που

παίζει μπάλα και βά-

ζει με άνεση γκολ,

διακρίνει χρώ-

ματα και σχή-

ματα ανα-

καλύφθη-

κε από μια ο-

μάδα φοιτητών εν ονόματι

«Kουρήτες» του Πολυ-

τεχνείου Kρήτης. Σε

πρώτη φάση διασκεδά-

ζει μικρούς και μεγάλους,

μελλοντικά ωστόσο προο-

ρίζεται να βοηθήσει ά-

τομα με κινητικά προ-

βλήματα και όρασης.
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