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Η Μακεδονία πάνω σε... οθόνη αφής
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Την μεγαλύτερη συλλογή από στεφάνια περιλαμβάνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

H νέα μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Μακεδονία:
από τις ψηφίδες στα pixels», που άνοιξε σήμερα, 1 Νοεμβρίου τις πύλες της για τους
επισκέπτες με την παρουσία και του Υπουργού Πολιτισμού Παύλου Γερουλάνου,
ετοιμάζει στο κοινό πολλές εκπλήξεις, καθώς ο καθένας πλέον σαν άλλος Ιντιάνα Τζόουνς,
μπορεί να εξερευνήσει ψηφιακές αναπαραστάσεις αρχαίων αριστουργημάτων, να
ταξιδέψει στον χώρο και στον χρόνο και να μάθει, με απλό και ταυτόχρονα μοντέρνο
τρόπο, πτυχές της ιστορίας και της αρχαιολογίας της αρχαίας Μακεδονίας, βιώνοντας μια
εικονική πραγματικότητά της.
Διάχυτη νοημοσύνη
Η πολυσυζητημένη τον τελευταίο καιρό
τεχνολογία της «Διάχυτης νοημοσύνης»,
μπαίνει στην υπηρεσία της αρχαιολογίας σε
μία πρωτότυπη έκθεση διαδραστικών
συστημάτων, η οποία είναι αποτέλεσμα
συνεργασίας του ΑΜΘ και του Ινστιτούτου
Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας και περιλαμβάνει εκθέματα
από την αρχαία Μακεδονία. Τα διαδραστικά
συστήματα μέσω των οποίων
παρουσιάζονται τα εκθέματα, αποτελούν
εφαρμογές του ερευνητικού έργου του
Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του
Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Ο όρος «διάχυτη νοημοσύνη» επινοήθηκε για να
περιγράψει τη διάχυτη στο χώρο τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται στην αλληλεπίδραση
ανθρώπου και υπολογιστή. Ουσιαστικά ενσωματώνει τον άνθρωπο στο χώρο μέσα από
ευφυή περιβάλλοντα που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του και
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παραμένουν σχεδόν «αόρατα». Για παράδειγμα, ο επισκέπτης του ΑΜΘ για να μετρήσει
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τη συλλογή με τα στεφάνια -είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο- δε θα χρειαστεί παρά να
φυσήξει σε ένα... ανεμομυλάκι ή να τα αγγίξει πάνω σε οθόνη αφής.
Ενότητες
Το ψηφιακό περιεχόμενο των συστημάτων που φιλοξενούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει αντικείμενα από την πλούσια συλλογή του, ενώ παρουσιάζει
επίσης και γενικότερα αρχαιογνωστικά θέματα. Εκτός από τα χρυσά μακεδονικά
στεφάνια, στη νέα έκθεση, το κοινό έχει την δυνατότητα να δει πολλά ακόμη
ενδιαφέροντα προγράμματα - ενότητες. Μεταξύ άλλων το «Περιδέξιον» παρουσιάζει τον
κρατήρα του Λυδού, αριστούργημα του 6ου αιώνα π.Χ. και τρία εξαιρετικά δείγματα
γλυπτικής της ρωμαϊκής εποχής από τη συλλογή του ΑΜΘ, με θεματολογία που αντλεί
από το μύθο του Καλυδώνιου Κάπρου. Το «Πολύτροπο Ταξίδι» προσφέρει τη δυνατότητα
σε πολλούς επισκέπτες ταυτόχρονα να ανακαλύψουν πληροφορίες για διάφορες περιοχές
του χάρτη της Μακεδονίας πάνω σε ένα ειδικό τραπέζι, το σύστημα «Μία μέρα σε ένα
αγρόκτημα» δείχνει στους επισκέπτες πώς ήταν κτισμένη μια αρχαία αγροικία κοντά στη
σημερινή Ασπροβάλτα και το «Κρυπτόλεξο» είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι για όλες τις
ηλικίες που συνδυάζει τη διασκέδαση με τη γνώση. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε το site: www.makedonopixels.org .
Πληροφορίες: «Μακεδονία, από τις ψηφίδες στα pixels», Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης (Μανόλη Ανδρόνικου 6, τηλ.2310831037). Μέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα (10:30-19:30), Τρίτη έως Κυριακή (8:30-15:00). Είσοδος 6 ευρώ.
ΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑ
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Ποια είναι η γνώμη σας για το
συγκεκριμένο άρθρο;
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ανάλυση ενεργειακών συστημάτων με το MATLAB.
Πρόβλεψη κατανάλωσης και τιμής της ενέργειας, μοντελοποίηση και
προσομοίωση υβριδικών συστημάτων – ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟP ΚΡΑΤΙΚΟ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΜΒΑ, MASTER, DIPLOMA,
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Νο1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (ΤΙMES
AWARD). ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ.
Θέλετε αποδόσεις που φτάνουν το 19%; Εmporiki Minoas. Αμοιβαίο
κεφάλαιο από την Εμπορική Τράπεζα
ΤΟ EDINBURGH BUSINESS SCHOOL ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΟ
ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ.
Η πραγματικότητα του να ζεις με ψωρίαση αποτυπώνεται μέσα από το
φωτογραφικό φακό!
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