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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαδίκτυο από

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Από τις ψηφίδες στα pixels» στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης

Πλεκτά και εξοχικό στυλ

Ηλεκτρονικοί... αρχαίοι ξεναγοί

Οι ταινίες που αγάπησα

Της Βίκυς Χαρισοπούλου

Κιβωτός ελληνικής τέχνης
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Απεβίωσε ο Ολλανδός συγγραφέας Χάρι Μούλις
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ΑΠΟΨΗ

«Ο Χίτλερ και ο Στάλιν ήταν οι ταξιδιωτικοί µου πράκτορες»

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η καθημερινότητα των σπουδαστών της Κρατικής Σχολής
Χορού σε ντοκιμαντέρ

ΓΝΩΜΕΣ
ΑΙΧΜΕΣ

«Αν δεν ήµουν ποιητής...»

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι σχέση έχουν οι ψηφίδες (απτό,

Το πρώτο «Νησί» ξανά στο σινεµά

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

πολύχρωµο υλικό από πέτρα που
χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι για να
«ζωγραφίσουν», να αποδώσουν µορφές

Η απόσταση εκτοξεύει την επιθυµία

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

και χρώµατα) µε τα pixels των
σύγχρονων µεθόδων ανάλυσης εικόνας
σε φωτογραφικές µηχανές, οθόνες
ηλεκτρονικών υπολογιστών; Αµεση, καθώς pixels είναι οι σύγχρονες ψηφίδες.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΘΕΤΑ
ΥΓΕΙΑ
N-DIGITAL
AutoNEA

Μεταξύ των ψηφίδων της αρχαιότητας και των pixels τού  γοητευτικού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή κινούνται οι εφαρµογές Διάχυτης Νοηµοσύνης (Αmbient
Ιntelligence ή Αml) στην έκθεση - εφαρµογή που αναπτύσσεται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης, µε τον τίτλο «Μακεδονία: Από τις ψηφίδες στα pixels».

ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ
MBA
ΚΑΡΙΕΡΕΣ

Στην έκθεση δύο αντίθετοι πόλοι, η αρχαιολογία από τη µια (λανθασµένα ταυτισµένη µε
το πεπερασµένο) και η τεχνολογία και τις εφαρµογές της από την άλλη, συναντώνται.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Επιστηµονικοί εταίροι της παγκοσµίως πρωτότυπης έκθεσης σε µουσείο είναι το
Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Ερευνας µε έδρα στο
Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο εισέφερε την τεχνογνωσία, και το Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης που πέραν των χώρων του στους οποίους φιλοξενείται ένα
υπερσύγχρονο και εξελιγµένο τεχνολογικά «έξυπνο µουσείο», «εισέφερε» την Ιστορία
(τα κείµενα και τις πληροφορίες για τα εκθέµατα).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εντός των ημερών αναπτύσσεται η δύναμη της Frontex
στον Έβρο 2/11/2010 12:45:25 μμ
Στις κάλπες προσέρχονται οι Αμερικανοί 2/11/2010 12:18:55
μμ

Αποφασισμένοι για το ενδεχόμενο πρόωρων δηλώνουν
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 2/11/2010 12:18:23 μμ
12:11:38 μμ

Σε μεγαλύτερη ύφεση «βυθίστηκε» τον Οκτώβριο η
μεταποίηση 2/11/2010 11:52:57 π μ
περισσότερα
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συμβασιούχοι ανέβηκαν στα Προπύλαια και ανάρτησαν
πανό
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που δημοσιεύθηκαν στην ενότητα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ τις τελευταίες 48 ώρες

Υποπτο δέμα στην πρεσβεία της Βουλγαρίας 2/11/2010

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Γ. Δείκτης 1508.77

Με Γκάρµπο, Πολκ και φτηνότερα εισιτήρια

0.03

Δεδομένα με 15 λεπτά
καθυστέρηση
Powered by

περισσότερα

Ποσοστά
Κύριε Διευθυντά,
Σύμφωνα με το
ημερολόγιο, σήμερα
γιορτάζουμε τον Αγιο
Ακίνδυνο. Θα δεχτεί
ευχές ο κ. Κικίλιας;
Με τιμή,
Νεόκοπος

Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη επίσηµη και δηµόσια εφαρµογή της υψηλής
τεχνολογίας σε αρχαιολογικά εκθέµατα µε στόχο την ανάδειξη µουσειακών αντικειµένων,
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων προσβάσιµων στο ευρύ κοινό.
«Ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφερόµαστε στην αρχαία κληρονοµιά δείχνει
ουσιαστικά αυτό που είµαστε σήµερα. Δηλαδή, αν µπορούµε χωρίς φοβικότητα να
αγκαλιάζουµε αυτά τα ευρήµατα, να µην τα βάζουµε πάντα πίσω από προθήκες, αλλά
να τα κάνουµε προσβάσιµα στον κόσµο, αυτό δείχνει ποιοι είµαστε» δήλωσε µεταξύ
των άλλων ο υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος
ξεναγήθηκε χθες στο υπέροχο ταξίδι τεχνογνωσίας και αρχαιολογίας και εγκαινίασε τη
µοναδική στον κόσµο έκθεση.

Συμβασιούχοι
Καίτη
Χιλιάδες οι
ανέβηκαν
Χωματά:
θεατές στο
στα
Εφυγε η
Μέγαρο
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τραγουδίστρια και τους
και
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κήπους
ανάρτησαν
κύματος
του
πανό
περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ

[ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ]
«Σήµερα που τελείται ένας παγκόσµιος διάλογος πολιτισµών, είναι πάρα πολύ
σηµαντικό ο ελληνικός πολιτισµός να έχει τέτοια εργαλεία, µε τα οποία µπορεί να έλθει
σε επαφή µε όλους τους άλλους πολιτισµούς του κόσµου. Είναι µια καταπληκτική
έκθεση που δείχνει πόσο η σηµερινή τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει την επιστήµη, αλλά
µπορεί να βοηθήσει και στο να κάνει τα εκθέµατα πιο ζωντανά, άµεσα προσβάσιµα
στους νέους», συµπλήρωσε ο υπουργός.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ
[Αγιογραφίες]

[ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ] Ναρκοπέδια
Του Δηµήτρη Μητρόπουλου

[ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ]
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΙΝFΟ

[ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ] Κάτι τρέχει...

Πληροφορίες για το σύστηµα στο Ιντερνετ:

Του Ι. Κ. Πρετεντέρη

www.makedonopixels.org Η µόνιµη έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Share
Διαβάστε ΤΑ ΝΕΑ,
όπως ακριβώς
τυπώνονται

Θεσσαλονίκης (Μαν.

[ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ]

Ανδρόνικου 6, τηλ. 2310-

[ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ] Τώρα ξέρουµε

830.538),

Του Γιώργου Λακόπουλου

[Γνώμες]

[ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ ] Το τεφτέρι είναι εδώ
Της Μάρθας Καϊτανίδη
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Σχετικά Άρθρα

[Γνώμες]

Ξενάγηση στο παρελθόν, βγαλµένη από το µέλλον

Εβαλαν στον τρόµο
ταχυδροµικό τοµέα

Νεκροταφεία και παράνοια
Του Γκαζµέντ Καπλάνι

Οι απόψεις σας

TA NEA Gallοp
Ονοματεπώνυμο *
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Στις εκλογές της Κυριακής θα ψηφίσω::
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Τα πεδία που εμφανίζονται με * είναι υποχρεωτικά
Δεν δημοσιεύονται σχόλια με κεφαλαία ή και λατινικούς χαρακτήρες

TA NEA Gallup
Στις εκλογές της Κυριακής θα ψηφίσω:

38,92 % τον καταλληλότερο
υποψήφιο για δήμαρχο και
περιφερειάρχη
( 1479 ψήφοι )

30,61 % με καθαρά πολιτικά
κριτήρια
( 1163 ψήφοι )

27,13 % δεν θα ψηφίσω καθόλου
( 1031 ψήφοι )

3,34 % Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ
( 127 ψήφοι )
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