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∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση,
η αναπαραγωγή ολική, µερική ή
περιληπτική ή
κατά παράφραση ή διασκευή
απόδοση των κειµένων µε
οποιοδήποτε τρόπο,
µηχανικό,ηλεκτρονικό,
φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς
απόδοση πηγής και σύνδεσµο
(για ηλεκτρονικά µέσα).
Τα αποστελλόµενα άρθρα και
φωτογραφίες παραµένουν στη
διάθεση του περιοδικού για
δηµοσίευση. Οι συντάκτες των
κειµένων είναι αποκλειστικά
υπεύθυνοι για τα γραφόµενά
τους. Οι απόψεις τους, δεν
απηχούν απαραίτητα ούτε τις
απόψεις της Ένωσης, ούτε και
των δηµιουργών του
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
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∆είτε όλα τα τεύχη του περιοδικού "Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ" στην ιστοσελίδα
https://www.epe.org.gr/index.php?id=10
Στόχος του περιοδικού "Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ" είναι να γνωστοποιήσει τις
δράσεις της ΕΠΕ και να ενηµερώσει τα µέλη της για τις τρέχουσες εξελίξεις
στον χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, του ∆ιαδικτύου, της
Εκπαίδευσης και όλων των άλλων τοµέων που συνδέονται εν γένει, µε την
Επιστήµη της Πληροφορικής.
Το συγκεκριµένο περιοδικό αποτελεί εθελοντική δωρεάν εργασία µελών της
Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας και δεν έχει καµία κερδοσκοπική πρόθεση.
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∆ελτίο Τύπου της ΕΠΕ - Θέµατα Πανελληνίων Εξετάσεων στα µαθήµατα ∆οµηµένος
Προγραµµατισµός (Παλαιό Σύστηµα) και Προγραµµατισµός Υπολογιστών (Νέο σύστηµα)
των ΕΠΑ.Λ. - 31/5/2016
Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας εξέδωσε δελτίο τύπου για τα θέµατα των Πανελλήνιων Εξετάσεων στα µαθήµατα
∆οµηµένος Προγραµµατισµός (ισχύει για τους υψοψήφιους µε το Παλαιό Σύστηµα Εισαγωγής) και Προγραµµατισµός
Υπολογιστών (ισχύει για τους υψοψήφιους µε το Νέο Σύστηµα Εισαγωγής). Το ∆ελτίο Τύπου αναφέρει:
Το Σάββατο 28-5-201 6, στα πλαίσια των Πανελληνίων Εξετάσεων, εξετάστηκαν οι µαθητές του τοµέα Πληροφορικής των
Επαγγελµατικών Λυκείων στα µαθήµατα «∆οµηµένος Προγραµµατισµός» (παλαιό σύστηµα) και «Προγραµµατισµός
1 0ούλη,τεύχος
Υπολογιστών» (νέο σύστηµα). Τα θέµατα, τα οποία ήταν κοινά για τα δύο µαθήµατα αφού είχαν την ίδια εξεταστέα
Οκτώβριος
µπορούν να χαρακτηριστούν ως σχετικά εύκολα, τόσο όσον αφορά τη θεωρία όσο και τις ασκήσεις, και αναµένεται οι 201 5
προετοιµασµένοι µαθητές να συγκεντρώσουν υψηλές βαθµολογίες.

Περισσότερα:
https://goo.gl/NbMYIo

∆ελτίο Τύπου της ΕΠΕ - Θέµατα Πανελληνίων Εξετάσεων στο µάθηµα Ανάπτυξη
Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (Νέο σύστηµα) των Γενικών Λυκείων 31/5/2016
Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας εξέδωσε δελτίο τύπου για τα θέµατα των Πανελλήνιων Εξετάσεων στο µάθηµα
Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ισχύει για τους υψοψήφιους µε το Νέο Σύστηµα Εισαγωγής)
των Γενικών Λυκείων. Το ∆ελτίο Τύπου αναφέρει:
Την Παρασκευή 27-05-201 6, στα πλαίσια των Πανελληνίων Εξετάσεων, εξετάστηκαν οι µαθητές των ΓΕΛ και της Ο. Π.
Σπουδών Οικονοµίας & Πληροφορικής στο µάθηµα “Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον”. Τα
θέµατα χαρακτηρίζονται από φυσιολογικό βαθµό δυσκολίας. Θα τα λέγαµε µε µια λέξη "βατά" και απευθύνονται στον
επιµελή µαθητή που είχε διαβάσει προσεκτικά τη θεωρία.Ιδίως τις προσθήκες σ' αυτήν σε σχέση µε παλιότερα.
Οι παρατηρήσεις µας είναι ότι στο θέµα Α1 η 3η πρόταση (Σωστού/Λάθους) θα µπορούσε να διατυπωθεί καλύτερα.
Επίσης, θεωρούµε ότι στο ερώτηµα Α3β η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών που απάντησαν σωστά, το έκαναν
χωρίς να έχουν καταλάβει όσα γράφονται στο σχολικό εγχειρίδιο ("παπαγαλία"). Αυτό γιατί τα περί εµβέλειας µεταβλητών
διδάσκονται πολύ επιφανειακά, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών της συγκεκρι-µένης Οµάδας Προσανατολισµού.
Κατά τα άλλα, τα θέµατα δεν έκρυβαν παγίδες και δεν προβληµάτισαν τον -υποτυπωδώς προετοιµασµένο- µαθητή.

Περισσότερα:
https://goo.gl/IIZwyl
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∆ελτίο Τύπου της ΕΠΕ - Ενιαίοι κανόνες για όλους τους ασφαλισµένους 15/5/2016
Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας εξέδωσε δελτίο τύπου για τον Ασφαλιστικό Νόµο, που πρόσφατα ψηφίστηκε. Το ∆ελτίο Τύπου αναφέρει:
Οι πτυχιούχοι Πληροφορικής στην Ελλάδα, µέλη της Ένωσής µας, αποτελούν πολλές χιλιάδες από το σύνολο του εργατικού δυναµικού και
των ασφαλισµένων της χώρας. Ως εκ τούτου, είναι αυταπόδεικτο ότι τόσο αυτοί, όσο και η ΕΠΕ, παρακολουθούν πολύ προσεκτικά τις
εξελίξεις και τις προβλέψεις του νέου ασφαλιστικού Νόµου που ψηφίστηκε πρόσφατα.
Ο τίτλος του νέου ασφαλιστικού Νόµου ξεκινάει µε τη φράση «Ενιαίο Σύστηµα” ενώ στο πρώτο κιόλας άρθρο, στην παράγραφο 3, αναφέρει
ρητά ότι «Το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί µε ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισµένους».

1 0ο τεύχος
Οκτώβριος
201 5 των
Παρά ταύτα, στο Άρθρο 39, παρ. 1 β θεσπίζονται χαµηλότερα ποσοστά εισφορών για τους νεοεισερχόµενους στα «ευγενή» επαγγέλµατα
µηχανικών, γιατρών, δικηγόρων, φαρµακοποιών, συµβολαιογράφων και οικονοµολόγων, ενώ στο Άρθρο 98 χαρίζονται τεράστιες εκπτώσεις
ως και 50% στις εισφορές των αυτοαπασχολούµενων µηχανικών, γιατρών και νοµικών.

Περισσότερα:
https://goo.gl/iwCPLB

Επιστολή για το Ωρολόγιο Πρόγραµµα Ενιαίου Τύπου Ολοήµερου
∆ηµοτικού Σχολείου - 7/5/2016
Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, εκφράζοντας τις ενστάσεις της για το νέο ωρολόγιο
Πρόγραµµα Ενιαίου Τύπου του Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου. Η επιστολή της ΕΠΕ αναφέρει:
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
µε µεγάλη έκπληξη, µέσα στη µεγάλη εβδοµάδα και µάλιστα την στιγµή που υποτίθεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας εθνικός διάλογος για
την παιδεία, το Υπουργείο, µε την υπ' αριθµ. πρωτ. Φ1 2/657/70691 /∆1 /26-4-201 6 Υ.Α. µε θέµα «Ωρολόγιο Πρόγραµµα Ενιαίου Τύπου
Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου», προχωράει στον καθορισµό ενιαίου τύπου ολοήµερου ∆ηµοτικού σχολείου. Ενώ η απόφαση αυτή, όσον
αφορά τον καθορισµό ενός τύπου δηµοτικού για όλους τους µαθητές, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, το ωρολόγιο πρόγραµµα παρουσιάζει
σηµαντικά προβλήµατα, εµπεριέχει λανθασµένες επιλογές και δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά καθώς:
1 ) Καταργεί τα δηµοτικά µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (Ε.Α.Ε.Π.), τα οποία λειτουργούσαν πιλοτικά για πολλά
χρόνια, χωρίς να προχωράει στην αξιολόγησή τους, ως όφειλε, και συνεπώς χωρίς να ενσωµατώνει τα θετικά τους στοιχεία αλλά και να
προλαµβάνει την υιοθέτηση τυχόν αρνητικών τους στοιχείων στον νέο τύπο δηµοτικό σχολείου. ∆ηλαδή διαγράφεται σε µία στιγµή η
σωρευµένη εµπειρία πολύχρονης εφαρµογής ενός σηµαντικού πιλοτικού προγράµµατος, στο οποίο συµµετείχαν πολλές χιλιάδες
εκπαιδευτικοί και µαθητές και κατά γενική οµολογία παρουσίαζε πολλά θετικά στοιχεία.
2) Το περιεχόµενο του ωρολογίου προγράµµατος του νέου τύπου ολοήµερου ∆ηµοτικού δεν λαµβάνει υπόψη τις θέσεις και τις προτάσεις
της εκπαιδευτικής και επιστηµονικής κοινότητας σε µία χρονική στιγµή που υποτίθεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας σηµαντικός εθνικός
διάλογος για την παιδεία.

Περισσότερα:
https://goo.gl/nb08o6
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Επιστολή της ΕΠΕ για τις Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων µε επιλογή
∆ιευθυντών ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. και Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας - 7/5/2016

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έστειλε επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, την οποία και κοινοποιεί στους Βουλευτές, την ΟΛΜΕ και τις
∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, για τις προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων µε επιλογή ∆ιευθυντών ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. και Σχολείων ∆εύτερης
Ευκαιρίας. Η επιστολή αναφέρει:
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
στις 20 Απριλίου 201 6 δηµοσιεύτηκαν, από τη Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, οι προκηρύξεις για την πλήρωση
θέσεων µε επιλογή ∆ιευθυντών ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. (http://tinyurl.com/jv3dkgn) και διευθυντών Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας
(http://tinyurl.com/z5na3ke) και µαζί µε αυτές τα κριτήρια µοριοδότησης σύµφωνα µε τα οποία θα γίνει η επιλογή.
1 0ο τεύχος

Οκτώβριος 201 5

∆υστυχώς και στις φετινές προκηρύξεις, όπως και στις περσινές, στα κριτήρια µοριοδότησης συνεχίζουν να µοριοδοτούνται οι γνώσεις
χειρισµού Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) χωρίς όµως να µοριοδοτούνται στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ1 9-20) µε δικαιολόγηση τις
προβλέψεις του νόµου 4327/1 4-05-201 5. Όπως είχαµε ενηµερώσει το Υπουργείο µε το από 2-6-201 5 έγγραφό µας µε τίτλο «Μοριοδότηση
κλάδων ΠΕ1 9-ΠΕ20 στις ΤΠΕ» (http://tinyurl.com/jjtyk8t), η επιλογή αυτή αποτελεί κατάφωρη αδικία εις βάρος των Πληροφορικών σε σχέση
µε τους καθηγητές των άλλων κλάδων, καταργεί την ισονοµία µεταξύ των υποψηφίων για τη διεκδίκηση των προκηρυσσόµενων θέσεων
στελεχών εκπαίδευσης και οδηγεί µαθηµατικά στην επιλογή στελεχών µε λιγότερα προσόντα. Ιδιαίτερα φέτος το πρόβληµα οξύνεται αισθητά
καθώς η µοριοδότηση γίνεται µε τρία (3) µόρια, δηλαδή σχεδόν όσο και η κατοχή ενός µεταπτυχιακού τίτλου (4 µόρια) ή όσο η υπηρέτηση
ως υποδιευθυντής σε ένα Ι.Ε.Κ. για 6 έτη. Υπενθυµίζουµε ότι ο νόµος 4327/1 4-05-201 5 στο ίδιο άρθρο (άρθρο 1 9 παρ. 2 στ) που καθόριζε
ότι δεν µοριοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ1 9-20 για τις γνώσεις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 , µοριοδοτούσε τις γνώσεις αυτές µε 0,5 µόρια,
ενώ στην µοριοδότηση των δύο νέων προκηρύξεων γίνεται επιλεκτικά η χρήση της αναφοράς για µη µοριοδότηση αλλάζοντας όµως τον
αριθµό των µορίων και συνεπώς αλλάζοντας το περιεχόµενο και την ουσία του νόµου σε µία προκήρυξη πράγµα το οποίο εγείρει σηµαντικό
νοµικό ζήτηµα.

Περισσότερα:
https://goo.gl/35EXof

Προτάσεις για τον τοµέα Πληροφορικής για την Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση - 7/5/2016

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα έστειλε τις προτάσεις τις στον Υπουργό Παιδείας για τον τοµέα Πληροφορικής στην Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η ΕΠΕ αναφέρει:
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
η διαδικασία µε την οποία πραγµατοποιείται ο διάλογος για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δηµιουργεί σηµαντικά
προβλήµατα τόσο στη δυνατότητα των εκπαιδευτικών και επιστηµονικών ενώσεων, αλλά και των φυσικών προσώπων (µεµονωµένων
εκπαιδευτικών, συλλόγων κλπ), να εκφράσουν τις απόψεις τους, όσο και στο να γίνει σωστή επεξεργασία αυτών των θέσεων και να
υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια και πρόσβαση στις προτάσεις και την τεκµηρίωσή τους.
Συγκεκριµένα, σηµαντικά προβλήµατα υφίστανται:
1 ) Από τα περιορισµένα χρονικά περιθώρια που µπαίνουν για την κατάθεση προτάσεων τα οποία δηµιουργούν πρόβληµα τόσο στην
κατάθεση, όσο και στην επεξεργασία και διάθεση των προτάσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί ο
περιορισµένος χρόνος κατάθεσης προτάσεων για τα προγράµµατα σπουδών της Β τάξης.

Περισσότερα:
https://goo.gl/4fygBg
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Επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ για αποκλεισµό του ανοικτού λογισµικού
σε διακήρυξη έργου της ∆ΕΗ Α.Ε. - 6/5/2016
Η ΕΕΛΛΑΚ, (www.eellak.gr) έστειλε επιστολή στη ∆ΕΗ Α.Ε. για τον αποκλεισµό ανοικτού λογισµικού στην ∆ιακήρυξη υπ’ αριθ.
∆ΠΛΡ-575200001 8 και συγκεκριµένα στο έργο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SIEM-SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT SYSTEM)». Στις προδιαγραφές υλοποίησης του
έργου αναφέρεται ότι απαιτείται η λύση να µην είναι ανοικτού κώδικα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ µε επιστολή ζήτησε την διόρθωση διακήρυξης.
Η ΕΕΛΛΑΚ, (www.eellak.gr) έστειλε επιστολή στη ∆ΕΗ Α.Ε. για τον αποκλεισµό ανοικτού λογισµικού στην ∆ιακήρυξη υπ’ αριθ.
1 0ο τεύχος
∆ΠΛΡ-575200001 8 και συγκεκριµένα στο έργο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Οκτώβριος
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SIEM-SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT SYSTEM)». Στις προδιαγραφές υλοποίησης 201
του 5
έργου αναφέρεται ότι απαιτείται η λύση να µην είναι ανοικτού κώδικα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ µε επιστολή ζήτησε την διόρθωση διακήρυξης.
Σε µια πολύ κρίσιµη στιγµή για την Ελληνική Οικονοµία έχουµε άµεση ανάγκη από πολιτικές και δράσεις που µπορούν να
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αναβάθµιση της τοπικής οικονοµίας µέσα και από την υιοθέτηση λύσεων ανοιχτού λογισµικού. Το
ανοιχτό λογισµικό αξιοποιεί τον υπάρχοντα εξοπλισµό και δεν απαιτεί συνεχείς αναβαθµίσεις για τις νέες εκδόσεις όπως το
εµπορικό λογισµικό. Το ανοιχτό λογισµικό συµβάλλει στην τοπική απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού, καθώς η τεχνική
υποστήριξη που απαιτείται παρέχεται από στελέχη του κάθε φορέα ή/και από ελληνικές – ευρωπαϊκές εταιρείες. Με αυτόν τον
τρόπο δεν επιβαρύνεται το εµπορικό έλλειµµα µε άσκοπες εισαγωγές εξοπλισµού και λογισµικού. Και κάτι που είναι ευρύτατα
πλέον γνωστό, γιατί το 78% οργανισµών κάθε µορφής χρησιµοποιεί ανοιχτό λογισµικό, είναι ότι τα ανοιχτά λογισµικά είναι
συµβατά µε τα πιο πολλά εµπορικά λογισµικά και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του 99% των εργαζοµένων σε οποιαδήποτε θέση
εργασίας.
∆είτε εδώ την επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Η ∆ΕΗ Α.Ε. έστειλε σήµερα απαντητική επιστολή που αναφέρει ότι θα εκδώσει
συµπλήρωµα της ∆ιακήρυξης χωρίς τον όρο αποκλεισµού του ανοικτού λογισµικού, η απαντητική επιστολή της ∆ΕΗ Α.Ε. είναι
εδώ. Η ∆ΕΗ Α.Ε. ενηµέρωσε επίσης ότι θα δοθεί παράταση στην ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων έως 1 0 Μαΐου.
Το κείµενο αναδηµοσιεύεται από τον ιστοτόπο της ΕΕΛ/ΛΑΚ: https://opensource.ellak.gr/201 6/04/22/epistoli-tis-eellak-giaapoklismo-tou-aniktou-logismikou-se-diakirixi-ergou-tis-dei-a-e/

Περισσότερα:
https://goo.gl/6vNhpl
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Google Home. Ανακοινώθηκε ο ανταγωνιστής του Amazon Echo, ένα
έξυπνο ηχείο µε φωνητικές λειτουργίες

Η πρώτη παρουσίαση του φετινού Google I/O 2016, του κορυφαίου ετήσιου συνεδρίου προγραµµατιστών της αµερικανικής εταιρείας,
αφορούσε το Google Home. Μία συσκευή που είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί ανταγωνιστή του… Amazon Echo, όπως τον φαντάζεται η
Google.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα µικρό ηχείο µε δυνατότητες δικτύωσης που θα αναλάβει το ρόλο του ψηφιακού βοηθού σας στο σπίτι.
Μπορεί να σας ακούει χάρη στα ενσωµατωµένα µικρόφωνα, να απαντάει στις ερωτήσεις σας και ακόµη, να παίζει µουσική µέσω Cloud, να
του στέλνετε µουσική µέσω Google Cast, αλλά και να ελέγχει κάποιες από τις έξυπνες συσκευές στο σπίτι, όπως θερµοστάτες ή φώτα.

Περισσότερα:
http://goo.gl/jsE7zr

H Dell ανακοινώνει τα πρώτα VR-Ready Dell Precision Workstations
Η Dell ανακοινώνει νέες Virtual Reality-ready λύσεις που περιλαµβάνουν αναθεωρηµένες συνθέσεις για βέλτιστη εµπειρία VR σε ό,τι
αφορά στην προβολή ή τη δηµιουργία VR περιεχοµένου. Η Dell καθορίζει τις λύσεις αυτές βάσει τριών παραγόντων:
1) Ελάχιστο επίπεδο επεξεργαστή, µνήµης και γραφικών, για την υποστήριξη της βέλτιστης προβολής VR
2) Οδηγοί γραφικών που έχουν πιστοποιηθεί για αξιόπιστη εργασία µε τις συγκεκριµένες λύσεις
3) Επιτυχής ολοκλήρωση δοκιµών από την Dell, µε κριτήρια που βασίζονται σε κατασκευαστές διατάξεων HMD (head-mounted
displays), κατασκευαστές εφαρµογών ή προγράµµατα εκτίµησης επιδόσεων τρίτων κατασκευαστών, όπου υπάρχουν διαθέσιµα
Με τους συνεργάτες της σε επίπεδο hardware και software, η Dell πλαισιώνει τη δέσµευσή της στη µελλοντική ανάπτυξη του VR,
προσφέροντας λύσεις που έχουν βελτιστοποιηθεί για αναπαραγωγή και δηµιουργία VR, µαζί µε εφαρµογές από κατασκευαστές λογισµικού
για τους επαγγελµατίες πελάτες της.

Περισσότερα:
http://goo.gl/E86OD3

Asus ZenBo: Το ροµπότ που µιλά, κινείται και ελέγχει το σπίτι σας
Η Asus δια στόµατος του προέδρου της ανακοίνωσε ένα ροµπότ για το σπίτι το οποίο έχει σχεδιαστεί όχι
µόνο για να βοηθά αλλά για να διασκεδάζει και να συντροφεύει. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Jonney Shih,
προέδρου της Asus, φιλοδοξία της εταιρείας είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό να έχει
πρόσβαση σε ένα ροµπότ.
Το ZenBo στοχεύει περισσότερο τους ηλικιωµένους ανθρώπους, παρόλα αυτά το πλέον ενδιαφέρον
χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε smart home συσκευές και έτσι θα µπορείτε
να ελέγχετε µέσω κάµερας ποιος σας χτυπά το κουδούνι και στη συνέχεια να ανοίγετε την πόρτα
αποµακρυσµένα µε τη χρήση του ροµπότ και βέβαια δίνει τη δυνατότητα ελέγχου του φωτισµού, του
κλιµατισµού ή της τηλεόρασης µε φωνητικές εντολές από το χρήστη.
Το ροµπότ µπορεί να κινηθεί στο χώρο ανεξάρτητα, ενώ το πρόσωπο του είναι ταυτόχρονα και touchpad
από το οποίο µπορείτε να πραγµατοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, video κλήσεις, να κάνετε τις online
αγορές σας ακόµα και να κάνετε stream video.

Το ZenBo θα
προσφέρει
φωνητικούς
reminders στον
ιδιοκτήτη του!!!

Περισσότερα:
http://goo.gl/XIX7g6

Σελίδα 7 από 1 7

"Ο Πληροφορικός" - Τεύχος 13 - Μάϊος 2016
CC BY-NC-ND 4.0

www.epe.org.gr

Software

"Ο Πληροφορικός"
Το περιοδικό της ΕΠΕ

PayPal: Τέλος οι εφαρµογές για Windows Phone, BlackBerry & Amazon

Στις 30 Ιουνίου οι εφαρµογές του PayPal για Windows Phone, BlackBerry και Amazon θα σταµατήσουν να λειτουργούν, παραµένοντας έτσι
διαθέσιµες εκείνες για iOS και Android. Σύµφωνα µε ανακοίνωση που εξέδωσε το PayPal στις 30 Ιουνίου το αργότερο οι χρήστες των
εφαρµογών του για Android & iOS θα πρέπει να έχουν αναβαθµίσει τις εφαρµογές τους στην έκδοση 6 για να συνεχίσουν να τις
χρησιµοποιούν. Αναφορά για τους χρήστες των εφαρµογών για Windows Phone, BlackBerry και Android Fire δεν υπάρχει κάποια πληροφορία
στην ανακοίνωση επειδή το PayPal θα σταµατήσει την περαιτέρω αναβάθµιση των εφαρµογών του για τις παραπάνω πλατφόρµες.

"Ο Πληροφορικός"

Περισσότερα:

http://goo.gl/UcQuUo

Το περιοδικό της ΕΠΕ

Έλληνες ερευνητές δηµιούργησαν βιντεοπαιχνίδια µε βάση το προφίλ του χρήστη
Βιντεοπαιχνίδια που προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του χρήστη, χρησιµοποιώντας τη µουσική
που ακούει, το αγαπηµένο του χρώµα, τη γλώσσα που επικοινωνεί και το αγαπηµένο του περιεχόµενο
κατασκεύασαν ερευνητές του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
Οι ερευνητές κατασκεύασαν ένα πλαίσιο ανάπτυξης παιχνιδιών το οποίο, ζητώντας την άδεια του χρήστη,
ψάχνει στα συστήµατα κοινωνικής δικτύωσης, αντλεί τις προτιµήσεις του χρήστη και στη συνέχεια εισάγει το
περιεχόµενο αυτό στο παιχνίδι ώστε να προσαρµόσει ανάλογα το περιβάλλον του.
Τα περισσότερα παιχνίδια επιτρέπουν την προσαρµογή του περιβάλλοντός τους, παρέχοντας επιλογές και
ρυθµίσεις στους χρήστες σε χειριστηρίων, έντασης ήχου, φωτεινότητα και κοντράστ εικόνας για χρήση µε
διαφορετικές οθόνες, χρωµατική παλέτα για όσους πάσχουν από κάποιου είδους πάθηση στην όραση,
υποτίτλους για άτοµα µε προβλήµατα ακοής κ.λ.π. Σε πολλά παιχνίδια, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει, πέρα
από το πώς εµφανίζεται ο χαρακτήρας του, τη µουσική που πρόκειται να αναπαραχθεί, µέσα από µια συλλογή
έτοιµων επιλογών.

Περισσότερα:
http://goo.gl/Z5IaJZ

Αδιαφιλονίκητο No.1 η ESET στην προστασία από Spam

∆ύο κορυφαίοι ανεξάρτητοι οργανισµοί δοκιµών, οι Virus Bulletin και AV-Comparatives, δηµοσίευσαν πρόσφατα τα αποτελέσµατα των
δοκιµών τους για προστασία anti–spam. Και στις δύο δοκιµές, την υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των λύσεων ασφάλειας απέσπασαν τα
προϊόντα της ESET. Η λύση ESET Mail Security για Microsoft Exchange Server έλαβε µέρος στο πιο πρόσφατο VBSpam Test, ενώ η λύση ESET
Smart Security συµµετείχε στο AV-Comparatives Anti-Spam Test.
«Η προστασία από Spam αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα στην πολυεπίπεδη προσέγγιση που εφαρµόζει η ESET στην ασφάλεια της επόµενης
γενιάς και επενδύουµε σηµαντικά στο να κρατάµε τους πελάτες µας ασφαλείς. Εργαζόµαστε επίσης σκληρά για να κρατάµε τα false positives
στο minimum, κάτι που είναι εξαιρετικά απαιτητικό συνδυαστικά µε το ισχυρό επίπεδο του spam filtering. Ως εκ τούτου, είµαστε πολύ
ευχαριστηµένοι που τα αποτελέσµατα αυτών των δοκιµών επιβεβαιώνουν ότι πετυχαίνουµε στις προσπάθειές µας» σχολιάζει ο Palo Luka,
Chief Technology Officer στην ESET.
Ο οργανισµός Virus Bulletin πραγµατοποίησε δοκιµές σε 18 πλήρεις λύσεις email security για επιχειρήσεις. Η λύση ESET Mail Security για
Microsoft Exchange Server πέτυχε ποσοστό µπλοκαρίσµατος spam 99.999% σε 177 χιλιάδες spam emails, αποσπώντας την τρίτη συνεχόµενη
διάκριση VBSpam+ Award για την ESET.
Ο οργανισµός AV-Comparatives έκανε δοκιµές σε 12 κορυφαίες λύσεις ασφάλειας για καταναλωτές, σύµφωνα µε προτροπή του γερµανικού
περιοδικού πληροφορικής PC Magazin, χρησιµοποιώντας ως σηµείο αναφοράς τις ενσωµατωµένες δυνατότητες antispam του Microsoft
Outlook. Σε ένα σύνολο σχεδόν 130 χιλιάδων spam emails, ενώ η λύση ESET Smart Security σηµείωσε το υψηλότερο ποσοστό
µπλοκαρίσµατος spam 99,96% κερδίζοντας την πρώτη θέση στο Anti-Spam Test. «Ανακαλύψαµε ότι η ενσωµάτωσή του ESET Smart Security
στο Outlook αποδείχτηκε πολύ απλή αλλά αποτελεσµατική, επιτρέποντας την εύκολη επισήµανση των µηνυµάτων ή τν διευθύνσεων ως spam.
Το πρόγραµµα µπλόκαρε το 99,96% των ανεπιθύµητων µηνυµάτων στις δοκιµές spam filtering, καταγράφοντας την υψηλότερη βαθµολογία
από όλα τα προϊόντα που ελέγχθηκαν» αναφέρεται στην έκθεση του AV-Comparatives.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα www.eset.com/gr
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Project Abacus: Αυτό είναι το σχέδιο της Google για να
καταργήσει τα passwords!

Περισσότερες πληροφορίες για το φιλόδοξο «Project Abacus», όπως ονοµάζεται το σχέδιο που παρουσίασε πέρυσι η Google το οποίο έχει
ως στόχο να καταργήσει τα passwords, παρουσίασε φέτος ο διαδικτυακός κολοσσός στους developers.
Στόχος µάλιστα της Google είναι το Project Abacus να τεθεί σε εφαµορή, αρχικά σε συσκευές που υποστηρίζουν Android, ως τα τέλη του
201 6.
Το σχέδιο της Google είναι στην πράξη ένα βιοµετρικό σύστηµα που θα βασίζεται στην ανάλυση πολλών παραµέτρων προτού επιτρέψει στον
χρήστη το log-in.
περιοδικό
της ΕΠΕτης µεθόδους
Η λειτουργία του θα στηρίζεται στην πράξη στη δηµιουργία ενός «σκορ εµπιστοσύνης»Το
(Trust
Score) µε καταγραφή
πληκτρολόγησης, της τοποθεσίας, της φωνής και του προσώπου του χρήστη κ.ά.

"Ο Πληροφορικός"

Περισσότερα:
http://goo.gl/oNjlPh

Το Facebook θα συλλέγει δεδοµένα ακόµα κι από αυτούς που δεν το χρησιµοποιούν
Το Facebook σύντοµα θα χρησιµοποιεί cookies, τα χαρακτηριστικά “like buttons” και ειδικά plugins
ενσωµατωµένα σε websites ή mobile apps, προκειµένου να συλλέγει δεδοµένα για τη διαδικτυακή
δραστηριότητα και τις προτιµήσεις διάφορων χρηστών του διαδικτύου, ακόµα κι αν αυτοί δεν διατηρούν
λογαριασµό στη δηµοφιλή πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει η Wall Street Journal. Η εταιρεία
εκτιµά ότι µε αυτό τον τρόπο θα είναι ευκολότερη η προβολή στοχευµένων διαφηµίσεων σε όσους δεν
χρησιµοποιούν την πλατφόρµα, κάτι που θα αποφέρει σηµαντικά περισσότερα κέρδη στην ίδια, αλλά θα είναι
ωφέλιµο τελικά και για τους χρήστες, αφού έτσι θα βλέπουν αποκλειστικά διαφηµιστικό περιεχόµενο που
σχετίζεται µε τα ενδιαφέροντά τους.

Περισσότερα:
http://goo.gl/7lPptF

Το Skroutz επιχειρεί να αναµορφώσει την εµπειρία των on line αγορών
Θα προτείνει στον καταναλωτή το πιο συµφέρον καλάθι αγοράς, συνυπολογίζοντας τη συνολική αξία των
προϊόντων, τη διαθεσιµότητα, το χρόνο παράδοσης και το κόστος των µεταφορικών
Η νέα υπηρεσία του
Μία νέα υπηρεσία θα είναι σύντοµα διαθέσιµη στους καταναλωτές µέσω του Skroutz, της δηµοφιλούς
ιστοσελίδας σύγκρισης προϊόντων και τιµών. Πρόκειται για το «έξυπνο καλάθι», το οποίο θα επιτρέπει Skroutz υπόσχεται να κάνει
την εµπειρία των online
χρήστες της πλατφόρµας να πραγµατοποιούν τις αγορές τους δηµιουργώντας ένα ενιαίο καλάθι.
Πιο συγκεκριµένα, η νέα υπηρεσία του Skroutz θα προτείνει στον καταναλωτή το πιο συµφέρον καλάθι αγορών ασφαλέστερη και
πιο εύκολη,
αγοράς, συνυπολογίζοντας τη συνολική αξία των προϊόντων, τη διαθεσιµότητα, το χρόνο παράδοσης και
ενσωµατώνοντας νέα
το κόστος των µεταφορικών, µέσα από χιλιάδες δυνατούς συνδυασµούς στα συνεργαζόµενα
χαρακτηριστικά
καταστήµατα. Επιπλέον, ο χρήστης µπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία του checkout και της
πληρωµής µέσα στην ιστοσελίδα.
Στο εγχείρηµα του Skroutz, συνεργάτης και αρωγός είναι το ελληνικό γραφείο της Visa Europe, το οποίο
συνέβαλε σε όλα τα στάδια σχεδιασµού και υλοποίησης της νέας υπηρεσίας, µε την παροχή λύσεων και
τεχνογνωσίας σε χρηµατοπιστωτικά θέµατα.

Περισσότερα:
http://goo.gl/5UVKi1
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Επικαιρότητα

Πλατφόρµα διαχείρισης ∆ράσεων Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες

Η οµάδα εργασίας openthessaloniki.org λειτουργεί σε πλαίσιο εθελοντισµού και φιλοδοξεί να
αποτελέσει µια πλατφόρµα συλλογής δεδοµένων σχετικών µε την πόλη της Θεσσαλονίκης και
ανάπτυξης, παράλληλα, εφαρµογών και υπηρεσιών µε στόχευση την ανοικτή διακυβέρνηση.

"Ο Πληροφορικός"

Παρατηρήσεις.
https://drive.google.com/
Αφορµή για την παρούσα συγκεκριµένη πρόταση ήταν οι δυσχέρειες, που παρατηρήθηκαν κατά τη
open?id=1kB1lpnQEVPHL
διαχείριση των αναγκών των δράσεων αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες της Ειδοµένης.
ο
Το Επειδή
περιοδικό
της
ΕΠΕ
MHApacbUz4TjcgJuOHzfN
τύπος των προβληµάτων αυτών απαντάται συχνά σε δράσεις διαφορετικού περιεχοµένου (εκτός της
ae3VmCBOFg
αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες), προτείνεται κατά τη σχεδίαση και υλοποίηση του συστήµατος,
να προβλέπεται η χρήση του και για άλλους σκοπούς και δράσεις µε παρόµοιες ανάγκες συντονισµού
και διαχείρισης υλικού και προσωπικού.

1 0ο τεύχος
Οκτώβριος 201 5

Περισσότερα:
https://goo.gl/F7zf4w

Να εθνικοποιήσουµε το facebook
Οι καταγγελίες για πολιτικές παρεµβάσεις του facebook στις αµερικανικές προεδρικές εκλογές έφεραν στην επιφάνεια ένα πολύ
σηµαντικότερο ζήτηµα: τη δηµιουργία ενός µονοπωλίου ενηµέρωσης που θα έκανε και τον Πολίτη Κέιν να θυµίζει τον περιπτερά της
γειτονιάς. Μαρκ Ζάκερµπεργκ, ο άνθρωπος πίσω από τον γίγαντα του facebook, άκουγε προσεκτικά τους συνοµιλητές του, που είχαν
έρθει µε άγριες διαθέσεις στη συνάντηση. Απέναντί του στέκονταν ορισµένα από τα πλέον προβεβληµένα στελέχη των Ρεπουµπλικανών
και γνωστοί δηµοσιογράφοι της αµερικανικής ∆εξιάς. Η εναντίον του κατηγορία, η οποία ξεκίνησε από µια ανώνυµη καταγγελία ενός
πρώην συνεργάτη του facebook, έλεγε ότι υπάλληλοι της εταιρείας παρεµβαίνουν στη ροή ειδήσεων σε βάρος συντηρητικών πολιτικών
όπως ο Ντόναλντ Τραµπ..

Περισσότερα:
http://goo.gl/48JMbx

Microsoft και Facebook φτιάχνουν υποθαλάσσιο καλώδιο από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη
Η Microsoft και το Facebook συµφώνησαν να χτίσουν µαζί ένα υποθαλάσσιο καλώδιο που θα διασχίζει τον Ατλαντικό Ωκεανό για να
αντιµετωπίσουν την αυξανόµενη ανάγκη για υψηλής ταχύτητας υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και διαδικτύου.
Η κατασκευή του νέου καλωδίου «MAREA» θα ξεκινήσει τον Αύγουστο και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017, είπαν σε
δήλωσή τους χθες οι δύο εταιρείες.
Το καλώδιο, µήκους 6.600 χιλιοµέτρων, θα είναι το πρώτο που θα συνδέει τις Ηνωµένες Πολιτείες µε την νότια Ευρώπη και θα λειτουργεί
υπό την διαχείριση της Telxius, του τµήµατος υποδοµών της Telefonica, διεθνούς εταιρείας επικοινωνιών. Το καλώδιο έχει σχεδιαστεί αρχικά
να µεταφέρει 160 terabits πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο, είπαν οι δύο εταιρείες.

Περισσότερα:
http://goo.gl/KU8gDT
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ΣΕΠ Χίου: Εργαστήριο προγραµµατισµού για παιδιά δηµοτικού

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου θα πραγµατοποιήσει στις 4 Ιουνίου 2016 και ηµέρα Σάββατο εκπαιδευτικό εργαστήριο που
απευθύνεται σε µαθητές της Πρωτόβάθµιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα των τάξεων Ε' & ΣΤ' ∆ηµοτικού. Το εργαστήριο θα φιλοξενηθεί στους
χώρους του ιδρύµατος "Μαρία Τσάκος" στην οδό Μιχ. Λιβανού 51.
Θα δηµιουργηθούν 2 οµάδες µαθητών που θα συµµετέχουν σε δίωρο πρόγραµµα, µε βάση την αίτησή τους, είτε 9:30-11:30, είτε 11:3013:30, µε κοινό αντικείµενο:
1) Κιναισθητικές δραστηριότητες πληροφορικής, χωρίς την χρήση υπολογιστών
Έξυπνο Χαρτί. Είναι δυνατόν ένα χαρτί να είναι εξυπνότερο από τον άνθρωπο; Ποιος θα είναι ο νικητής στη µεταξύ τους µάχη; Ελάτε να
Το περιοδικό
τηςδενΕΠΕ
αναζητήσουµε τις απαντήσεις, να συζητήσουµε και πάνω από όλα να περάσουµε καλά, γιατί
µην ξεχνάτε ότι
θα χρειαστεί να κάνουµε
τίποτα περισσότερο από το να παίξουµε τη γνωστή σε όλους µας “Τρίλιζα”!!!
Παζλ ανταλλαγής. Πόσο γρήγορα και επιτυχηµένα µπορείτε να µετακινήσετε τα κοµµάτια ενός παζλ έτσι ώστε να σχηµατίσετε τη
“σωστή” εικόνα; Με αντίπαλο το χρόνο, ελάτε να γίνουµε οι ίδιοι γιγάντια κοµµάτια ενός παζλ και να βρούµε την πιο σύντοµη λύση. Κερδίζει
η οµάδα που θα σκεφτεί όπως ένας επιστήµονας Πληροφορικής!

"Ο Πληροφορικός"

2) Συναρµολόγηση και προγραµµατισµός ροµποτικών συσκευών της LEGO (WeDo & MindStorm)
Παρουσίαση σχετικά µε την χρήση της ροµποτικής στην εκπαίδευση
Επίδειξη διαφόρων ροµπότ καθώς και ροµπότ που συµµετείχαν σε σχολικούς διαγωνισµούς ροµποτικής)
Συναρµολόγηση Five Minute Robot LEGO NXT και επίδειξη
Κατασκευή και προγραµµατισµος µε Scratch LEGO WeDo
Προγραµµατισµός LEGO MindStorm EV3

Περισσότερα:
http://goo.gl/6nMa2J

∆ιοργάνωση 3ου Περιφερειακού ∆ιαγωνισµού της Ολυµπιάδας Εκπαιδευτικής Ροµποτικής
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε σκοπό τη βελτίωση του δηµόσιου σχολείου, προχωρά στην σταδιακή αναβάθµιση
των ψηφιακών υποδοµών όλων των σχολείων. το πληροφοριακό σύστηµα http://edulabs.minedu.gov.gr/, µέσω του οποίου τα σχολεία
καλούνται να υποβάλλουν αίτηση.Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής και Επιστήµης WROHellas και το ∆ήµο Πυλαίας - Χορτιάτη, διοργανώνει το Σάββατο 4 Ιουνίου 201 6
στην αίθουσα Λίτσα Φωκίδη του νέου ∆ηµαρχιακού µεγάρου Πανοράµατος, τον 3ο Περιφερειακό ∆ιαγωνισµό της Ολυµπιάδας
Εκπαιδευτικής Ροµποτικής WRO. Η ώρα προσέλευσης των οµάδων είναι 1 0 π.µ. και σε επόµενη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί και το
πρόγραµµα του διαγωνισµού.
Ο 3ος Περιφερειακός ∆ιαγωνισµός Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τον προκριµατικό του 8ου Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού, ο οποίος τελεί
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µε την υπ. αριθ. Πρωτοκόλλου 23277/∆2 - 11 /2/201 6 του ΥΠΠΕΘ.
Οι οµάδες που θα προκριθούν θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Παγκόσµια Ολυµπιάδα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, η οποία φέτος
διεξάγεται στο Νέο ∆ελχί της Ινδίας, 25-27 Νοεµβρίου 201 6.
Το θέµα του φετινού διαγωνισµού είναι περιβαλλοντικό: «Rap the scrap: Ροµπότ για τη µείωση, τη διαχείριση και την ανακύκλωση των
απορριµµάτων».
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις λεπτοµέρειες του διαγωνισµού στον δικτυακό τόπο http://wrohellas.gr, στην αντίστοιχη
ενότητα που αναφέρεται στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό 201 6. Η εγγραφή στον διαγωνισµό ισχύει και για τον Περιφερειακό και γίνεται µέσω
της Φόρµας Συµµετοχής στο ίδιο µενού. Εκεί µέσα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τους κανόνες του διαγωνισµού και χρήσιµες
πληροφορίες συµµετοχής.

Περισσότερα:
http://goo.gl/Rrf0O8
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ΠΕΚΑΠ: Υποβάθµιση Πληροφορικής Παιδείας στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση

Οργή και ανησυχία προκαλεί στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, µόνιµους και αναπληρωτές, που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση η νέα προσπάθεια υποβάθµισης της Πληροφορικής Παιδείας. Ενώ είναι σε εξέλιξη ο Εθνικός και Κοινωνικός ∆ιάλογος για την
Παιδεία, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Ν. Φίλης επιλέγει να υπογράψει Υπουργική απόφαση µε θέµα «Ωρολόγιο
Πρόγραµµα Ενιαίου Τύπου Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου» (Φ12/657/70691/∆1/26-4-2016), µε αποκλειστικό γνώµονα την εξοικονόµηση
ωρών και όχι µε βάση τις πραγµατικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών. Με κλειστά τα σχολεία λόγω των διακοπών του Πάσχα,
ανακοινώνονται οι αλλαγές στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, εσκεµµένα προκειµένου να µην µπορεί να αντιδράσει η εκπαιδευτική κοινότητα.

"Ο Πληροφορικός"
Το περιοδικό της ΕΠΕ

∆ιαβάστε περισσότερα: http://xenesglosses.eu/2016/04/pekap-ypobathmisi-pliroforikis-paide/

Περισσότερα:
http://goo.gl/Q7r6n4

ΠΕΚΑΠ-ΙΝ: Κατάθεση Υποµνήµατος ∆ιαµαρτυρίας στον Π.∆.Ε.
Το ∆.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.του Παραρτήµατος Ιονίων Νήσων κατέθεσε υπόµνηµα στον Π.∆.Ε. Ιονίων Νήσων, διαµαρτυρόµενοι για την
κατάργηση της τρίωρης εργαστηριακής απασχόλησης για τους Υπεύθ υνους των Εργαστήριων Πληροφορικής και Φυσικών Επιστηµών στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το υπόµνηµα της ΠΕΚΑΠ αναφέρει:
Η τροπολογία που κατατέθηκε (Νόµ ος 4386/2016), σύµ φωνα µε την οποία καταργείται η τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση για τους
Υπεύθ υνους των Εργαστήριων Πληροφορικής και Φυσικών Επιστηµών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Γυµνάσια και Γενικά Λύκεια) έχει ως
µοναδικό σκοπό την εξοικονόµηση ωρών και εκπαιδευτικού προσωπικού, µε συνέπ εια την υποβάθ µιση και συρρίκνωση του παρεχόµ ενου
έργου, τόσο στα µαθήµ ατα Πληροφορικής όσο και στα υπόλοιπα µαθήµ ατα και τις σχολικές δραστηριότητες των σχολικών µονάδων.
Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτηµα Ιονίων Νήσων καταδικάζει την απαράδεκτη αυτή µεθόδευση.
Σας υπενθυµίζει ότι η τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση που θεσπίστηκε πριν 10 χρόνια (Αρ.Πρωτ.56066/Γ7/5-6-2006) λόγω της συχνής
χρήσης των εργαστηρίων «Πληροφορικής και Εφαρµογών Η/Υ», στο πλαίσιο της αξιοποίη σης των εκπαιδευτικών λογισµικών που είχαν
αποκτήσει οι σχολικής µονάδες, είναι απαραίτητη προκειµένου να υπάρχει αποτελεσµατική υποστήριξη, ουσιαστική συντήρηση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και ορθή και επαρκή άσκηση των καθηκόντων από τον Υπεύθυνο του εργαστήριου. Από τότε που
θεσπίστηκε η 3ωρη απασχόληση έως και σήµερα, η χρήση και η λειτουργιά των εργαστηρίων αυξάνει συνεχώς καθώς αποτελεί το βασικό
πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του διδακτικού έργου.
Συγκεκριµένα στα Ιόνια Νησιά η κατάσταση των εργαστηρίων πληροφορικής είναι απογοητευτική λόγω του απαρχαιωµένου εξοπλισµού.
Σχολικά εργαστήρια δεν έχουν ανανεώσει τους υπολογιστές τους λόγω οικονοµικής δυσχέρειας (σε πολλά σχολεία οι υπολογιστές είναι από
το 2003!) µε αποτέλεσµα ο καθηγητής πληροφορικής να αντιµετωπίζει καθηµερινά προβλήµατα που πρέπει να επιλύσει κατά τη διάρκεια
των ωρών που είναι υπεύθυνος εργαστηρίου αλλά και πολύ περισσότερων ωρών στο σπίτι του. Επίσης το ίδιο ισχύει και για την κατάσταση
των υπολογιστών στις διοικητικές θέσεις των σχολείων (γραφεία διευθυντή, υποδιευθυντή, συλλόγου 1διδασκόντων κ.α.) µε αποτέλεσµα
πολλοί συνάδελφοι να εκτελούν καθηµερινές εργασίες συντήρησης (κυρίως λόγω φιλότιµου) οι οποίες δεν αναγράφονται στα καθήκοντά
τους αλλά ούτε και σε κάποιο άλλο επίσηµο έγγραφο ή πρακτικό. Αντί συνεπώς οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής να δεχόµαστε από το
υπουργείο τουλάχιστον µια αναγνώριση για το πολύτιµο αυτό έργο µας, βαλλόµαστε επιστηµονικά αλλά και ηθικά!
Στην εποχή όπου όλα τα σύγχρονα δυτικά κράτη επενδύουν στην πληροφορική και στις νέες τεχνολογίες εµείς συνεχίζουµε να
αντιµετωπίζουµε την πληροφορική, όχι ως βασικό άξονα της εκπαιδευτικής µας πολιτικής αλλά ως απλή υποχρέωση µιας ώρας την εβδοµάδα
για να δηλώνουµε στους Έλληνες πολίτες, γονείς και µαθητές ότι γίνεται και αυτό το µάθηµα.
Το ∆.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.
του Παραρτήµατος Ιονίων Νήσων.

Περισσότερα:
http://goo.gl/lBhFwZ
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Kaala: Το MIT µετατρέπει την ατµοσφαιρική ρύπανση σε µελάνι εκτυπωτή

Σε µεγάλες πόλεις ανά τον κόσµο αυτό που θα βρεις σε αφθονία είναι η ατµοσφαιρική ρύπανση. Εκτός του ότι κάνει τη ζωή όλων µας πιο
δύσκολη, η ατµοσφαιρική ρύπανση µπορεί να αξιοποιηθεί. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής του MIT, Anirudh Sharma, δηµιούργησε το Kaala, µια
συσκευή που µπορεί να µετατρέψει την ατµοσφαιρική ρύπανση σε µελάνι για εκτυπωτή. Ο Anirudh Sharma αναφέρει ότι του ήρθε η ιδέα σε
ένα από τα πολλά ταξίδια που πραγµατοποίησε στην πατρίδα του την Ινδία. Οι επιβλαβείς ρύποι µετατρέπονται αµέσως µε λίγη βοήθεια από
αλκοόλη και λάδι, σε µελάνι εκτυπωτή. Ο ίδιος ευελπιστεί κάποια µέρα µια τέτοια συσκευή να είναι τοποθετηµένη σε κάθε σπίτι.
Η συσκευή Kaala για να λειτουργήσει πρέπει να εκτεθεί σε καυσαέρια, στο παρακάτω demo για να λειτουργήσει χρησιµοποιείται η φλόγα
από κερί. Καθώς καίει το κερί, µια αντλία τραβά τον ατµοσφαιρικό αέρα σε έναν µηχανισµό
που ξεχωρίζει
διοξείδιο του άνθρακα από τον
Το περιοδικό
τηςτο ΕΠΕ
υπόλοιπο αέρα. Στη συνέχεια παγιδεύει την αιθάλη σε ένα µικρό θάλαµο για να αναµιχθεί µε το αλκοόλ – στην περίπτωση αυτή, βότκα – και
µια σταγόνα ελαιόλαδο. Το νέο υγρό που παράχθηκε µπορεί να εκχυθεί σε ένα δοχείο µελάνης και να χρησιµοποιηθεί.

"Ο Πληροφορικός"

Περισσότερα:
http://goo.gl/5GIlV9

Πόσο επικίνδυνο είναι να φορτίζεις το τηλέφωνο από τον υπολογιστή
Όταν το τηλέφωνό σας αρχίζει να «διαµαρτύρεται» ότι η µπαταρία του είναι χαµηλή, τότε µάλλον πρέπει να το σκεφτείτε δύο φορές
πριν το συνδέσετε στον υπολογιστή σας κι όχι σε κάποια πρίζα για να το φορτίσετε.
Οι ειδικοί σε θέµατα ασφάλειας προειδοποιούν ότι η σύνδεση µε τον υπολογιστή είναι µια απλή πράξη που όµως θα µπορούσε να ανοίξει
την πόρτα για τα προσωπικά σας δεδοµένα στους χάκερς.
Σύµφωνα µε τους ερευνητές στο Kaspersky Lab0, συνδέοντας ένα iPhone ή ένα Android σε έναν υπολογιστή, έχει ως αποτέλεσµα τη
µεταφορά πολλών δεδοµένων από τη µια συσκευή στην άλλη. Αυτό θα µπορούσε να περιλαµβάνει το όνοµα του τηλεφώνου, τον
κατασκευαστή, τον τύπο της συσκευής, το σειριακό αριθµό, πληροφορίες του λειτουργικού συστήµατος και του συστήµατος αρχείων.

Περισσότερα:
http://goo.gl/KnST4z

Τα πρώτα 3D printed γραφεία βρίσκονται στο Ντουµπάι
Οκτώ από τα 10 κορυφαία brands του πλανήτη για το Τα φουτουριστικά γραφεία, είναι µέρος του project της κυβέρνησης να επενδύσει
στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στις οικοδοµές µειώνοντας τόσο το κόστος όσο και τον χρόνο κατασκευής.
Χρειάστηκε πολύ λιγότερα εργατικά χέρια, για την ακρίβεια µόνο ένας υπάλληλος έπρεπε να βρίσκεται κοντά στον εκτυπωτή για να
βεβαιωθεί ότι λειτουργεί σωστά. Αργότερα, χρειάστηκαν κι άλλοι εργάτες όπως ηλεκτρολόγοι, µηχανικοί κλπ. για να βοηθήσουν στην
εγκατάσταση των βασικών κοµµατιών, όµως συγκριτικά µε ένα συµβατικό κτίριο, ο αριθµός ήταν αρκετά µειωµένος. Για την κατασκευή
χρησιµοποιήθηκε ένα ειδικό µείγµα τσιµέντου, ενώ τα τεστ αξιοπιστίας πραγµατοποιήθηκαν στη Βρετανία και την Κίνα.
Το κτίριο διαθέτει έναν όροφο µόνο, έχει έκταση 250 τετραγωνικά µέτρα και ο εκτυπωτής που χρησιµοποιήθηκε είχε διαστάσεις
6×36.5×12.1 µέτρα. Το κόστος της κατασκευής του κτιρίου ήταν µόλις 140.00 δολάρια, η µισή τιµή από ένα κτίριο που θα χτιζόταν µε
τον παραδοσιακό τρόπο.
Όπως ανέφερε ο Mohamed Al Gergawi, υπουργός των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων «Αυτό είναι το πρώτο 3D-printed κτίριο στον
κόσµο και δεν είναι απλά ένα κτίριο, έχει πλήρως λειτουργικά γραφεία και υπαλλήλους. Αυτή είναι µόνο η αρχή. Ο κόσµος θα αλλάξει».
Στόχος της κυβέρνησης του Ντουµπάι είναι µέχρι το 2030, το 25% των κτιρίων της χώρας να είναι φτιαγµένα µε τρισδιάστατο
εκτυπωτή.

Το Ντουµπάι γίνεται η πρώτη πόλη στον κόσµο
µε 3D printed γραφεία. Τόσο το κτιριακό
συγκρότηµα όσο και τα έπιπλα είναι
κατασκευασµένα από 3D εκτυπωτή. Σύµφωνα µε
το πρακτορείο Reuters, για την ολοκλήρωσή του
χρειάστηκαν µόλις 3 εβδοµάδες.
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Βελτιώνοντας τις ικανότητες συγγραφής τεχνικών κειµένων.
του Χάρη Γεωργίου, Γεν. Γραµµατέα ∆Σ ΕΠΕ

Τα τεχνικά κείµενα είναι αναπόσπαστο µέρος της Πληροφορικής και αφορούν ένα πολύ ευρύ φάσµα γραπτής
επικοινωνίας. Περιλαµβάνουν από την περιγραφή αλγορίθµων ή των δεδοµένων ενός πειράµατος µέχρι τα
εγχειρίδια χρήσης εφαρµογών, ακόµα και επαγγελµατικά e-mails µε ανάλογο περιεχόµενο. Συνεπώς η ικανότητα
σωστής συγγραφής τους, συχνά σε καθηµερινή βάση, αποτελεί εξαιρετικά σηµαντικό στοιχείο για κάθε
επιστήµονα και επαγγελµατία.
Αυτό που ξεχωρίζει ένα κείµενο σε «τεχνικό» από όλα τα άλλα είδη είναι όχι µόνο το περιεχόµενο, που κατά
κανόνα αφορά σε κάποιο εξειδικευµένο αντικείµενο, µοντέλο ή διαδικασία, αλλά κυρίως ο τρόπος οργάνωσης και
τεκµηρίωσης που το χαρακτηρίζει.
1 0ο τεύχος
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Στις Θετικές Επιστήµες, η επιστηµονική µεθοδολογία περιλαµβάνει ένα σύνολο από συγκεκριµένα βήµατα:
παρατήρηση φαινοµένου, διατύπωση θεωρίας, πειραµατική επιβεβαίωση, αναθεώρηση αν/όταν χρειάζεται.
Αντίστοιχα, ένα τεχνικό κείµενο έχει πάντα συγκεκριµένη δοµή που ακολουθεί µια ανάλογη ροή: (1 ) εισαγωγή στο
θέµα, (2) περιγραφή πρότασης/ιδέας, (3) παρουσίαση µέσων και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν, (4)
περιγραφή πειραµάτων προς επικύρωση, (5) παρουσίαση και σχολιασµός αποτελεσµάτων, (6) συµπεράσµατα
και προτεινόµενες επεκτάσεις. Το γενικό αυτό πλαίσιο οργάνωσης είναι το υπόβαθρο για κάθε µορφής τεχνικό
κείµενο, είτε πρόκειται για τα κεφάλαια µιας πτυχιακής εργασίας, είτε για τις ενότητες µιας επιστηµονικής
δηµοσίευσης σε συνέδριο ή περιοδικό. Πάντοτε, ο βασικός στόχος είναι η παρουσίαση µιας πρότασης ή «θέσης»
για κάποιο θέµα ή πρόβληµα µε τρόπο σαφή και τεκµηριωµένο, που να παραπέµπει άµεσα ή έµµεσα σε
συλλογιστική διαδικασία συµβατή µε την επιστηµονική µεθοδολογία, δηλαδή αξιόπιστη και επαληθεύσιµη σε κάθε
της βήµα.
Η επίτευξη, όµως, ενός βέλτιστου αποτελέσµατος στην αποτύπωση σε κείµενο µιας ιδέας ή ενός µοντέλου δεν
είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση. Απαιτεί µια σειρά από ειδικές ικανότητες, απαραίτητες στον επιστήµονα ή
επαγγελµατία του χώρου, ώστε να µπορεί να επικοινωνήσει σωστά και αποτελεσµατικά µε συναδέλφους του. Για
αυτό άλλωστε η διαδικασία της «αξιολόγησης από ισότιµους» (peer review), αν και έχει προβλήµατα, εξακολουθεί
να είναι η πιο αξιόπιστη µέθοδος επικύρωσης ή απόρριψης οποιασδήποτε επιστηµονικής πρότασης ή νέας
θεωρίας.
Η συγγραφή σωστών και αποτελεσµατικών τεχνικών κειµένων είναι από µόνο του αντικείµενο ειδικών µαθηµάτων
σε πολλά Πανεπιστήµια σε όλο τον κόσµο, καθώς περιλαµβάνει ένα πλήθος θεµάτων, κανόνων και τεχνικών.
Υπάρχουν, όµως, κάποιες βασικές οδηγίες που πάντοτε είναι εξαιρετικά χρήσιµες σε πρακτικό επίπεδο.
Γνώση του αναγνωστικού κοινού: Ο πιο σηµαντικός ίσως παράγοντας σε ότι αφορά το βαθµό κατανόησης του
κειµένου είναι να στοχεύει ακριβώς στο αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Είναι µηχανικός; Μάνατζερ;
Πελάτης; Σε τι βάθος γνωρίζει το πρόβληµα; Πόσο αναλυτικά χρειάζεται να παρουσιαστούν ως υπόβαθρο οι
υπάρχουσες εναλλακτικές επιλογές πριν την προτεινόµενη; Το ζήτηµα γίνεται πολλαπλά σηµαντικότερο όταν το
κείµενο είναι εκπαιδευτικό και απευθύνεται σε µαθητές ή φοιτητές.
Παράλειψη των λεπτοµερειών για αργότερα: Σε κάθε νέα «θέση» το πιο σηµαντικό είναι η βασική λογική δοµή,
δηλαδή η συλλογιστική ροή, από τον καθορισµό του προβλήµατος µέχρι την τεκµηρίωση της προτεινόµενης
λύσης. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο η συγγραφή να επικεντρώνεται αρχικά λιγότερο στις τεχνικές λεπτοµέρειες
και περισσότερο στο γενικό πλαίσιο.
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Βελτιώνοντας τις ικανότητες συγγραφής τεχνικών κειµένων.
συνέχεια από την σελίδα 1 4 του Χάρη Γεωργίου, Γεν. Γραµµατέα ∆Σ ΕΠΕ
Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι το κείµενο µπορεί να σχηµατίζεται αρχικά ως κάτι αρκετά γενικό και «λογοτεχνικό» και
σταδιακά, καθώς προχωρά η συγγραφή του, να µεταλλάσσεται σε κάτι αµιγώς τεχνικό και τεκµηριωµένο µε την
προσθήκη των τεχνικών λεπτοµερειών στα κατάλληλα σηµεία. Η τεχνική αυτή µοιάζει πολύ µε την
«επανεγγραφή» (rewriting) που ακολουθούν οι συγγραφείς στα λογοτεχνικά κείµενα.
∆εύτερη ανάγνωση: Εκτός από την «επανεγγραφή», ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στη σωστή συγγραφή
τεχνικών κειµένων είναι η ανάγνωσή του σε µεταγενέστερο χρόνο, ακόµα και από τον ίδιο το συγγραφέα, µε µια
«φρέσκια» µατιά. Είναι πολύ συνηθισµένο φαινόµενο ο συγγραφέας να θεωρεί ότι κάτι το έχει επεξηγήσει
επαρκώς και µε σαφήνεια, επειδή έχει το πλήρες σύνολο των πληροφοριών και των τεχνικών λεπτοµερειών
στο
1 0ο τεύχος
µυαλό του, όµως παρόλα αυτά η αποτύπωση στο χαρτί είναι στην πραγµατικότητα ελλιπής,Οκτώβριος
αποσπασµατική
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ασαφής. Πρόκειται για το πρόβληµα της ασυµφωνίας αντίληψης της διαφοράς µεταξύ του τι νοµίζει ότι περιγράφει
από αυτό που πράγµατι περιγράφει στο κείµενο. Συχνά, η καλύτερη λύση είναι η συγγραφή και επανεξέταση του
κειµένου σε πολλαπλές φάσεις, µε σηµαντικό χρόνο «παύσης» µεταξύ τους που µπορεί να είναι από µερικές
ώρες ως και µερικές ηµέρες.
Εξοικείωση µε ανάλογα κείµενα: Ανεξάρτητα από τεχνικές και προτεινόµενες διαδικασίες, είναι εξαιρετικά χρήσιµο
ο επαγγελµατίας ή επιστήµονας να διαβάζει αντίστοιχα τεχνικά κείµενα που σχετίζονται µε το αντικείµενο στο
οποίο εργάζεται. ∆ηλαδή, πρέπει να είναι απόλυτα εξοικειωµένος µε το υλικό πάνω στο οποίο οφείλει να βασιστεί
ως πρότυπο για να παράγει κάτι αντίστοιχο. Εν µέρει, αυτό δίνει πληροφορίες όχι µόνο για την καταλληλότερη
µορφή και το ύφος του κειµένου, αλλά παράλληλα και για το αναγνωστικό κοινό, κάτι εξίσου σηµαντικό όπως
τονίστηκε και παραπάνω.
Πρακτική εξάσκηση: Σε κάθε περίπτωση, κάθε ικανότητα βελτιώνεται σε αποτελεσµατικότητα και εύρος όσο
περισσότερο εξασκείται. Η συγγραφή τεχνικών κειµένων απαιτεί συνεχή εξάσκηση, εφαρµογή σε πλήθος
αντικειµένων (ευρύτητα θεµατολογίας) και φυσικά πειθαρχία στις βασικές αρχές της διαδικασίας. Περισσότερη
εξάσκηση σηµαίνει όχι απλά καλύτερο αλλά και ευκολότερο γράψιµο, κάτι που ισχύει όχι µόνο σε κείµενο τεχνικού
αλλά και γενικότερου περιεχοµένου. Σε αντίθεση µε τα λογοτεχνικά, στα τεχνικά κείµενα δεν υπάρχει η ανάγκη της
επινόησης κάποιας ιστορίας, όµως το τίµηµα για αυτό είναι η απαίτηση για µεγαλύτερη πειθαρχία σε ό,τι αφορά
τη σαφήνεια, την πληρότητα και την τεκµηρίωση του περιεχοµένου.
Ως µια µορφή επικοινωνίας, ένα τεχνικό κείµενο κερδίζει τον αναγνώστη από µια σειρά χαρακτηριστικά που
ισχύουν και για τα µη τεχνικά κείµενα. Για παράδειγµα, µια καλή εισαγωγή στο θέµα που πραγµατεύεται είναι
εξαιρετικά σηµαντικό κίνητρο για να διαβάσει κάποιος τη συνέχεια. Αυτός είναι άλλωστε και ο κύριος στόχος της
«περίληψης» (abstract) που υπάρχει συνήθως στην αρχή, πέρα από την τυπική σύνοψη του περιεχοµένου σε µια
παράγραφο για λόγους εύκολης επισκόπησης. Επίσης, είναι απαραίτητη η σωστή ισορροπία µεταξύ
λεπτοµέρειας και σαφήνειας στο περιεχόµενο, καθώς πολλές φορές τα δύο αυτά χαρακτηριστικά έρχονται σε
αντίθεση όταν το θέµα είναι πολύ εξειδικευµένο και τεχνικό. Είναι κάτι σαν το «ξυράφι του Occam» (Occam’s
razor): «Κάνε ένα πρόβληµα αρκούντως απλό ώστε να λύνεται, αλλά µην το υπεραπλουστεύσεις».
Εξίσου σηµαντικός είναι ο σωστός τόνος και το ύφος της γραφής, ο οποίος συνήθως είναι ουδέτερος σε τρίτο
πρόσωπο, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρέπει να µην έχει καθόλου χροιά και τονισµό στα πιο σηµαντικά σηµεία
του κειµένου. Παράλληλα, ένας πολύ ισχυρός παράγοντας είναι η ικανοποίηση της περιέργειας του αναγνώστη, η
έµφαση όχι µόνο στο «τι» αλλά και στο «γιατί». ∆ηλαδή, όχι µόνο στην απαρίθµηση στοιχείων και θεωριών, αλλά
εξίσου και στην επεξήγηση του γιατί συµβαίνουν και γιατί είναι σηµαντικά στη µελέτη του θέµατος.
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Βελτιώνοντας τις ικανότητες συγγραφής τεχνικών κειµένων.
συνέχεια από την σελίδα 1 5 του Χάρη Γεωργίου, Γεν. Γραµµατέα ∆Σ ΕΠΕ
Υπάρχουν δύο ακόµα παράγοντες που οι συγγραφείς µαθαίνουν εν καιρώ µε την εµπειρία τους να
αξιοποιούν κατάλληλα: η αυτοπεποίθηση και η οµορφιά του κειµένου τους. Στα τεχνικά κείµενα,
«αυτοπεποίθηση» σηµαίνει σαφήνεια και επιστηµονική πληρότητα στην παράθεση
επιχειρηµάτων/θέσεων και στην αντίστοιχη τεκµηρίωσή τους. Η αποδοχή ή όχι µιας επιστηµονικής
θεωρίας δεν εξαρτάται από υποκειµενικά κριτήρια, αν δηλαδή ο συγγραφέας ή ο οµιλητής την
παρουσιάζει µε αποτελεσµατικό τρόπο. Όµως, καµία πρόταση, όσο έξυπνη και επιστηµονικά άψογη κι αν
είναι, δεν πρόκειται να λάβει τη δέουσα προσοχή αν ο συγγραφέας δεν έχει πειστεί πρώτα ο ίδιος για την
ορθότητά της – και αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται εµµέσως στη συγγραφή του τεχνικού κειµένου.

1 0ο τεύχος

Τέλος, σε ό,τι αφορά την «οµορφιά», αυτό όντως είναι κάτι υποκειµενικό. Οι περισσότεροι
ίσως θεωρούν
Οκτώβριος
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ότι ένα τεχνικό κείµενο είναι απλώς µια ξερή, ουδέτερη, λεπτοµερής απαρίθµηση στοιχείων και
δεδοµένων, όπου δεν χωρούν στοιχεία αισθητικής. Όµως, αυτό δεν είναι αλήθεια. Μπορεί η «οµορφιά»
µιας µαθηµατικής εξίσωσης, ενός κοµψού αλγορίθµου ή ενός καλογραµµένου προγράµµατος να µην
είναι κάτι εύκολα κατανοητό για κάποιον µη ειδικό του χώρου, αλλά εντούτοις όλοι καταλαβαίνουν πότε
ένα κείµενο, έστω και τεχνικό κατά σύµβαση, είναι ενδιαφέρον, συναρπαστικό και ευχάριστο στο
διάβασµα. Άλλωστε η ίδια η επιστήµη είναι η κατανόηση της οµορφιάς της Φύσης. Όπως έλεγε η Marie
Curie: «NΟ επιστήµονας στο εργαστήριό του δεν είναι απλά τεχνικός. Είναι ένα παιδί µπροστά σε
φυσικά φαινόµενα, σε ένα πάγκο µε παιχνίδια, που εντυπωσιάζουν όπως µια ιστορία µε νεράιδεςN»
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Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος υπάρχει για να δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για την προαγωγή της Πληροφορικής, αξιοποιώντας τις
δυνάµεις των Πληροφορικών και ικανοποιώντας τις εργασιακές και
επιστηµονικές τους ανάγκες όπου και αν εργάζονται ή διαµένουν.
Είναι η κατάληξη της αναζήτησης όλων των Πληροφορικών για ένα
ισχυρό φορέα του κλάδου που να αναδεικνύει αξιόπιστα τον κοινωνικό
τους ρόλο και να τους εκπροσωπεί αυθεντικά σε όλα τα πεδία των
ενδιαφερόντων τους.
Είναι η αφετηρία µιας µεγαλόπνοης προσπάθειας που επιδιώκει να
κινητοποιήσει όλες τις ζωντανές δυνάµεις της κοινωνίας και να πορευτεί,
µαζί µ΄ αυτές, προς έναν καλύτερο κόσµο για όλους.
Σταθµός σε αυτή την πορεία και στρατηγικός στόχος της ΕΠΕ είναι η
δηµιουργία του Επιµελητηρίου Πληροφορικής.
Η δράση και οι παρεµβάσεις της είναι ο καταλύτης για την ωρίµανση των
αναγκαίων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών.
Οι αξίες που καλλιεργεί θα αποτελέσουν την κληρονοµιά και το όραµα
του θεσµικού αυτού φορέα. Για να µπορέσουν όλοι οι πληροφορικοί να
βρουν τη θέση που τους αξίζει στον κόσµο που όλοι µας
οραµατιζόµαστε.

Social networks

https://www.facebook.com/EnosiPliroforikonElladas

Όλα τα άρθρα του περιοδικού διανέµονται κάτω από την άδεια Creative Commons
"Αναφορά ∆ηµιουργού-Μη Εµπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 ∆ιεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)".
https://www.linkedin.com/groups?gid=66328
Σύµφωνα µε την άδεια αυτή µπορείτε να αντιγράψετε και να διανείµετε τα άρθρα του περιοδικού υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
- να γίνεται ρητή αναφορά στον αρθρογράφο ή στην Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας διαφορετικά.
https://twitter.com/epe_gr
- να παρέχετε έναν σύνδεσµο προς τον τύπο της άδειας διανοµής
- να αναφέρετε τυχόν αλλαγές που έγιναν στο αρχικό άρθρο (π.χ. τµηµατική δηµοσίευση, απόσπασµα κλπ)
https://www.youtube.com/user/hiuaccount
- δεν επιτρέπεται η διανοµή αλλαγµένων εκδόσεων ή η εµπορική χρήση των άρθρων.
Από την άδεια "CC BY-NC-ND 4.0" εξαιρούνται τα άρθρα που ρητά ορίζουν διαφορετική άδεια διανοµής.
Περισσότερες πληροφορίες για την άδεια διανοµής http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.epe.org.gr/index.php?id=7&type=1 00
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