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Σύντομη περιγραφή / περίληψη πτυχιακής εργασίας

Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός
ιστοτόπου διαδραστικού περ ιβάλλοντος όπου ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να
έρθει σε επαφή με την αρχαία τεχνολογία αλληλεπιδρώντας με λειτουργικά μοντέλα

προσομοίωσης αρχαίων μηχανισμών.
Συγκεκριμένα αναπτύσσεται ένας διαδραστικός ιστότοπος με την χρ11ση
πολυμέσων που περιλαμβάνει πληροφορίες, αναπαραστάσεις, προσομοιώσεις καθώς
και αλληλεπιδραστικές εφαρμογές για την αποτελεσματικότερη κατανόηση και
προσέγγιση της αρχαίας τεχνολογίας εν γένει αλλά και των αρχαίων αυτομάτων

μηχανισμών πιο στοχευμένα.
Χρησιμοποιήθηκαν γλώσσες προγραμματισμού κατασκευής ιστοσελίδων,
φύλλα στυλ ιστοτόπου, συγγραφή κώδικα στην πλευρά του

client, εικόνες, aniωation

και κείμενα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εν λόγω εργασίας.
Το

αποτέλεσμα

από την χρήση

των

παραπάνω 1Ίταν ένας

ιστότοπος

περισσότερο ελκυστικός λόγω της συχνής χρήσης πολυμεσικών στοιχείων με
διαδραστικότητα από και προς τον χρήστη που καταφέρνει την περιήγηση να γίνεται
γλαφυρότερη και πιο κατανοητή .
Τέλος έγινε μία προσπάθεια για να προσεγγιστούν θεωρητικά

-

φιλοσοφικά

κάποιες θεματικές που σχετίζονται με τον μηχανικό αυτοματισμού αλλά εντέλει και
με

οποιοδήποτε

άνθρωπο

της

σύγχρονης

τεχνοκρατικής

εποχής.

Όπως

ο

παραλληλισμός της παραγωγής ανθρώπινης θεωρητικής και τεχνικ11ς σκέψης με ένα
Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου. Επίσης η σχέση του ανθρώπου και ενός συστ~Ίματος
με

το

περιβάλλον.

Τέλος,

αναδεικνύονται

προβληματισμοί

σχετικά

με

την

χρησιμότητα των γνώσεων και της επαφής με την αρχαία τεχνολογία στην σύγχρονη
εποχή.
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Πρόλογος

Αφορμή για αυτή την εργασία αποτέλεσε καταρχήν η φοίτηση μου στο ΑΤΕΙ

Πειραιά που μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω την αρχαία ελληνική τεχνολογία.
Θεωρώ ότι η γνωριμία με αυτήν, δηλαδ11 η επαφ11 με τις ρίζες του σύγχρονου
τεχνοκρατικού περιβάλλοντος στο οποίο υπάρχουμε, συνετέλεσε στο να αποκτήσω
μια πιο ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία. Θέλοντας να επεκτε ίνω

-

ενισχύσω αυτή την

γνώση και να προσπαθήσω να προσθέσω ένα μικρό λιθαράκι στην αποκατάσταση
αυτής της άγνοιας σκέφτηκα να υλοποιήσω την εργασία αυτή.

Ως εκ τούτου δεν έχω παρ ά να ευχαρ ιστήσω τον κ. !. Αγγελόπουλο, υπεύθυνο

καΟηyητι; ~tcJ. τ11V ε/SΎασ{α μδυ. Ψbv k:. Δ.Κtιλ~tΎει:>όπΦ~λο ΠΟ'\) χ(ι)ρ{ς τη σ\)~ι βολΑ τq\).
στι1\Ι ιη'ιιόειξη ι ι ιs ιο ι ρfu~ tl\~ τε~uλογία \ Ι\:αι το tpτo Ίον, πιΟιιιvόv ~ 6Gν οσ. t;ίXG
πραγματοπο ~η Ο r.i ανη1 η ιψγασίαι.

Το μ άΟημα

1σεuρ ί~ τι1 ι; Τι:χ,4vλvγίc..ιι; κα ι

ιιuν

Αυτο μάτων (που διδάχθη κα από τον ίδιο και την κ Σ. Βασιλcι άδου) 1Ίταν και αυτό που

με έψ€ρε σε πρcbτη επαφ~ με το αντικε{μενο. Ευχc~ριστώ κcη για. όλο το '>λικό πfl't)
μοΊ> παραχώρησε γ ια την υλοποίηση αυτ~;ς της εργασίας. Τέλος, ευχαριστώ τον κ.
Α .Τζεράχογλου που μου έδω σε την δυνατότητα να κάνω αυτ~1 την εργασία, γ ια την

υπομονή του όλον αυτόν τον καιρό και τις πολύτιμες συμβουλές και κατευθύνσεις.
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1.1

Θεωρητικό μέρος της εργασίας

Εισαγωγή

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ζούμε στην εποχ11 που η τεχνολογία δεν παίζει απλά

σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες αλλά ρόλο πρωτεύοντα. Η τεχνολογία
εξελίχτηκε εν μέσω των αιώνων και πλέον φτάσαμε σε μία σύγχρονη τεχνολογία που

χαρακτηρίζεται ως υψηλή. Υπερσύγχρονοι μηχανισμοί, πολύπλοκοι που εκτελούν
εργασίες με δεξιότητες που πολλές φορές ομοιάζουν στον ίδιο τον άνθρωπο. Έχουμε
περάσει προ πολλού στην εποχή των αυτοματισμών. Όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε
πως τεχνολογία δεν χαρακτηρίζεται μόνο η υψηλή. Επομένως λανθασμένα πολλές
φορ ές την ταυτίζουμε μόνο με ηλεκτρικές συσκευές, κυκλώματα, υπολογιστές,
αυτοματισμούς, αυτοκίνητα κλπ. Τεχνολογία μπορεί να είναι όλα τα προηγούμενα,
όπως μπορεί να είναι και μία απλή συρραπτική μηχανή, ένα σφυρί ή ένα ποδήλατο.
Ζώντας σε μία τεχνοκρατική εποχή και κοινωνία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να

μελετήσει κανείς την ιστορία της τεχνολογίας και σε μία εποχή όπου οι αυτοματισμοί
έχουν αντικαταστήσε ι σε πολλούς τομείς τον ίδιο τον άνθρωπο έχει ενδιαφέρον να
μελετήσουμε την ιστορία των αυτομάτων και τις πρώτες αυτόματες μηχανές. Να

σκύψουμε πάνω σε προβληματισμούς που προκύπτουν σχετικά με την σχέση του
ανθρώπου με την τεχνολογία

τώρα αλλά και στο μέλλον.

και με το περ ιβάλλον του από την αρχαιότητα έως

1.2

Τεχνολογία

Πρώτα απ' όλα προκειμένου η λέξη «τεχνολογία» και οι συγγενικές λέξεις

αυτής να γίνουν αντιληπτές και περισσότερο κατανοητές σ ' αυτή τη παράγραφο Θα
προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε όσο είναι δυνατόν τις υποκειμενικές τους
έννοιες.

Η δυσκολία

καταρχήν

,

μιας πλήρους διατύπωσης του

ορισμού της

τεχνολογίας και ο ι τόσες διαφορετικές προσεγγίσεις, οφείλονται στο ότι η τεχνολογια

δεν είναι κάτι τόσο συγκεκριμένο, καθώς είναι ο τρόπος ενέργειας που καθοδηγείται
από την νόηση του ανθρώπου .

Όμω ς αν κανείς αναζηt11σει κοινά ση μεία στην πληθώρα των ορισμών που
έχουν καταγραφεί, μπο ρεί να εντοπίσει ως κο ινό στο ιχείο την αναφορά σt11ν δράση.
Άλλος ορ ισμός αναφέρεται στο «πο ιείν», άλλος στην «κατασκευή», άλλος στην

«παραγωγή έ ργου» κλπ. Η δράση λοιπόν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογίας
ως γενική έννοια. Δραστηριότητα που στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένους
κανόνες.

Εδώ θα αναφέρουμε δύο από τους ορ ισμούς. Τον πρώτο αναφέρει ο κ.
Ανάργυρος Δ ιαμαντόπουλος, σε άρθρο του σχετικά με τη φύση και τη μορφωτική
αξία της τεχνολογίας,

στηριζόμενος στο

έργο

και τον

ορισμό του

Πάνου

Πολυχρονόπουλου:

Η τεχνολογία είναι δραστηριότητα κατά την οποία ο ειδικός (τεχνολόγος) μετατρέπει
11

την "ά-λογη" ύλη σε "έλ-λογη • Η τεχνολογία παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα: να
μεταποιεί με την ενεργοποίηση του λόγου, ύλη άμορφη κατά τρόπο τέτοιο ώστε να
καθίσταται αυτή ικανή να παράγει έργο, χρήσιμο για την ανθρωπότητα.
Ο

κ Δ.Καλλιγερόπουλος στο βιβλίο του μαθήματος της

Ιστορίας της

Τεχνολογίας και των Αυτομάτων αναφέρει ότι:

Αν η αφαιρετική, η θεωρητικ17, η επιστημονική σκέψη είναι ο δρόμος που οδηγεί από

τον φυσικό υλικό κόσμο, στον κόσμος των ιδεών του ανθρώπου, η τεχνικι7 σκέψη είναι
0 αντίστροφος δρόμος. Ο δρόμος της υλοποlησης των ιδεών, ο δρόμος της εφαρμογιjς,

της κατασκευής, της δημιουργίας.
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Και καταλήγει στον ορισμό:

Με τον όρο Τεχνολογία εννοούμε τόσο τον τεχνικό κόσμο που δημιούργησε ο άνθρωπος
γύρω του, επεμβαίνοντας, αλλάζοντας, επηρεάζοντας την φύση, δημιουργώντας μια
«φύση» δική του, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του, και ταυτόχρονα επεκτείνοντας,
αλλάζοντας τον ίδιο τον εαυτό του, διευρύνοντας τη δύναμη, τις ικανότητες και την ίδια

του τη νόηση, όσο και την ανθρώπινη πλευρά αυτού του τεχνητού κόσμου, την τεχνική
σκέ ψη, την τεχνική γνώση και δραστηριότητα.
Και αργότερα στο ίδιο κείμενο διατυπώνει τα τρία επίπεδα της τεχνικής
δημιουργίας τα οποία περιέχει η Τεχνολογία:

1.

Στο επίπεδο της γνώσης, την τεχνική γνώση, την επινόηση, την εφεύρεση, που

προκύπτει από τη σύνθεση της θεωρητικής γνώσης.

2.

Στο επίπεδο της δημιουργίας, την εφαρμογή, την κατασκευιJ, την υλοποίηση.

3. Στο επίπεδο του υλικού κόσμου, το σύνολο των τεχνολογικών επιτευγμάτων.
Κάπως έτσι και ο κ. Ανάργυρος Διαμαντόπουλος διακρίνει δύο θεμελιώδεις
λειτουργίες της Τεχνολογίας:
Α) Την τεχνολογική λειτουργία και
Β) την τεχνοποιητική λειτουργία
Η πρώτη περιλαμβάνει το «τεχνολογικώς σκέπτεσθαι» που συνδέεται με τον

τρόπο θεώρησης του προς επίλυση προβλήματος και την επινόηση της κατάλληλης
και αποτελεσματικής λύσης του ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει το «τεχνικώς ποιείν»,

που συνδέεται με τη μεθοδευμένη ποιητική διαδικασία, η οποία ακολουθείται για να
επιτευχθεί η επιδιωκόμενη κατασκευή.
Υιοθετώντας αυτούς τους δύο ορισμούς και λαμβάνοντας υπόψη μας τις δύο
αυτές λειτουργίες της τεχνολογίας μπορούμε να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά
με τους προβληματισμούς που προκύπτουν παρακάτω.

πολύπλοκο Σ.Α.Ε. που εμπεριέχει υπερβολικά μεγάλο όγκο πληροφορίας προς
επεξεργασία με συνεχείς ανατροφοδοτήσεις.
Οι τεχνικές γνώσεις και εφαρμογές του παρελθόντος αποτελούν δεδομένα
προς επεξεργασία στο παρόν, έτσι προκύπτουν νέες σκέψεις και εφαρμογές που
αποτελούν δεδομένα προς επεξεργασία για το μέλλον.
Ο άνθρωπος φυσικά είναι ο υπεύθυνος για αυτό το σύστη μα θεωρητικής και

εφαρμοσμένης σκέψης. Θα μπορούσαμε να πούμε η Κ.Μ.Ε. (Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας) . Ένα σύστημα λο ιπόν που δέχεται ερεθίσματα από το παρόν,
δεδο μένα

(συσσωρευμένες

πληροφορίες)

από

το

παρελθόν

και

εξάγει

πραγματοποηΊσιμες σκέψεις στο παρόν αλλά και φαντασία (πολλές φορές μη
πραγματοπο11Ίσιμες σκέψεις για την δεδομένη εποχή). Φαντασία που πατά πολλές
φορές περισσότερο στο μέλλον παρά στο παρόν.

Πέραν όμως των ιστορικών περιόδων που φαινομενικά τουλάχιστον έχουν μία

λογική αλληλουχία, το σύστημα δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη του ότι η
ανθρcί)πινη σκέψη δεν έχει σειριακή λειτουργία αλλά είναι δυναμική και φαίνεται
πολλές φορές να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον χρόνο.
Ο άνθρωπος σκέφτεται βάσει των εμπειριών του (παρελθόν και παρόν) αλλά
και προεκτείνει την σκέψη του, αγνοώντας τα κενά που υπάρχουν, στο μέλλον μέσω
της φαντασίας του. Φτάνει δηλαδή σε ολοκληρωμένες σκέψεις και δημιουργ11ματα σε
ένα φαντασιακό επίπεδο χωρίς όμως να υπάρχει απαραίτητα η τεχνογνωσία σ.τις
μέχρι τώρα εμπειρίες του. Σε άλλες περιπτώσεις αμφισβητεί τις ήδη υπάρχουσες
εμπειρίες και πολλές

φορές κατοχυρωμένες και

αποδεκτές αλήθειες και τις

επαναπροσδιορίζει - ανασκευάζει.
Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι ο κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα την

εποχή που έζησε είναι φορέας παρελθόντος, παρόντος αλλά και μέλλοντος.
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Αποδεικνύεται

λοιπόν

πόσο

πολύ

μπορεί

να

ανέβουν

οι

βαθμοί

πολυπλοκότητας του συστήματος αυτού αν λάβει κανε ίς υπόψη του όλες αυτές τις
παραμέτρους.

Μ' έναν περίτεχνο τρόπο όλη αυτή η συσσωρευμένη πληροφορία καταφέρνει
να υποστεί επεξεργασία κατάλληλα από τον άνθρωπο και να εξάγει πολλές φορές

θαυμαστά και άλλες πολύ άσχημα αποτελέσματα. Πάντοτε, βέβαια, λαμβάνοντας
υπόψη

μας

την

υποκειμενικότητα

των

κριτηρίων

για

τους

παραπάνω

χαρακτηρισμούς. Όμως ανεξάρτητα από την κριτική την οποία κάνουμε μπορούμε να
βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ότι το σύστημα αυτό είναι πραγματικά αυτόματο.

Λειτουργε ί και θα συνεχίσει να λειτουργεί και φαίνεται πως ε ίναι αδύνατο να
σταματήσει καθώς πρόκειται για την ίδια την φύση του ανθρώπου να παράγει
θεωρητική και εφαρμοσμένη σκέψη . Αυτό όμως που έχουμε ως καθήκον, όντας μέρη

αυτού του συστήματος, είναι να προσπαθούμε διαρκώς για την βελτίωση του.

1.4

Άνθρωπος- Περιβάλλον

Είναι βέβαιο ότι ένας κατασκευαστής γ ια οποιαδήποτε κατασκευή δεν μπορεί
παρά να λαμβάνει υπόψη του πρώτα από όλα το περιβάλλον στο οποίο θα υπάρχει το
δημιούργημα του.

Οτιδήποτε ανήκει στον υλικό κόσμο αλληλεπιδρά πάντοτε με το περιβάλλον
στο οποίο υφίσταται επομένως είναι αναπόφευκτη η αλληλεπίδραση μαζί του. Θα
πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη του δημιουργού δεκάδες παράμετροι όπως πχ.
θερμοκρασία, καιρικές συνθήκες, κραδασμοί, θόρυβοι κλπ.
Επομένως εύκολα μπορούμε να φανταστούμε ότι οι άνθρωποι προκειμένου να

παράγουν τεχνολογικές αντιλήψεις έλαβαν πρώτα απ' όλα σημαντικές παραμέτρους
από την ίδια την φύση

- το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Η παρατήρηση της φύσης πάντα μας βοηθούσε να σκεφτούμε τους τρόπους

προκειμένου να μπορέσουμε να επιβιώσουμε αλλά και να βελτιώσουμε τις ζωές μας
μέσα σε αυτιΊν. Η παρατήρηση ενός συστήματος που λειτουργεί και ανεξάρτητα από

τον άνθρωπο, όπως η φύση, μπορεί να μας διδάξει πως θα την μιμηθούμε αλλά και
πως θα ενταχθούμε και θα αλληλεπιδράσουμε με αυτήν. Εμείς συμπεριληφθήκαμε σε
αυτό το σύστι1μα και πλέον παίζουμε καθοριστικό ρόλο σε αυτό.

Ο άνθρωπος έχει καταφέρει να δαμάσει και να κατανοήσει σε τέτοιο βαθμό
την φύση ώστε πολλές φορές να μοιάζει πως φτιάχνει έναν άλλον αυθύπαρκτο

-

ανεξάρτητο κόσμο που ενυπάρχει μέσα σε αυτόν της φύσης.
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Πλέον ο νέος μαθητευόμενος, εν δυνάμει, τεχνουργός δεν ζει στο φυσικό

περιβάλλον όπως το ξέραμε πριν αρκετά χρόνια. Η αλληλεπίδραση του με την φύση
έχει περιοριστεί · κατά πολύ. Πολλές παράμετροι πιθανόν να μην γίνονται αντιληπτές
απ' τον μαθητευόμενο που διδάσκεται μακρώθεν τη λειτουργία της. Ακόμη κι αν
διδάσκεται επιμελώς τις αρχές αυτής είναι παρακινδυνευμένο να μην μπορεί να τις

αντιληφθεί και με τις ίδιες του τις αισθήσεις.
Ζώντας λοιπόν σε ένα επίπλαστο περιβάλλον που πατά σε υπερσύγχρονες
τεχνολογίες δεν θεωρεί ως πρώτες ύλες πλέον το χώμα, τον άνεμο, την φωτιά αλλά τα
tι-ansistoι-s,

τις

διόδους,

τους

πυκνωτές

ή

μεταγενέστερα,

τα

ολοκληρωμένα

κυκλώματα.

. (.

Καλείται

λοιπόν

να

κατανοήσει

και

το

σύγχρονο

ανθρωποκεντρικό

περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται (πχ σύγχρονες πόλεις) αλλά και τον φυσικό κόσμο.
Η ιστορία της τεχνολογίας καταφέρνει να κλείσει ως έναν βαθμό αυτό το μεγάλο
κενό. Στη σημερινή εποχή όπου γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη η απαρχή της
ύπαρξης των μηχανισμών που έχει εφεύρει ο άνθρωπος ουσιαστικά μας φανερώνει
τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

1.5

Οι λόγοι που φτιάχτηκε αυτός ο ιστότοπος

Η αρχική σκέψη για την δημιουργία αυτού του ιστότοπου προέκυψε από

προσωπική ανάγκη να κατανοήσω τον κόσμο που με περιβάλλει αλλά και τι σημαίνει
αυτοματισμός. Το τεχνοκρατικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε μου δημιούργησε την
ανάγκη να ψάξω πως ο άνθρωπος έφτασε σ '

αυτά τα πολύπλοκα σύγ'Χj)ονα

τεχνολογικά συστήματα επομένως δεν είχα παρά να μελετήσω τον τρόπο λειτουργίας
παλαιότερων και απλούστερων συστημάτων. Είχε βέβαια ακόμη περισσότερο
ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς και συστήματα αυτομάτου ελέγχου που είναι
εντυπωσιακό πως υπήρχαν σε αρχαίες κοινωνίες.
Βήμα

-

βήμα από τα αρχαία ΧΡόνια ως τώρα μπορεί κανείς να απο κτήσει μια

συνολικότερη εικόνα για το πώς εξελίχτηκε η τεχνολογική σκέψη στο πέρας των
ιστορικών περιόδων έως σήμερα και να βγάλει πολλά συμπεράσματα.

Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των δομών οργάνωσης των
σημερινών κοινωνιών και η εκπαίδευση ε ίτε γενικότερα η πληροφόρηση μας θα
έπρεπε ίσως να εμπλουτιστεί περισσότερο όσον αφορά την ιστορία αυτής. Είναι
ιδιαίτερα 'Χj)ήσιμο πέραν της πολεμικής ιστορίας και της διπλωματίας να μαθαίνει

κανείς την φιλοσοφία αλλά και τον πολιτισμό και την τεχνολογία των αρχαίων
κοινωνιών. Πέρα από τις αιτίες δηλαδή που οι κοινωνίες ήρθαν σε συγκρούσεις έχει
ενδιαφέρον να γνωρίζει κανε ίς και τις διαφορετικές πτυχές. Αυτές της συνεργασίας,

της αλληλοβοήθειας αλλά και της διαιώνισης ιδεών και τεχνολογικών αντιλήψεων.
Καμιά φορά συνειδητοποιούμε πως η ταχύτητα και η συνεχής εξέλιξη δεν
είναι πάντοτε το ζητούμενο. Από φιλοσοφικής αλλά και από τεχνολογικής

-

επιστημονικ1Ίς άποψης συμπεραίνουμε πολλές φορές πως είναι πολύ σημαντικό να
σταματά κανείς έστω και για λίγο και να προσπαθεί να καλύψει τα κενά στις γνώσεις
του, κατανοώντας βασικές αρχές του κόσμου στον οποίο ζει και πολλές φορές αυτές
κρύβονται στην ιστορία του ανθρώπινου γένους αλλά και στην ίδια την φύση. Αυτ1Ί η
μικρ11 στάση μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για σημαντική πρόοδο στη συνέχεια.
Χαρακτηριστικό

παράδειγμα

των

παραπάνω

μία

τεχνολογίας αλλά και των τεχνών. Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι

μεγάλη

μορφή

της

(1452 - 1519) ο οποίος

παρότι ένα ιδιοφυές - πολυτάλαντο άτομο δεν στηρίχτηκε μόνο στις 1Ίδη υπάρχουσες

καταγεγραμμένες μελέτες σχετικά με την ανατομία ή την φυσική και την βιολογία
αλλά ο ίδιος πέρασε πολλές ώρες στην φύση παρατηρώντας τα φυσικά φαινόμενα,

την κίνηση των πουλιών και των ζώων εν γένει ακόμη και τα αστέρια. Μελετώντας
κανείς τα έργα του μπορεί εύκολα να διαπιστώσει την πολύπλευρη προσωπικότητα
του καθώς ασχολήθηκε με πλήθος επιστημών και τεχνών αλλά και με τη φιλοσοφία.
Είναι γνωστό πως του αποδίδουν την ταυτότητα του

ho1no universalis

(καθολικού

ανθρώπου).

Γ\τ'ΙJ'tιl(~ r'IJΚCl\.'V~
L.D.Vi~cι

Όμως αυτό το πνεύμα του «καθολικού ανθρώπου» υπήρχε και σε πρώιμα

χρόνια από αυτά του Leonaι·do

Da Vinci.

Όπως και στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Η

τέχνη δεν ήταν ξέχωρη από την επιστι1μη αλλά και το ανάστροφο . Ο φιλόσοφος δεν
ήταν μόνο φιλόσοφος αλλά πολλές φορές και τεχνίτης, ο τεχνίτης ήταν και μουσικός

-

καλλιτέχνης. Η υπερβολική εξειδίκευση παραμελώντας άλλες πτυχές τι1ς ζωής

θεωρούταν
Αριστοτέλης

μειονέκτημα.

(

Μεγάλες

προσωπικότητες

της

αρχαιότητας

όπως

ο

ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη φυσική, το Θέατρο, τη μουσική, τι1

βιολογία την πολιτική κ.α.), ο Αρχιμήδης (ασχολήθηκε με μαθηματικά, φυσική,
μηχανική, αστρολογία), ο Πλάτωνας (εφευρέτης, φιλόσοφος, μαθηματικός) κ.α.

αποτελούν λαμπερά παραδ είγματα. Από το πιο διαδεδομένο και κλασικό

in coφore sano»

«Mens sana

(νους υγι1Ίς εν σώματι υγιεί) του Ρωμαίου ποιητή Γιουβενάλη μέχρι

τις πεποιθήσεις του Βιτρούβιου για τους αρχιτέκτονες

:

«πρέπει να γνωρίζουν

γεωμετρία, οπτική, αριθμητική, ιστορία, φιλοσοφία, να έχουν γνώσεις μουσικής και
τριβή στην ιατρικ~Ί , το δίκαιο και την αστρολογία» και τον επίσκοπο Λαοδικείας

Ανατόλιο τον Αλεξανδρεύ που εκφράζοντας το πνεύμα της αλεξανδριν1Ίς εποχ11ς
αναφέρει: «Σήμερα κυριαρχεί η άποψη πως ο μαθηματικός πρέπει να είναι μηχανικός

ότι θα πρέπει να καταλαβαίνει τη γεωδαισία να ξέρει να κάνει υπολογισμούς και να

ασχολείται με τους συνδυασμούς των 1Ίχων για να δημιουργεί ευχάριστες μελωδίες.»

φαίνεται πως ήταν πολλοί οι άνθρωποι που είχαν την ίδια άποψη επί -ίου θέματος και
πίστευαν στην πολύπλευρη προσωπικότητα του ανθρώπου και την ανάγκη του για

γενικευμένη

καλλιέργεια του

ανθρώπου. Όσον

αφορά το

νου

και

το

σώμα.

Γεννιούνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με τα
φαινόμενα υπερβολικής εξειδίκευσης που παρατηρούμε στη σύγχρονη εποχή. Αν η
αντίληψη

μας

για

τον

κόσμο

που

μας

περιβάλλει

είναι

όσο

δυνατόν

πιο

ολοκληρωμένη τότε ίσως ο άνθρωπος να μπορεί να σχηματίσει μια πιο ισορροπημένη

προσωπικότητα που λαμβ άνει υπόψιν περισσότερες παραμέτρους σχετικά με την
πραγματική πρόοδο της ανθρωπότητας αλλά και του πλανήτη.
Σε μια εποχή λοιπόν που όλα τρέχουν με μια υπερβολική ταχύτητα, σε μια
εποχή όπου δεν περισσεύει χρόνος για φιλοσοφία και περιπλάνηση στην ιστορία,

αυτή η ιστοσελίδα φιλοδοξεί να γίνει μία μικρή παύση όπου κανείς ανεξάρτητα της
ηλικίας του θα μπορέσει πέραν του να γνωρίσει και να θαυμάσει επιτεύγματα της

τεχνολογίας πολύ παλαιότερων εποχών, να καταλάβει εις βάθος τις αρχές λειτουργίας
των.

2

Τεχνικό μέρος της εργασίας

Γιατί ιστότοπος

2.1

Στην

σημερινή

πληροφορίας είναι το

εποχή

internet

ο

πιο

διαδεδομένος

τρόπος

αναζ1Ίτησης

της

(διαδίκτυο). Επομένως μια καλή περίπτωση για να

μπορέσε ι ένα εκπαιδευτικό υλικό να βρει κάποια ανταπόκριση, αλλά και ο κόσμος να
έχει πρόσβαση και μάλιστα ελεύθερη σε αυτό, είναι ένας ιστότοπος με σχετικό υλικό.

Καταρχήν το διαδίκτυο είναι μία πηγή πληροφοριών

-

ένα ΜΜΕ στο οποίο

μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς από οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη. Είναι σαν μία

τεράστιου όγκου βιβλιοθήκη στην οποία μπορεί οπο ιοσδήποτε να ανατρέξει

-

να

αναζητήσει τις πληροφορίες που τον ενδ ιαφ έρουν ακόμη και μέσα από το ίδιο του το

σπίτι. Ανεξάρτητα της τοποθεσίας που βρίσκεται η πηγ11 της πληροφορ ίας.

Επίσης το διαδίκτυο προσφέρει έναν πολύ εύκολο

και άμεσο τρόπο

πρόσβασης στην πληροφορία και στον εκάστοτε ιστότοπο. Ακόμη και αν ο χρήστης
αγνοεί την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου ιστοτόπου με μια μηχανή αναζήτη σης μπορεί
απλά πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά που πιθανόν τον ενδιαφέρουν (στο παράδειγμα
μας «ιστορία αυτομάτων», « ιστορία τεχνολογίας», «ύδραυλις», «Κτησίβ ιος» κλπ.) να

εντοπίσει την πηγή της πληροφόρησης του. Όλα τα παραπάνω για να γίνουν
χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα ακόμη κι αν ο δημιουργός του ιστοτόπου ή ο
serνer στον οποίο φιλοξενούνται οι ιστοσελίδες στην πραγματικότητα απέχει χιλιάδες
χιλιόμετρα από τον χρήστη. Βέβαια οπωσδήποτε χρειάζεται μία απαραίτητη υλική
υποδομή

όπως ένας ηλεκτρ ονικός υπολογισηΊς,

στο παγκόσμιο

διαδίκτυο . . Υποδομές που

modem

κλπ και φυσικά πρόσβαση

δεν διαθέτει σίγουρα ολόκληρη

η

ανθρωπόη1τα όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτής. Πρόσφατες έρευνες η1ς

διεθνούς ένωσης τηλεπικο ινωνιών του ΟΗ Ε μαρτυρούν πως έχουν πρ όσβαση στο

inte111et παραπάνω από δύο δ ισεκατομμύρια πολίτες του πλανήτη.

Δηλαδή περίπου το

1/3 του πληθυσμού της γης.
Επίσης, αξιοσημείωτο γεγονός σχετικά με τη διακίνηση η1ς πληροφορίας
μέσω διαδικτύου είναι πως μπορεί να πραγματοποιηθεί δωρεάν. Χωρίς δηλαδή ο

χρήστης να πληρώσει κάποιο συγκεκριμένο αντίτιμο. Πράγμα πολύ χρήσιμο καθώς

θα έπρεπε η παιδεία, η μόρφωση, οι ιδέες όσο είναι δυνατόν να απεγκλωβίζονται από
τα οικονομικά συμφέροντα. Η εκπαίδευση να παρέχεται ανεξάρτητα της οικονομικής
ευρωστίας του εκάστοτε λαού ή ατόμου. Το

internet

έχει την δυνατότητα να

προσθέσει σίγουρα κάτι παραπάνω από ένα λιθαράκι (ίσως και τον θεμέλιο λίθο) για
να χτίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Ένας

ακόμη

σημαντικός παράγοντας που

προσδίδει

στο

intemet

τον

χαρακτηρισμό ίσως του δημοκρατικότερου ΜΜΕ είναι η αμφίδρομη επικοινωνία και
ενημέρωση. Ο χρήστης μπορεί αφενός να ενημερωθεί σχετικά με οποιοδήποτε
αντικείμενο και αφετέρου να καταγράψει κι αυτός τις γνώσεις του σχετικά με το θέμα
ώστε να διαθέσει πιθανόν χρήσιμες πληροφορίες κι αυτός με τη σειρά του προς τη
διαδικτυακή κοινότητα. Ή ακόμη και να θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα που πιθανόν

να βοηθήσουν τον δημιουργό της εκάστοτε ιστοσελίδας να προσθέσει ή να
τροποποιήσει το περιεχόμενο της. Εν ολίγοις, στο διαδίκτυο οι τρόποι ενημέρωσης
και επικοινωνίας ποικίλουν και όλοι οι χρήστες είναι εύκολο να επέμβουν στο
περιεχόμενο των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτό.
Τέλος, οι σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού που υπάρχουν στο διαδίκτυο

υποστηρίζουν την εκτεταμένή χρήση πολυμέσων που είναι ένας ιδιαίτερα ελκυστικός
τρόπος ενη μέρωσης καθώς και την διαδραστ ικότητα με την οποία ο χρΊ)στης μπορεί
να έχει μια καλύτερη προσέγγιση της πληροφορίας.
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Ο συγ κεκριμένος ιστότοπος

2.2

Η ιστορία της τεχνολογίας είνα ι ένα θέμα το οποίο ξεπερνά σύνορα και
εθνικότητες. Από τα αρχαία χρόνια ως τώρα η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει γνώσεις
και τεχνικές που δεν οριοθετούνται σύμφωνα με φυλές ή κράτη. Οι διάφορες
εθνικότητες έχουν ζυμωθεί μεταξύ τους και έχουν επηρεαστεί σημαντικά η μία από

την άλλη με αποτέλεσμα να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για παγκοσμιοποιημένη
γνώση και πρόοδο. Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι πληροφορίες σχετικά με
την ιστορία της τεχνολογίας και των αυτομάτων να είναι εύκολα προσβάσιμες και

από οπουδήποτε. Ένα

site

δ ίνει τη δυνατότητα αυτή με πολύ εύκολο τρόπο. Αν ο

δημιουργός των ιστοσελίδων φροντίσει και για την μετάφραση των κειμένων σε

πολλές γλώσσες (ή έστω στην καθιερωμένη στο

internet,

ως διεθνή, αγγλική γλώσσα)

τότε σίγουρα αυτό θα διευκολύνει κατά πολύ την επισκεψιμότητα του

site

από

οποιαδήποτε μερ ιά του πλανήτη.
Ο συγκεκριμένος ιστότοπος δεν μεταφράστηκε καθώς φτιάχτηκε, για τις
ανάγκες, κυρίως, της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, όμως με μία πολύ μικρή

αλλαγή στη δομή της περιήγησης, θα μπορ9ύσε πολύ εύκολα να εμπεριέχει τα
κείμενα και μεταφρασμένα. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς με μία απλή επιλογή στην
αρχική σελίδα να μεταβαίνει σε ιστοσελίδες όπου το περιεχόμενο θα είναι
μεταφρασμένο στην αγγλική γλώσσα .

Ο ρόλος που έχει παίξει η τεχνολογία στις σύγχρονες κοινωνίες είναι
αναντίστοιχα σημαντικός σε σχέση με τις λίγες αναφορές που υπάρχουν σχετικά με
την ιστορία της. Επομένως ένας ιστότοπος βοηθά στην διάδοση της πληροφορίας

σχετικά με το θέμα και διευκολύνει την αναζήτηση σχετικού υλικού με άμεσο,
εύκολο και φτηνό τρόπο.
Η

διαδραστικότητα

και οι πολυμεσικές εφαρμογές σε έναν

ιστότοπο

εκπαιδευτικού υλικού προσελκύουν τον ενδιαφερόμενο και κάνουν την εκμάθηση πιο
εύκολη και πιο κατανοητ1\.

2.3

Η δομή του ιστοτόπου

Α ρχική Σελίδα
Η αρχικ1) σελίδα αποτελείται από κείμενο. Εδώ υπάρχει μια μικρή εισαγωγ1)
για το τι ονομάζουμε ιστορ ία της τεχνολογίας, περιγράφεται η χρησιμότητα που
υπάρχει στο να διδαχθεί κανείς την ιστορία της τεχνολογίας και των αυτομάτων

καθώς και οι λόγοι για τους οποίους φτιάχτηκε ο εν λόγω ιστότοπος. Τέλος
αναδεικνύονται και προκύπτουν προβληματισμοί και ερωτι)ματα για την σχέση του
ανθρώπου με το περιβάλλον κα ι την τεχνολογία στη σύγχρονη εποχ1).
Εισαγωγή

Εδώ μεταφέρεται κανείς σε ένα

2d animation video

όπου ουσιαστικά δείχνει

την πορεία του ανθρώπινου γένους στην ιστορία σε σχέση βέβαια με την τεχνολογία.
Μοντέλα προσομοίωση ς

Εδώ μπορεί

κανείς να βρει προσομοίωση αυτόματων μηχανισμών που

υπήρχαν στην αρχαιότητα. Η προσομοίωση έχε ι πραγματοπο ιηθε ί με την χρήση

πολυμέσων σε ένα διαδραστικό

animation.

Ο χρήστης μπορεί να παρατηρήσει σε

εικόνα και σε κινούμενη εικόνα τα διάφορα επί μέρους εξαρτήματα από τα οποία
αποτελείται ο κάθε μηχανισμός και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν αυτά μεταξύ τους

ως σύστημα.

Σε κάθε ξεχωριστό μοντέλο προσο μοίωσης υπάρχε ι ένα βίντεο

aniιηation στο οποίο ο χρήστης έχει την δυνατότητα επέμβασης και δίπλα υπάρχει
κείμενο που εξηγεί αναλυτικά την λειτουργία του και την προέλευση του.
Συγκεκρ ιμένα τα μοντέλα που έχουν προσομοιωθεί είναι τα εξής:
~ Έλεγχος Στάθμης με μηχανική βαλβίδα του Ήρωνα
~

Νυχτερινό Ωρολόγιο του Πλάτωνα

>-

Έλεγχος στάθμης υγρού με κωνικό πλωτήρα του Κτησίβιου

Ύδραυλις

Εδώ γίνεται η παρουσίαση του μουσικού οργάνου Ύδραυλις του Κτησίβιου. Κείμενο

μας γνωστοποιεί κάποιες ιστορικές αλήθειες σχετικά με την Ύδραυλη και μας εξηγεί
την γενιιο1 χρήση και λειτουργία του οργάνου. Στη συνέχεια η προσομοίωση
προσεγγίζεται τμηματικά και συγκεκριμένα χωρίζεται σε
σε

5 ξεχωριστά aniιηation.

Τα

5 τμήματα:
~

Βωμίσκος - Πνιγέας

~

Πυξίς

~

Κυλινδρική Αντλία

~

Μηχαν11

~

Πλ1'tκτρο

5 τμήματα που

αντιστοιχούν

- Γλωσσόκομον

Τέλος, εδώ υπάρχει και η συνολική προσομοίωση της Υδραύλεως όπου ο χρήστης
πέραν του ότι μπορεί να δει σε λε ιτουργία τον αρχαίο μηχανισμό μπορεί να

αλληλεπιδράσει με το όργανο πατώντας τα πλήκτρα και παίζοντας μουσική .

---------ι(
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Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τις ιστοσελίδες

2.4

Γλώσσες προγραμματισμού

2.4.1

Προκειμένου να φτιαχτεί ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιήθηκαν
πέντε γλώσσες προγραμματισμού συμπληρωματικά η μία ως προς την άλλη. Οι
γλώσσες αυτές είναι οι παρακάτω:

)>

Xl1tml DTD Transitional

)>

Css

)>

JavaScript

)>

Actionscript 2

)>

Actionscript 3

Παρακάτω Θα εξηγήσουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά κάθε μίας από αυτές και
για ποιον λόγο χρησιμοποιήθηκαν εκτός από τις γλώσσες actίonscrίpt όπου είναι

προτιμότερο να αναφερθούμε αργότερα που θα μιλήσουμε για την χρήση πολυμέσων.

Xlιtml

Η

language

Hypeι·text

Xl1t111l (EXtensible

Mal'kup Language)

είναι μία

mal'kup

(γλώσσα προγραμματισμού που στηρίζεται δηλαδή στις ετικέτες) που

επεκτείνει τις δυνατότητες της
της γνωστής σε όλους

Html

Html. Ουσιαστικά η Xhtml προκύπτει από την ένωση

και της

Xml.

Η

Xhtml

πρωτοπαρουσιάστηκε από το

World Wide Web Consortium στο διαδίκτυο από το 2000 ενώ μέχρι και σήμερα
χρησιμοποιείται ευρέως.
Η

Xml

αντίθετα με την

έχει το χαρακτηριστικό της αυστηρότερης σύνταξης στον κώδικα

Html. Η σκέψη λοιπόν ήταν να μπορέσει η ευρύτερα διαδεδομένη

γλώσσα Ηt111Ι να υιοθετήσει αυτή τη λογική της πιο συγκροτημένης και αυστηρής
σύνταξης στον κώδικά της προκειμένου να αποφεύγονται πολλά προβλ11ματα που

δημιουργούνταν ως τώρα.
Για να γίνει περισσότερο κατανοητό αν κανείς ανοίξει κάποιο

και ξεχάσει στην συνέχε ια να το κλείσει τότε πολλοί

browsers (

tag στην html

φυλλομετρητές πχ.

Intemet

exploι·er,

Google chrome, Mozilla Firefox

κλπ) πιθανόν να ανοίξουν την

ιστοσελίδα αγνοώντας το πρόβλημα στον κώδικα. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν

φυλλομετρητές · που είναι ιδιαίτερα δυναμικοί και έχουν την δυνατότητα να
διορθώσουν αυτόματα τέτοιου είδους προβλήματα και να προβάλουν στην οθόνη μας
τις ιστοσελίδες φυσιολογικά, χωρίς, δηλαδή, ο χρ11στης να αντιληφθεί το παραμικρό

πρόβλημα. Όμως αυτό δεν συμβαίνει κατά κανόνα. Είναι πολύ πιθανόν κάποιοι από
τους bωwset"s να μην αγνοήσουν το λάθος και να εμφανίσουν την ιστοσελίδα

λανθασμένα.

Επίσης στην περίπτωση της αυτόματης διόρθωσης και πάλι δεν είναι

ιδιαίτερα θετικό

το αποτέλεσμα

καθώς ναι μεν μπορεί ο

χρήστης να

μην

αντιλαμβάνεται τίποτα, όμως στην πραγματικότητα ο φυλλομετρητής όταν πρέπει να

διαχειριστεί κακογραμμένους κώδικες ουσιαστικά δεσμεύει επεξεργαστική ισχύ του
ηλεκτρονικού υπολογιστή μας. Πράγμα που ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν
πρόκειται για έναν υπολογιστή με καλές επιδόσεις σημαίνει μεγάλη επιβάρυνση
ολόκληρου του συστήματος. Αυτό, οι νέες γενιές των

web

υπόψιν

Παγκόσμιο

τους

καθώς

οι τρόποι πλο1Ίγησης

στο

developeι-s το λαμβάνουν
Διαδίκτυο

έχουν

πολλαπλασιαστεί. Υπάρχουν πολλές μικροσυσκευές και ασύρματες συσκευές που οι
χρήστες πλέον χρησιμοποιούν προκειμένου να πλοηγηθούν στο Intenιet
κινητά τηλέφωνα,

Η

(netbooks,

iphones, pdas κλπ )

Xhtml δίνει τη δυνατότητα να γράψει κανείς κώδικα με τρεις διαφορετικούς

τρόπους, που βέβαια είναι παραπλήσιοι, με κάποιες μικρές διαφορές . Ουσιαστικά
αλλάζουν λίγο ο ι κανόνες στον τρόπο που συντάσσεται ο κώδικας. Το

DTD

(docιιment type definition) το ορίζεις πάντοτε στην αρχή του κώδικα σου. Οι τρεις
τύποι είναι οι εξής:
~

Strict

);::- Transitional
~
Εδώ

Frameset
χρησιμοποι1Ίσαμε

τον

transitional type

για

να

χρησιμοποιήσουμε και ετικέτες που έχουν αποκλειστεί από την

μπορ έσου με

να

Html 4.01 όπως

<font>, <centet"> κλπ. Αντίθετα με τον stι·ict type που είναι, όπως και η λέξη
αναφέρει, ιδιαίτερα αυστηρός και δεν αφήνει παρεκκλίσεις από τα πρότυπα της

Xl1tml 1.0 και ετικέτες που έχουν αποκλειστεί από την Htn1l 4.01. Ενώ, τέλος, τον

frameset type
(fi·ames)

τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και πλαίσια

κάτι που το πρότυπο της

Η

Xhtml 1.0

Css (cascading style sl1eets)

που πρωτοεμφανίστηκε από το

δεν το συνιστά.

είναι μία

style sl1eet

γλώσσα (στυλ φύλλων)

World Wide Web Consortiu ιη το 1996 η οποία μπορεί

να χρησιμοποιηθεί για την μορφοποίηση και την εμφάνιση των ιστοσελίδων που

έχουν γραφτεί σε

markup language όπως η Xhtml και η Html.

Η δουλειά της

Css είναι να προσδίδει όσο είναι δυνατόν ένα ενιαίο στυλ - μία

κοινή αισθητική σε έναν ιστότοπο. Επομένως να ορίζει την εξωτερική εμφάνιση

(χρώματα, γραμματοσειρές, στοίχιση) σε όλες τις ιστοσελίδες ή σε ομάδες αυτών που
εμπεριέχονται σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Φτιάχνοντας δηλαδή ένα

Css

αρχείο

μπορεί κανείς να έχει ένα όμορφο αποτέλεσμα καθώς Θα υπάρχει μία σχετική συνοχ1Ί
στην εμφάνιση ολόκληρου του
Με το
ιστότοπου από

site.

Css αρχείο καταφέρνουμε να ξεχωρίσουμε το περιεχόμενο του
την εμφάνιση του.

Να έχουμε λοιπόν

μια πιο ξεκάθαρη

και

οργανωμένη εικόνα του κώδικα μας. Κατά δεύτερον καταφέρνουμε να έχουμε

περισσότερη ευκολία στην περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε συνολικά το

site

όπως και να αποφεύγουμε τις επαναλ1Ίψεις στον κώδικα αν θέλουμε να βάζουμε τον
ίδιο κώδικα σε πολλές από τις υποσελίδες του ιστότοπου και φυσικά έτσι γλιτώνουμε
πολύτιμο χρόνο. Τρίτον η

Css

βοηθά σημαντικά στην προσαρμοστικότητα της

ιστοσελίδας στις διαφορετικού τύπου οθόνες και αναλύσεις. Τέλος, αποφεύγουμε,

στο μέτρο του δυνατού, ένα πολύ συχνό πρόβλημα που προκαλεί πονοκέφαλο συχνά
στους κατασκευαστές ιστοσελίδων:
Για κάθε έγγραφο γραμμένο για παράδειγμα σε Htιnl γλώσσα υπάρχουν
παραπάνω από ένα φύλλα στυλ που εμπερ ιέχουν ετικέτες που σχετίζονται με την

εμφάνιση διαφόρων στοιχείων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ένας χρήστης. Πχ

από τον κώδικα που έχει συντάξει ο δημιουργός τους, από τον χρήστη ή και από τον

browser που πολλές φορές έχει δικές του default επιλογές. Σε αυτές τις περιπτώσεις
συνήθως υπάρχει «σύγκρουση» μεταξύ των διάφορων φύλλων στυλ. Για παράδειγμα
το ένα να ορίζει για γενική χρήση την γραμματοσειρά Α ενώ το άλλο την Β. Το

πρότυπο

Css

έχει καθορίσει μία συγκεκριμένη σειρά επιλογών για το τι θα

χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με μία συγκεκριμένη αλληλουχία. Σε περίπτωση λοιπόν

τέτοιας «σύγιφουσης» ο προγραμματιστής μπορiί να συμβουλευτεί αυτή την
αλληλουχία και να διορθώσει το πρόβλημα.
Στο συγκεκριμένο

site

χρησιμοποιήθηκε η

Css

για όλους τους παραπάνω

λόγους αλλά κυρίως για να δοθεί μία κοινή αισθητική στον ιστότοπο καθώς σε ένα
εκπαιδευτικό υλικό παίζει σημαντικό ρόλο η όμορφη εμφάνιση προκειμένου να
προσελκύει τον επισκέπτη. Σίγουρα όμως είναι βολικά όλα τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει η

Css: ταχύτητα,

οργάνωση, ευκολία, προσαρμοστικότητα.

JavaScript
Πρόκειται για δυναμική γλώσσα προγραμματισμού που πρωτοεμφανίστηκε το

1995

από την

Netscape Communications Corporation

επηρεασμένη σημαντικά από

την C και από την Jaνa και έτσι προέκυψε και το όνομα της. Έχει διαδοθεί
περισσότερο λόγω της ευρείας χρήσης της στο Παγκόσμιο Ιστό. Κύριος στόχος της
να δημιουργεί δυναμικά περιεχόμενα και να εκτελεί τον κώδικα στην πλευρά του

client (επισκέπτη) στις ιστοσελίδες.
Αυτό

που

καταφέρνουμε

με

την

χρήση

της

.TaνaScι·ipt

είναι

να

δημιουργ1Ίσουμε διαδραστικές ιστοσελίδες. Με την χρήση απλών eνents μέσα στον
κώδικα μας μπορούμε εμβόλιμα να προσθέτουμε κομμάτια JavaScι·ipt κώδικα που θα
κάνει την περιήγηση στην ιστοσελίδα ακόμη πιο ελκυστική στον επισκέπτη. Επίσης
είναι μία γλώσσα πολύ ελαφριά και εύκολη στην χρήση και το κυριότερο εκτελείται
στον

bIΌwser του χρήστη. Αυτό σημαίνει από την μία ελάφρυνση του

web

server αν

αναλογιστεί κανείς το πλήθος των ιστοσελίδων που πιθανόν φιλοξενεί και κατά
δεύτερον δυναμική επέμβαση στον κώδικα

html

αφού έχει φτάσει στον

browser του

επισκέπτη.

Συχνή χρήση της γίνεται προκειμένου να γίνει «νal idating» (επικύρωση) στα

στοιχεία του χρ1Ίστη σε μία φόρμα, για διάφορα eνents όπως ωηοιιse oνer» πάνω από
μια εικόνα ή <φοp

up windows»

(αναδυόμενα παράθυρα) κ.α.

Στο συγκεκριμένο

site

στο ιχεία διαδραστικότητας

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ε ισάγουμε μικρά

στην

ιστοσελίδα.

Βέβαια

η

διαδραστικότητα

στον

συγκεκριμένο ιστότοπο υπάρχει κυρίως στα κομμάτια του Actionscι·iρt κώδικα, που
θα αναφέρουμε παρακάτω, όμως αυτά είναι εμβόλιμα στις κύριες ιστοσελίδες.
Επομένως για να αποκτήσει λίγο περισσότερο ενδ ιαφέρον και λίγο πιο δυναμικό

περιεχόμενο και ο ιστότοπος αυτός καθαυτός εμπλουτίστηκε ο κώδικας με δύο μικρά
jaνascript eνents. Το ένα για την χρήση των

χρησιμοποιηθεί η τυπικ1Ί

(by default)

scιΌll

ba1·

scroll bar

προκειμένου

του λειτουργικού συστήματος που

χρησιμοποιεί ο χρήστης αλλά μία πιο κομψή και ταιριαστή στο
χρησιμοποιήθηκε και για την ενσωμάτω ση

να μην

layout του site.

Ενώ

flash video στην ιστοσελίδα.

Λογισμικό για τον κώ δικα των ιστοσελίδων

2.4.2

Για να συντάξει κανείς κώδικα για μία ιστοσελίδα δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες
απαιτήσεις

από λογισμικό.

Καθώς ο

κώδικας συνήθως γράφεται σε

απλούς

κειμενογράφους. Στην συγκεκρ ιμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το εξής λογισμικό:

);>

Edit Plus

>

Mozilla Firefox

);>

Internet Explot'el'

Edit Plus
Πρόκειται για έναν απλό κειμενογράφο ο οποίος όμως εξειδικεύεται στο να
βοηθά στην σύνταξη προγραμματιστικού κώδικα που προσφέρει κάπο ιες επιπλέον
δυνατότητες από έναν κοινό κειμενογράφο. Συγκεκριμένα επισημαίνει διάφορα

συντακτικά λάθη που πιθανόν γίνονται σχεδόν σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες
μπορεί ο προγραμματιστΊΊς να χρησιμοπο ιεί. Για παράδειγμα το
χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη κώδικα

Java, JavaScript

HTML, XHTML CSS,

edit plus

ΡΗΡ ,

μπορεί να

ASP, Perl, C/C++,

και VBScι·ipt. Επίσης βοηθά με την διατήρηση εσοχών σύμφωνα με

τις υπορουτίνες του κώδικα καθώς περιλαμβάνει και έναν ενσωματωμένο περιηγητή

ό)στε να υπάρχει η δυνατότητα ο προγραμματιστής να δοκιμάζει άμεσα τον κώδικα
που έχει συντάξει.

Mozilla Firefox και Internet Explorer
Είναι ο ι δύο περισσότερο διαδεδομένοι φυλλομετρητές που υπάρχουν αυτιΊ τη
στιγμ11 παγκοσμίως. Προκειμένου να σιγουρευτεί κάποιος για τα αποτελέσματα και
την εμφάνιση της

ιστοσελίδας που

δοκιμάζει παραπάνω από έναν

έχει κατασκευάσει,

browser

είναι προτιμότερο

να

γιατί πιθανόν να υπάρχουν μικροδιαφορές

που καλό είναι να τις λαμβάνει υπόψιν του.
Πιο συγκεκριμένα για την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε οι εξ1Ίς
φυλλο μετρητές:

Mozilla Fiiefox έκδοση 13.0.1 και
Windows Intemet Explorer 8

1
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2.5

Γιατί πολυμέσα

Με την χρήση των

πολυμέσων

μπορεί κανείς να προσομοιώσει την

πραγματικότητα. Δίνεται η δυνατότητα δηλαδή να ενεργοποιήθούν παραπάνω από
μία αισθήσεις του επισκέπτη της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας πολλά μέσα. Αυτό

κάνει τα πολυμέσα έναν ελκυστικό τρόπο για την πληροφόρηση και την επιμόρφωση
του ατόμου.

Επιπλέον τα πολυμέσα δίνουν την δυνατότητα της αποτελεσματικότερης

κατανόησης των πληροφοριών που μεταδίδονται. Το κείμενο από μόνο του σε πολλές
περιπτώσεις κρίνεται ανεπαρκές και η σωστή μεταβίβαση της πληροφορίας απαιτεί
πολλές φορές το παράδειγμα να συνοδεύεται και από εικόνα, ήχο κλπ. Με αυτόν τον
τρόπο αποφεύγονται πιθανά κενά στην κατανόηση της πληροφορίας αλλά δίνονται
και εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο που ο καθένας θέλει να επιμορφωθεί. Οι
πολυμεσικές εφαρμογές σου δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε
κρίνεις απαραίτητο για την διευκόλυνση στη κατανόηση του αποδέκτη.

Τέλος, τα πολυμέσα επιτρέπουν εκτός των άλλων την γρήγορη μεταφορά της
πληροφορίας. Μπορεί η διαδίκασία που χρειάζεται προκειμένου να κατασκευαστεί

μια πολυμεσική εφαρμογή να είναι χρονοβόρα και κοπιαστική για τον δημιουργό,
όμως δίνει την δυνατότητα στην μαζική αποδοχή συσσωρευμένης πληροφορίας με
ένα πολύ γρ1Ίγορο τρόπο. Ένα κείμενο που, για παράδειγμα, για να το αναγνώσει
κανείς και να κατανοήσει σε βάθος το περιεχόμενο του χρειάζεται, πχ μία ώρα, σε
ένα βίντεο ίσως μπορεί να γίνει κατανοητό μέσα σε ένα τέταρτο.

που πλέον η μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών μέσω

Επομένως τώρα

internet είναι δεδομένη

τα πολυμέσα χρησιμοποιούνται κατά κόρον.

Δεν

Θα

μπορούσε λοιπόν

να παραληφθεί η

αναφορά στον όρο της

ευρυζωνικότητας που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς έχουμε
προσπάθεια για διαρκή σύνδεση στο

internet

11 γίνεται έστω

η

με μεγάλη ευκολία, υψηλές ταχύτητες

ώστε να χρησιμοποιούνται εύκολα σύγχρονες εφαρμογές και σταθερές ψηφιακές
συνδέσεις με υψηλές αποδόσεις για όλους τους πολίτες για την εκπλήρωση των
αναγκών τους.

2.6

Τα πολυμέσα στην συγκεκριμένη εργασία

Οι μηχανισμοί αυτοί που μπορεί κανείς να συναντήσει μελετώντας την αρχαία
τεχνολογία, π'λέον, αν εξαιρέσουμε κάποιες μικρές εξαιρέσε ις μετεξέλιξης τους στην

σημερινή εποχή, συναντώνται πολύ σπάνια καΟώς είναι ελάχιστες οι προσπάθειες
εξομοίωσης τους και επίσης ελάχιστο ι οι μουσειακοί χώροι που φιλοξενούν τέτοιου
είδους εκθέματα. Τα πολυμέσα λο ιπόν δίνουν το πλεονέκτημα να προσομοιώσεις την
εμφάν ιση και τις λειτουργίες τους προκειμένου να υπάρχει μία, όσο γίνεται, πιο

ζωντανή απόδειξη της ύπαρξης τους . Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να αποκτήσει μία
εικόνα ο θεατής, χωρίς να είναι απαραίτητο να επισκεφτεί κάποιο από τα ελάχιστα

μουσεία Αρχαίας Τεχνολογίας που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, αλλά ακόμη και
από το σπίτι του .

Συγκεκριμένα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπόνηση της εργασίας μου με
τίτλο: «Διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης σε μοντέλα μηχανισμών

αρχα ίας τεχνολογίας» είνα ι το κείμενο, η στατική εικόνα, η κινούμενη εικόνα

(animation) καθώς και ο ήχος.
Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν μία ψευδαίσθη ση ό'τον χρήστη που πλησιάζει όσο είναι
δυνατόν περισσότερο την άμεση επαφή με τα μοντέλα μηχανισμών της αρχαίας

τεχνολογίας που έχουν προσομοιωθεί σε αυτή την ιστοσελίδα.
Επιπλέον,

με

τις

δυνατότητες

των

δυναμικών γλωσσών προγραμματισμού

η

παρουσίαση εμπλουτίζεται με μικρά στοιχεία διαδραστικότητας μεταξύ του εκάστοτε
μηχανισμού και του χρήστη .

2.7

Τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τα πολυμέσα

Γλώσσες Προγ ραμματισμού

2.7.1

Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποι11θηκαν για την παραγωγή των

πολυμέσων είναι οι:
)>

Actί o n s cript

)>

Actionscript 3

2

Actionscript 2
Η

αντικειμενοστραφ11ς

πρωτοεμφανίστηκε το

1998

από την

προγραμματισμού

γλώσσα

Macromedia

ActionsCI'ipt

Incoφora6on για την ανάπτυξη

κώδικα για σελίδες Διαδικτύου αλλά και για την ανάπτυξη Softwaι·e επηρεασμένη
σημαντικά από την
Actionscιipt
της είναι η

2

JavaScript

επομένως και από την

πρωτοεμφανίστηκε το

2003.

java.

Ενώ η μετεξέλιξη της σε

Η πλατφόρμα ανάπτυξης και εμφάνισης

Adobe Flash.

Με την

Actionscript μπορε ί κανείς να αναπτύξε ι κώδικα για .animation κα ι για

διαδραστικές εφαρμογές ή ακόμη και για τον συνδυασμό αυτών των δύο όπως
συνέβη και στην συγκεκριμένη εργασία. Δηλαδή

Με την εμφάνιση της

Actionscl"ipt 2

animation με διαδραστικότητα.

η γλώσσα βελτιώνεται και δίνονται

πολλές περισσότερες δυνατότητες για μεγαλύτερες, πολυπλοκότερες εφαρμογές με

περισσότερα στοιχεία διαδραστικότητας. Η γλώσσα αποκτά δομή κλάσεων ενώ ο
προγραμματισμός αποκτά περισσότερο αντικειμενοστραφή προσδιορισμό .

Actίon scrίpt 3

Η εμφάνιση της

Actionscript 3

γίνεται παράλληλα με την εμφάνιση μίας

διαφορετικ1Ίς εικονιΚ11ς μηχανής την ΑVM2 που εμπεριέχεται μαζί με την Α VMI
στον

flash player 9.

Η πρώτη για αναπαραγωγή

ενώ η η Α VM l για αναπαραγωγή

flash ανεπτυγμένων σε Actionscript 3

flash ανεπτυγμένων σε Actionscript l

και 2. Με την

AS3 έχουμε συνολική αναδιάρθρωση της γλώσσας και σημαντικές βελτιώσεις όπως:

Καλύτερη και πιο οργανωμένη δόμηση στην σύνταξη, υποστήριξη

3d animation,

ποιοτικότερο έΜ-γχο σφαλμάτων και έλεγχο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης,
υποστήριξη πολλαπλών καναλιών ήχου κ.α.

Λογισμικό για τα πολυμέσα

2.7.2

Η σύγχρονη παραγωγή λογισμικού βασίζεται κατά πολύ

στην υποστήριξη

πολυμεσικών εφαρμογών και υπάρχουν softwaΓe με πραγματικά εντυπωσιακές
δυνατότητες που βοηθούν πολύ των δημιουργό πολυμέσων. Στην συγκεκριμένη

εργασία χρησιμοποι1Ίθηκαν τα παρακάτω διαδεδομένα λογισμικά:
)>

Adobe Flash Cs4 Professional

)>

Adobc Flash Player 9

)>

Adobe Photoshop Cs5

)>

Cu base SX3

Adobe Flash Cs4 Professίonal
Είναι το παραθυρικό περιβάλλον εργασίας που σε βοηθά να δημιουργήσεις

animation,

βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές ή και ολοκληρωμένες εφαρμογές για το

Διαδίκτυο. Είναι επίσης το εργα'Μ,ίο που χρειάζεται κανείς για να αναπτύξει κώδικα

Actionscript.
γραφικά

Με

vector

το
και

adobe f1ash
raster,

μπορεί κανείς να σχεδιάσει και να διαχειριστεί

ήχους, κείμενο και βίντεο. Το περιβάλλον του είναι

εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη.

Συγκεκριμένα στην εργασία χρησιμοποηΊθηκε για την ανάπτυξη και σχεδίαση
όλων των
της

animation

αλλά και των διαδραστικών στοιχείων με την χρήση βέβαια και

AS2 και AS3.

Adobe Flash Player 9
Είναι ένας player συμβατός με όλους τους διαδεδομένους φυλλομετρητές που
ενσωματώνεται σε αυτούς και ευθύνεται για την αναπαραγωγ1Ί όλων των αρχείων με

κατάληξη

.swf.

Δηλαδή όλες τις εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί από την σουίτα της

Adobe Flasl1.

Adobe Photoshop CsS
Ένα λογισμικό επεξεργασίας και δημιουργίας γραφικών

-

εικόνων που

χρησιμοποιείται ευρέως. Μπορείς και εδώ να διαχειριστείς ι·asteι· και νector εικόνες

σχεδόν όλων των τύπων
χρωμάτων

(jpg, png, gif, bmp

κλπ) καθώς και σχεδόν όλα τα πρότυπα

(rgb, cmyk, gι·ayscale, duotone κλπ).

Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την επεξεργασία
φωτογραφιών αντλημένων ως επί των πλείστον από διάφορες πηγές στο
βρήκαν χρήση στο

layout της ιστοσελίδας αλλά και στα anin1ation.

Πρωτίστως βο11θησε στην δημιουργία
πολύ

στην

internet που

δημιουργία

του

ιστότοπου.

png

Οι

εικόνων. Που χρησιμοποιήθηκαν

png

εικόνες

έχουν

ως

επιπλέον

χαρακτηριστικό, πέραν της συμπίεσης της εικόνας που είναι πολύ βοηθητικό για
εφαρμογές διαδικτύου, καθώς γλιτώνεις σε μέγεθος αρχείου, την ύπαρξη

null

τιμής

σε συγκεκριμένα ιχνοστοιχεία της εικόνας. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να

έχουμε διαφάνεια σε συγκεκριμένα σημεία της εικόνας που επιθυμούμε. Έτσι ούτως
ώστε να μπορείς να κρατήσεις μόνο τα ωφέλιμα σημεία της εικόνας και όταν
συνθέτονται μεταξύ τους πολλές εικόνες είτε στο

animation

είτε στην εμφάνιση της

ιστοσελίδας να μην αλληλεπικαλύπτονται με λευκά πλαίσια.

Cubase Sx 3
Λογισμικό για παραγωγή μουσικής και ήχου με την χρήση πολλαπλών
καναλιών . Χρησιμοποιείται για ηχογράφηση, σύνθεση αλλά και επεξεργασία ήχων.

Στην

εργασία

χρησιμοποιήθηκε

προκειμένου

να

επεξεργαστούν

ήχοι

διάφορων τύπων που προστέθηκαν στα animation για την ακόμη πιο πιστ~1 μεταφορά
των αρχαίων μηχανισμών στην οθόνη μας. Επίσης για την μουσική επένδυση των
ιστοσελίδων αλλά και γ ια την παραγωγή ήχων. Η παραγωγή 1Ίχων έγινε μέσω της
τεχνολογίας ιηίdί και των

live

instruιηents που μπορούν να ενσωματωθούν στην

Cubase

και να αναπαράγουν ήχους φυσικών οργάνων με τη βοήθεια πλήκτρων ή

απλά εισάγοντας νότες μέσω του ποντικιού και του πληκτρολογίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην εργασία για την χρήση του συγκεκριμένου
λογισμικού είναι η συνολική εικόνα της Υδραύλεως όπου ο χρήστης πατώντας νότες

με το ποντίκι πάνω στα πλήκτρα μπορεί να παράξει ήχους που έγινε προσπάθεια να
ομοιάζουν σε αυτούς της πραγματικής Υδραύλεως χρησιμοποιώντας το κατάλληλο

vst instrument και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στην γεννήτρια ήχων.

Μελλοντικές προσθήκες και βελτιώσεις στον ιστότοπο

2.8

Σίγουρα, Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί και να καταγράψε ι πολλές
προσθήκες και βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γ ίνουν στο μέλλον στην εν λόγω
εργασία

-

ιστότοπο .

Ενδεικτικά

,

στα ήδη υπάρχοντα μοντέλα προσομοίωσης, θα μπορούσαν να

προστεθούν κι άλλοι ήχοι και άλλα γραφικά αλλά και διαδραστικά στοιχεία στα

μοντέλα ώστε ο χρ1Ίστης να έχει τη δυνατότητα να επέμβει ακόμη πιο δυναμικά σε
αυτά.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νυχτερινό ωρολόγιο του Πλάτωνα
όπου θα μπορούσε μέσω του ακροφυσίου να ρυθμίζε ι τη ροή του νερού, επομένως τη

διάρκεια που χρειάζεται το ωρολόγιο να σφυρίξει.
Τέτο ιες μικρές αλλά σημαντικές προσθήκες θα μπορούσαν να γίνουν πολλές.
Όπως βέβαια Θα μπορούσε να επεκταθεί ο ιστότοπος και με καινούρια μοντέλα
προσομοίωσης, χρονολογικά και σύμφωνα με τις ιστορικές περιόδους.

Εδώ θα αναφερθούν δύο ακόμη προσθήκες που προσωπικά ξεχώρισα ως
περισσότερο σημαντικές βελτιώσεις για την προσομοίωση της Υδραύλεως:

Περισσότερη διαδραστικότητα στην Ύδραυλη
Η

προσομοίωση

της

Ύδραυλης

θα

ήταν

ακόμη

πιο

ελκυστική

και

ενδ ιαφέρουσα για τον χρήστη αν μπορούσαν να προστεθούν περισσότερα στοιχεία
διαδραστικότητας . Παρ ακάτω συγκεκριμένα παραδείγματα:

α) Να προστεθεί ένα πλήκτρο ελέγχου της κυλινδρικής αντλίας έτσι ώστε ο

χρήστης να πατάει μεν τα πλήκτρα αλλά να συνοδεύει αυτή τη κίνηση και με την
κίνηση της αντλίας. Στην περίπτωση που πάταγε μόνο το πλήκτρα τότε κάποια
στιγμή ο αέρας Θα έπαυε να υπάρχει μέσα στον πνιγέα επομένως ο ήχος σταδιακά θα

εξασθενούσε. Ενώ στη περ ίπτωση που πατούσε μόνο το πλήκτρο ελέγχου της

κυλινδρικής αντλίας τότε το νερό θα χυνόταν έξω από το βωμίσκο λόγω της πίεσης
tου αέρα.

β)

Θα

μπορούσε

επίσης

προκειμένου

να

γίνει

πιο

ρεαλιστική

η

αλληλεπίδραση με την Ύδραυλη να αντιστοιχηθούν πλήκτρα του πληκτρολογίου με

τα πλήκτρα της Υδραύλεως έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να παίξει μουσική με τα
πλήκτρα. Ακόμη καλύτερα αν υπήρχε η δυνατότητα μέσω του πρωτόκολλου
συνδεθεί με αληθινά πλήκτρα από ένα

midi instrument. Έτσι

midi

να

ο χρήστης θα είχε μια

ακόμη πιο ρεαλιστικ1) προσέγγιση και θα μπορούσε όχι απλά να παράξει ήχους αλλά
και μουσική.

Πηγές - Παραπομπές
Παρακάτω παραθέτονται ορισμένοι σύνδεσμοι και αναφορές σε έντυπο υλικό
που αποτέλεσαν πηγές και επηρέασαν άμεσα ή έμμεσα το περιεχόμενο αυτού του

ιστοτόπου. Παραθέτονται εδώ για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα θέματα που
προσεγγίζει ο συγκεκριμένος ιστότοπος. Η ενασχόληση με την ιστορία αναδεικνύει

συνεχώς την αναγκαιότητα για συνεχή έρευνα από όσο είναι δυνατόν περισσότερες
πηγές και πάντοτε έχοντας υπόψη

μας την υποκειμενικότητα αυτών ώστε να

αναζητούμε ολοένα και περισσότερη τεκμηρίωση:

Σχετικά με την Τεχνολογία, την Α ρχαία Τεχνο λογ ία και την Ιστορία των
Αυτομάτων :

Μύθος και Ιστορία της αρχαίας ελλην ικής τεχνολογίας και των αυτομάτων
'Ή τεχνολογία στον αρχαίο ελληνικό μύθο

-

Μυθικά αυτόματα"

-

Δ.Καλλιγερόπουλου εκδόσεις Καστανιώτη

Αυτοματοποιητική Ή ρωνα του Αλεξανδρινού
εκδόσεις Καστανιώτη (Εισαγωγή

- εκπαιδευτικό λογισμικό από τις

- μετάφραση - σχέδια:

Ιστορία της Τεχνολογίας και των Αυτομάτων

Δ.Καλλιγερόπουλου)

- Δ.Καλλιγερόπουλος, Σ.Βασιλειάδου

από την Σύγχρονη Εκδοτική

Υδραυλικά Όργανα και μηχανισμοί

- Χ.Λάζος από τις εκδόσεις Αίολος

Μηχανικ1Ί και Τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα

- Χ.Λάζος εκδόσεις Αίολος

Η περιπέτεια της Τεχνολογίας στην αρχαία Ελλάδα - Χ.Λάζος εκδόσεις Αίολος

J1 ttp://broadband.physics.auth.gl'/gι'/bωadband/bωadband_definitio11.11tn1 (Εργαστ11ριο

Ραδιοεπικοινωνιών Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ)
http://saίll1istory.com/content/view/85/ (Sa.il

History)

http://www.tee.gr/online/epikaira/2000/2099/pg 128.shtml (Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE
%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B 1
http://www.ancientreplicas.com/ashurbanipal-hunting.l1tml (Ancient Replicas)
http://en. wikipedia.oι-g/wiki/Automaton
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Jazaι-i

http://www.aet.con1.gι-/ (Εκδόσεις Αίολος)

http://www.kotsanas.com/

(Κωνσταντίνος Κοτσανάς)

http://news.kathiιneι-ini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_ l l/02/2007_215617
(εφημερίδα Καθημεριv11)

11ttp://www. iema.gι-/oldeι-_research_project_20 (Ινστιτούτο έρευνας μουσικής και

ακουστικής)

http://www.archaeologycbannel.org/content/νideo/hydι-aulis_3OOk W.html

(The

archaeology channel)
J1ttp: //docuιnentarygr.blogspot.com/2010/11/blog-post_ l 7.l1tιnl

http://italianogr.blogspot.com/2011/05/o-leonardo-da-vinci.html (blog από το
Italiano.gι-)

bttp://el.wikipedia.oι·g/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE

%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B 1
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx (Διεθνής ένωση τηλεπικοινωνιών του ΟΗΕ)

http://el .wikίpedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B l %CE%B4%CE%AF%CE
%ΒΑ %CF%84%CF%85%CE%BF

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%8 l %CF%89%CE%BD
http://sfrang.blogspot.com/2008/09/blog-post.html (δημοσιευμένο άρθρο του
ΤΑΣΙΟΣ, στην εφημερίδ α ΤΟ ΒΗΜΑ,

Θ. Π.

03/08/2008)

http://www.tmth.edu.gr/aet/theΠΊatic_aι-eas/p3 l 5.l1tml (Νόησις, Κέντρο διάδοσης
επιστημών και μουσείο τεχνολογίας)

l1ttp://www.taι-.gι-/content/content.php? id=3450 (ΤAR μουσικό διαδικτυακό περιοδικό
με αφορμή τη κιθάρα)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%B4%CF%8 l%CE%B1 %CF%85%CE%
BB%CE%B9%CF%82

http://www.tetl"aktys.org/arthra2/mid%2011ydraulis09.htm (άρθρο του Γιάννη
Χαραλομπόπουλου)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91 %CF%81 %CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8
C%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A4%CE%B
1%CF%8 l %CE%B l %CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82

http://tonalsoft.com/monzo/aristoxenus/318tet.htm

e-book ψηφιοποιημένο

από την

Google: Select satires, wίth a paraρhrase and notes,

by J. Hawkeswortl1 του Decimus Junius Juvenalis

Σχετικά με το

flash anim atίo n

(Actίonscri pt

2-

Ac tίo n sc ript 3)

http://www.gotoandlearn.com/ (tutorials για flash)
http://www.flashperfection.com/tutorials/How-to-Create-Rain-Effect-Actionscript2.0--64809.l1tml
http://www.fonttester.co1η/web_safe_fonts.l1t1nl

http://www.flashandn1ath.com/flashcs4/waterfall/

l1ttp://www.las11f.co1n/page/anin1ation/walk_run_cycles
http://www.adobe.con1/devnet/actionscript.html
http://www.freestuff.gr/fOl'Uιns/index. php?f= 149
http://www.bigresouι·ce. coιη/FLASH-Walking-man

ls97LqvAR4.html#ATRmVM5dqz

http://flashvideotrainingsource.com/
http://www.graphicmania.net/button-moviecljp-actions-in-action-script-3/
http://belp.adobe.com/en_US/ ActionScript/3.0_PrograrnmingAS3/

http://blog.Otutor.com/post.aspx?id= 122

http://flashexρlained.com/sound/attaching-sounds-to-buttons-dynaιnically-with

actionscript/

Σχετικά με

\veb developing - \veb design και Πολυμέσα

http://el.wik ipedia.org/wίki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%

B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%Bl
http ://en. wiki pedia.oι·g/wiki/XHTML
http://el.wikipedia.01·g/wiki/CSS
http://www.w3schools .con1/css/css_intω.asp

http://en.wikipedia.oι·g/wiki/Wol'ld

- Wide- Web- Consoι·tium

http://www. w3 .org/standards/webdesign/htmlcss#wl1atcss
http://www.cpιιsel'S . gl'/content.php?r=203-

%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B l %CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B 1-CSS-%2 8Tutoι·i a l%29/view/ 1
http://www.w3school s .co1n/j s/js_intω.asp

http://en.wikipedia.ol'g/wiki/Steinberg_Cubase
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Παράρτημα Α :
Κώδ ικας που χρησιμοποι1ίΟηκε για το anίmatίon τιι ς εισαγωγ1ίς στον Ιστότοπο στο

Adobe Flash Cs4:

Στην εισαγωγή ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε ήταν σε
Χρησιμοποιούνται πολλά

Movieclips με εσωτερική

Actionscript2.

κίνηση καθώς και αρκετά

guidelines για την πορεία που ακολουθούν τα αντικείμενα στην σκηνή.

Για τα γραφικά τη ς βροχή ς:

//Creating an empty movieclip to attach the clip from libraιγ
_root.createEmptyMovieCli p("holdeι·" ,this.getNextHighestDepthO);
//settig νariables
holder.maxdrops=30;//no of drops
var downspeed= 15 ;//speed of the drops
var dωpslop= 1O;//slop of the drops
//Part 1 attaching tl1e clips with loop

for(i=O;i<l10Jder.1ηaxdl'Ops;i++) {

110Jder.attachMovie("ι·aincl ίp", "dl'Op"+ί,ί+5);
focuseddrop=holder("drop"+i]
focuseddrop.cacheAsBitmap=true;
focuseddrop._x=l'andom(Stage. width);
focιιseddrop._y=random(Stage.height);

focuseddl'Op._yscal e=ι-andom( 100);
focuseddl'Op._ιΌtatίon=-dl'Ops lop ;

}

//pait 2 setting an inteI"val fol' ιηοtiοη of dωps
var dropup=setlnterval(movedι-op, 1)
//function to repeat ίn the interval
function

movedι-opO {

fol'(i=O;i<holder.maxdrops;i++){
focuseddrop=holdeι'(''dl'Op"+i]
focuseddιΌp._ιΌtatίon=-dl'Ops lop;

focuseddιΌp._y+=25+downspeed/focuseddrop._yscale;
focuseddιΌp.x+=Math.tan(dropslop);
if(focuseddtΌp. _y>=Stage.l1eight+20) {

focuseddrop._y=random(30);
focuseddrop._x=random(Stage. width);
}
}
}

Για το σταμάτημα της βροχής :

removeMovieClip(holder);

Για τα γ ραφικά της φωτιάς:

function

ι·andomBetween

(a, b)

{

return Math.ιnίn (a, b) + random (Math.abs (a - b) + 1);
};

flaιηel.gotoAndPl ay

(randomBetween (1, 3));

flame2.gotoAndPlay (randomBetween (1, 3));
flame3.gotoAndPlay (I'andomBetween (1, 3));

flaωel .onEnterFι·aιηe

= function ()

{

tl1is._yscale = randomBetween (20, 25);
this._alpha = randon1Between (60,80);
};

flame2.onEnterFrame = functίon Ο
{

this._xscale=

ι-andomBetween

( 15, 20);

this._yscale = randoιηBetween (5, 8);
this.

alρl1a

= ι-andon1Between (70, 80);

};

flame3.onEnterFrame = function Ο
{

this._yscale = randomBetween (10, 18);
this._alpha = randomBetween (90, 95);
};

flame4.onEnterF1·an1e = function ()
{

this._yscale = randon1Between (20, 30);

= ι-andoιηBetween (70,75);

tlιi s._alpl1a

};
flameS.onEnterFraιne = function Ο

{

this._yscale = randomBetween ( 16, 22);
this._alpha = ι-andomBetween (90,95);
};
t1ame6.onEnterFι-ame

= function ()

{
tlιis._yscale
this._a lplιa

= randoιηBetween (24, 30);

= ι-andomBetween (75,80);

};

flame7.onEnterFrame = function

Ο

{

this._yscale = randomBetween (24, 30);
this._alpha = ι·andomBetween (90, 95);
};
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Στο τελευταίο

f rame:

stopQ;

Σημείωση: Σε όλα τα παραρτήματα από εδώ και κάτω ο κώδικας που
χρησιμοποιείται είναι σε

actionscript 3.

Παράρτημα Β:
Κώδικας που χρη σιμοποι1'ιθιικε για το μοντέλο προσομοίωσιις του Κωνικού Πλωτιίρα
στο Aιlobe Flaslι

Cs4:

Χρησιμοποιούνται Mov ίeC li ps

, buttons και μάσκες.

Στο πρώτο franιe του tίm eline:

stop();
tap_btn.add EventListener(MouseEvent. CLlCΚ,onC I ick);
function onC l ίck (event:MouseEvent):void
{
gotoAndPlay(2);
}

Για την δημιουργία των γραφικών για τη ροtί νερού:

irηpoι-t cοιη. flasl1and1ηatl1.dg.disp l ay. *;

var wateι·fal l :Wateι·fall;
νa ι· wateιfall 2: Waterfa ll ;

init();
init2();

f unction

ίηίt():νο ίd

wateι-fall

{

= new Waterfa11(200,300,trι1e);

wateι-fa ll .x

= 289;

wateι·fall.y

= 235;

wate1-fall.n0Splasl1es = false;
waterfall.dropsT0AddEacl1Frame = 5;
wateι-fal l .ta ι·getCol or =

OxOOCBFF;

wate1·fa ll .wateι·TopWidtl1 = 4;
waterfa ll . l eftMaι·gin =Ο;
waterfall .ιninA ngle =

Math.PI/3;

wateι·fall. rηaxAngle =

Matl1.Pf/2;

wateι-fall.minMagnitude = Ο ; ·

wateι-fall .maxMagnίtude = Ο ;
wateifall.fadeAιηount =

-1;

wateJ"fall.display.minGray = 0.5;
γνater_ mc.addChild(waterfall);

waterfal l.staιtFlowO;

}
fυnction

init2():void {

waterfall2 = new Waterfa11(200,300,tn1e);
waterfall2.x = 415;
wateι·fa1 12.y

= 31 Ο;

wateι{all2.noSplashes =

false;

waterfall2.dropsT0AddEacl1Fra1ne = 5;
wateι·faf 1 2.taι·getColor =

OxOOCBFF;

wateι·fa ll2.waterTopWidth

= 2;

wateι·fal 12.leftMargin =Ο;
waterfall2.ιninAngle = Math.PI/3;
wateι-fall2.ιnaxAngle

= Math.PJ/2;

waterfall 2.ιηinMagnitude

= 0.5;

waterfall2.maxMagnitude = Ο;
waterfal 12. fadeAn1oυnt = - l;
wateι-fall2.display.ιninGΓay

= 0.5;

water_rηc.addChild(wateΓfal 12);
wateι·fal 12.startFlow();

}

Μεσολαβούν κομμάτια κώδικα σε ενδιάμεσα fraιnes όπου

11 ροή σταματά:

waterfall2.stopFlow();

Και ξεκινά πάλι πατώντας την βρύσιι που χρησιμοποιείται ως

button:

stop();
tap_btn2.addEventListeneι'(Mou se Event.CLICK,o nClick2);

fu nction onClick2 (event:MouseEvent):void
{
gotoAndPlay(269);
}

Στο τελευταίο
το κατάλληλο

f rame υπάρχει κώδικας που δίνει τη δυνατότητα στον χρtίστη πατώντας
button να ξαναδεί το animation από την αρχή :

stop();
btnloop.addEventListeneι·(MouseEvent.CLICK,011C lick4);

fιιnction

onClick4 (event:MouseEvent):void

{
gotoAnd Play( l );
}

Scι·ipt που χρησφοποιείται (εισάγεται) για την ροή του νερού από τον υποφάκελο

package coιη.flashandmat\1.dg.d i splay {

ίιηpοιi tlaslι.display . *;

import flash.events. *;
irnpoιi tlash.filteι·s. *;
impoΓt tlas\1.geoιη.* ;
iιηport coιn .flashandmath.dg.obj ects. *;
impoιi com.flashandrnat\1.dg.display.RainDisplay;

public class Waterfall extends Spι·ite {

com:

public var blur:Bluι·Fi lter;
pιιblic νaι· col oι·Fad e:Co l oι·TΓansfonη;
pυblic

var dropsT0AddEacl1Fraιηe: int;

public var bgColor:uint;
public var angle:Nuιηbeι·;
pιιblic

var display:RainDisplay;

public var leftMargin:Number;
pιιb lic

var topMargin:Number;

public var wateι-To ρWidtl1:Nuιηbe1·;
publ ic var displayHeigl1t:Nιιmber;
public var displayWidth:Number;

pιιblic νaι· ιηinAn gle:Nu ιηber;

public var ιηaxAngl e:Nuιηber;
pιιblic

var ιniιιMagnitιιd e:Nuιηbe Γ;

public var maxMagnitude:Numbeι·;

public var flowOn:Boolean;

private var _dropAJpha:Number;
pι·ivate

var _splasl1DropAlpha:Nu ιηber;

pι·ivate νaι· _targetColoι·: ιιint;
pι·ivate νaι· _fadeAιηount:N ιιmber;

private var magnitude:Nuιηber;
pι·ivate νaι· oΓigin:Point;
pι·ivate νaι· bitιηapData:BitmapData ;

private var bitmap:B itιηap;

public fu nction WaterfallLdisplayWidtl1=250, _dίspl ayHeigl1t=400,
tra 1'1 spaΓency

= false) {

super();

ο ι·i gίη

= new Point(O,O);

dropsToAddEach Fraιu e

= 8;

displayHeigl1t = _displayHeigl1t;
d isplayWidtlι

= _displayWidtl1;

topMargin = 20;
leftMargin = 2;
waterTopWidtl1 = 72;

nΊ ίnAngle =
ιηaxAngle

Matl1.PI/ 12;

= Matl1.PV3;

ιηinMagni tude =
ιηaxMagnitude

0.7;

= 1.3;

_splasl1DropAlpl1a = 0.3;
_dropAlpha = 0.45;

display = new RainDίsplay( displayWidtl1,displayHeigl1t,false);

blur = new Bluι·Filter(3,3);

_targetColor = Ox33B2FF;
_fadeAmount = -1;

νa ι· colorTargetR:Number = (_targetCo l oι· >>
νa ι· co l oι-Ta rgetG : Number

= (_ta rgetCo loι· >> 8) & OxFF;

νaι· co lorTaι·getB:Nuιηbeι· = _ta ι·getCo l or
co l oι·Fa d e =

16);

& OxFF;

new ColorTrans fo 1η1();

coloι-Fade. redMul ti plier

= Matl1.pow(colorTa1·getR/255,0.03 );

colorFade.greenMultiplier = Matl1 .pow(colorTargetG/255,0.03 );
colorFade.blueMultiplier = Math.pow( co l oι-TaJ·getB/255,0 . 03);
col orfad e. a lph a Multiplieι· =

1;

colo1·Fade.alpl1aOJ:fset = _'fad eAm oιι nt;

/*

display.defaultDropColor = Oxffffff;
display.1·a11don1izeColo1· = fal se;

*/

/*

display.colorMetl1od = "random";

*/

/*
display.colorMethod = "gradient";
display.gradientColor 1 = Oxaaaaff;
di spl ay.gΓadientColor2

= Oxffffff;

*/

display.colorMethod = "gray";
d ispl ay. ιηinGray

= 0.9;
.
\
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display.ιηaxGray =

1;

displtιy.defaιιltDιΌpThickness
di splay.spl aslιThickness

= 1;

= 1;

display.gravity = Ο. 1;

display. i nitialVelocityVaι·ia ncePeι·cent

= 0.5;

display. ί η itial VelocityVaι·ianceX=Ο;
display.i11itialVelocityVaΓiance Υ=Ο;

display.dropLength = ''long";

display.defaultDl'OpAlpha =_dropAlpl1a;
display.splasl1Alpl1a = _spl asl1D 1·o ρAlpl1a;
display.splashMaxVelX = 0.8;
display.splashMinVelX = -0.8;
display.splashMinVelY = 0.4;
display.splasl1MaxVelY = 1.8;

di splay . ιηinSplasl1 Drops

= 2;

display.n1axSplasl1Drops = 3;

display.re111oveD1ΌpsOutsideXRange

ίf (transparency)

= false;

{

bittηapData = new

display.displayHeight, true, ΟχΟΟΟΟΟΟΟΟ);
}
else {
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BitmapData(display.displayWidth,

bitmapData = new BitιnapData(display.displayWidtl1,
display.displayHeight, false, ΟχΟΟΟΟΟΟ);
}

bitmap = new Bitmap(bitmapData);
bittnap.x = Ο;
bitιnap.y

= Ο;

tl1 i s.addC l1ild(bitιnap );

display.wind = new Point(O,O);

flowOn = false;

tl1is.addEventListener(Event.REMOVED_FROM_STAGE,
reιnovedFroιnStageListener);
thίs.addEventLίstener(Event.ADDED_TO_STAGE,

addedToStageListener);
}

pι·ivate

function addedToStageListeneι"(evt:Event):void {
//Wl1en wateι·fall

ίs

added to stage, we sta ι·t tl1e aniιn ation.

tl1 is.stage.addEventListeneι·(Event. ENTER_FRAM Ε, on Enteι·);
}

prίvate

function 1·emovedFron1StageListener(evt:Event):void {
//If the waterfall is removed from the stage, we should stop anίmating

it.
tl1is.stage.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnter);
}

public ftιnction set dropAlpl1a(a:Nuιηbeι"):void {
_ dωpAlpha =a;
display.defaultDropAlpha = _dropAlpl1a;
}

public function get dropAlpha():Nu nΊber {
ι·etιιrn

_dropAlpha;

public function set splasl1DropA l pl1a(ι1 :Nι11ηbeι'):void {
_splasl1Dι·opAlpl1a

= η;

display.splasl1Alpha = _s plasl1Dι·opAlpha;

}

pιιblic fιιncti o n

get splashDropA\pha():Nuιηber {

return _sp l aslιDropA lpha;
}

pυblic fιι11ctio11

set taι·getCo lor( c:ιι i nt):void {

_taι·getColoΓ =

c;

νa ι· colorTargetR:Number = l_targetColor

>> 16);

var colorTargetG:Number = l_targetColor >> 8) & OxFF;
νaι· colorTargetB:Number =

_targetColor & OxFF;

colorf ade = new ColorTransform();
co l orFade. ΓedMul tiplier

= Math.pow(colorTaι·getR/255 ,0.03 );

colorFade.greenMultiplier = Math.pow(co l oιTargetG/25 5,0.03 );
col oι·Fade .bl ιιeMιιltipl ier =

co loι·Fade.alpl1aMultipl ier

Matl1.pow(colorTargetB/255,0.03);

= 1;

colorFade.alphaOffset = _ fadeAmount;
}

public function set fadeAn1ount(n:Number):void {
_fadeAιnount = η;

coloι-Fade.alpl1aOffset = _fadeAιnount;

}

pιιb l i c fιιnctio n

set noSplashes(b:Boolean):void {

this.display.110Splasl1es = b;
}

pιιblic fιιnction

get noSp l aslιes():Boolea n {

return tl1is.display.110Splasl1es;
}

pιιblic

function startFlow():void {
flowOn =

tωe;

}

pιιbl ic

function stopFlow():void {
flowOn = fa lse;

pι·ivate fιιnction onEnter(evt:Event):void {

if (flowOn) {
//add water drops
fοι· (νaι·

i:int =Ο; ί <= dropsT0AddEacl1Fraιηe-\;

----------ι(
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ί++) {

angle = minAngle + Matlυandoιη()*(ιηaxA11gle ιηinAngle);
ιηagnitude = ιηinMagnitude
Math.random()*(maxMagnitιιde

+

- minMagnίtude);
var tl1isDrop = display.addDrop(

leftMaι·gin+waterTop Widtl1*Matl1.random(),

topMaι·gin,

ιηagnitude*Matl1.cos(angle),

-magnitude*Math.sin(angle));
}

}

//update drops
display.updateQ;

bitιηapData.coloι·Transfoιm(bitιηapData.rect,

colorFade);

bitιηapData.applyFilter(bitmapData,bitmapData.rect,origin,blιιι);

bitrnapData.draw(display);

}
}
}
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Παράρτημα Γ :
Κώδικας που χρησιμοποι1ίθ1ι κε γ ια το μοντέλο πρ οσο μο ίωση ς του Νυχτερινού
Ωρολόγ ιου στο

Adobe Fl aslι Cs4:

Χρησιμοποιούνται

Στο πρώτο

MovieClips , buttons και μάσκες.

f rame :

stop();
btn_p l ay.addEventLi steneι·(MouseEvent.CLICK,onC lick);

function onClίck (event:MouseEvent):void
{

gotoAndPlay(2);

Για τον ήχο εισάγονται οι εξή ς

librarys:

import flasl1.eve11ts.Event;
iιηport flash.media.Soιιnd ;

ί ιηpοι1 flash.1ηedia. SoιιndCl1annel;
irnpoι·t flash.media.SoιιndMixer;

ίιηpοι·t

flasl1.net.URLRequest;

Για να ξεκινιίσει η αναπαραγωγ1ί του ιίχου:
νaι·

snd:Sound = new Sound(new URLRequest("soιιnds/soιιnd.ιηp3"));

νaι· trans:SoundTransfonη

= new SoundTransfonη(0.4, Ο);

νar channel :SoιιndCl1a11nel

νa ι· paιιsePosition: in t

= snd.play(O, 15, tι·ans);

= channel.position;

για να αυξη θεί 11 ένταση σε ενδιάμεσα

tι·ans

frames:

= new SoundTransform(0.8, Ο);

channel.soι111dTransforιη

= tι·ans;

Για να σταματήσει 11 αναπαραγωγ1} του:

cl1annel.stop();

Κώδ ικας στο τελευταίο fι·a m e:

stop();
bt11Joop.addEνentListener(MouseEvent.CLI CK,onCJick2);

fιιnction

onClick2 (event:MoιιseEνent):νoid

{gotoAndPlay( 1); }

Παράρτη μα Δ :
Κώ δικας που χρησ ιμοπο11\ θη κε γι α το ~ιοντέλο προσομοίωσιις του Ελέγχου στάθμης
υγρού με μηχανικ1ί βαλβίδα στο

Adobe Flaslι Cs4:

Χρησιμοποιούνται και εδώ MoνieC lips,

buttons και μάσκες.

Ο κώδ ικας εδώ σχετικά με τη ροή του νερού καθό)ς και για την αναπαραγωγή ήχων

επαναλαμβάνεται απλά με παραλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα προσομοίωσης
προκειμένου να προσαρμοστεί για τις ανάγ κες του συγ κεκριμένου an iιηation.

Παράρτη μα Ε :
Κώδικας που χρησιμοποιtίθ11κε γ ια τα μοντέλα προσομ οίωσης των επφέρους στοιχείων
αλλά και τη ς ίδιας της Υδραύλεως στο

Adobe Flas lι Cs4:

ο κώδικας εδώ και πάλι επαναλαμβάνεται με κάποιες προσθήκες και αλλαγές. Θα
παραθέσουμε εδώ μόνον αυτές. Κατά τα άλλα σαφώς και εδώ έχουμε έναν μεγάλο αριθμό

από ni oν i eClips με εσωτερική κίνηση , μάσκες, buttons αλλά και ήχους.
Στα a nίma tίon των επιμ έρους στοιχείων τη ς Υδραύλεως, στο τέλος, υπάρχουν πλέον δύο
buttoιιs. Ένα για να συνεχίσεις στο επό μενο στοιχε ίο (επομένως υπάρχει σχετικός

σύνδεσμος για ένα άλλο lttml αρχείο) και ένα για τι\ν επανάληψη του ίδιου aιιίmation.
Επομ ένως ο κώδικας στο τελευταίο Frame είναι ο εξ1ίς:

stop();
btnloop.addEνentListener(MouseEvent.CLICK,onClick2);

function onClick2 (event:MouseEvent):νoid
{

gotoAndPlay( l);
}
nextbtn.addEventLίsteneι·(MouseEvent.CLfCK ,onClick3);

function onCJick3 (event:MoιιseEvent):void
{

navigateToURL(new U RLRequest("pyxis.l1tιη l "));
}

Ανάλογα επαναλαμβάνται και στα άλλα

anin1ation

των επιμ έρους στοιχείων η1ς

Ύδραυλ11ς.

Στην

Κυλινδρική

επαναλαμβάνεται για

Στο πρώτο

Αντλία

χρησιμοποιείται

3 φορές η

και

μία

ίδια ακριβώς κίν11ση:

f r·ame:

stop();
var f=O;
btn_play.addEventListener(MoιιseEvent.CLICK,o nClick);

function onClick (event:MoιιseEvent):void
{

gotoAndPlay(2);
}
Στο

frame20:

f+=l;
Στο fι·ame

144:

if(f<4){
gotoAndPlay(20);}
else{gotoAndPlay( 145)}

--------ι(
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δομtί

επανάληψης

καΟώς

Στο τελευταίο

Frame:

stop();
btnloop.addEventListener(MouseEvent.CLlCK,onClick2);

functίon onClίck2

(event:MouseEvent):void

{

gotoAndPlay( J);
}

nextbtn .add Ενeη tListeneι'(MouseE vent.C LIC Κ,011C 1 ίck3 );

functίon

onClick3 (event:MouseEvent):void

{
ηavigateToURL(new URLRequest("mixanί.htιηl "));

}

Το ίδ ιο συμβαίνει και στο

animation

της μηχανής. Εδώ όμως έχουμ ε δύο δομές

επανάληψη ς.

Παρακάτω παραθέτουμε τον κώδ ικα που χρησιμοποιήθηκε στην ολική αναπαράσταση
της Υδραύλεως:

Στο πρώτο

frame:

ίmport

flash.events.Event;

ίιηροι·t

flaslunedia.Sound;

iιηport

flasl1.media.SoundChannel;

ίmροι1 flasl1.1ηedia.SoundMίxer;
ίιηpοι·t flasl1.net.URLReqιιest;

---------ι{
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stop();
var snd 1:Sοιιηd = ηew Sοιιηd();
var s nd2:Soιιnd = ηew Sοιιηd();
var snd3:Soιιnd = new Sound();
var snd4 :Soιιnd = new Sound();
νaι· sndS:Soιιnd =

new

Sοιιηd();

var snd6:Sound = new

Sοιιηd();

var snd7:Soιιnd =new Sound();
var snd8:Soιιnd = new Sοιιηd();
var snd9:Soιιnd = new Sοιιηd();
var snd 1Ο:Sοιιηd = new Sound();
var snd L1:Soιιnd = new Sound();
var snd L2:Soιιnd = new Sοιιηd();
var sndl3:Sound = new Sοιιηd();
νaι· snd 14:Sοιιηd

= new Soυnd();

var sndl S:Soιιnd = new Sound();
νaι· snd 16 :Sοιιηd

= new Soιιnd();

snd 1.load(new URLReqιιest("sounds/snd 1.mp3 "));
snd2. load(new URLRequest("soιιnds/snd2.1ηp3 "));
snd3. load( new URLReqυest("soιιnds/snd3 .ιηp3 ''));
snd4.load(new URLReqυest("soιιnds/snd4.mp3 "));
sndS .load(new URLRequest("soιιnds/sndS . ηψ3 "));
snd6.load(new URLReqιιest("soιιnds/snd6.mp3"));
snd7. load(new URLReqιιest("sounds/snd7 .mp3 "));
snd8. load(ηew URLRequest("sounds/snd8.mp3 "));
snd9 .load(new URLReqιιest("soιιnds/snd9 .ιηp3 "));
snd 10.load(new URLRequest("sounds/snd 10.mp3"));
snd Ι 1.load(new URLReqιιest("soιιnds/snd 11.ιηp3"));
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snd 12.load(new URLRequest("sounds/snd l2.mp3 "));
snd 13 .load(new URLReqιιest("sounds/snd 13 .mp3 "));
snd 14.load(new URLReqιιest("soιιnds/snd 14.ιnp3 "));
snd 15 .load(new URLRequest("sounds/snd 15 .m ρ3 "));
snd 16. load(new URLReqιιest(" so ιιnds/snd l 6. ιηρ3 "));

key l .addEνentListener (MouseEνe nt.CLICK, plίktro ι );
key2.addEνe11tListe11er (MoιιseEνent.CLICK, pliktτ·o2);
key3.addEνentListener (MouseEνent.CLICK, pliktι·o3);
key4.addEνentLi s teneι· (MouseEνent.CLICK, pliktι·o4);
key5.addEνentListener (MouseEνent.CLIC K, pliktι·o5) ;

key6.addEνentListener (MouseEνent.CLICK,

pliktro6);

key7 .addEνentListeneι· (MouseEνent.CLICK, pl iktι·o 7);
key8.add EνentLi stener (MouseEνent.CLICK, pliktι·o 8);

key9 .add EνentListener (Moυ seEνent.CLICK,

plίktω9) ;

key 10.addEνentLίsteneι· (Moυ seEνent.CLICK,

pliktι·o 1Ο);

key 11.addEνentListener (MoιιseEνent.CLICK, pliktro ι 1);
key 12.addEνentLi stener (MouseEνent.CLICK,

plίktro 12);

key13.addEνentListener (MoιιseEνent.CLICK, ρlίktω13);

key 14.addEνentListeneι· (MouseEνent.CLICK,

pliktι·o 14);

key 15 .addEνentLί stener (MouseEνent.CLJCΚ, plίktι·o 15);
key Ι 6.addEνentListener (Mou seEνent.CLICK,
function

pliktι·o 1 (e:MouseEνent):νoid

pliktι-o 16);

{

snd l .play();
gotoAndPlay(2);
}

function pliktι·o2 (e:MouseEνent):νoid {
snd2.play();
ΒΙΒΛ 1 0'::.Ι Ι 1:~Η -
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gotoAndPlay(51 );

fυnction pliktIΌ3 (e:MoυseEvent):void

{

snd3 .play();
gotoAndPlay( l Ο l);
}

fu11ctio11 pliktro4 (e:MoυseEvent):void {
snd4.play();
gotoAndPlay( 151 );

function pliktro5 (e:MouseEvent):voίd {
snd5.play();
gotoAndPlay(20 Ι);
}
fυnction

pliktro6 (e:MouseEvent):voίd {

snd6.play();
gotoAndPlay(25 l);
}

function pl iktω 7 (e:MoιιseEvent):void {
snd7.play();
gotoAndPlay(301 );
}
fιιnction pliktro8 ( e:MouseEvent):voίd {

snd8.play();
gotoAndPlay(35 l);

function plίktro9 (e:MouseEvent):void {
snd9.play();

gotoAndPlay( 401 );
}
fιιnction

pliktro 1Ο (e:MoιιseEvent):void {

snd 10.play();
gotoAndPlay(45 ι );
}

fu nction pliktι·oι 1 (e:MouseEvent):void {
snd 1l .play();
gotoAndPlay(50 l);

fιιn ction

pliktro 12 (e:Moιι seEvent):void {

snd 12.playQ;
gotoAndPlay(55 l);

fιιnction

pliktro 13 (e: MoιιseEvent) :vo id {

snd 13.play();
gotoAndPlay(60 l);
}

function pliktω 14 (e:MouseEvent):void {
snd l 4.play();
gotoAndPlay(651 );

fu nction plikt.-o 15 (e:MouseEvent):void {
snd 15.play();
gotoAndPlay(701);
}

function pliktω 16 (e:MouseEvent):void {
snd 16.play();
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gotoAndPlay(75 l);

}

Στη συνέχεια σε κάθε ενότι1τα που προκύπτει από το πάτημα κάθε πλ1]κτρου στο τέλος
της υπάρχει μία εντολή κώδικα προκειμένου να επ ιστρέφουμε στο fι·am e

1 του

tiιηeli11e

και ο χρήστη ς να μπορ εί να πατι\σει επόμενο πλ1'ικτρο και να ακουστεί ο κατάλλη λος
1ί χος:

gotoAndP\ay( 1);
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Παράρτημα ΣΤ:
Κώδικας που χρησιμοποιήθη κε γ ια την δημιουργία του ιστοτόπου:

Το φύλλο στυλ css:

@cl1a ι·set

"utf-8";

/* CSS Document */

body{ maι·gin:O; padding:O; background:ιιι·J( ../iιnages/bg.jpg);

font-family:veι-dana,

arial;

coloι·:#7F3017;}

a,a :visited,a: hoveι·,a:active{ text-decoration:none; oιιtl ine: none;}
img{ border:none;}
span, div, p,

forιn

{ margin:O; padding:O;}

.clear{ clear:botl1;}

/*= BASIC STRUCTURE = */
#header{display: block;widtl1:950px;heig11t: l 25px;ιnaι·gin:O
backgroιιnd: u ι·Ι( .. /iιnages/header.j pg) centeι· no-ι·epeat;}

aιιtο;

#header2{ display:block;widtl1:950px;l1eight: 125px;111aι·gin:O auto;
backgroιιnd:ιιι·l( .. /images/l1eader2.jpg) center no-repeat;}
#subheade1· {disp lay: b lock;widtlι:950px;11e i gh t:J 9px; ιηaι·gin:O
background:ιιι·l( .. /inΊages/sιιbheader.jpg) centeι· no-ι·epeat;}

aιιtο;

#site{ width:950px;ιnargin:O auto;background:# 191D1 F;}
#title {display: block;width:670px;height:27px; backgιΌιιnd :url( ../images/title.jpg); 1nargi11 :Ο
aιιtο; padding:Spx Ο Ο 230px; color:#OOO; font-weight:bold; font-size: 18px;}
#main {widtlι:950px;

backgι·oιιnd:#CAD5D4;ιηargin:O

auto;}

#footer{tloat: left;display: block;width:950px;height:49px ;ωargin: Ο Ο 30px
O;background:url(../images/footeι·.jpg) 110-repeat;}
#footeΓ_container {display: bJ ock;ιηaι·gi n: O aιιto;widtl1:9 50;1ιei ght:4 7px;}
#left{tloat:left;widtJ1:224px; l1eigl1t:453px;display:block; n1argin:O Ο Opx Opx; padding:O Ο ο
O;overtlow:l1idden; background:url(../iιηages/left.jpg) no-repeat;}

#middle{float:left;widtl1:530px;ιηin-11eight:SOOpx;padd ing:O ;d i splay:block;ιηargi n
bottoιη:Opx; background:#tΌedeS;}

* Ι1tιηl #ιnidd l e{l1eigl1t:SOOpx;}

#rigbt{ tloat: left;display:block;wicltl1:726px;11eigl1t:453px; font-size: J4px;ιnaι·gin:O Opx Ορχ
Opx; padding:O Ο Ο Opx;background:uι·l(../i1nages/ιηain .jpg) no-repeat;}
#right2{float:left;display:block;widtl1:726px;height:423px; font-size: 14px;ιηaι·gin:O Opx Opx
Opx; padding:O Ο Ο Opx;background:url(../i111ages/ιη ai 11 .jpg) no-repeat;}

#rightflasl1 {float:left;display:block;widtl1:SOOpx;l1eigl1t:423px; font-size: l 4px; ιηargin:O Opx
Opx Opx; padding:O Ο Ο Opx;backgι·ound:url(../iιηages/ιηaίn2.jpg) no-ι·epeat;}

#ι·ighttext {tloat:left;display :b lock;w idtl1:226px; 11ei gl1t:423px;

Opx Opx; padding:O Ο

font-size: 11px;ιηaι·gin:O Opx

Ο Opx;backgι·oιιnd:uι·l( ../irηages/rnain3.jpg) no -ι·epeat;}

#rig11tbottom{Πoat: left;display: block;width:697px;11eight:30px; fo nt-size: l 4px;margin:O Opx
Opx Opx; padding:O Ο Ο Opx;backg1·oιιnd:url( ../i 1ηages/ι·igl1tbottoιη.jρg) no-repeat;}

#rig11 tb ottoιη2 {f\oat: Jeft;display: block;widtl1:29px;l1eight:30px;

font-size: l 4px;n1argin:O Opx
Opx Opx; padding:O Ο Ο Opx;backgι·ound:url(.Jimages/ι·igl1tbottom2.jpg) no-repeat;}

{tloat:Jeft;display:block;widt\1 :363px;heig11t:453 px; font-size: Ι 4px;ιnaι·gi η :Ο
Opx Opx Opx; padding:O Ο Ο Opx;backgωund:url(../iιnages/mainl1yd 1j pg) no-repeat;}

# ι·igΙ1 tΙ1 ydι·ayli s ι

#rigl1thydraylis2 {float: Jeft;d isplay: block;widtl1:363 px;lιeigi1t:453px; font-size: l 4px;ιηaι·gin:O
Opx Opx Opx; padding:O Ο Ο Opx ;backgΓoιιnd:uι·Ι( ../iιηages/111ainl1yd2.jpg) no-ι·epeat;}

#ιηycιιstοιη scω 11 {

/* Typical tixed heigl1t and fιxed widtl1 examρle */
width: 652px;
Ι1eigl1t:

330px;

overflow: aιιtο;

/* JE overflow fιχ, position must be relative or absolute*/
position: absolute;

background-co loι·:
ιnaι·gin: Ο.3eιη

transparent;

auto;

padding: 20px;
}

# flasl1 sc1Όll

{

/* Typical ·fιxed J1eigl1t and

width:

fιxed

width exaιnple */

Ι 80ρχ;

l1eigl1t: 340px;
oveι·tlow: aιιtο;

/*

ΙΕ

overtlow fιχ, position ιηιιst be ι·elative or absolute*/

position: absolute;
background-color: transparent;
ιηargin: 0.3eιη

auto;

padding: Opx 7px Opx Opx;
}

.sιι bheadeι·{w i dtl1:950px; maι·gi n :O

auto;}

.tn ι {coloι·:#262626;wi dtJ1: L86px; tloat:rigl1t; cιιι·sor:pointeι·;
l1eigl1t:47px;display: block;background:url(../ίιηages/tn ι .jpg) ce11ter no-ι·epeat;}
.tη Ι _Ι1ονeι'{ coloι·:#262626;widt11 : I 86px;cursor:pointer;

tloat:rig11t;

J1eigl1t:47px;display:block;background:url( ../images/tn l _over.j pg) centeι·

no-repeat;}

.tn2 {color:#262626;widt11: Ι 86pχ; tloat:rigl1t;cursor:pointer; I1eigl1t:45px; n1argin:3px Ο Ο
O;display:block;background:url(../ίmages/tn2jpg) center no-repeat;}
.tn2 hover{ co loι·:#2 62626;width: l 86px; float:right;cιιrsor:pointer; J1eigl1t:45px; ιnargi n :3 px ο
O;display:block;background:urJ(../images/tn2_over.jpg) centeι· no-repeat;}

ο
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.tn3{color:#262626;widt11: l 86px; tloat:.-i ght;cursoι·:po inter; l1eigl1t:63px;
center 110-ι·epeat; }

ιηa rg in :3px Ο

3px Ο;

display:block; backgι·ound:uι·Ι ( .. /i ιυages/tn3Jpg)

.tn3_11όver {co l or:#262626;width: l 86px;

float:ri g'1t;cursor:poi11te1·; l1eigl1t:63px; ιηaι·g in: 3 px Ο
3px Ο; display:block;background:url( ../images/tn3 _over.jpg) center 110-repeat;}

.tn4{ color:#262626;widtJ1: l 86px; float:rigl1t;cursor:pointer;
l1eight:46px;display:block;backgroιιnd :url( ../images/tn4Jpg)

center no-repeat;}

.tn4_11ove1·{coJor:#262626;width: l 86px; t1oat: ι·igJ1t;ct1Γsor:poi 11te1·;
l1eigl1t:46px;display: block;backgroιιnd:url(../images/tn4_over.j pg) centeι· n o-ι·eρeat;}

.ιηain_titl e{co l oι·:#2F2F20;

font-size:20px; font-weight:bold; padding: 1Opx Ο

Ο ΙΟρχ ;}

.text{widtl1:630px;padding: l Spx l Opx Ο 1Ορχ; text-align:jt1stify;tont-size: Ι 2 ρχ;
coJoι·:#2F2F20;}

.flaslιtext{ widtl1: l 60px;padding: l 7px 40ρχ Ορχ 6px; text-align:justify;font-size:

l l px;

color:#7F30 17;}

#flash{ιnaι·gi n : O aιιtο; heigl1t:6SOpx; padding:Opx Ο Ο

Ο;}

.title{ coloι·:#2F2F20; font-size: l Spx; fo11t-weigl1t:bold; padding: ι Opx Ο Ο Ι Opx;}
.links{widtl1:620px;padding:60px Ο Ο 130px; text-align :jιι stify;font-s i ze :20px;
coloι·:#2F2F20;}

.links2{widtl1:620px;padding:40px Ο Ο 40px; text-align:jιι stify;font-si ze:2 0px;
color:#2F2F20;}

a. fast, a.fast:visited {color:#7F30 l 7;outline:none; background:# l 91 D l F; font-size: Ι 3 ρχ;
margin:Opx Ο Ο 330px; padding:Spx l2px Spx 7px; }
a.fast:lιover, a.fast:active{ color:#BF4823;}
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a.slow, a.slow:visited{ coloι·:#7F3017;outli ne:no11e; background:# 19 ΙD lF; fontsize: l 3px;padd ing:Spx 12px Spx 7px; }
a.slow:hover, a.slow:active{ coloι·:#BF4823;}

a.skip , a.skip:visited {color:#7F30 l 7;oιιtline:none;
size: 1Jpx;padding:Spx 12px Spx 7px; }

backgι·ound:# J 91D1 F;

font-

a.skip:l1over, a.skip:active{ color:#BF4823;}

a. links , a.links:visited {color:#7F30 l 7;outline:none; backgΙ"Ound:tι·anspaΓent; tontsize: J 7px;padding:Opx Opx Opx Opx; }
a.links:l1over, a.links:active{color:#BF4823;}

.preferences{margin:IOpx Ο lOpx Opx;}

Το

css που χρησιμοποι1ί θ11κε για η1ν scι-oll baι·:

.scΙ"Ollgenerίc

{

line-l1eight: 1Opx;
font-size: 1Opx;
posίtion: Ι"elative;

top:

Ο;

left:

Ο;

}

.vscrollerbase {
widtl1: 7px;
backgroιιnd-coloι·:

#bc8f4e;

}

.vscrollerbar {
widtl1: 7px;
background-color: #2d2fl 9;}
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Το javascrίpt αρχείο που χρησιμ οποιήθηκε γ ια την εισαγωγι\

swf αρχείου:

var isIE = (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1) ? true: false;
var isWin = (navigator.appVersion.toLowerCase().indexOf("win") != - 1)? tι·ue: fa lse;
var isOpera • (navigator.userAgent. indexOf('Όpera") !• - 1) ? tιυe : false;
function Contro\VersionO
{
νar version;
var axo;
var e;

11 ΝΟΤΕ: new ActiveXObject(strfoo) throws aι1 exception if stΓFoo isn't ίη the registry
try {

11 version will be set for 7.Χ or greater players
axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlasl1.ShockwaveFlasl1.7");
version = axo.GetVariable("$version");
} catch (e) {
}
ίf (!vcrsion)

{

try {

11 version will be set for 6.Χ players only
axo = new ActiveXObject("ShockwaveF\asl1.ShockwaveFlash.6");
11 installed player is sorne revision of 6.0
11 GetVari able("$νersion") crashes for versions 6.0.22 through 6.0.29,
11 so we l1ave to be careful.
11 default to tl1e fιrst public veι·s i on
version "" "WlN 6,0,21,Ω'' ;
11 throws if AllowScripAccess does not exist (introduced in 6.0r47)
axo.AllowScriptAccess = "always";

11 safe to call for 6.0r47 or greater
version = axo.GetVariable("$version");
} catch (e) {
}

if (! veι·sion)
{
trΎ

{

11 version will be set for 4.Χ or 5.Χ player
axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlasb.3");
version = axo.GetVariable("$version");
} catch (e) {
}

}

if (!version)
{
try {

11 version will be set for 3.Χ player
axo = new ActiveXObject("Sl1ockwaveFlash.Sl1ockwaveFlasl1.3");
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version = "WIN 3,0, 18,ο'' ;
} catch (e) {
}

if (!version)
{
tιγ

{
11 version will be set for 2.Χ player

axo = new ActiveXObject("Sl1ockwaveFlasl1.ShockwaveFlash");
version = "WIN 2,0,0, Ι Ι ";
} catc!1 (e) {
veι·sion = - 1;
}
retι1111

version;

// JavaScript helper required to detect Flash Player Plugl11 version inforιηation
function GetSwfVerO{
// NS/Opera version >= 3 check for Flash plugin in plugin array
var flashVer = -1 ;
if(navigator.plugins != null && navigator.plugins.lengtl1 >Ο) {
if (11avigator.plugins["Sl1ockwave Flasl1 2.0") 11 navigator.plugins["Shockwave
Flash")) {
var swVer2 = navigator.plugins["Shockwave Flasl1 2.0"]? " 2.0" : "";
var flashDescription = navigator.plugins["Shock\νave Flash" +
swVer2].description;
var descArray = flashDescription.split(" ");
νaι· teιηpArrayMajor = descAHay[2].split(".");
var veι·sionMajor = teιηpAπayMajoι·[O);
var versionMinor = teιηpArrayMajor[l];
var versionRevision = descArray(3];
if(versionRevision = "") {
versionRevision = descArray(4);
}
if (veι·sionRevision[O] == "d") {
versionRevjsίon = veι·sionRevision.substι·ing( \ );
} else if (veι·sionRevision[O] == "r") {
versionRevision = versionRevision.substring( Ι );
if(versionRevision.indexOf{"d") >Ο) {
versionRevision = versionRevision.substτing(O,
versionRevision. indexOf{"d"));
}

var flashVer = versionMajor + "." + νersίοιιΜίηοι· + "." + versionRevisio11;
}
}

11 MSN/WebTV 2.6 supports Flash 4
else if (navigator.userAgent.toLowerCaseO. indexOf{"webtv/2.6") != -1) fla.sl1 Ver = 4;
// WebTV 2.5 suppoι'fs Flasl1 3
else if (navigatoι-.userAgent.toLowerCase().ίndexOf("webtv/2.5") != -l) flasl1Ver = 3;
// older WebTV supports Flasl1 2
else if(11avigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtν") != -J) flasliVer = 2;
else if( islE && isWin && !isOpera) {
flashVer = ControlVersionO;
}
ι·etuι-n

flasl1 Ver;

\
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11 Wlten called with reqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision returns true iftltat version or greater is
available
function DetectFlasl1VeψeqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision)
{
νeΓsionStr

= GetSwtveι·();
{
return false;
} else if (νersionStr ! = Ο) {
if(isIE && isWin && !isOpera) {
11 Given "WIN 2,0,0, 1l"
teιnpArray
= versionStr.split(" ");
teιnpString
= tempArray[I];
versionArray = teιηpString.split(",");
} else {
versionAιτay
= versionStr.split(". ");
if(νeι·s ionStr == -1)

11 ["WfN", "2,0,0, 11 "]
11 "2,0,0, 11"
11 ['2', 'Ο', 'Ο', Ί l ')

}

var versionMajoι· = veι·sionArray[O];
νar versionMi11or
= versionArray[ 1];
var versionRevision = versionArray[2);
11 is the ιηajor.revision >= reqυested

ιnajor.revision

AND the ιninor version >= requested

ιninor

if (versio11Major > parseFloat(reqMajorVeι·)) {
return true;
} else if (versionMajor = paι·seF\oat(reqMajoι.Yeι')) {
if (νeι·sionMinoι· > ρarseFloat(ι·eqMinoι·Ver))
ι·etιιιη tωe;

eLse it' (νeι·sionMinoΓ == parsef loat(Γeq MinorVeι')) {
if (νersionRevision >= parsefloat(ΓeqRevision))
return true;
}
return false;

function AC_AddExtension(src, ext)
{

if (SΓC.indexOf(' ?') != -1)
ΓCtuΓn src. ι·eplace(Λ?/, ext+'?');
else
return src + ext;
}
fυnction AC_GeneΓateobj(objAttι·s, paraιns, eιnbedAttrs)

{
νaι· stι·

= ";
it'(isIE && isWin && !isOpeι·a)
{
str += '<object ';
for (var ί ίη objAttrs)
{
str += ί + '="' + objAttrs[i] + "' ';
}
str += '>';
for (νar ί in paraιns)
{
stι· += '<paι·aιη naιne='" + ί + '" νalιιe="' + paraιηs[i] + '" /> ';
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case "ondrag":
case 'Όndragend":
case ''o11dragenter":
case "ondragleave":
case "ondragover":
case 'Όndrop":
case "onfιnish":
case 'Όnfocus":
case "onhelp":
case "onιnousedown":
case "onιnouseιιp":
case "onιnouseoνer":
case "onιnouseιηoνe":
case 'Όη ιnοιι seοut" :
case 'ΌnkeypΓess":
case "011keydown":
case 'Όιιkeyιιp":
case 'Ό11Joacl":
case "onlosecapture":
CίΙse 'Όιφropertycl1a11ge":

case "011readystatecl1ange":
case 'Όnrowsdelete":
case 'Όnrowenter":
case 'ΌnrO\νexit":
case "onrowsinserted":
case "onstart":
case "onscroll":
case "onbeforeeditfocus":
case "onactiνate":
case "onbeforedeactivate":
case 'Όndeactivate":
case "type":
case "codebase":
case ''id":
ret.objAttrs[args[i]] = args[i+ 1];
break;
case "widtl1":
case ''11eight":
case "align":
casc "vspace":
case "l1space":
case "class":
case "title":
case "accesskey":
case "naιne":
case "tabindex":
ret.eιnbedAttrs[args[i]] = ret.objAttrs[args[ί]] = args[ί+ Ι );

break;
default:
ret.embedAttrs[args[ί]]

= ret.paraιns[args[ί]] = args(ί+J);

}
}
ret.objA11rs("classid") =classίd;

if (ιηίιηeΤype) ret.eιnbedAttrs("type"] = ιniιneType;
return ret;
}
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Παρακάτω παρ αθέτου με ενδεικτι κά κο μμάτια xh tnι l κώδ ικα που χριι σ ιμοποιt'ιΟιι καν
στον ιστότοπο:

Ο xh tιnl κώδ ικας που χρη σ ιμοποιήθιι κε γ ια την

Intro.html:

<!DOCTYPE htιnl PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"l1ttp://www.wJ.org/Tlί,/xlHιnl l/DTD/xl1tml 1-transitional.dtd">
<11tln 1χιn 111s='Ί1ιιp ://w\vw. \VJ. orgj 1999/xhtinl ">
<head>
<ιneta l1tιp-equiv="Content-Type" content="text/htιn l ; cl1arset=utf-8" !>
<title> intιΌ tlasl1</title>
<link lη·ef-="css/sty le.css" rel=="stylesl1eet" type="text/css" !>
<scΓipt sι·c=="Scι·ipts/AC_l~unActiveContent.js" type=="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src=''js/prototype.js"><lscript>
<script type="text/javascript" src="js/scriptaculous.js?load=effects"></script>
<script type=="text/javascript" src=''js/ligl1tbox.js"><lscript>
<link l1ref-="css/ligl11box.css" Γel="stylesl1eet" type="text/css" />
<111ead>
<body>
id="site">

<dίν

<div id="header">
</div><!--l1eader-->
<div class="clear"><ldiv>
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id="tlasl1">
<script type="text/jaνascrίpt">
AC_FL_RunContent(
<dίν

'codebase','http://downJoad.macι·oιnedia.coιη/pub/shockwaνe/cabs/tlasl1/swtlasl1 .cab#νeι·sion=9,0 ,28,0',
'width','950','11eίght','650','src','sιηootl1ίng', 'wιnode','tι·anspaΓent','quality','11ίgl1','plugίnspage','11ttp://www

.adobe.coιn/sl10ckwaνe/down load/download .cgί? Ρ Ι _ Prod_ Veι-sion=Sl1ockwa veFlash ', 'ιn ον ie',' ί ntΓo tlas
Ιι' ); //end AC code
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-l lcf-96B8-444553540000"
codebase="http://download. ιnacroιned ia.coιn/pub/sl1ockwave/cabs/tlash/swflash.cab#veι·s ion=9,0,28,0

" widtl1="950" heigl1t="650">
<paraιn naιηe="ιnovie" value="introflash.swf" />
<paraιn naιηe="qιιality" value="l1igh" />
<paraιn name="wιnode" value="transparent" />
<eιnbed src="intι-oflash.swf" quality="l1iglι" wιnode="tτansparer1t"

plugi nspage=''lιttp://www.adobe. coιn/shockwave/down load/download.cgi?P l_ Prod_ Ve1·sion=Sl1ockwa
veFlash" type="applicatio11/x-shockwave-flasl1" width="950" l1eigl1t="650"></eιηbed>
</object>
</noscι·ipt>

</div><!--//flash-->
<dίν id="footer">
<div class="pΓefeι-ences">
<center> <a href="index.htιnl" class="skip">Skip Intι·o</a> </centeι-> </div>
</dίν>

</div><!--//site-->
</body>
</11tιηl>
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Ο κώδι κας για ένα ~ι οντέλο πρ οσομοίωση ς
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<!DOCTYPE htιnl PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"htιp:/Λvww. w3.org/TR/xhtιnl1 /DTD/xhι rnl1-ιransitional.dtd">
<Ι1ιιηl xιηlns="hιtp ://www.w3.org/1999/xl1tιnl">

<l1ead>
<ιneta l1tιp-equiv="Co r1tcnt-Type" content= "text/l1t1ηl;

cl1arset=utf-8" />

<ιίtle> Κωνικός Πλωτήρας Κτησίβιου</tίtle>
<Ιί11k l1ref="css/style.css" rel="styleslteet" type="text/css" />
<1ink ltref="css/flexcrollstyles.css" rel="styleslteet" type="teχt/css" />
<script type='text/javascript' src="scripts/fleχcroll.js"></script>
<script sι·c="Scι·ipts/AC_ RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>

<lltead>
<body>
id="site">

<dίν

<dίν id='Ίteader">

</d iv><!--l1eader-->
<dίν class="clear"></div>
<dίν

id="subheader">

</d ίν>
<dίν id ="ιnain">

<dίν id='Ίeft">
<dίν

class="tn 1" onMouseOveι="this.classNaιne='tn 1 hover"' onMouseOut="tlιis.classNaιne='tn Ι "'

onCl ick="jaνascript:locati on.href='indeχ.htιnl"'></diν>

<div class="tn2" onMouse0veι="this.c lassName='tn2_hover'" onMouse0ut="this.classNarne='tn2"'
onCIick="j avascι-i pt: 1ocation.href='intro. l1tιn 1"'></dί ν>
<dίν c l ass= "tη3" 011MouseOver="this.classNa1ne='t113 _11over'" 011 Mouse0ιιt="t'his.classNaιηe='tn3 "'
onClick="javascript :location. l1ref=Ίnode ls. ltt1nl' "></div>

<div class="tn4" onMouseOveι="tl1is.classNaιηe='tn4_hover'" onMouseOut="tl1 is.classNa1ne='tn4'"
onClick="jaνascript:locatioι1.l1ref='11ydraylis.htιnl'"></dίv>

</div><!--left-->
<dίν

id="rightflasl1">
<dίν class="ιnain_title">Kωνικός Πλωτi1ρας</dίν>

</br>
</br>
<object widtl1="480" heigl1t="350" data="kwιψlwt.swf' align="left"></object>
<ld ί ν><!--//rί gl1 tflasl1-->

<dίν id='Ί·igl1ttext">
<dίν

class="flashtext"> <lbr></br></br><lbr>
<dίν id="flashscroll" class="flexcroll">

Ο Κτησίβιος ο Αλεξανδρινός (285 - 222 πΧ) ήταν μεγάλος μαθηματικός, μηχανικός και εφευρέη1ς
στην Αρχαία Ελλάδα. Μελέτησε υδραυλικά, πνευματικά συστήματα και στρατιωτική μηχανικι'1. Δεν
σώζονται χειρόγραφα του αλλά αντλούμε πληροφορίες γι ' αυτόν από τον Ρωμαίο συγγραφέα,
αρχιτέκτονα και μηχανικό Βιτρούβιο στο έργο του «Περί Αρχιτεκτονικής» καθώς και από τον Φίλωνα
τον Βυζάντιο και τον Αθηναίο.

<lbr></br>
Εδώ παρουσιάζεται ένα από τα υδραυλικά συστήματα που ασχολι'1θηκε. Πρόκειται για έλεγχο στάθμης
με κωνικό πλωτι']pα. Το σύστημα αυτό είναι ένα κλειστό σύστημα ελέγχου με ελεγκτή των κωνικό
πλωτήρα.

</br><lbr>
Έστω δοχείο Β γεμάτο με υγρό, π.χ. νερό. Το δοχείο είναι εφοδιασμένο με κωνικό πλωτι;ρα Ε, που
προσαρμόζεται αιφιβ<i>ς σε έναν σωλ1iνα με αντίστοιχο κοίλο κωνικό ακροφύσιο Δ. Ο σωλιiνας είναι

συνδεδεμένος με ένα μεγάλο πι'ιλινο αγγείο Α. Πατ<i)Vτας την βρύση ΣΤ για να γεμίσουμε την κούπα Γ
αφαιρεlται από το δοχείο Β νερό κι έτσι ο κωνικός πλωτήρας Ε (υδραυλ1κ1; βαλβίδα) κατεβαίνει
σύμφωνα με την στάθμη του νερού αφι'ινοντας να συμπληρωθεί από το μεγάλο δοχείο Λ μέσω του
σωλήνα με το κωνικό ακροφύσιο όσο νερό αφαιρέθηκε και να αποκατασταΟεί η στάθμη του νερού στο
δοχείο Β και ο κωνικός πλωτιiρας να κλείσει και πάλι το κωνικό ακροφύσιο.
</br><lbι'>

Παρατηρούμε ταυτόχρονα γεμίζοντας και άλλη κούπα πως αντίθετα με την στάθμη του Β δοχείου η

στάθμη του Α δεν αποκαθίσταται. Σε μία τρίτη προσπάθεια να γεμίσουμε κι άλλη κούπα βλέπουμε πως
η στάθμη του μεγάλου δοχείου Α έχει πέσει πιο χαμηλά και από το σημείο τομ1iς με το σωλήνα Δ.
Επομένως η στάθμη του Β δεν μπορεί να επανέλθει και πάλι στην αρχ1κi1 της κατάσταση κι έτσι
αναγκαστικά κάπου εδ<i> ο αυτοματισμός σταματάει αφού θα πρέπει να επέμβει ανθρώπινος
παράγοντας για να ξαναγεμίσει το μεγάλο αγγείο.

</div><!--flashcroll-->
<ldiv><!-text-->
</diν><!--rigl1ttext-->

<dίν id="rigl1tbottoιn"></div>
<dίν ίd='Ί·igl1tbottoιn2"><1dίv>
<dίν id="footer"></diν>
</dίν>< !--//ιηaίη-->

</d iν>< !--//site-->
</body>
</htιnl>
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