
eDesk = ODPC ? (One Desktop Per Child) ?

Ένας υπολογιστής στο θρανίο για κάθε μαθητή

Γιατί: 
• Όταν σε ένα σχολείο ή ένα χώρο εκπαίδευσης ο κάθε μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει 

υπολογιστή εξοπλισμένο με κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό και δυνατότητες σύνδεσης 
(internet,  τοπικό  δίκτυο,  διαδραστικοί  πίνακες)  οι  δυνατότητες  που  ανοίγονται  είναι 
απεριόριστες. Η μάθηση γίνεται ζωντανή και αλληλεπιδραστική, ή πληροφόρηση σφαιρική 
και πλουραλιστική, η χαρά της ανακάλυψης και το παιχνίδι παραμονεύουν σε κάθε γωνιά. Η 
κατανόηση κάθε είδους σύνθετων εννοιών και προβλημάτων ευνοείται από τον εποπτικό 
τρόπο  προσέγγισης,  η  δημιουργικότητα  βρίσκει  γόνιμο  έδαφος  για  να  αναπτυχθεί.  Η 
απόκτηση ζωτικών γνώσεων και εμπειριών γίνεται με αβίαστο τρόπο, η εξοικοίωση με τις 
νέες τεχνολογίες και η απόκτηση σχετικών πολύτιμων για τη ζωή δεξιοτήτων γίνεται φυσικά, 
η όλη εκπαιδευτική διαδικασία, στα χέρια ένός κεφάτου δασκάλου, γίνεται συναρπαστική.

• Δύσκολα  όμως  μπορούν  τα  περισσότερα  σχολεία  να  έχουν  τέτοια  δυνατότητα.  Ιδίως  σε 
χώρες  ή  περιοχές  με  πολύ  περιορισμένους  οικονομικούς  πόρους.  Ο  διαχωρισμός  των 
μαθητών σε προνομιούχους και μη, είναι αναπόφευχτος.

• Η  SciFY, στο πλαίσιο μιας μεγάλης προσπάθειας της για να συνεισφέρει στην εκπαίδευση, 
αναπτύσσει το eDesk για να διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών στον κόσμο των νέων 
τεχνολογιών, να ανοίξει τις πύλες της γνώσης, να τους φέρει σε επαφή με την παγκόσμια 
κοινότητα  και  να  επιτρέψει  σε  εκπαιδευτικούς  φορείς  με  φτωχούς  πρϋπολογισμούς  να 
προσφέρουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Γιατί πιστεύουμε ότι οι ευκαιρίες για ανάπτυξη 
και  ευδοκίμηση  πρέπει  να  είναι  διαθέσιμες  σε  όλους.  Γιατί  πιστεύουμε  ότι  η  τεχνολογία 
μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο κόσμο. Και επιμένουμε, όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις 
μας,  στη  πραγματοποίηση  του  οράματός  μας:  Να  φέρουμε  τις  καλές  υπηρεσίες  της 
τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή όλων μας.

Πώς: 
• Το eDesk είναι ένα μαθητικό θρανίο με ενσωματωμένους δύο επιτραπέζιους υπολογιστές 

ιδιαίτερα χαμηλού κόστους που προορίζεται  για χρήση στις  σχολικές  αίθουσες (αλλά όχι  
μόνο).  Ο σχεδιασμός των υπολογιστών έγινε με κέντρο τον μαθητή και  τον δάσκαλο.  Σε 
συνεργασία  με  εθελοντές  βιομηχανικούς  σχεδιαστές  φροντίσαμε για  μια  εργονομική  και 
συμπαγή  κατασκευή  του  πλαισίου.  Επίσης  προνοήσαμε  να  διαθέτει  χαρακτηριστικά  που 
μπορούν  να  υποστηρίξουν  όλες  τις  εκπαιδευτικές  διαδικασίες  και  θα  το  προικίσουμε  με 
εκπαιδευτικό λογισμικό κατάλληλο για να καλύψει τις ανάγκες πολλών μαθημάτων.

Τι:
Κάθε υπολογιστής του eDesk

• Έχει πλαστικό κλειστό πλαίσιο στιβαρής κατασκευής τέτοιο ώστε:
• Να μπορεί να εγκατασταθεί απλά και σίγουρα σε υπάρχοντα θρανία από κάποιον που 

“μαστορεύει” στοιχειωδώς και να μπορεί εύκολα να ανοιχτεί για συντήρηση. Να μη 
μπορεί όμως να απεγκατασταθεί ή να ανοιχτεί χωρίς το ειδικό κατσαβίδι.

• Να  μην  απαιτεί  πολύ  χώρο  από  την  επιφάνεια  του  θρανίου  ώστε  να  μπορεί  να 
συγκατοικήσει με βιβλία και τετράδια.

• Να αντέχει τον “αυθορμητισμό” της χρήσης από τους μαθητές και τα “ατυχήματα” με 
υγρά (μάλιστα έχει ήδη περάσει επιτυχώς το πρώτο κατά λάθος crash test!).

• Να μην γίνεται επικίνδυνο για τους χρήστες.
• Να μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο, στον υπολογιστή του δασκάλου, σε διαδραστικούς 

πίνακες ή στο internet ασύρματα ή  ενσύρματα (αν δεν είναι επιθυμητή η ασύρματη 
σύνδεση)

http://www.scify.gr/site/el/projects/in-progress/edesk
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• Να διαθέτει USB θύρα
• Η οθόνη να μην είναι προσβάσιμη και εκτεθειμένη.
• Το  πληκτρολόγιο/mousepad  να  μπορεί  να  μετακινηθεί,  αλλά  να  μην  μπορεί  να 

αποσπαστεί.  (εξυπηρετώντας  έτσι  δεξιόχειρες  και  αριστερόχειρες  καθώς  και  την 
οικονομία του χώρου)

• Η επιλογή και η συναρμολόγηση του hardware υλικού είναι τέτοια ώστε:
• Να έχει επαρκή επεξεργαστική ισχύ και μνήμη RAM ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε 

εκπαιδευτική ανάγκη.
• Η κάρτα γραφικών να υποστηρίζει video υψηλής ανάλυσης.
• Να  έχει  επαρκή  μόνιμη  μνήμη  με  δυνατότητα  επέκτασης  (αν  και  συνιστάται  η 

αποθήκευση στο cloud)
• Να είναι εύκολη η αλλαγή ανταλλακτικού.
• Να μη δημιουργείται πρόβλημα υπερθέρμανσης ακόμα και σε μη ευνοικές συνθήκες.
• Να είναι εντελώς αθόρυβο.
• Να  έχει  ελάχιστη  ενεργειακή  κατανάλωση  (πράγμα  που  δίνει  τη  δυνατότητα 

αυτόνομης λειτουργίας 3-4 ωρών με τη χρήση ενός μεσαίου μεγέθους UPS σε κάθε 
τάξη).

• Να μπορεί να τροποποιηθεί ο σχεδιασμός του στο μέλλον αν υπάρξει ειδική ζήτηση 
(πχ. οθόνη αφής) ή αν αλλάξουν τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα.

• Αυτή  τη  στιγμή  έχουμε  στα  χέρια  μας  ένα  απολύτως  λειτουργικό  beta  πρωτότυπο  που 
χρειάζεται  μικρές  τροποποιήσεις  και  μια  επαγγελματική  κατασκευή  στο  πλαίσιο  για  να 
οριστικοποιηθεί. Το κόστος υλικών του πρωτότυπου είναι 147€ (δεν πρόκειται όμως για τιμή 
χονδρικής γιατί κάθε κομμάτι είναι αγορασμένο ένα-ένα).

• Αρχίζουμε τώρα τη δουλειά για επιλογή και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού με το 
οποίο θα το εφοδιάσουμε. Μεγάλη βοήθεια προσέφεραν τελειόφοιτοι φοιτητές της Σχολής 
Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου που πρόσφατα τελείωσαν 
την πρακτική τους άσκηση κοντά μας.

• Το  eDesk είναι ένα έργο  open hardware, πράγμα που σημαίνει  ότι  όταν ολοκληρωθεί  θα 
διατεθούν  δωρεάν  πλήρη  κατασκευαστικά  σχέδια  και  οδηγίες  κατασκευής  / 
συναρμολόγησης, στοιχεία για τους προμηθευτές των υλικών και τεκμηρίωση για το υλικό 
και  το  λογισμικό.  Η  SciFY  θα  παρέχει  βασική  τεχνική  υποστήριξη  και  σκοπεύει  να 
συνεργαστεί με δυο τουλάχιστον αξιόπιστους παραγωγούς, απ' όπου όποιος θέλει θα μπορεί 
να παραγγείλει έτοιμο το eDesk. 
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• Το λογισμικό που θα το συνοδεύει θα δοθεί ελεύθερα και θα είναι ανοιχτού κώδικα. Η SciFY 
θα  δημιουργήσει  και  θα  ενθαρρύνει  την  κοινότητα  του  eDesk ώστε  να  βοηθήσει  στη 
βελτίωση του σχεδιασμού του και κυρίως στην εξέλιξη και στον εμπλουτισμό του software.

• Το eDesk αναμένεται  να ολοκληρωθεί  μέσα στο 2014 και  είναι  κομμάτι  μια  γενικώτερης 
προσπάθειας  μας  για  την  εκπαίδευση,  όπου  εντάσσονται  και  τα  εργα  LibE (μαθητική 
ψηφιακή  e-βιβλιοθήκη),  SchoolIn (ενδοσχολικό  δίκτυο  επικοινωνίας,  συνεργασίας  και 
εκπαίδευσης),  Sergeim (σοβαρά  εκπαιδευτικά  παιχνίδια)  και  βέβαια  στο  μέλλον  θα 
ενσωματωθούν όλα στο eDesk, μαζί με τον  Pserver και ίσως με μια μαθητική έκδοση του 
NewSum.

• Παρ' όλο που σχεδιάστηκε για το μαθητικό θρανίο, το eDesk είναι κατάλληλο και για άλλες 
χρήσεις όπως πχ. σαν κέντρο ελέγχου συστημάτων “έξυπνου σπιτιού”,  για τον εξοπλισμό 
συνεδριακών  χώρων  ή  σαν  απλός,  φτηνός  οικιακός  υπολογιστής.  Επίσης  με  κατάλληλες 
μετατροπές μπορεί  εύκολα να μετατραπεί  σε eKiosk – σημείο διαδραστικής ενημέρωσης, 
ακόμα και για εξωτερικούς χώρους.

• Όλα αυτά τα σχέδια για το eDesk δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν χωρίς τη βοήθειά σας.
-Αν  σας  εμπνέει  η  προσπάθειά  μας  και  ασχολείστε  με  ηλεκτρονικά  και  hardware  (ή  απλώς 
μαστορεύετε) πείτε μας την άποψή σας, τις ιδέες σας, προτείνετέ μας καλύτερες λύσεις. Ελάτε να 
συζητήσουμε και να δουλέψουμε παρέα.
-Αν είστε προγραμματιστής ή εκπαιδευτικός που ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες βοηθήστε μας 
να επιλέξουμε, να προσαρμόσουμε ή να αναπτύξουμε κατάλληλο λογισμικό. Ενταχθείτε στην ομάδα 
έργου της SciFY ή συνεργαστείτε μαζί μας για να φτιάξετε το δικό σας πρόγραμμα. Θα μπορούσαν 
μήπως να συμμετέχουν και μαθητές στην όλη διαδικασία;
-Αν δεν έχετε ιδέα απ' όλα αυτά, βοηθήστε μας διαδώσουμε την ιδέα, να οργανώσουμε καλύτερα το  
project,  να  βρούμε  ενδιαφερόμενους  φορείς,  βάλτε  ένα  χεράκι  στις  μεταφράσεις.  Μετά  την 
ολοκλήρωση του eDesk σκοπεύουμε να κάνουμε εκστρατείες χρηματοδότησης για να εξοπλίσουμε 
με αυτό φτωχά σχολεία – περιττό να σας πούμε πόσο σας χρειαζόμαστε σ' αυτό!
-Κάντε μας μια δωρεά - και ένα μικρό ποσό είναι πολύτιμο για μας.
-Επικοινωνήστε μαζί μας για ό,τι θέλετε ή καλύτερα εγγραφείτε στο  forum του eDesk και γίνετε 
ενεργό μέλος της κονότητας.

• Και μερικά τεχνικά στοιχεία:
• Βασίζεται στην πλακέτα Cubieboard
• Επεξεργαστής ARM Cortex A8 στο 1 GHz, με 1GB RAM
• Οθόνη 11.6'' LED HD 720p (1366χ768)
• Δίσκος on board 4GB flash – δυνατότητα επέκτασης μέσω SD card
• Ασύρματο πληκτρολόγιο/mousepad
• Έξοδος ακουστικών
• Τροφοδοτικό 220V στα 12V@500mA / 5V@1A
• Κατανάλωση < 10 Watt σε πλήρη λειτουργία
• Τρέχει 5 (!) λειτουργικά συστήματα: Android, Fedora, Ubuntu, Raspbian, SugarOS
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