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Η Σκακιστική Ακαδημία Συκεών-Νεάπολης (Σ.Α.Σ-Ν), κατόπιν αιτήματός της προς την
Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(Ε.E.Φ.Ε.Λ.Λ.Α.Κ. / Greek Lug) ανακοινώνει με πολλή χαρά, την πραγμάτωση δωρεάς
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με όλα τα παρελκόμενα για τις ανάγκες της Σκακιστικής διδασκαλίας
και εκπαίδευσης των μαθητών και παικτών της!

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ε.Λ./Λ.Α.Κ.)
Η Ε.E.Φ.Ε.Λ.Λ.Α.Κ. (Greek Lug) με έδρα τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, προχώρησε στη
δωρεά ενός πλήρους συστήματος Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά
μέσα (οθόνη-πληκτρολόγιο-ποντίκι) και με εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Linux προς την
Σ.Α.Σ-Ν, πραγματοποιώντας - ίσως για πρώτη φορά στην χώρα μας – το πρώτο βήμα της σύζευξης
δύο πλαισίων με μεγάλο παρελθόν αλλά και μέλλον, αυτών του Σκακιού και του Ανοιχτού &
Ελεύθερου Λογισμικού.
Και αν η πρώτη έννοια – αυτή του σκακιού – ηχεί οικεία στον σκακιστικό κόσμο ο οποίος
πιθανότατα αποτελεί την πλειοψηφία των αναγνωστών μας, η δεύτερη έννοια ίσως να μην τυγχάνει
της αναγνώρισης που της αξίζει.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Ε.Λ./Λ.Α.Κ.
Για να καταλάβουμε όμως γιατί μιλάμε, και να έχουμε μια σύντομη ιδέα ας αναρωτηθούμε
το εξής: Πώς θα σας φαινόταν αν ένα πρόγραμμα μπορούσαμε να το “κατεβάσουμε” δωρεάν στον
υπολογιστή μας, να διαβάσουμε τον κώδικα με τον οποίο έχει γραφεί από τον προγραμματιστή του,
να τροποποιήσουμε αυτόν τον κώδικα – την γλώσσα προγραμματισμού δηλαδή – όπως επιθυμούμε
εμείς, να το αντιγράψουμε/ξαναεγκαταστήσουμε όσες φορές θέλουμε σε όποιον υπολογιστή
θέλουμε, να το βελτιώσουμε, να το αλλάξουμε, να το παραμετροποιήσουμε βάσει των δικών μας
αναγκών ή ακόμα και να το πουλήσουμε όπου επιθυμούμε? Ε, λοιπόν, το ελεύθερο λογισμικό αυτό
ακριβώς είναι. Από το λειτουργικό σύστημα Android που χρησιμοποιούμε σχεδόν όλοι μας πλέον
στα τηλέφωνα και τις συσκευές μας έως τις σελίδες που διαβάζουμε καθημερινά στο Διαδίκτυο οι
οποίες φιλοξενούνται σε servers που χρησιμοποιούν εργαλεία Ε.Λ./Λ.Α.Κ., συναντούμε το
Ελεύθερο και Ανοιχτό Λογισμικό δίχως να το γνωρίζουμε ή να αντιλαμβανόμαστε την τεράστια
σημασία του στην εξέλιξη και διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας! Στην σελίδα
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF
%81%CE%BF_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA
%CF%8C της Wikipedia, μπορούμε να ενημερωθούμε εκτενέστερα και να πάρουμε μια πρώτη ιδέα
για τον μαγικό κόσμο του Ε.Λ./Λ.Α.Κ. Εκεί μπορούμε μεταξύ άλλων να διαβάσουμε και για τις “4
Ελευθερίες” του Ε.Λ./Λ.Α.Κ. τις οποίες ουσιαστικά αναφέραμε έμμεσα παραπάνω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
(GREEK LUG)

Κάπου εδώ έρχεται και ο ρόλος της Ε.E.Φ.Ε.Λ.Λ.Α.Κ. η οποία με έδρα την Πυλαία, εδώ και
πάνω από δέκα χρόνια προσφέρει σπουδαίο έργο στην διάδοση αυτής της ιδέας. Της ιδέας της
Ελευθερίας! Με συνεχή λοιπόν δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα, με πλούσια
δραστηριότητα στον τομέα βοήθειας σε χρήστες Ελεύθερου Λογισμικού, με διοργανώσεις
πληθώρας μαθημάτων και παρουσιάσεων, με την δημιουργία βιβλιοθήκης σχετικής με τον τομέα
του Ε.Λ./Λ.Α.Κ. καθώς και με ανιδιοτελή προσφορά σε εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία και
γενικότερα στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, η Ε.E.Φ.Ε.Λ.Λ.Α.Κ., προσφέρει δίχως υπερβολή
ανεκτίμητη αρωγή στον κόσμο της Πληροφορικής.

PC ASSEMBLY – LINUX INSTALLATION – SYSTEM SETUP
( ..όπως λέμε OPENING – MIDDLE GAME – END GAME )

Πριν λοιπόν από περίπου 3 εβδομάδες η Ε.Ε.Φ.Ε.Λ.Λ.Α.Κ. ανταποκρίθηκε θετικά στο
αίτημά μας για βοήθεια χορήγησης υλικού με σκοπό την αξιοποίησή του από μέρους μας για τις
ανάγκες διδασκαλίας. Αμέσως στελεχώθηκε μια ομάδα μελών του Greek Lug αποτελούμενη από
τους Μελίδη Γιώργο, Αδαμτζίζογλου Σάββα, Αργυρίου Σωκράτη και Ζήση Μιχάλη, έπιασε τα
κατσαβίδια, τα πληκτρολόγια, τα καλώδια, τα στικάκια/cd με τις live διανομές Linux και ό,τι άλλο
χρειαζόταν και έπεσε σε ό,τι το διαθέσιμο από πλευράς hardware υπήρχε για να το ζωντανέψει. Και
η έκβαση δεν θα μπορούσε παρά να είναι – για άλλη μια φορά – επιτυχής! Άς ξεκινήσουμε με το
υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν άλλος “ξενιστής” για να δεχθεί στην συνέχεια ως λογισμικό
μία από τις πιο δημοφιλείς διανομές Linux. Έχουμε και λέμε:
Μετά από σειρά τσεκαρισμάτων-δοκιμών και ελέγχου διαφόρων μηχανημάτων, σειρά έχει
υπολογιστής με επεξεργαστή Intel Core 2 Duo 2.8GHz. Για αρχή, γίνεται αλλαγή του
ελαττωματικού τροφοδοτικού με ένα λειτουργικό ενός άλλου υπολογιστή με πρόβλημα στην
motherboard και η πρώτη “μεταμόσχευση” έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Στα υπόλοιπα δύο κενά
slots των μνημών, προστίθενται άλλα 2 μνημάκια του ενός giga το καθένα. Η εντολή sudo
dmidecode -t 16 στο τερματικό της live διανομής δεν αφήνει περιθώρια λάθους και μας επιτρέπει
να ξέρουμε το maximum της RAM που μπορεί να έχει το μηχάνημα... Με αρχιτεκτονική 64-bit
(x86_64) και πλέον τέσσερα μνημάκια του ενός giga το καθένα (σύνολο 4 GB), το “μέλλον”
προδιαγράφεται ευοίωνο. Ο σκληρός - SATA III 500 GB επιτρέπει παραπάνω από αρκετό χώρο για
το σύστημα αλλά και τα δεδομένα. Γίνοντα τα απαραίτητα tests (memory tests – tests for bad
sectors – hard disk validation), και αφού όλα δείχνουν “OK”, το μηχάνημα είναι σχεδόν έτοιμο και
το θέμα hardware έχει ουσιαστικά κλείσει.
Αυτό που απέμενε πλέον ήταν η “ψυχή” του υπολογιστή, η οποία δεν είναι άλλη από την το
λειτουργικό σύστημα. Και το όνομα αυτού - Linux Mint 19.1 με κωδικό όνομα “Tessa”. Μια
διανομή η οποία είχε μέχρι πριν λίγο καιρό τα πρωτεία δημοφιλίας στις διανομές λίνουξ.

Τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά. Δημιουργία partitions, εγκατάσταση λειρουργικού και
bootloader, κωδικοί ασφαλείας, δημιουργία χρηστών, εγκατάσταση διαφόρων πακέτων και
σκακιστικών προγραμμάτων όπως Libre Office, Python Chess, Dream Chess, Stockfish κτλ... Στα
screenshots παρακάτω μπορούμε να δούμε την κατανάλωση μνήμης όταν ο υπολογιστής τρέχει
κάποια προγράμματα.

Στην παραπάνω εικόνα οι εφαρμογές που έχει ανοίξει ο χρήστης είναι η Python Chess με
μηχανή Stockfish, και το τερματικό. Αυτές, μαζί με τους υπόλοιπους πόρους που τραβά το σύστημα
καταναλώνουν 477mb Ram όπως φαίνεται στην αντίστοιχη ένδειξη του bash shell.

Στην παραπάνω εικόνα ο χρήστης ανοίγει άλλη μία εφαρμογή – το DreamChess – που
ενσωματώνει στο Graphic User Interface του κάποια λίγο πιο απαιτητικά σε πόρους στοιχεία.
Έχουμε δηλαδή μια σκακιέρα με τρισδιάστατα αντικείμενα (σκακιέρα – πιόνια) και αυτό έχει το
κόστος του σε μνήμη. Πλέον οι ανοιχτές εφαρμογές του χρήστη είναι η Python Chess με μηχανή
Stockfish, το τερματικό, και το DreamChess. Αυτές, μαζί με τους υπόλοιπους πόρους
καταναλώνουν 617mb Ram. Ελαφρώς παραπάνω από τα 477 mb που είχαμε πριν. Από τα συνολικά
4GB μνήμης μόνο τα 617mb δεσμεύονται ενώ τουλάχιστον 3GB είναι διαθέσιμα για άλλες
διεργασίες που μπορεί να ανοίξει ο χρήστης. Παρακάτω, ένα ακόμη screenshot μας δίνει να
καταλάβουμε την διαφορά κατανάλωσης μνήμης και συνεπώς επιβάρυνσης συστήματος με άλλα
λειτουργικά συστήματα π.χ. Windows. Άμεση συνέπεια βεβαίως είναι το όφελος και στην
ταχύτητα. Περισσότερες διεργασίες, μεγαλύτερη ταχύτητα, με την καλύτερη δυνατή κατανομή
πόρων που μόνο ο πυρήνας (KERNEL) του Linux μπορεί να παρέχει. Ουσιαστικά, ο υπολογιστής
μπορεί να μείνει και για χρόνια ανοιχτός δίχως να κολλήσει το σύστημα! Αυτό ασφαλώς, δοθείσης
της προϋπόθεσης ότι το hardware θα αντέξει...

Εδώ ο χρήστης ανοίγει άλλη μία εφαρμογή. Το Libre Office Writer, το οποίο ουσιαστικά
είναι το “Word” των Linux με την διαφορά ότι είναι δωρεάν, καταναλώνει τρομερά λιγότερη
RAM, παρέχει όλες τις επιλογές που επιθυμεί ο χρήστης και ασφαλώς κάνει extract το .odt αρχείο
(αντίστοιχο του .doc ή .docx) σε pdf. Έχουμε πλέον ανοιχτά το PythonChess που τρέχει Stockfish
chess engine, το DreamChess που χρησιμοποιεί 3-D στοιχεία στο interface του, το Libre Office
για επεξεργασία κειμένου, το ταπεινό τερματικό και ασφαλώς τις υπόλοιπες διεργασίες για να
λειτουργεί το σύστημα. Όπως μπορείτε να δείτε και στο output του τερματικού, η μνήμη που
καταναλώνεται είναι στα 768mb... Πραγματικά πολύ καλά!

Ε.Λ./Λ.Α.Κ. ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ

Παγκοσμίως, διεξάγεται κάθε χρόνο από το 2010 το TCEC (Top Chess Engine
Championship), το οποίο είναι ένα διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά και στο οποίο συμμετέχουν
κορυφαίοι υπολογιστές! Το επίπεδο είναι τόσο υψηλό που όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η
Wikipedia “...gives rise to very high-class chess” (παράγει σκάκι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου).
Άλλωστε, οι 70 πρώτες μηχανές έχουν ΕΛΟ πάνω από 2900 με το Stockfish στην 1η θέση να
φτάνει τις 3465 μονάδες (Απρίλιος 2019). Και γι'αυτόν ακριβώς τον λόγο, το TCEC, θεωρείται ώς
ένα άτυπο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιού Μηχανών! Στο link παρακάτω, μπορεί κάποιος να δει
το ranking των 442 πρώτων σκακιστικών μηχανών:
http://ccrl.chessdom.com/ccrl/404/
Και εδώ, η λίστα εμπλουτίζεται με όλες τις εκδόσεις των σκακιστικών μηχανών.
http://ccrl.chessdom.com/ccrl/404/rating_list_all.html
Στην κατηγορία 40/4, (δηλαδή στην κατ'εξοχήν “υπολογιστική” κατηγορία) όπου έχουμε 40
κινήσεις σε 4 λεπτά σε υπολογιστή Athlon 64 X2 4600+ στα 2.4 GHz παρατηρούμε ότι:
Στις 10 πρώτες μηχανές, οι 3 μόνο είναι εμπορικές και οι 5 Ε.Λ./Λ.Α.Κ..
Στις 100 πρώτες μηχανές, οι 14 μόνο είναι εμπορικές και οι 46 Ε.Λ./Λ.Α.Κ..
Στις 635 πρώτες ο αριθμός των εμπορικών ανέρχεται μόνο σε 20 με τις εφαρμογές
Ε.Λ./Λ.Α.Κ. να φτάνουν τις 254!
Στην κατηγορία που μας ενδιαφέρει – αυτή του Ε.Λ./Λ.Α.Κ. – ανήκει και το Stockfish
έκδοση του οποίου και εγκαταστήσαμε στο νέο μας σύστημα και το logo του οποίου βλέπετε στην
εικόνα παραπάνω. Ασφαλώς το hardware που έχουμε, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το υψηλότατο
επίπεδο εξελιγμένων μηχανημάτων, αλλά μπορεί να τρέξει άνετα και αξιοπρεπέστατα την μηχανή
(Stockfish) που του δίνουμε. Άλλωστε, ο πυρήνας του Linux τον οποίον δώρησε στην
ανθρωπότητα ο Linus Torvalds, φημίζεται για την “προσαρμοστικότητά” του σε ...δύσκολες
συνθήκες hardware και ram... Διανομές όπως οι Puppy Linux, Slitaz, Porteus, Damn Small Linux,
Tiny Core Linux έχουν ελάχιστες απαιτήσεις για να τρέξουν. Ενδεικτικά, το Tiny Core Linux
μπορεί να τρέξει και σε μηχανήματα έως 46 mb μνήμης, ενώ το Damn Small Linux απαιτεί το
“αστρονομικά μικρό” - σχεδόν κβαντικών διαστάσεων - ποσό των 16 mb RAM!! Εμείς λοιπόν
βάλαμε Stockfish μέσω του Package Manager (διαχειριστή πακέτων) του Linux Mint, πολύ απλά
και γρήγορα – από το ελεγμένο αποθετήριο που μας παρέχει η διανομή. Απλά – καθαρά – γρήγορα
– χωρίς τον φόβο ιών και πάνω απ'όλα δωρεάν.
Αναφορικά με τα rankings, αξίζει ασφαλώς να σημειωθεί η αδιαμφισβήτητη πρωτιά του
Stockfish τα τελευταία χρόνια, όπως και η ανερχόμενη και ιδιαίτερα δυνατή Leela (είναι η Leela
Chess Zero ή Lc0 ή Lcz στην 4η θέση του ranking) η οποία κατά την γνώμη μας - και αν μας
επιτρέπεται μια μικρή πρόβλεψη - θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου, όσο και αν προς το παρόν κάτι
τέτοιο φαίνεται μακρινό και δύσκολο, να ρίξει από την κορυφή το πανίσχυρο έως σήμερα
Stockfish. Άς σημειωθεί ότι ο βασικός προγραμματιστής της Leela είναι ο Gary Linscott ο οποίος
τυγχάνει ένας από τους 4 βασικούς προγραμματιστές του Stockfish. Houdini και Komodo στην 2η
και 3η θέση αντίστοιχα, αποτελούν δύο πολύ δυνατές μηχανές, οι οποίες όμως είναι ιδιοταγείς,
κοστίζουν για την αγορά τους, και καταβροχθίζουν τους πόρους του συστήματος ακόρεστα!!! Ο δε
κώδικάς τους είναι κλειστός, πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η καλύτερη
πρακτική για την επίτευξη προόδου στον τομέα της Υπολογιστικής Σκακιστικής Ανάλυσης και
γενικότερα της εξέλιξης στον τομέα. Όπως άλλωστε δήλωσε και σε συνέντευξή του ο ίδιος Norman
Schmidt (https://www.chessprogramming.org/Norman_Schmidt), προγραμματιστής της Fire (της
Νο5 σκακιστικής μηχανής στον κόσμο) “...open-source projects like Crafty, Fruit, Ippolit,
Stockfish, (amongst others) have contributed enormously to the shared knowledge…like blueprints” (http://www.chessdom.com/fire-the-chess-engine-releases-a-new-version/). Όπως όμως και
να'χει το θέμα, το μέλλον ανήκει στο Ελεύθερο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα.

Κλείνουμε την ανάρτηση της δωρεάς και ταυτόχρονα παρουσίαση/γνωριμία με τον
συναρπαστικό αυτόν κόσμο του Ε.Λ./Λ.Α.Κ. σε “σκακιστικό πλαίσιο”, με ένα μεγάλο ευχαριστώ
στην Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Greek
Lug), για την βοήθεια που μας προσέφερε. Πλέον μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι, όχι μόνο γιατί
χρησιμοποιούμε το Υψηλής Ποιότητας Λογισμικό της Ελευθερίας, αλλά και γιατί γνωρίζουμε ότι
ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που όταν υπάρχει ανάγκη, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα, βοηθούν και
προσφέρουν.

- Το Δ.Σ. της Σκακιστικής Ακαδημίας Συκεών-Νεάπολης -

