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Εισαγωγή
�Το 1980 µε τη υιοθέτηση από την Unesco

της σχετικής διακήρυξης αναγνωρίστηκε
επισήµως η Κινούµενη Εικόνα ως µέρος
της Παγκόσµιας Πολιτιστικής κληρονοµιάς

�Το 2005, η 27η Οκτωβρίου ορίζεται ως
παγκόσµια ηµέρα της Οπτικοακουστικής
κληρονοµιάς

�Και το 2009 αποκτά λογότυπο



Ορισµός
�Οπτικοακουστικό περιεχόµενο

�Κινούµενη Εικόνα µε ή χωρίς ήχο

�Ήχος

�Audiovisual archiving, is a field which embraces 
all aspects of the guardianship and retrieval of 
audiovisual documents, the administration of the 
places in which they are contained, and of the 
organizations responsible for carrying out these 
functions.*

* UNESCO: Philosophy of Audiovisual Archiving, Ray Edmondson



Ιδιαιτερότητα

�Το οπτικοακουστικό περιεχόµενο εξαρτάται
από το µέσο αποθήκευσης

�Χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισµό δεν είναι
εφικτή η ανάγνωση του

�Είναι ευαίσθητο στις συνθήκες αποθήκευσης

�Η διάρκεια ζωής των µαγνητικών µέσων είναι
µικρή σε σχέση µε το φιλµ

�Ο εξοπλισµός αναπαραγωγής ΟΑ υλικού πριν
το 1990 είναι παρωχηµένος (εκτός φιλµ) 



�Η διάσωση της Ο/Α κληρονοµιάς απαιτεί
επαγρύπνηση και αποκτά επείγοντα χαρακτήρα

�Η µετάβαση στην ψηφιοποιηµένη µορφή πρέπει
να υπακούει αυστηρά τα πρότυπα και τις
βέλτιστες πρακτικές

�Η ψηφιοποίηση είναι ένα στάδιο µετάβασης, 
όµως χρειάζεται και συνεχής µεταγραφή του
ψηφιακού περιεχοµένου σε νέα µορφή

� Στην ΕΕ ~40% του ΟΑ υλικού έχει ψηφιοποιηθεί

Ιδιαιτερότητα



Στην Ελλάδα;
�Λιγότερα από το 5% του Ο/Α

περιεχοµένου έχει ψηφιοποιηθεί

�Τα 4 µεγάλα έργα µε υλικό κινούµενης
εικόνας

� ΤΤΕ (Ταινιοθήκη της Ελλάδας)

� ΕΚΚ (Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου)

� ΕΡΤ

� ΓΓΕ-ΕΟΑ



Το Έργο του ΕΟΑ

Το έργο ολοκληρώθηκε µε:

�την ψηφιοποίηση 609 ωρών φιλµ

�προµήθεια εξοπλισµού

�τεκµηρίωση

�ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης και
διάχυσης Οπτικοακουστικού υλικού



Ψηφιοποίηση

� 4300 ταινίες - αρνητικά, tone, θετικά
� Προτεραιότητα στα αρνητικά, εναλλακτικά θετικά
� ∆ιαδικασία

�Έλεγχος και διόρθωση των φιλµ
�Καθαρισµός φιλµ σε πλυντήριο
�Ψηφιοποίηση µε χρωµατική διόρθωση
�Μεταγραφή σε

�Digital Beta (MPEGII,4:2:2-90 mbits/s) – SD (720x560)
�DVDs – µε MPEGII files ~ 6 mbits/s
�DVDs – µε MPEG I files 
�DVD µε 1500 καρέ



Εξοπλισµός

� Disk Array Storage system
� Για την αποθήκευση του περιεχοµένου µεσαίας και χαµηλής

ανάλυσης, την σύνδεση του µε τα µεταδεδοµένα, και την
διάχυση του στο διαδίκτυο

� LTO tape library
� LTO 3 drive, 24 slots

� Για την ανάγνωση του περιεχόµενου 2Κ και 4Κ όπως και για το
back up της Β∆

� F/C switch 4G connection
� Για σύνδεση του Server µε το Storage και το LTO library



Ψηφιοποιηµένες Συλλογές

� Συλλογή προπολεµικού υλικού

� Συλλογή Επικαίρων

� Συλλογή αµοντάριστου 1982 – 1996

� Συλλογή αµοντάριστων και υπολοίπων µοντάζ

� Συλλογή ντοκιµαντέρ

� Η ∆ίκη της Χούντας



Μεθοδολογία Τεκµηρίωσης
� Υπαγωγή στα κλασικά ιστοριογραφικά ερωτήµατα: 

«Τι; Ποιος; Πού; Πότε;»

� Γενικές Αρχές Τεκµηριωτή:

� Περιγράφει µόνον ό,τι βλέπει στην εικόνα, 
� Περιγράφει όλα όσα βλέπει στην εικόνα, 
� Περιγράφει ό,τι βλέπει µε τη βοήθεια αυτού που ακούει, δεν

καταγράφει αυτό που ακούει

� Στόχοι:

� Αυτάρκης κατανόηση περιεχοµένων εικόνας από χρήστη

� Εµπεριστατωµένη σήµανση περιεχοµένων εικόνας για τον
χρήστη



Λογισµικό
�Web based εφαρµογή

�∆ίγλωσση: Ελληνικά-Αγγλικά

�∆υνατότητα αρχειοθέτησης και διαχείρισης
φυσικών µέσων και ψηφιακών τεκµηρίων

�Τα πεδία της τεκµηρίωσης ανέρχονται σε 250 
από τα οποία τα αρχικά πεδία καλύπτουν τα
βασικά του Dublin Core (Τίτλος, Περιγραφή, 
Ηµεροµηνία, Προέλευση,....) 

�Τα πεδία διαχωρίστηκαν σε ∆οµικά, ∆ιαχειριστικά
και Περιγραφικά



Αναζήτηση

�∆υνατότητα αναζήτησης στο λογισµικό µε βάση:
�Ταυτότητα ταινιών,

�Γεγονότα, 

�Χρονολογήσεις, 

�Τόπους, 

�Πρόσωπα ή φορείς, 

�Συντελεστές ταινιών,

�Θεµατικές αναζητήσεις µε λέξεις κλειδιά

www.avarchive.gr









Μετά την ψηφιοποίηση
� Ολοκληρωµένη διαχείριση του υλικού σε φιλµ
� Το πρωτογενές υλικό που ψηφιοποιήθηκε φυλάσσεται

σε ελεγχόµενους χώρους και δεν θα υποστεί περαιτέρω
φθορά χρήσης

� ∆ηµιουργήθηκε µια βάση δεδοµένων για την καταγραφή, 
παρακολούθηση και τεκµηρίωση οπτικοακουστικού
υλικού

� Άµεση και ελεύθερη πρόσβαση στον πολίτη στα ιστορικά
γεγονότα όπως καταγράφηκαν τότε. 

� Καθηµερινή χρήση της Β∆ µε άµεση αναζήτηση και
πρόσβαση στον περιεχόµενο



Στατιστικά
Month Pages Hits Bandwidth
Jan 2010 288905 587853 6.45 GB
Feb 2010 262741 505892 4.58 GB
Mar 2010 556320 866722 6.11 GB
Apr 2010 428771 699651 5.69 GB
May 2010 498519 777373 6.12 GB
Jun 2010 438818 690138 6.17 GB
Jul 2010 372849 586083 3.97 GB
Aug 2010 796837 1014100 5.88 GB
Sep 2010 221125 442269 4.34 GB
Oct 2010 0 0 0
Nov 2010 0 0 0



Η αξιοποίηση

�Έδωσε τη δυνατότητα διάχυσης του
υλικού και προς το εξωτερικό, µε τη
συµµετοχή του ΕΟΑ στα ευρωπαϊκά
προγράµµατα και µέσα από αυτά την
παροχή Ο/Α περιεχοµένου στην

Europeana

www.videoactive.eu 2006-2009

www.euscreen.eu 2009-2012

www.europeana.eu





Προοπτικές

�Πολλά από τα έργα ψηφιοποίησης
υλοποιούνται και αδρανούν µετά τη λήξη
τους λόγω έλλειψης µελέτης
βιωσιµότητας.

�Ανάγκη για έργα υποδοµής που να
εξασφαλίζουν τη συνέχιση και τη
βιωσιµότητα των έργων ψηφιοποίησης. 



Το όραµα του ΕΟΑ

�Το ΕΟΑ παρακολουθεί την εξέλιξη της
τεχνολογίας και τις βέλτιστες πρακτικές που
ακολουθούνται για τη διαµόρφωση πάγιων
διαδικασιών διάσωσης, διατήρησης, 
αποκατάστασης, ψηφιοποίησης και διάχυσης
οπτικοακουστικού υλικού

�Υποβλήθηκε η πρόταση µας προς το ΕΣΠΑ για τη
δηµιουργία του «Εθνικού Πρότυπου Κέντρου
Ψηφιοποίησης»



Εθνικού Κέντρου Ψηφιοποίησης
�∆ηµιουργία βασικών υποδοµών

�Υποδοµών για προετοιµασία και
αναπαραγωγή περιεχοµένου

�Κεντρικού συστήµατος απογραφής, 
καταγραφής και εµπλουτισµού
µεταδεδωµένων

�Αποθηκευτικούς χώρους ψηφιακού
περιεχοµένου και αντιγράφων ασφαλείας

�Καταγραφή και αρχειοθέτηση ιστοτόπων
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!!

Φουάντ Αµπντούλ Μάλακ

Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο

∆ιευθυντής Λειτουργιών και τεχνολογίας

fmalak@avarchive.gr


