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“Η πολιτιςτικι και επιςτθμονικι γνϊςθ τθσ Ευρϊπθσ 
αποτελεί ζνα μοναδικό δθμόςιο αγακό και 
διαμορφϊνει τθ ςυλλογικι και εξελιςςόμενθ μνιμθ 
των διαφορετικϊν κοινωνιϊν μασ.

[και παρζχει μια ςτακερι βάςθ ανάπτυξθσ τθσ 
βιομθχανίασ περιεχομζνου ςτθν κοινωνία τθσ 
γνϊςθσ]”

Αξιοποίθςθ



Ψθφιοποίθςθ

Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ είναι αναγκαία και μεγάλθσ ςθμαςίασ

Μζςο για:

• τθ διατιρθςθ-διάςωςθ τθσ πλθροφορίασ για τθν Ιςτορία, 

τθ Γλώςςα, τθν Τζχνθ, τθ Θρθςκεία, τον Πολιτιςμό, τθν 

Επιςτιμθ...

 διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ 

των διαφορετικϊν κοινωνιϊν

• τθν ανάδειξθ του Πολιτιςμοφ (Διαδίκτυο, CD, DVD, 

εφαρμογζσ)

• τθν οικονομικι ανάπτυξθ



Ψθφιοποίθςθ

Ψθφιοποίθςθ: Ψθφιακό υποκατάςτατο

+ ςυνοδευτικι πλθροφορία

(για τθν ζρευνα και τθν ανάκτθςθ)

 Ζνα πολφτιμο βιβλίο, ... καταςτρζφεται

 Ιςτορικά αρχεία, πίνακεσ ηωγραφικισ, εικόνεσ, … αλλοιϊνονται

 Μια εικόνα (π.χ. του Οςίου Λουκά) εκλάπθ

 Φιλμ οξειδϊνονται

 Μφκοι, παραδοςιακοί χοροί, μαρτυρίεσ, ... εξαφανίηονται με τθν πάροδο 
του χρόνου

 Μνθμεία … καταςτρζφονται από το περιβάλλον ι τισ ανκρϊπινεσ 
παρεμβάςεισ

 Η πλθροφορία ςτο Διαδίκτυο  προβολι ςτοιχείων και 
οργανιςμϊν , ενίςχυςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ



Ενδεικτικζσ Εφαρμογζσ

 Επιςτιμθ
 Ιατρικζσ
 Πολιτιςμόσ
 Ψυχαγωγία
 Σουριςμόσ
 Εκπαίδευςθ
 Οικονομικι Ανάπτυξθ

και:
 Μζςω του Διαδικτφου: μελζτθ, ζρευνα, διαλζξεισ,

ςθμειϊςεισ, …
 CD, DVD, αφίςεσ, …



Εφαρμογζσ για τον Πολιτιςμό ςε αρικμοφσ…

 Μόνο ςτθν Ευρϊπθ, δεκάδεσ εκατομμφρια ευρϊ ζχουν 
επενδυκεί ςε ζργα για τον πολιτιςμό και τθν ψθφιοποίθςθ 
o Προβλζπεται και θ καταςκευι Ιςτοςελίδων για προβολι

 Εκατοντάδεσ οργανιςμοί από τθν Ελλάδα ςυμμετζχουν ςε 
αυτά
o Μουςεία

o Αρχεία (Λογοτεχνϊν, Πολιτικϊν, Καλλιτεχνϊν, Ιςτορικά, …)

o Βιβλιοκικεσ (Δθμοτικζσ, Λαϊκζσ, Εκκλθςιαςτικζσ, Εκνικζσ, …)

o Ιδρφματα 

o … και άλλοι πολιτιςτικοί φορείσ

 Δεκάδεσ εκατομμφρια ψθφιοποιθμζνα αντικείμενα είναι 
ιδθ προςβάςιμα μζςα από on-line ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ
o Εκατομμφρια επιςκζπτεσ ανά τον κόςμο!



Παραδείγματα Ζργων για τον Πολιτιςμό 
ςτθν Ευρϊπθ
 eCHASE (ςυνζχεια του 

SCULPTEUR )
 AMA
 Multimedia N9C Eculture 
 MultiMatch
 STAR

 Smartmuseum
 CultureSampo (ςυνζχεια του 

MuseumFinland)
 STITCH
 … κ.α.

Επίςθσ:

 Europeana (προχπολογιςμόσ ~ 10 εκατομμυρίων € για το 
διάςτθμα 2009-2011)
o Πολυγλωςςικι on-line ςυλλογι εκατομμυρίων ψθφιοποιθμζνων 

αντικειμζνων προερχόμενων από μουςεία, βιβλιοκικεσ και αρχεία 

τθσ Ευρϊπθσ

 ATHENA  (προχπολογιςμόσ ~ 5,2 εκατομμφριων € για 3 χρόνια)
o Παρζχει εργαλεία και πρότυπα για τθν Europeana



Ορκζσ Πρακτικζσ Ψθφιοποίθςθσ

 Κατά τθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ ακολουκικθκε ο κφκλοσ ψθφιοποίθςθσ:
o Σχεδιαςμόσ ζργου ψθφιοποίθςθσ.
o Επιλογι περιεχόμενου.
o Προετοιμαςία περιεχόμενου.

o Μεταχείριςθ των πρωτοτφπων.
o Ψθφιοποίθςθ
o Διατιρθςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου.

o Μεταδεδομζνα (βάςει των διεκνϊν προτφπων μεταδεδομζνων).
o Πνευματικά δικαιώματα (προςταςία και τεκμθρίωςθ, ακολουκεί 

ανάλυςθ).
 Η ψθφιοποίθςθ πραγματοποιικθκε βάςει των διεκνϊν τεχνολογιϊν 

προτφπων και παριγαγε πρότυπεσ μορφζσ αρχείου οι οποίεσ μποροφν να 
αξιοποιθκοφν και από τα ςφγχρονα ςυςτιματα και βάςεισ δεδομζνων.

 Σο ψθφιακό περιεχόμενο αποκθκεφεται βάςει των διεκνϊν ςτρατθγικϊν 
μακροπρόκεςμθσ διατιρθςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου



"Σα Άνκθ τθσ Πζτρασ” & Προςταςία 
Πνευματικϊν Δικαιωμάτων

 Σα Πνευματικά Δικαιϊματα (ΠΔ) των ψθφιακϊν απεικονίςεων ςτθν 

Ηλεκτρονικι Ζκδοςθ “Άνκθ τθσ Πζτρασ” προςτατεφονται με τεχνολογίεσ 

υδατοςιμανςθσ. 

 Ζνασ μοναδικόσ, αόρατοσ αρικμόσ που πιςτοποιεί ότι το ΤΠΠΟ είναι ο 

κάτοχοσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων ζχει ενςωματωκεί ςτισ 

ψθφιακζσ απεικονίςεισ. 

 Ο αόρατοσ αρικμόσ ενςωματώνεται ςτθν εικόνα ωσ ζνα ανκεκτικό 

υδατόςθμα το οποίο αντιςτζκεται ςτισ ςυνικεισ μορφζσ επεξεργαςίασ 

εικόνασ (ςυμπίεςθ, γεωμετρικζσ τροποποιιςεισ, τμθματοποίθςθ κ.α.)

 Η διαδικαςία ενςωμάτωςθσ του υδατοςιματοσ απαιτοφςε τθ 

δθμιουργία ενόσ νζου αλγορίκμου υδατοςιμανςθσ και τθν ανάπτυξθ 

ςχετικισ εφαρμογισ υδατοςιμανςθσ 



Εργαλείο Τδατοςιμανςθσ – Διαδικαςία 
Ενςωμάτωςθσ



Διαδικαςία Σεκμθρίωςθσ των ΠΔ



Ενδεικτικό ενάριο

 Αν μια εικόνα (αριςτερά) που ανικει ςτθν Ηλεκτρονικι Ζκδοςθ ευρεκεί 
ςτο Διαδίκτυο, ςε Ιςτότοπο που δε διακζτει ςχετικι εξουςιοδότθςθ...

 … θ εικόνα ανιχνεφεται και ελζγχεται θ φπαρξθ του υδατοςιματοσ για τθν 
εν λόγω εικόνα αλλά και για όλεσ τισ εικόνεσ του Ιςτοτόπου (δεξιά)

 Αν το υδατόςθμα ανιχνευκεί επιτυχϊσ αποδεικνφεται ότι θ εικόνα ανικει 
ςτο ΤΠΠΟ.



θμαντικόσ Ιςτόσ (Semantic Web) και 
Ψθφιοποίθςθ

 Σεχνολογία για “ζξυπνεσ” περιγραφζσ ςτο Διαδίκτυο 
χρθςιμοποιϊντασ λογικοφσ κανόνεσ και ςχζςεισ

 Ευφυισ αναηιτθςθ που βαςίηεται ςε ςυμπεραςμοφσ,  
π.χ.:
– «Εκκλθςία είναι Ναόσ»

«Ερείπια ςχετίηεταιΜε Καταςτροφι»

– Δελφοί  Πάτρα, Αρχαία Ολυμπία

– Παρκενϊνασ  άλλα μουςεία Ακινασ 

 υςχετίςεισ μεταξφ των πόρων/πθγϊν

 υςχετίςεισ με άλλουσ κόμβουσ



Ψθφιοποίθςθ και Ενίςχυςθ Σουριςμοφ

Προβολι τθσ ελλθνικισ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ ςε όλο τον κόςμο μζςα από:

o Ιςτοςελίδεσ 

o Ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ

o Εικονικά μουςεία

o Εκπαιδευτικι εφαρμογι ςτο Διαδίκτυο

o …

Προςζλκυςθ τουριςτών!



Παπάδειγμα Πολιηιζηικών Διαδπομών 

Αξιοποιώνηαρ Τεσνολογίερ ηος Σημανηικού Ιζηού

 Οντολογίεσ για 
τουριςμό
o Κατθγοριοποίθςθ 

τοποκεςιϊν ςε 

κατθγορίεσ με βάςθ τα 

χαρακτθριςτικά τουσ

 θμαςιακά 
προςαρμοςμζνθ 
αναηιτθςθ:

«Δείξε μος διαδπομέρ ζηα 

Νοηιοδυηικά ηης Πελοποννήζου 

πος να ζςνδςάζοςν θάλαζζα, 

ζποπ και απσαιολογικούρ σώποςρ»



Παραλία Φοινικούντα



Παπαλία Φοινικούνηα

Επίςθσ μπορείτε να 
επιςκεφκείτε:

 Θζατρο Αρχαίασ 
Μεςςινθσ

Κάςτρο - Παραλία 
Κυπαριςςίασ



Θέατρο Αρχ. Μεσσήνης



Επίςθσ μπορείτε να 
επιςκεφκείτε:

 Είρα (Ναόσ 
Απόλλωνα)

 Παραλία 
Βοϊδοκοιλιάσ

Θέαηπο Απσαίαρ Μεζζήνηρ



Είρα (Ναός Απόλλωνα)



Επίςθσ μπορείτε :

 Να επιςκεφκείτε τθν 
Αρχαία Ολυμπία

 … ι να κάνετε 
ανάβαςθ ςτον Σαΰγετο

Είπα (Ναόρ Απόλλυνα)



Παραδείγματα Τλοποιθμζνων Ζργων

 146 Οργανιςμοί από πρόςκλθςθ 65 (Μουςεία, 
Βιβλιοκικεσ, Ιδρφματα, Ιςτορικά Αρχεία, 
Κινθματογράφοσ, Πινακοκικεσ, Μουςικι, Θζατρα, κ.α. )

 Ο πρϊτοσ μεγάλοσ κόμβοσ διαδικτφου ςτθν Ελλάδα 
«Οδυςςζασ» του Τπουργείου Πολιτιςμοφ (1994)

 CD-ROM μουςείου Ακρόπολθσ
 Κδρυμα Όρουσ ινά
 Ελλθνικόσ κινθματογράφοσ
 …

 Ορκζσ πρακτικζσ
 Πνευματικά δικαιϊματα



CD-ROM για τθν Ακρόπολθ των Ακθνϊν



Σαινιοκικθ τθσ Ελλάδοσ

 Ψθφιοποίθςθ περιεχομζνου

o Φωτογράφθςθ αντικειμζνων

o άρωςθ εγγράφων και φωτογραφιϊν

 Σεκμθρίωςθ ψθφιακοφ αρχείου

 Προςταςία περιεχομζνου 

(Υδατοςιμανςθ και DRM)

 Αποτζλεςμα:

o Ευζλικτο και ανοιχτό απόκεμα ψθφιακοφ υλικοφ



Σαινιοκικθ τθσ Ελλάδοσ

Τριςδιάςτατο Μουςείο 
Κινθματογράφου

Λεπτομερισ τριςδιάςτατθ
ανακαταςκευι των εκκεμάτων 
του μουςείου και παρουςίαςθ 
του μθχανιςμοφ τουσ.

Ενςωμάτωςθ των 
τριςδιάςτατων αντικειμζνων 
ςτον αντίςτοιχο Ιςτότοπο και 
ςτον πολυμεςικό τίτλο τθσ 
Σαινιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ



Αλζξθσ Ηορμπάσ
κθνοκζτθσ: Μ. Κακογιάννθσ
Ζτοσ: 1964

Φωτογραφίεσ

Θ Θεία από το Σικάγο
κθνοκζτθσ: Α. ακελλάριοσ
Ζτοσ: 1957

Κάλπικθ Λίρα
κθνοκζτθσ: Γ. Σηαβζλλασ
Ζτοσ: 1955

Σαινιοκικθ τθσ Ελλάδοσ
Τλικό



GIS και Διαδρομζσ

 Χριςθ διανυςματικϊν
γεωγραφικϊν δεδομζνων

 Η πλθροφορία για τα μνθμεία 
εξάγεται από μια βάςθ δεδομζνων 
που είναι ολοκλθρωμζνθ με το 
ςφςτθμα διαχείριςθσ 
περιεχομζνου.

 Εφχρθςτο περιβάλλον. Απλό 
«κλικ» για ανάκτθςθ πλθροφορίασ 
και για πλοιγθςθ μζςω του χάρτθ.

 Οι προτεινόμενεσ από τουσ 
αρχαιολόγουσ διαδρομζσ είναι πιο 
αξιόπιςτεσ και ενδιαφζρουςεσ.



Πολιτιςτικζσ – Σουριςτικζσ Διαδρομζσ



Θζατρο Οινιαδϊν



Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρϊν



CD-ROM Ακρόπολθσ
Εκπαιδευτικι Εφαρμογι



CD-ROM Ακρόπολθσ 
Χρονολόγιο



Προτάςεισ για το Μζλλον

Ψθφιοποίθςθ:
 Εικόνων
 Βιβλιοκθκϊν, Ιςτορικϊν Αρχείων

o π.χ. Βυηαντινό

 Εικονικζσ περιθγιςεισ ςε μουςεία
o … και ςτο νζο μουςείο τθσ Πάτρασ!

 Ανακαταςκευι ιςτορικϊν ναϊν και μονϊν
o … όπωσ ο Ναόσ τθσ Αγίασ Σοφίασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ

Ζκδοςθ CD-ROM
 Κατά μζςο όρο 1,3 εκατομμφρια επιςκζπτεσ το χρόνο 

ςτο μουςείο τθσ Ακρόπολθσ (1 ςτουσ 15, 15€ CD-ROM)

 ΗΠΑ, Αυςτραλία



Ενίςχυςθ Σουριςμοφ

Σφμφωνα με μελζτθ:
 87% των κατοίκων του Ηνωμζνου Βαςιλείου μπαίνουν ςε 

ελλθνικζσ ιςτοςελίδεσ αναηθτϊντασ πλθροφορίεσ για 
ελλθνικι Αρχαιολογία και Μυκολογία

 Μουςείο Ηρακλι

 Μονοπάτι Παυςανία

Διαδρομζσ και διαμονι ςτθν Πελοπόννθςο

 Εικονικό μουςείου Μ. Αλεξάνδρου

Περιιγθςθ ςτθν Μακεδονία

 Μαρακϊνασ



Ιςτοςελίδεσ Παρουςίαςθσ Ιςτορικϊν 
Γεγονότων

 Για το ολοκαφτωμα των 
Καλαβρφτων

 Για το Δίςτομο
 Θα υπάρξει παγκόςμια 

αναγνώριςθ και ςυνεργαςία!

 Τλικό
o Ιςτορικά ςτοιχεία

o Φωτογραφίεσ

o …

 Αναηιτθςθ και πλοιγθςθ αξιοποιϊντασ και τισ 
τεχνολογίεσ του Σθμαντικοφ Ιςτοφ!



Πλοιγθςθ ςτθν Ιςτοςελίδα του 
Ολοκαυτϊματοσ των Καλαβρφτων



…. και ζνα παράδειγμα πλοιγθςθσ ςτθ 
Ιςτοςελίδα του Ολοκαυτϊματοσ των 
Καλαβρφτων αξιοποιϊντασ 
τεχνολογίεσ του Σθμαντικοφ Ιςτοφ



Παράδειγμα: υςχζτιςθ μζςω κοινϊν 
τιμϊν μεταδεδομζνων



Σριςδιάςτατθ Εικονικι Περιιγθςθ

… και το Παράδειγμα τθσ Ακρόπολθσ των Ακθνϊν 

 Web – Realtime 3D

 Λεπτομερισ ανακαταςκευι των μνθμείων βαςιςμζνθ 
ςε αρχαιολογικζσ μελζτεσ

 Αντικείμενα με μικρό αρικμό πολυγϊνων (Low-poly 
Objects) για γριγορο κατζβαςμα



Θόλοι

 Ο κόλοσ είναι ζνασ χϊροσ ςτον οποίο 
πραγματοποιείται προβολι και αλλθλεπίδραςθ του 
κοινοφ (ςχολεία, τουρίςτεσ κλπ) με εφαρμογζσ 
εικονικισ περιιγθςθσ και ολογράμματοσ για τον 
πολιτιςμό - τουριςμό. 

 Οι μελζτεσ: ςτισ Η.Π.Α αντιςτοιχεί ζνασ κόλοσ για κάκε 
100.000 κατοίκουσ, αποδεικνφοντασ ότι τζτοιου τφπου 
εγκαταςτάςεισ και εφαρμογζσ δεν είναι απλϊσ 
βιϊςιμεσ αλλά αποφζρουν άμεςα και ζμμεςα κζρδθ 
ςτθν ευρφτερθ περιοχι.



Παρκενϊνασ VR - Ανακαταςκευι

o Ανακαταςκευι υψθλισ 
ανάλυςθσ

o Βαςίηεται ςε επιςτθμονικζσ 
περιγραφζσ και μετριςεισ

o Αποτυπϊνει όλεσ τισ 
καμπφλεσ και τα 
χαρακτθριςτικά του 
Παρκενϊνα.

o Διαβακμιηόμενθ Ποιότθτα: 
Σο ίδιο μοντζλο 
χρθςιμοποιείται τόςο για 
τα γραφικά ςε πραγματικό 
χρόνο, όςο και για τα Pre-
Rendered 
(Φωτοαποδιδόμενα) 
γραφικά.

 CD-ROM για Ακρόπολθ: Πρώτο Παγκόςμιο Βραβείο Διαγ. Moebius





Παρκενϊνασ VR 
Περιιγθςθ ςε Πραγματικό Χρόνο

 Ανάπτυξθ Πρωτοποριακισ Μθχανισ Γραφικϊν:
o Περιιγθςθ ςε Πραγματικό Χρόνο  ςε μια ιδιαίτερα πολφπλοκθ ςκθνι  

(500.000 πολφγωνα)
o Καλι απόδοςθ ςε χαμθλοφ κόςτουσ προςωπικοφσ υπολογιςτζσ
o Αποτυπϊνει τισ τελειότερεσ αρχιτεκτονικζσ λεπτομζρειεσ του Αρχαίου 

Ναοφ
o Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε εκπαιδευτικοφσ ι πλθροφοριακοφ 

περιεχομζνου ςτακμοφσ.



Παρκενϊνασ – Εςωτερικό



Παρκενϊνασ – Εξωτερικό


