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«Κακϊσ ο πολιτιςμόσ μασ γίνεται πιο τεχνολογικόσ,   

θ τεχνολογία κα γίνεται πιο πολιτιςτικι»  

        Marshall McLuhan (1911-1980)  

Ειςαγωγή 

Θ εξζταςθ τθσ βιβλιογραφίασ1 όςον αφορά ςτον προςδιοριςμό τθσ «διατιρθςθσ», 

οδθγεί ςε πολλαπλζσ διαπιςτϊςεισ και οριςμοφσ. Οι όροι «διατιρθςθ» 

(preservation) και «ςυντιρθςθ» (conservation) ςυναντϊνται ςε ποικίλεσ 

επιςτθμονικζσ περιοχζσ και χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικά. Μόλισ ςτα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του 1980 αναφζρεται από τθν International Federation of Library 

Associations - IFLA2 πωσ ςτθ διατιρθςθ «υπάγονται όλα τα διοικθτικά και 

οικονομικά κζματα, θ εφαρμογι των οποίων ζχει ωσ ςυνζπεια τθ διατιρθςθ των 

ςυλλογϊν των βιβλιοκθκϊν και των αρχείων και των πλθροφοριϊν που περιζχονται 

ςτο υλικό αυτό», ενϊ θ ςυντιρθςθ «δθλϊνει τθν ειδικι μεταχείριςθ και τισ τεχνικζσ 

που εφαρμόηονται για τθν προςταςία των ςυλλογϊν από τθ φκορά, 

περιλαμβάνοντασ μεκόδουσ και τεχνικζσ που ςχεδιάηονται από τεχνικό 

προςωπικό»3 . Με βάςθ τουσ παραπάνω οριςμοφσ γίνεται ςαφζσ πωσ θ διατιρθςθ 

είναι ζνασ ευρφτεροσ όροσ, ο οποίοσ εμπεριζχει και τθ ςυντιρθςθ. 

Το περιεχόμενο τθσ ψθφιακισ διατιρθςθσ (digital preservation) καλφπτει όλεσ τισ 

ενζργειεσ, οι οποίεσ αφενόσ εξαςφαλίηουν τθν προςταςία των ψθφιακϊν τεκμθρίων 

και αφετζρου κάνουν δυνατι τθν πρόςβαςι τουσ ςε βάκοσ χρόνου4. Θ ψθφιακι 

διατιρθςθ αναφζρεται ςτθν πρόςβαςθ των τεκμθρίων εκείνων για τα οποία 

απαιτείται θ χριςθ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, είτε αυτά είναι πρωτογενϊσ 

ψθφιακά, είτε ζχουν μετατραπεί εκ των υςτζρων από αναλογικά ςε ψθφιακά 

                                                           
1
 Τηάλθ Κατερίνα, Ραπαδάκθσ Λωάννθσ, Διατθρϊντασ ψθφιακά τεκμιρια, 15ο Ρανελλινιο Συνζδριο 

Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν,  1-3 Νοεμβρίου 2006 

2
 http://www.ifla.org , IFLA 2006 

3
 Dureau, J.M. και D.G.W. Clements 1986. Principles for the preservation and conservation of library 

materials. The Hague: IFLA. 

4
 Bullock, A. 1999. Preservation of digital information: issues and current status 

http://www.collectionscanada.ca/a/1/p1-259-e.html  
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(preservation digitization) και είναι αποκθκευμζνα ςε ψθφιακι μορφι ι 

δθμοςιευμζνα online. 

Τα ψθφιακά τεκμιρια ζχουν πολλαπλι υπόςταςθ και απαιτοφν μια ευρεία κλίμακα 

δραςτθριοτιτων όςον αφορά ςτθν διαχείριςι τουσ και ςτθ διατιρθςθ των 

χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 Θ φφςθ τουσ είναι ςφνκετθ και ορίηεται από τρία παράλλθλα πλαίςια5: 

 το φυςικό: αποτφπωςθ μιασ ςειράσ ςθμείων ςε ζνα φυςικό μζςο κατάλλθλο 

για δυαδικζσ καταγραφζσ, 

 το λογικό: αναγνωρίηονται και επεξεργάηονται από λογιςμικό, 

  το εννοιολογικό: γίνονται κατανοθτά και αναγνϊςιμα από ζνα πρόςωπο ι 

από μια υπολογιςτικι εφαρμογι. 

Αυτι θ ςφνκετθ φφςθ τουσ, οδθγεί ςτθ διαπίςτωςθ πωσ ο ψθφιακόσ κόςμοσ 

ουςιαςτικά μεταςχθματίηει τθν παραδοςιακι ζννοια τθσ διατιρθςθσ. Το επίκεντρο 

τθσ διατιρθςθσ μεταφζρεται πλζον από τθν προςταςία τθσ φυςικισ ακεραιότθτασ 

του αντικειμζνου, ςτθ διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ του διανοθτικοφ περιεχομζνου.  

τόχοι τησ Ψηφιακήσ Διατήρηςησ 

Το ςφνολο των διαδικαςιϊν που αφοροφν τθ διατιρθςθ των ψθφιακϊν 

πλθροφοριϊν ποικίλουν ανάλογα με τα είδθ των αντικειμζνων (κείμενο, 

αρικμθτικά, εικόνα, ιχοσ, βίντεο, πολυμζςα, προςομοιωτζσ, κ.λ.π.). Ο κφριοσ ςτόχοσ 

είναι «θ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων του πλθροφοριακοφ πόρου, 

τα οποία τον διακρίνουν ωσ μια μοναδικι ολότθτα και ταυτόχρονα διατθροφν τθν 

ακεραιότθτα τθσ πλθροφορίασ»6. Τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα κακορίηουν τθν 

                                                           
5
 Thibodeau, K. 2002. Overview of technological approaches to digital preservation and challenges in 

coming years. The state of digital preservation: An international perspective, edited by Council on 

Library and Information Resources and the Library of Congress, 

www.clir.org/PUBS/reports/pub107/thibodeau.html 

6
 Waters, D. και J. Garrett 1996. Preserving digital information: report of the task force on archiving 

digital information. Washington, D.C.: Commission on Preservation and Access and Research Libraries 

Group. www.nla.gov.au/policy/clrcld.html 
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ακεραιότθτα των πλθροφοριϊν ςτο ψθφιακό περιβάλλον, εξαςφαλίηουν τθν 

ποιότθτα των αντιγράφων και χριηουν ιδιαίτερθσ προςοχισ για αρχειακοφσ λόγουσ. 

Τα γνωρίςματα7 αυτά περιλαμβάνουν: 

 το περιεχόμενο: αναφζρεται ςτθ γνϊςθ ι τισ ιδζεσ που περιζχονται ςτο 

αντικείμενο που φζρει τισ πλθροφορίεσ, 

 τθ ςτακερότθτα: αφορά ςτθ διατιρθςθ τθσ αρχικισ μορφισ ενόσ 

αντικειμζνου και του περιεχομζνου του, χωρίσ να αλλάηουν τα όριά του, 

χωρίσ να διαταραχκεί θ ακεραιότθτα του και χωρίσ να αλλοιωκεί θ 

πολιτιςτικι του αξία, τθν αναφορά: αφορά ςτθ δυνατότθτα να εντοπιςτεί 

επακριβϊσ και αξιόπιςτα μεταξφ άλλων πόρων ςε βάκοσ χρόνου,  

 τθν προζλευςθ: θ φπαρξθ ενδείξεων ςχετικά με τθν προζλευςθ του 

αντικειμζνου και τισ τυχόν μετατροπζσ που ζχει υποςτεί από τισ 

μεταναςτεφςεισ κατά τθν πορεία του ςτο χρόνο, και τζλοσ 

 το πλαίςιο του αντικειμζνου: αφορά τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

αλλθλεπιδροφν, ςυνδζονται, επικοινωνοφν, εξαρτϊνται και διανζμονται τα 

αντικείμενα ςτο ευρφτερο οργανωτικό πλαίςιο του κοινωνικοφ και 

πολιτιςτικοφ κακεςτϊτοσ ςτο οποίο παριχκθςαν και αναπαράγονται οι 

πλθροφορίεσ. 

Ο ςκοπόσ τθσ ψθφιακισ διατιρθςθσ είναι θ παραγωγι ποιοτικϊν αντιγράφων 

των τεκμθρίων, τα οποία προκφπτουν μετά από μια οριςμζνθ τεχνικι 

επεξεργαςία. Θ ιδζα τθσ ποιότθτασ ςτθ διατιρθςθ αναφζρεται ςτθ ςφλλθψθ τθσ 

ουςίασ των ψθφιακϊν καταγραφϊν με τζτοιο τρόπο, ϊςτε το αντίγραφο να 

είναι ουςιαςτικά αμετάβλθτο ςε ςχζςθ με το πρωτότυπο ι, εάν αυτό δεν είναι 

                                                           
7
 Waters, D. και J. Garrett 1996. Preserving digital information: report of the task force on archiving 

digital information. Washington, D.C.: Commission on Preservation and Access and Research Libraries 

Group. www.nla.gov.au/policy/clrcld.html 
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δυνατό, θ αλλαγι που κα υποςτεί να είναι εξαιρετικά μικρι. Το προϊόν που 

προκφπτει από τθν ψθφιοποίθςθ8 πρζπει: 

 να διατθρεί τθν ποιότθτα τθσ εικόνασ και τθσ αίςκθςθσ (look and feel) 

του πρωτοτφπου, οι μετριςεισ δθλαδι των φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν 

του τεκμθρίου να είναι ίδιεσ με τθν αρχικι πθγι αναφοράσ, 

 να ζχει τθ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ, δθλαδι οι περιεχόμενεσ 

πλθροφορίεσ να περιγράφονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επιτρζπουν 

ςτουσ χριςτεσ τθν εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ όπωσ και ςτο πρωτότυπο και 

να είναι δυνατι θ ανάκτθςι τουσ από τουσ καταλόγουσ ι/και από τισ 

μθχανζσ αναηιτθςθσ, και 

 να ζχει τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ, να δίνεται δθλαδι θ δυνατότθτα ςτο 

περιεχόμενο να μεταναςτεφςει ςε πιο επίκαιρα μζςα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Dance Heritage Coalition 2004. Digital Video Preservation Reformatting Project, 

http://www.danceheritage.org/preservation/Digital_Video_Preservation_Report.doc  
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ΑϋΜΕΡΟ 

ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ  

Είναι το πρϊτο βιμα ςε κάκε ζργο ψθφιοποίθςθσ. Ο χρόνοσ που επενδφεται ςτον 

όςο το δυνατόν πιο λεπτομερι και πλιρθ ςχεδιαςμό ενόσ ζργου είναι βζβαιο ότι κα 

αποδϊςει καρποφσ κατά τθν εκτζλεςι του (ποιότθτα των ψθφιοποιθμζνων 

αντικειμζνων, ομαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν).   

Τα ςτάδια του ςχεδιαςμοφ περιλαμβάνουν τα εξισ: 

1. Η ςκοπιμότητα του ζργου 

Κάκε ζργο ψθφιοποίθςθσ προχωρά για ςυγκεκριμζνουσ και διαφορετικοφσ κάκε 

φορά λόγουσ. Δφο από τουσ πιο ςθμαντικοφσ είναι:  

 θ πρόςβαςθ μζςω Διαδικτφου ςε πολιτιςτικό περιεχόμενο που δεν 

είναι γνωςτό για το κοινό και κυρίωσ για μακθτζσ, φοιτθτζσ, 

ερευνθτζσ και 

 θ προςταςία ευαίςκθτου περιεχομζνου από κινδφνουσ και τθ φκορά 

που εγκυμονεί θ φυςικι πρόςβαςθ και μεταχείριςθ κάποιων 

αντικειμζνων που παρουςιάηουν αυξθμζνθ ευαιςκθςία ςτθν πάροδο 

του χρόνου, όπωσ χειρόγραφα κλπ.  

2. Ανθρϊπινο δυναμικό 

Για τθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου ψθφιοποίθςθσ είναι απαραίτθτο να διαςφαλιςτεί ότι 

υπάρχει ικανόσ αρικμόσ ατόμων για τθν εκτζλεςι του, με γνϊςθ και εμπειρία  ςε: 

 Συντιρθςθ των πρωτοτφπων: Μςωσ απαιτθκοφν διαδικαςίεσ 

ςυντιρθςθσ, πριν τθν ψθφιοποίθςθ κάποιων πρωτοτφπων. Επίςθσ, 

κρίνεται ςκόπιμθ θ ειδικι προετοιμαςία ευαίςκθτων αντικειμζνων 

πριν ψθφιοποιθκοφν. 

 Ψθφιοποίθςθ: Ρεριλαμβάνει τθ ςάρωςθ, τθν ψθφιακι 

φωτογράφθςθ, τθν εξειδίκευςθ ςε τριςδιάςτατθ ψθφιοποίθςθ και 
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ψθφιακι αποτφπωςθ θχθτικϊν τεκμθρίων και κινοφμενθσ εικόνασ, 

τθν επεξεργαςία των ψθφιακϊν αντιγράφων, τθν πλθκτρολόγθςθ και 

εμπειρία ςτθ χριςθ προγραμμάτων οπτικισ αναγνϊριςθσ 

χαρακτιρων ι ςυνδυαςμό των παραπάνω. 

 Μεταδεδομζνα: Θ τεκμθρίωςθ (καταγραφι μεταδεδομζνων) είναι 

εξίςου ςθμαντικι με τθν ψθφιακι αποτφπωςθ. Εδϊ περιλαμβάνεται 

θ καταγραφι ιδθ υπαρχόντων ςτοιχείων καταλογογράφθςθσ ι θ 

αναηιτθςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν (όταν αυτζσ δεν υπάρχουν). 

 Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογών-Τεχνικι υποςτιριξθ: Εδϊ 

μπορεί να γίνει διάκριςθ ανάμεςα ςε δυο περιοχζσ: ανάπτυξθ ι 

επιλογι και παραμετροποίθςθ ζτοιμων λφςεων για τθ δθμιουργία, 

διαχείριςθ και προβολι του ψθφιακοφ αποκζματοσ και παροχι 

τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτθ χριςθ και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ του 

ζργου. Ρροςωπικό με γνϊςεισ και εμπειρία ςε βάςεισ δεδομζνων ι 

ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου, προγραμματιςμοφ, 

ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν διαδικτφου, γραφιςτικισ κλπ 

είναι απαραίτθτο. 

 Διαχείριςθ ζργων: Θ επιτυχία ενόσ ζργου ψθφιοποίθςθσ κρίνεται ςε 

μεγάλο βακμό από τθ ςυνεπι διαχείριςι του, θ οποία εκτείνεται ςε 

όλα τα ςτάδια του κφκλου ηωισ ενόσ ζργου ψθφιοποίθςθσ. 

3. Ζρευνα 

Ανεξάρτθτα από το αντικείμενο του ζργου που πρόκειται να ξεκινιςει, είναι ςχεδόν 

βζβαιο ότι ζργα με ίδιο ι τουλάχιςτον παρεμφερζσ αντικείμενο ζχουν υλοποιθκεί 

κατά το παρελκόν. Επιπλζον, υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα πλθροφορίεσ για τα ζργα 

αυτά να είναι διακζςιμεσ είτε ςτο Διαδίκτυο είτε μζςα από ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ 

κλπ. Θ ζρευνα παρόμοιων ζργων που ζχουν υλοποιθκεί ςτο παρελκόν ςτο πλαίςιο 

του ςχεδιαςμοφ μπορεί να προςφζρει ςθμαντικά οφζλθ. Για παράδειγμα μζςα από 

τθν ζρευνα είναι δυνατό να προκφψουν αξιόπιςτεσ υποψιφιεσ λφςεισ για υλικό και 

λογιςμικό, να ςχεδιαςτεί με μεγάλθ λεπτομζρεια το χρονοδιάγραμμα και τα 
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επιμζρουσ πακζτα εργαςίασ και να αντιμετωπιςτοφν ζγκαιρα και αποτελεςματικά 

προβλιματα χάρθ ςτθν εμπειρία των οργανιςμϊν που ζχουν υλοποιιςει κατά το 

παρελκόν παρόμοια ζργα. 

4. Επιλογή περιεχομζνου 

Θ επιλογι του περιεχομζνου που πρόκειται να ψθφιοποιθκεί ςυνιςτά μια από τισ 

ςθμαντικότερεσ αποφάςεισ κατά τθ διάρκεια ενόσ ζργου ψθφιοποίθςθσ. Το ιδανικό 

κα ιταν να ψθφιοποιθκεί το ςφνολο των αντικειμζνων μιασ ςυλλογισ. Στθν 

πλειοψθφία των περιπτϊςεων αυτό δεν είναι εφικτό, επομζνωσ είναι αναγκαία θ 

επιλογι των αντικειμζνων που πρόκειται να ψθφιοποιθκοφν ςφμφωνα με 

κακοριςμζνα κριτιρια. Τα κριτιρια αυτά μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τουσ 

ςτόχουσ του ζργου ψθφιοποίθςθσ. Για παράδειγμα ζνα ζργο για τθ δθμιουργία 

ψθφιοποιθμζνων αντικειμζνων για εκπαιδευτικι χριςθ ςτα ςχολεία κα 

ψθφιοποιιςει υλικό το οποίο εναρμονίηεται με το πρόγραμμα διδαςκαλίασ, ενϊ 

από τθν άλλθ πλευρά ζνα μουςείο μπορεί να ψθφιοποιιςει τα πιο γνωςτά του 

εκκζματα, ϊςτε να προςελκφςει ακόμα μεγαλφτερο αρικμό επιςκεπτϊν, ι τα πιο 

ευαίςκθτα (εφκραυςτα κλπ) εκκζματά του, με ςτόχο να ελαχιςτοποιθκεί θ φυςικι 

πρόςβαςθ ςε αυτά. Άλλοι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επιλογι είναι νομικοί 

περιοριςμοί, τεχνικζσ δυςκολίεσ ςτθν ψθφιοποίθςθ, ιδθ υπάρχοντα ψθφιακά 

αντίγραφα κλπ. 

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ9 

Μια κατάλλθλθ υποδομι ςε υλικό και λογιςμικό και ζνα περιβάλλον με κατάλλθλεσ 

ςυνκικεσ πρζπει να είναι ζτοιμα πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ. 

Τα ςτοιχεία που απαρτίηουν ζνα τζτοιο περιβάλλον περιλαμβάνουν εξοπλιςμό για 

τθ διαδικαςία τθσ κακαυτοφ ψθφιοποίθςθσ (για παράδειγμα ςαρωτζσ, ψθφιακζσ 

φωτογραφικζσ μθχανζσ, εξοπλιςμό ψθφιοποίθςθσ ιχου και κινοφμενων εικόνων 

κ.ά.), ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα με το οποίο κα διαςυνδεκοφν οι παραπάνω 

ςυςκευζσ, αποκθκευτικά μζςα, κατάλλθλο λογιςμικό (επεξεργαςίασ εικόνασ, 

οπτικισ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων, διαχείριςθσ των ψθφιοποιθμζνων αντικειμζνων 

                                                           
9
 http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/index.php?action=design&page=17&print=1  



 

11 

και των μεταδεδομζνων τουσ κλπ). Το περιβάλλον ςτο οποίο κα λάβει χϊρα θ 

διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ καλό είναι να είναι κατάλλθλο για τα προσ ψθφιοποίθςθ 

αντικείμενα, για παράδειγμα κα πρζπει να ικανοποιεί ειδικζσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ, 

υγραςίασ και παράλλθλα να αποδίδεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςε κραδαςμοφσ, 

δονιςεισ, κορφβουσ, μετακίνθςθ των αντικειμζνων κ.ά. 

1. Τλικό 

Το απαιτοφμενο υλικό πρζπει να είναι διακζςιμο και εγκατεςτθμζνο πριν τθν 

ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ. Το υλικό αυτό τυπικά περιλαμβάνει 

εξοπλιςμό για τθν ψθφιακι αποτφπωςθ εικόνων (ςε αυτι τθν κατθγορία ανικουν 

ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ και κάμερεσ, ςαρωτζσ για ζγγραφα, βιβλία, 

μικροφίλμ ι τριςδιάςτατα αντικείμενα, εξοπλιςμόσ για τθν ψθφιοποίθςθ ιχου και 

κινοφμενθσ εικόνασ), ο οποίοσ κα διαςυνδζεται με κατάλλθλο υπολογιςτικό 

ςφςτθμα (υπολογιςτισ, λειτουργικό ςφςτθμα, δίκτυο και άλλα). 

Θ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ για διςδιάςτατα αντικείμενα μπορεί να διακρικεί ςε 

δυο μεκόδουσ για τισ οποίεσ απαιτείται διαφορετικόσ εξοπλιςμόσ: ςάρωςθ και 

ψθφιακι φωτογράφθςθ. Ο εξοπλιςμόσ για τθν τριςδιάςτατθ ψθφιοποίθςθ και τθν 

ψθφιοποίθςθ ιχου και κινοφμενθσ εικόνασ είναι κζμα των αντίςτοιχων ειδικϊν 

μελετϊν. 

Σαρωτζσ 

Για ζργα ψθφιοποίθςθσ τα οποία διακζτουν διςδιάςτατα αντικείμενα κα 

απαιτθκοφν ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ παρακάτω τφπουσ ςαρωτϊν: Επίπεδοι 

ςαρωτζσ: Ζχουν τθ δυνατότθτα να ςαρϊνουν αντικείμενα ςε μζγεκοσ τουλάχιςτον 

Α4. Είναι ιδανικοί για πρωτότυπα που μποροφν να πιεςτοφν πάνω ςε μια επίπεδθ 

και ςκλθρι επιφάνεια, χωρίσ ηθμιζσ, όπωσ ζγγραφα, φωτογραφίεσ, άδετο ζντυπο 

υλικό, χειρόγραφα κλπ. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτθτοι ςχεδόν ςε όλα τα ζργα 

ψθφιοποίθςθσ. Συνικωσ, μποροφν να ςαρϊςουν επιφάνειεσ που ανακλοφν το φωσ 

(όπωσ χαρτί illustration), αλλά και επιφάνειεσ που παρουςιάηουν μικρό ι 

μεγαλφτερο βακμό διαφάνειασ. Για πρωτότυπα τα οποία διακζτουν ογκϊδθ 

πλαίςια ίςωσ κρίνεται ςκόπιμθ θ δυνατότθτα για απομάκρυνςθ του καπακιοφ του 
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ςαρωτι. Επίςθσ, καλό είναι προαιρετικά να διακζτουν ειδικό πλαίςιο για αρνθτικά 

και slides (όταν το ζργο διακζτει ζνα περιοριςμζνο αρικμό τζτοιων πρωτοτφπων) 

και αυτόματο τροφοδότθ εγγράφων. Το τελευταίο ςυνιςτάται να χρθςιμοποιείται 

μόνο για ςφγχρονα ζγγραφα τα οποία διακζτουν πολφ καλι ποιότθτα χαρτιοφ και 

δεν υπάρχει ο κίνδυνοσ να υποςτοφν ηθμιζσ από τθν αυτόματθ τροφοδοςία.   

Σαρωτζσ για φιλμ και slides: Χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθ ςάρωςθ 

φωτογραφικϊν αρνθτικϊν και slides αντίςτοιχα. Εξαιτίασ τθσ εξειδίκευςισ τουσ, 

επιτυγχάνουν ταχφτερουσ χρόνουσ ςάρωςθσ και πιο προςεκτικι μεταχείριςθ των 

πρωτοτφπων ςε ςχζςθ με τουσ επίπεδουσ ςαρωτζσ. Επίςθσ τα πλαίςιά τουσ 

μποροφν να ςυγκρατιςουν καλφτερα τα πρωτότυπα από αυτά των επίπεδων 

ςαρωτϊν.  

Σαρωτζσ για βιβλία: Στουσ ςαρωτζσ αυτοφσ τα πρωτότυπα ςυνικωσ τοποκετοφνται 

με κατεφκυνςθ προσ τα πάνω, πάνω ςε ζνα ειδικό πλαίςιο, φωτιςμζνα υπό γωνία 

και θ ςάρωςθ γίνεται από ψθλά. Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για βιβλιοδετθμζνουσ 

τόμουσ ι για πρωτότυπα τα οποία δεν μποροφν να πιεςτοφν ςτθν επιφάνεια του 

επίπεδου ςαρωτι.  

Σαρωτζσ με τφμπανο: Τα πρωτότυπα ςτουσ ςαρωτζσ αυτοφ του τφπου 

τοποκετοφνται ςε ζνα τφμπανο το οποίο γυρίηει γφρω από ζνα αιςκθτιρα. Αυτόσ ο 

τρόποσ ςάρωςθσ δεν ενδείκνυται για τθν ψθφιοποίθςθ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, 

παρά μόνο για ςφγχρονα αντικείμενα ςτα οποία δεν υπάρχει κίνδυνοσ θ διαδικαςία 

αυτι να προκαλζςει ηθμιζσ. 

Θ επιλογι του ςαρωτι πρζπει να γίνει με βάςθ τθν επικυμθτι οπτικι ανάλυςθ. Θ 

οπτικι ανάλυςθ του ςαρωτι που κα επιλεγεί πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από τθ 

μζγιςτθ με τθν οποία κα ςαρωκοφν αντικείμενα τθσ ςυλλογισ. Θ ςάρωςθ 

ςυνιςτάται να γίνεται ςτθ μζγιςτθ ανάλυςθ που κεωρείται ικανοποιθτικι για το 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, αφοφ από μια εικόνα χαμθλισ ποιότθτασ δεν είναι 

δυνατό να εξαχκεί μια εικόνα υψθλότερθσ ποιότθτασ. Θ ανάλυςθ παρεμβολισ 

επιτυγχάνεται με τθ χριςθ λογιςμικοφ το οποίο «μαντεφει» τισ τιμζσ των pixel που 

παρεμβάλλονται ανάμεςα ςτα pixel που μποροφν να αναγνωριςτοφν οπτικά από το 

ςαρωτι. Θ παρεμβολι ςτθ ςάρωςθ για λόγουσ διατιρθςθσ πολιτιςτικοφ 
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περιεχομζνου ςυνιςτάται να αποφεφγεται. Στα χαρακτθριςτικά του ςαρωτι 

ςυνικωσ περιλαμβάνεται θ μζγιςτθ ανάλυςθ με μορφι π.χ. 4800dpi Χ 9600dpi. Αν ο 

πρϊτοσ αρικμόσ είναι μικρότεροσ, τότε ο δεφτεροσ είναι θ ανάλυςθ παρεμβολισ. 

Άλλοι παράγοντεσ που καλό είναι να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν επιλογι 

ςαρωτι, πζρα από τθν οπτικι ανάλυςθ, είναι οι διαςτάςεισ των πρωτοτφπων, θ 

δυνατότθτα ςάρωςθσ εγγράφων που ανακλοφν το φωσ (φωτογραφίεσ) ι 

παρουςιάηουν κάποιο βακμό διαφάνειασ (slides), το επικυμθτό χρωματικό βάκοσ, ο 

λόγοσ ςιματοσ προσ κόρυβο, θ ταχφτθτα, οι δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ με το 

υπολογιςτικό ςφςτθμα και ο όγκοσ των προσ ψθφιοποίθςθ πρωτοτφπων. 

Ρολφ ςθμαντικι ιδιότθτα των ςαρωτϊν είναι το δυναμικό τουσ πεδίο (dynamic 

range), κακϊσ περιγράφει τθν πυκνότθτα χρωματικϊν τόνων τθσ πλθροφορίασ που 

μπορεί να αποτυπϊςει ο ςαρωτισ. Πςο μεγαλφτερο είναι το δυναμικό πεδίο τόςο 

καλφτερα ειδικά για πρωτότυπα με μεγάλθ πυκνότθτα πλθροφορίασ, όπωσ οι 

φωτογραφίεσ και τα slides. Οι νεότεροι ςαρωτζσ διακζτουν και ειδικι τιμι για το 

πιο ςκοτεινό ςθμείο που μποροφν να αποτυπϊςουν, θ οποία ονομάηεται dMax. 

Πςο μεγαλφτερθ τιμι dMax ζχει ζνασ ςαρωτισ τόςο καλφτερα αποτυπϊνει τισ 

ςκιάςεισ. Αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τθν ψθφιοποίθςθ slides, αρνθτικϊν 

κλπ. 

Ψηφιακζσ Φωτογραφικζσ Μηχανζσ 

Για ζργα τα οποία διακζτουν μεγάλα αντικείμενα, όπωσ χάρτεσ, μεγάλεσ αφίςεσ κλπ 

και αντικείμενα τα οποία δεν μποροφν να ςαρωκοφν, όπωσ τριςδιάςτατα 

αντικείμενα, ζργα τζχνθσ κλπ ενδείκνυται θ χριςθ ψθφιακισ φωτογραφικισ 

μθχανισ. Θ οπτικι εςτίαςθ που πραγματοποιεί ο φακόσ ζχει ςθμαςία. Για τθν 

αποτφπωςθ περιςςότερθσ λεπτομζρειασ τρεισ είναι παράγοντεσ που παίηουν 

κακοριςτικό ρόλο – ο αρικμόσ των pixels ςτθν εικόνα, το χρωματικό βάκοσ και οι 

φακοί που κα χρθςιμοποιθκοφν.  

Άλλοι παράγοντεσ που καλό είναι να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν επιλογι 

ψθφιακισ φωτογραφικισ μθχανισ, εκτόσ από τουσ παραπάνω είναι θ εςτίαςθ 

(μερικζσ ακριβζσ μθχανζσ διακζτουν λειτουργία χειροκίνθτθσ εςτίαςθσ), θ 
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χρωματικι ιςορροπία (οι περιςςότερεσ μθχανζσ ρυκμίηουν τθ χρωματικι 

ιςορροπία, μετατρζποντασ ςε λευκό τθ φωτεινότερθ περιοχι τθσ εικόνασ), θ 

ςυμπίεςθ και θ αποκικευςθ. 

Θ ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι κα πρζπει να ςυνοδεφεται με τον απαραίτθτο 

εξοπλιςμό (τρίποδο, φίλτρα και ειδικόσ φωτιςμόσ).  

Συνιςτάται θ χριςθ ειδικϊν βάςεων για τθν τοποκζτθςθ των αντικειμζνων που 

πρόκειται να ψθφιοποιθκοφν, ϊςτε να παραμζνουν ακίνθτα.  

Ο ειδικόσ φωτιςμόσ είναι αναπόςπαςτο ςτοιχείο μιασ ολοκλθρωμζνθσ 

εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ για ψθφιακι φωτογράφθςθ. Συνικωσ, ο φωτιςμόσ του 

περιβάλλοντοσ δεν είναι κατάλλθλοσ. Αντίκετα, απαιτείται ψυχρόσ φωτιςμόσ 

ςυνεχοφσ εκπομπισ.  

Ρροτείνεται να χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλα φίλτρα, ϊςτε να μειωκοφν ςε όςο 

μεγαλφτερο βακμό είναι δυνατό οι παραμορφϊςεισ ςτα χρϊματα. 

Υπολογιςτικό Σφςτημα 

Το υπολογιςτικό ςφςτθμα που απαιτείται κατά τθ διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ κα 

πρζπει να αποτελείται τουλάχιςτον από ζνα ςτακμό εργαςίασ με ικανοποιθτικι 

υπολογιςτικι ιςχφ και επεξεργαςτι βελτιςτοποιθμζνο για επεξεργαςία εικόνων, 

ιςχυρι μνιμθ, μεγάλο χϊρο αποκικευςθσ, και μεγάλθσ ταχφτθτασ ςυνδζςεισ. 

Συγκεκριμζνα οι απαιτιςεισ για το ςτακμό εργαςίασ είναι: 

 Επεξεργαςτισ 3.0 Ghz Pentium IV (ι ιςοδφναμοσ) τουλάχιςτον 

 Τουλάχιςτον 512 MB μνιμθ RAM 

 Σκλθρόσ δίςκοσ τουλάχιςτον 120 GB ταχείασ πρόςβαςθσ (ταχφτθτα 

περιςτροφισ τουλάχιςτον 7200 RPM) 

 Οκόνθ τουλάχιςτον 19 ιντςϊν υγρϊν κρυςτάλλων (LCD) ι 21 ιντςϊν 

κακοδικοφ ςωλινα (CRT). 
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 Μονάδα οπτικοφ δίςκου DVD/CD-RW με ταχφτθτα εγγραφισ 

τουλάχιςτον 16x 

 Συνδζςεισ USB 2.0, Firewire ι SCSI με τουσ ςαρωτζσ 

 Τοπικό δίκτυο υψθλϊν ταχυτιτων για τθ μεταφορά των ψθφιακϊν 

υποκατάςτατων (LAN 10/100/1000). 

2. Λογιςμικό 

Μετά τθν ψθφιακι αποτφπωςθ είναι πολφ πικανό να απαιτθκεί επεξεργαςία του 

ψθφιακοφ αντιγράφου. Συνεπϊσ, είναι απαραίτθτθ θ απόκτθςθ ειδικοφ λογιςμικοφ. 

Ραραδείγματα ενεργειϊν επεξεργαςίασ είναι θ απομάκρυνςθ περιττϊν 

λεπτομερειϊν από τα άκρα των εικόνων, θ διόρκωςθ χρϊματοσ, κλπ. Επίςθσ, επειδι 

τα αρχεία των ψθφιακϊν αντιγράφων καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο είναι 

απαραίτθτθ θ εξαγωγι ςυμπιεςμζνων αρχείων μικρότερου μεγζκουσ για διάφορεσ 

χριςεισ (για παράδειγμα προβολι ςτο Διαδίκτυο, προεπιςκόπθςθ). 

Τζτοιου είδουσ λογιςμικό μπορεί να είναι για: 

 Υποςτιριξθ αρχείων τφπου RAW και EXIF από ψθφιακζσ 

φωτογραφικζσ μθχανζσ. 

 Διαχείριςθ χρωμάτων. 

 Ρροςκικθ υδατοςιματοσ. 

 Λογιςμικό OCR (οπτικισ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων), 

Λδιαίτερα ςθμαντικό για τα ζργα ψθφιοποίθςθσ είναι το λογιςμικό αποκικευςθσ και 

διαχείριςθσ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ, το οποίο πρζπει να υποςτθρίηει τθν 

αποκικευςθ και διαχείριςθ τόςο των ψθφιακϊν αντικειμζνων όςο και των 

μεταδεδομζνων τουσ. Τα ςτοιχεία τα οποία πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν 

επιλογι ι τθν ανάπτυξθ του λογιςμικοφ είναι τα ακόλουκα: 

 Εξαγωγι δεδομζνων ςε XML, υποςτιριξθ web services κλπ με βάςθ 

τα πρότυπα διαλειτουργικότθτασ. 
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 Επεκταςιμότθτα 

 Υποςτιριξθ των πιο γνωςτϊν τφπων αρχείων (πρότυπα κειμζνου, 

εικόνασ, ιχου, βίντεο κλπ) και των προτφπων μεταδεδομζνων 

 Υποςτιριξθ πρόςβαςθσ από πολλοφσ χριςτεσ και διαφορετικϊν 

επιπζδων αςφάλειασ 

3. Περιβάλλον 

Θ ψθφιοποίθςθ ςπάνιων ι ευαίςκθτων αντικειμζνων εγείρει απαιτιςεισ ςχετικά με 

τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ ψθφιοποίθςθσ. Συνιςτά ηιτθμα καίριασ ςθμαςίασ 

για κάκε ζργο θ διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ να ζχει όςο γίνεται λιγότερεσ 

επιπτϊςεισ ςτα πρωτότυπα. 

Συνεπϊσ, οι ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ ψθφιοποίθςθσ, όπωσ φωσ, κερμοκραςία, 

υγραςία, ςκόνθ, παρουςία εντόμων ι ηϊων, αλλά και θ κζςθ επίπλων και ςυςκευϊν 

ςτο χϊρο είναι κρίςιμοσ παράγοντασ για κάκε ζργο ψθφιοποίθςθσ. 

4. Μετακίνηςη και μεταχείριςη των πρωτοτφπων 

Ρολλά από τα προσ ψθφιοποίθςθ αντικείμενα είναι εφκραυςτα ι ευαίςκθτα. 

Άλλωςτε ζνασ από τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ αποφαςίηεται θ ψθφιοποίθςθ των 

αντικειμζνων είναι ο περιοριςμόσ τθσ φυςικισ πρόςβαςθσ ςε αυτό. Κατά ςυνζπεια 

είναι επιτακτικι ανάγκθ να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ ακεραιότθτα των πρωτοτφπων, τα οποία μπορεί να είναι: χαρτί, 

βιβλία, φωτογραφίεσ, slides και φιλμ, slides από γυαλί, πίνακεσ ηωγραφικισ (ςε 

κορνίηα), ζργα ηωγραφικισ, υφάςματα – κοςτοφμια, μεταλλικά αντικείμενα, ζπιπλα, 

κεραμικά, γυάλινα και εμαγιζ αντικείμενα. 

Κάκε κατθγορία από τα αντικείμενα που πρόκειται να ψθφιοποιθκοφν απαιτεί και 

τον δικό του τρόπο μεταχείριςθσ για να αποφευχκεί οποιαδιποτε φκορά ι 

καταςτροφι. 
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ΒϋΜΕΡΟ 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ 

1. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά 

Θ επιλογι των ςυςκευϊν ψθφιακισ αποτφπωςθσ (ςαρωτζσ, ψθφιακζσ 

φωτογραφικζσ μθχανζσ κλπ) εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από ποικίλουσ παράγοντεσ 

τεχνικισ φφςθσ οι τιμζσ των οποίων επθρεάηουν τθν ποιότθτα του τελικοφ 

αποτελζςματοσ. Οι πιο ςθμαντικοί από αυτοφσ είναι θ ανάλυςθ, το χρωματικό 

βάκοσ, το δυναμικό πεδίο και ο λόγοσ ςιματοσ προσ κόρυβο (SNR-signal to noise 

ratio). 

Ανάλυςθ: Θ ανάλυςθ ςυνδζεται με τθν πυκνότθτα πλθροφορίασ τθν οποία μπορεί 

να αποτυπϊςει ζνα μθχάνθμα ςάρωςθσ και ςυνικωσ εκφράηεται ςε κουκίδεσ ανά 

ίντςα (dots per inch - DPI) ι pixels ανά ίντςα (pixels per inch – PPI). Πςο 

περιςςότερα είναι τα dpi τόςο περιςςότερθ πλθροφορία αποτυπϊνεται. Θ 

κατάλλθλθ ανάλυςθ για τθν αποτφπωςθ ενόσ αντικειμζνου εξαρτάται από τισ 

διαςτάςεισ του, τθ λεπτομζρεια που διακζτει και το ςκοπό για τον οποίο 

ψθφιοποιείται. Για παράδειγμα θ ψθφιοποίθςθ ενόσ slide 35mm απαιτεί 

μεγαλφτερθ ανάλυςθ από μια κόλλα Α4, κακϊσ ζχει μικρότερεσ διαςτάςεισ και 

περιζχει αποτυπωμζνθ περιςςότερθ λεπτομζρεια. Επίςθσ, ζνα ζγγραφο ςε ςελίδα 

Α4 απαιτεί λιγότερθ ανάλυςθ από μια φωτογραφία ςε ςελίδα ίδιων διαςτάςεων, 

κακϊσ θ φωτογραφία περιζχει περιςςότερθ λεπτομζρεια. Αν οι ψθφιακζσ εικόνεσ 

πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για προβολι ςτο Διαδίκτυο, θ ςάρωςθ μπορεί 

να γίνει ςε χαμθλι ανάλυςθ. 

Θ ανάλυςθ περιορίηεται από κάποια όρια: τον όγκο του ψθφιακοφ αρχείου που 

προκφπτει (όςο αυξάνει θ ανάλυςθ, αυξάνει και ο όγκοσ του ψθφιακοφ αρχείου) και 

τθν υπερβολικι αποτφπωςθ πλθροφορίασ. Στθν τελευταία περίπτωςθ, είτε θ 

αφξθςθ τθσ ανάλυςθσ δεν προςκζτει νζα πλθροφορία ςτο ψθφιακό αντίγραφο, είτε 

ςε αυτό αποτυπϊνονται λεπτομζρειεσ οι οποίεσ δεν είναι επικυμθτζσ. Για 

παράδειγμα οι καρτ ποςτάλ (ειδικά παλιότερα) τυπϊνονταν ςε χαρτί κακισ 
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ποιότθτασ. Αν ςαρωκοφν ςε πολφ υψθλι ανάλυςθ, κα αποτυπωκεί και θ υφι του 

χαρτιοφ με αποτζλεςμα τθν αλλοίωςθ του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. 

Γενικά, υπάρχει ζνα ςθμείο ιςορροπίασ ςτο οποίο θ ανάλυςθ και το χρωματικό 

βάκοσ τθσ ψθφιακισ αποτφπωςθσ εναρμονίηονται απόλυτα με το πλθροφοριακό 

περιεχόμενο του πρωτοτφπου.  

Σε πολλά ζργα περιλαμβάνεται θ ψθφιοποίθςθ εντφπων, όπωσ βιβλία και 

εφθμερίδεσ, ςυνικωσ με τθ βοικεια ςαρωτι. Θ χριςθ λογιςμικοφ για τθν οπτικι 

αναγνϊριςθ χαρακτιρων είναι ςυνθκιςμζνθ λφςθ για τθν εξαγωγι του κειμζνου 

από τθν ψθφιακι εικόνα και τθν παροχι δυνατοτιτων για τθ μετζπειτα 

επεξεργαςία του. Το λογιςμικό OCR αναγνωρίηει τουσ χαρακτιρεσ που περιζχονται 

ςε ζνα αρχείο εικόνασ και ςτθ ςυνζχεια τουσ εξάγει ςε μορφι αρχείων κειμζνου 

ASCII. Αυτό επιτρζπει ποικίλεσ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ, όπωσ αναηιτθςθ, αλλαγι 

τφπου αρχείου κλπ. 

Αποθηκευτικά μζςα 

Θ επιλογι των αποκθκευτικϊν μζςων για τα ψθφιακά αντικείμενα κρίνεται 

ιδιαίτερα ςθμαντικι, εφόςον τα ζργα ψθφιοποίθςθσ ζχουν ωσ ςτόχο τθ 

μακροπρόκεςμθ διατιρθςθ των ψθφιακϊν ςυλλογϊν τουσ. Οι λανκαςμζνεσ 

επιλογζσ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα είναι πικανό να καταδικάςουν ζνα ζργο ςτθν 

αφάνεια. 

Στο πλαίςιο των ζργων ψθφιοποίθςθσ κα απαιτθκοφν ζνασ ι περιςςότεροι από 

τουσ παρακάτω τφπουσ αποκθκευτικϊν μζςων για τθ διατιρθςθ των ψθφιακϊν 

αντικειμζνων: 

 Οπτικά μζςα αποκικευςθσ (CD και DVD): Συνιςτοφν μια 

οικονομικι λφςθ, αλλά είναι ακατάλλθλα για μεγάλεσ ςυλλογζσ 

λόγω του αυξθμζνου κόςτουσ εφρεςθσ και ανάκτθςθσ ενόσ 

ψθφιακοφ αντικειμζνου (εντοπιςμόσ του CD ι του DVD με το 

ηθτοφμενο ψθφιακό αντικείμενο, τοποκζτθςι του ςτον 

υπολογιςτι και αναηιτθςθ του αντικειμζνου ςτο διςκάκι). Ζνα 

ακόμα μειονζκτθμα είναι ότι ο χρόνοσ ηωισ των περιεχομζνων 
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τουσ κυμαίνεται από 5-100 χρόνια, γεγονόσ που οφείλεται ςτθ 

φυςικι φκορά, τθν κακι χριςθ, τισ ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ 

αποκικευςθσ και ότι οι ςυςκευζσ ανάγνωςισ τουσ με τον καιρό 

κακίςτανται απαρχαιωμζνεσ. 

 Άμεςθ αποκικευςθ (Direct Attached Storage): Είναι θ κλαςικι 

μορφι αποκικευςθσ όπου τα αποκθκευτικά μζςα όλων των 

τφπων (κυρίωσ ςκλθροί δίςκοι) ςυνδζονται άμεςα ςτο ςφςτθμα. 

Είναι μια ϊριμθ και φκθνι τεχνολογία που παρζχει τθ 

δυνατότθτα κλιμάκωςθσ. Στα μειονεκτιματά τθσ 

ςυγκαταλζγονται θ περιοριςμζνθ απόδοςθ, ο δφςκολοσ 

διαμοιραςμόσ δεδομζνων, θ δφςκολθ διαχείριςθ και θ μθ 

επαρκισ ανοχι ςε ςφάλματα. 

 Συςτοιχίεσ δίςκων RAID: Είναι ζνα ςφνολο ςκλθρϊν δίςκων το 

οποίο με τισ κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ λειτουργεί ωσ ενιαίο ςφςτθμα 

αποκικευςθσ. Με τον τρόπο αυτό μπορεί το ςφςτθμα να 

ςυνεχίςει τθ λειτουργία του, ακόμα και όταν ζνασ δίςκοσ πάψει 

να λειτουργεί, χωρίσ απϊλειεσ δεδομζνων. 

 Δικτυακι αποκικευςθ (SAN, NAS): Θ τεχνολογία SAN (Storage 

Area Network) ςυνιςτά ζνα ξεχωριςτό και αυτόνομο δίκτυο που 

διαςυνδζει τα αποκθκευτικά μζςα εξυπθρετθτϊν, αλλά και 

αποκθκευτικά μζςα που είναι άμεςα ςυνδεδεμζνα με αυτοφσ, 

όπωσ δίςκουσ και οπτικά μζςα ςε ζνα ξεχωριςτό και αυτόνομο 

δίκτυο. Συνεπϊσ ςτο SAN κινοφνται μόνο δεδομζνα κι ζτςι δεν 

παρατθροφνται ςυμφοριςεισ όπωσ ςε ζνα κοινό δίκτυο. Μερικά 

από βαςικά πλεονεκτιματα τθσ τεχνολογίασ είναι ο πολφ μικρόσ 

χρόνοσ μεταφοράσ δεδομζνων, θ εφκολθ επζκταςθ, θ εφκολθ 

κεντρικι διαχείριςθ, οι γριγορεσ και αξιόπιςτεσ διαδικαςίεσ 

λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ και αποκατάςταςθσ και θ μεγάλθ 

αξιοπιςτία και ανοχι ςε καταςτροφζσ. 
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2. Κατηγορίεσ - τφποι αρχείων 

2.1. Πρότυπα αρχείων εγγράφων 

Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αρκεί θ αποκικευςθ των κειμζνων ςε μορφι HTML, 

XHTML, XML ι ASCII, ϊςτε να είναι δυνατι θ προβολι τουσ ωσ αρχεία τφπου HTML 

4.0 ι XHTML 1.0 (ι μεταγενζςτερεσ εκδόςεισ). Συνικωσ επιλζγεται θ αποκικευςθ 

ςε μορφι XML θ οποία εναρμονίηεται με ζνα DTD (Document type Definition) ι 

ςχιμα XML. Το περιεχόμενο αυτισ τθσ κατθγορίασ μπορεί να περιζχεται είτε ςε 

ξεχωριςτά αρχεία είτε ςε βάςθ δεδομζνων. Σε κάκε περίπτωςθ τα ζγγραφα πρζπει 

να ελεγχκοφν με βάςθ το κατάλλθλο DTD ι ςχιμα XML. 

Άλλοσ ζνασ τφποσ αρχείων ςτον οποίο μποροφν να αποκθκεφονται κείμενα είναι το 

πρότυπο τθσ Adobe, Portable Document Format (PDF). Ρρόκειται για κλειςτό 

πρότυπο το χαρακτθριςτικό του οποίου είναι ότι διατθρεί τθ μορφοποίθςθ, τθ 

γραμματοςειρά, τα χρϊματα και τα γραφικά του αρχικοφ κειμζνου.  

Ρλθροφορίεσ για ςυγκεκριμζνα πρότυπα κειμζνου περιλαμβάνονται ςτισ παρακάτω 

πθγζσ: 

 XML (Extensible Markup Language) 1.0 

http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/ 

 XHTML (Extensible HyperText Markup Language) 1.0 

http://www.w3.org/TR/xhtml1/ 

 HTML (HyperText Markup Language) 4.01 

http://www.w3.org/TR/html4/ 

 Portable Document Format (PDF) 

http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html 

 

 

http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html
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2.2. Πρότυπα εικόνασ 

TIFF (Tagged Image File Format): Το πρότυπο10 αυτό είναι κατάλλθλο για τθ 

δθμιουργία ψθφιακϊν εικόνων υψθλισ ποιότθτασ. Τα αντίςτοιχα αρχεία 

υποςτθρίηουν ςυμπίεςθ χωρίσ απϊλεια πλθροφορίασ ι αποκθκεφονται χωρίσ 

ςυμπίεςθ, επομζνωσ καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο. Κάκε ςαρωτισ και ψθφιακι 

φωτογραφικι μθχανι μπορεί να παράγει αρχεία TIFF είτε απευκείασ είτε ωσ 

επιλογι εξαγωγισ τθσ εικόνασ ςτο λογιςμικό που ςυνοδεφει τθ ςυςκευι. Σφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ ψθφιοποίθςθσ, το TIFF κρίνεται ωσ το πλζον κατάλλθλο για τθν 

αποκικευςθ των ψθφιακϊν αντιγράφων, εκτόσ και αν υπάρχουν ςοβαροί και 

επαρκείσ που υπαγορεφουν τθν επιλογι διαφορετικοφ τφπου αρχείου. Θ παροφςα 

ζκδοςθ του TIFF είναι θ 6.0. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group): Το JPEG11 είναι προτυποποιθμζνο κατά ISO 

και χρθςιμοποιείται ςε πολφ μεγάλθ κλίμακα για τθ μεταφορά και παρουςίαςθ 

εικόνων μζςω δικτφων με περιοριςμζνο εφροσ ηϊνθσ, όπωσ το Διαδίκτυο, κακϊσ οι 

εικόνεσ JPEG δεν καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο. Το πρότυπο αυτό αξιοποιεί τθ 

ςυμπίεςθ με απϊλεια πλθροφορίασ, με ςτόχο τθ μείωςθ του όγκου του αρχείου 

εικόνασ. Πλοι οι φυλλομετρθτζσ ιςτοφ (web browsers), κακϊσ και θ μεγάλθ 

πλειοψθφία των εφαρμογϊν υπολογιςτι υποςτθρίηουν το εν λόγω πρότυπο. Τα 

αρχεία JPEG μποροφν να προκφψουν από αρχεία TIFF με τθ βοικεια λογιςμικοφ 

επεξεργαςίασ εικόνασ. 

GIF (Graphics Interchange Format): Το πρότυπο12 αυτό, όπωσ και το JPEG, 

αξιοποιοφνται ευρζωσ για τθ μεταφορά και παρουςίαςθ εικόνων μζςω δικτφων με 

περιοριςμζνο εφροσ ηϊνθσ, όπωσ το Διαδίκτυο. Το GIF χρθςιμοποιεί ςυμπίεςθ χωρίσ 

απϊλεια πλθροφορίασ για τθ μείωςθ του όγκου των ψθφιακϊν εικόνων, αλλά 

υποςτθρίηει μόνο 256 χρϊματα. Θ χριςθ του JPEG ι του GIF ωσ προτφπου εικόνασ 

                                                           
10 http://partners.adobe.com/public/ 

11
 www.jpeg.org/jpeg/index.html και http://www.w3.org/Graphics/JPEG/ 

12
 www.cs.cornell.edu/dali/GIF89a.txt 
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εξαρτάται από το είδοσ τθσ εικόνασ. Το GIF είναι πιο κατάλλθλο για απλά γραφικά, 

ενϊ το JPEG για φωτογραφίεσ και εικόνεσ με μεγάλθ ποςότθτα πλθροφορίασ. Τα 

αρχεία εικόνασ και των δυο τφπων καταλαμβάνουν ςαφϊσ λιγότερο όγκο από τα 

αρχεία εικόνασ ςε TIFF. Πλοι οι φυλλομετρθτζσ ιςτοφ, κακϊσ και θ μεγάλθ 

πλειοψθφία των εφαρμογϊν υπολογιςτι υποςτθρίηουν το εν λόγω πρότυπο. Τα 

αρχεία GIF μποροφν να προκφψουν από αρχεία TIFF με τθ βοικεια λογιςμικοφ 

επεξεργαςίασ εικόνασ. 

PNG (Portable Network Graphics): Το πρότυπο13 αυτό είναι ανοικτό. Σχεδιάςτθκε με 

απϊτερο ςτόχο τθν αντικατάςταςθ του προτφπου GIF. Χρθςιμοποιεί ςυμπίεςθ 

χωρίσ απϊλεια πλθροφορίασ για τθ μείωςθ του όγκου των ψθφιακϊν εικόνων. Τα 

αρχεία εικόνασ τφπου PNG διακζτουν μικρότερο μζγεκοσ από τα αντίςτοιχα αρχεία 

τφπου GIF. Οι τελευταίεσ εκδόςεισ των περιςςότερων φυλλομετρθτϊν ιςτοφ 

υποςτθρίηουν το πρότυπο και το ίδιο ιςχφει με αρκετζσ εφαρμογζσ υπολογιςτι. Τα 

αρχεία PNG μποροφν να προκφψουν από αρχεία TIFF με τθ βοικεια λογιςμικοφ 

επεξεργαςίασ εικόνασ. 

2.3. Πρότυπα ήχου 

WAV: Είναι πρότυπο τθσ Microsoft και τθσ IBM για τθν αποκικευςθ αρχείων ιχου. 

Συνεπϊσ, ζχει μεγάλθ διείςδυςθ ςτο κοινό. Το αντίςτοιχο πρότυπο ιχου για τουσ 

υπολογιςτζσ Macintosh είναι το AIFF. Ωςτόςο, τα αρχεία WAV δεν είναι κατάλλθλα 

για διαδικτυακι χριςθ, λόγω του μεγάλου όγκου τουσ. Για παράδειγμα 1 λεπτό 

ιχου ποιότθτασ CD το οποίο ζχει θχογραφθκεί με ρυκμό 16 bit και δειγματολθψία 

ςτα 44 KHz καταλαμβάνει χϊρο 10ΜΒ ςε αρχείο τφπου WAV. 

MP3: Το πρότυπο14 αυτό είναι εξαιρετικά δθμοφιλζσ, κακϊσ επιτρζπει τθ 

διαδικτυακι μεταφορά αρχείων ιχου τα οποία χαρακτθρίηονται από το μικρό τουσ 

όγκο και τθν υψθλι ποιότθτα. Είναι μζλοσ τθσ οικογζνειασ προτφπων MPEG. 

Υποςτθρίηεται από πολλζσ εφαρμογζσ αναπαραγωγισ αρχείων ιχου. 

                                                           
13

 www.w3.org/TR/PNG/ 

14
 http://mp3-tech.org 
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Real audio15: Είναι κλειςτό πρότυπο το οποίο δθμιουργικθκε και υποςτθρίηεται από 

τθ RealNetworks. Είναι αρκετά δθμοφιλζσ, λόγω τθσ ελεφκερθσ διάκεςθσ του 

λογιςμικοφ ανάγνωςθσ των αρχείων τζτοιου τφπου. Είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθ 

μεταφορά αρχείων ιχου μζςω δικτφων με περιοριςμζνο εφροσ ηϊνθσ, όπωσ το 

Διαδίκτυο. 

2.4. Πρότυπα βίντεο 

MPEG (Motion Pictures Expert Group)16: Το πρότυπο αυτό είναι ιδιαίτερα δθμοφιλζσ 

για προβολι βίντεο, ιχου και γενικότερα πολυμεςικοφ περιεχομζνου ςτο 

Διαδίκτυο, κακϊσ τα αντίςτοιχα αρχεία ζχουν ςχετικά μικρό μζγεκοσ, ςυνεπϊσ και 

μικροφσ χρόνουσ λιψθσ. Επιπλζον, το πρότυπο αυτό υποςτθρίηεται από πολλζσ 

δθμοφιλείσ εφαρμογζσ προβολισ αρχείων βίντεο. Ιχοσ και βίντεο μποροφν να 

ςυνδυαςτοφν ςτο ίδιο αρχείο. Το MPEG δίνει τθ δυνατότθτα για δθμιουργία 

αρχείων υψθλισ ποιότθτασ και ςχετικά μικροφ όγκου. 

QuickTime17: Το πρότυπο αυτό κατζχει κυρίαρχθ κζςθ ςτισ πλατφόρμεσ τθσ Apple. 

Οι υπολογιςτζσ Macintosh χρθςιμοποιοφνται αρκετά ςτον τομζα των πολυμζςων, 

επομζνωσ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό του περιεχομζνου που δθμιουργείται και 

προβάλλεται ςτο Διαδίκτυο ακολουκεί το ςυγκεκριμζνο πρότυπο. Τα αντίςτοιχα 

αρχεία μποροφν να ζχουν πολφ καλι ποιότθτα, ωςτόςο όςο καλφτερθ είναι θ 

ποιότθτα τόςο μεγαλφτεροσ είναι ο όγκοσ του αρχείου. 

Real Video18: Ρρόκειται για ζνα κλειςτό πρότυπο το οποίο δθμιουργικθκε και 

υποςτθρίηεται από τθ RealNetworks. Είναι αρκετά δθμοφιλζσ, λόγω τθσ ελεφκερθσ 

διάκεςθσ του λογιςμικοφ προβολισ των αρχείων βίντεο τζτοιου τφπου. Θ ποιότθτα 

τθσ εικόνασ μπορεί να προςαρμοςτεί ανάλογα με το επικυμθτό μζγεκοσ του 

αρχείου. Είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθ μεταφορά αρχείων ιχου μζςω δικτφων με 

περιοριςμζνο εφροσ ηϊνθσ. 

                                                           
15

 www.real.com. 

16
 www.chiariglione.org/mpeg/ 

17
 http://developer.apple.com/documentation/QuickTime/index.html 

18
 www.real.com 



 

24 

2.5. Πρότυπα εικονικήσ πραγματικότητασ 

VRML (Virtual Reality Markup Language)19: Συνιςτά ανοικτό πρότυπο κατά ISO. 

Υπάρχουν πολλζσ εφαρμογζσ για τθν προβολι περιεχομζνου ςε VRML, ωςτόςο δεν 

είναι τόςο δθμοφιλείσ όςο οι εφαρμογζσ για τθν προβολι ιχου και βίντεο. Βζβαια 

ςτο Διαδίκτυο υπάρχουν πλζον αρκετά παραδείγματα εικονικϊν μουςείων και 

ςυλλογϊν. Θ αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ επθρεάηει τθν κίνθςθ, τουσ ιχουσ και το 

φωτιςμό του εικονικοφ περιβάλλοντοσ. Επειδι τα αρχεία VRML καταλαμβάνουν 

μεγάλο όγκο, όπωσ και τα αρχεία βίντεο, ςυνικωσ λαμβάνονται από το μθχάνθμα 

του χριςτθ ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι και ςτθ ςυνζχεια ο χριςτθσ μπορεί να τα δει 

τοπικά. 

Shockwave 3D20: Ρρόκειται για τθν τεχνολογία που επιτρζπει τθν ειςαγωγι 

τριςδιάςτατων μοντζλων ςε ζνα από τα πιο δθμοφιλι πακζτα λογιςμικοφ για τθ 

δθμιουργία πολυμεςικοφ αλλθλεπιδραςτικοφ περιεχομζνου για ιςτοτόπουσ, CD-

ROM και DVD-ROM, το Macromedia Director. Με τον τρόπο αυτό το τριςδιάςτατο 

περιεχόμενο μπορεί να εμφανιςτεί ωσ αρχείο τφπου Shockwave και επομζνωσ 

μποροφν να το δουν όλοι οι χριςτεσ οι οποίοι διακζτουν το αντίςτοιχο plug-in, το 

οποίο διατίκεται ελεφκερα και είναι πολφ δθμοφιλζσ. Το ςθμαντικότερο 

μειονζκτθμα είναι ότι είναι κλειςτό πρότυπο ςε αντίκεςθ με το X3D. 

2.6. Πρότυπα μεταδεδομζνων 

Θ επιλογι των κατάλλθλων μεταδεδομζνων ςυνιςτά κρίςιμο ηιτθμα για κάκε ζργο 

ψθφιοποίθςθσ, κακϊσ μζςω αυτϊν επιτυγχάνεται θ περιγραφι των ψθφιακϊν 

αρχείων και κατά ςυνζπεια θ ανάκτθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου ι 

αντικειμζνων με κοινά χαρακτθριςτικά μζςα ςε μια μεγάλθ ςυλλογι. Χάρθ ςτα 

μεταδεδομζνα κακίςταται περιττι θ αναηιτθςθ ελεφκερου κειμζνου, κακϊσ ςε 

κάκε ψθφιακό αντικείμενο προςτίκενται ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά με τθ 

βοικεια των οποίων μειϊνεται το εφροσ των αποτελεςμάτων τθσ αναηιτθςθσ. 
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 www.web3d.org/x3d/specifications/vrml/index.html 

20
 www.macromedia.com/devnet/topics/3d.html. 
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Θ λειτουργικότθτα των μεταδεδομζνων μεγιςτοποιείται, όταν ακολουκοφνται 

κακιερωμζνα πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό, διευκολφνεται ακόμα περιςςότερο θ 

αναηιτθςθ, κακϊσ θ περιγραφι των αντικειμζνων γίνεται με τθ βοικεια κοινϊν και 

καλά κακοριςμζνων πεδίων τα οποία χρθςιμοποιοφνται και από τισ υπθρεςίεσ 

αναηιτθςθσ και επιτυγχάνεται θ διαλειτουργικότθτα των ψθφιακϊν ςυλλογϊν. 

Υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ από πρότυπα μεταδεδομζνων τα οποία μποροφν να 

βρουν εφαρμογι ςε ζργα ψθφιοποίθςθσ. Μερικά από αυτά παρουςιάηονται ςτουσ 

ιςτότοπουσ του IFLA21 και του Ρρογράμματοσ Ψθφιοποίθςθσ του Κολοράντο 

(Colorado Digitization Program)22 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ δουλειά που ζχει γίνει από το W3C για το 

πρότυπο Resource Description Framework (RDF)23 το οποίο είναι κατάλλθλο για τθν 

παράςταςθ του κθςαυροφ όρων.  Άλλα πρότυπα τα οποία μποροφν να 

εφαρμοςτοφν ςε ψθφιακζσ ςυλλογζσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου είναι τα 

ακόλουκα: 

 Digital Imaging Group DIG35 Metadata Specification24, Version 1.1  

 MPEG725 (το οποίο χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν τεκμθρίωςθ 

πολυμεςικοφ περιεχομζνου 

 Text Encoding and Interchange (TEI)26  

 Machine Readable Cataloguing (MARC)27  

 Encoded Archive Description (EAD)28  

                                                           
21

 www.ifla.org/II/metadata.htm 

22
 www.cdpheritage.org/resource/metadata/rsrc_metadata.html 

23
 www.w3.org/RDF/ 

24
 www.i3a.org/i_dig35.html 

25
 http://archive.dstc.edu.au/mpeg7-ddl/ 

26
 www.tei-c.org/ 

27
 www.loc.gov/marc 
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 Metadata Encoding and Transmission Standard (METS)29  

Το εφροσ που καλφπτει κακζνα από το παραπάνω πρότυπα μεταδεδομζνων είναι 

διαφορετικό. Για κάκε ζργο ψθφιοποίθςθσ ςίγουρα υπάρχει ζνα κατάλλθλο 

πρότυπο μεταδεδομζνων το οποίο καλφπτει τισ απαιτιςεισ του ζργου. Θ καλι 

πρακτικι είναι το ζργο να μθ δθμιουργεί από τθν αρχι ζνα δικό του ςφνολο 

μεταδεδομζνων, αλλά να καταφεφγει ςτο καταλλθλότερο από τα ιδθ υπάρχοντα 

πρότυπα.  

2.7. Πρότυπα ταξινόμηςησ και ονοματολογίασ 

Ρζρα από τα πρότυπα μεταδεδομζνων ζχει γίνει ςθμαντικι προςπάκεια προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ προτφπων ταξινομιϊν και λεξιλογίων για το 

πολιτιςτικό περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτό επιδιϊκεται θ κακιζρωςθ ενιαίασ 

ςθμαςιολογίασ για τουσ πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενουσ όρουσ και θ αναγνϊριςθ 

ςυνϊνυμων όρων και εναλλακτικϊν ονομάτων για τον ίδιο όρο. Για παράδειγμα το 

πρότυπο Dublin Core30 προτείνει πολλά από τα πεδία του να ςυμπλθρϊνονται από 

ςτενά κακοριςμζνα λεξιλόγια όρων. Θ πρακτικι αυτι διευκολφνει τθν αναηιτθςθ. 

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Θ δθμοςιοποίθςθ οποιουδιποτε περιεχομζνου ςυνεπάγεται τθν πρόνοια για τθ 

διαςφάλιςθ των πνευματικϊν δικαιωμάτων του δθμιουργοφ του. Για περιεχόμενο 

το οποίο δε δεςμεφεται από πνευματικά δικαιϊματα (για παράδειγμα πολφ παλιά 

βιβλία και εφθμερίδεσ) τα πράγματα είναι «εφκολα». Ωςτόςο, αρκετοί πολιτιςτικοί 

οργανιςμοί αποκομίηουν οφζλθ από τθν πϊλθςθ αντικειμζνων των ςυλλογϊν τουσ, 

με αποτζλεςμα να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί με τα πνευματικά δικαιϊματα. 

Επίςθσ, όταν τα πνευματικά δικαιϊματα ανικουν ςε τρίτουσ, το περιεχόμενο 

μπορεί να ψθφιοποιθκεί μόνο με τθν ζγκριςι τουσ. 
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www.loc.gov/ead/  

29
 www.loc.gov/standards/mets/ 

30
 www.dublincore.org/documents/dces/ 
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Εξακρίβωςη των πνευματικϊν δικαιωμάτων 

Το πρωταρχικό βιμα ςε ςχζςθ με τα πνευματικά δικαιϊματα περιεχομζνου που 

πρόκειται να ψθφιοποιθκεί είναι θ εφρεςθ του ατόμου ι του φορζα που κατζχει τα 

πνευματικά δικαιϊματα. 

Θ προβολι περιεχομζνου είναι αδφνατο να προχωριςει, χωρίσ να διαςαφθνιςτεί θ 

πνευματικι ιδιοκτθςία του. Καλό είναι να εξεταςτεί θ ςχετικι ελλθνικι νομοκεςία 

για το κζμα των πνευματικϊν δικαιωμάτων. Κάκε χϊρα διακζτει τζτοια νομοκεςία, 

θ οποία ςυνικωσ καλφπτει όλεσ τισ μορφζσ προβολισ περιεχομζνου, ακόμα και ςτο 

Διαδίκτυο. Ωςτόςο, είναι πικανό να μθν υπάρχει ειδικι πρόνοια για τθν 

ψθφιοποίθςθ θ οποία μπορεί να ερμθνευτεί ωσ διαδικαςία αρχειοκζτθςθσ ι 

αναπαραγωγισ. 

Οριςμζνα αντικείμενα, όπωσ για παράδειγμα παλιά περιοδικά και εφθμερίδεσ, 

διζπονται από ςαφείσ κανόνεσ ςχετικά με τα πνευματικά τουσ δικαιϊματα. 

Συνικωσ, επιτρζπεται θ ελεφκερθ αναπαραγωγι τουσ, όταν περάςει ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι περίοδοσ από τθν ζκδοςι τουσ. Αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν ςτθν 

παραπάνω κατθγορία μποροφν να ψθφιοποιθκοφν και να προβλθκοφν ελεφκερα. 

Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία τα πνευματικά δικαιϊματα του αντικειμζνου 

ανικουν ςε τρίτουσ (άτομα που ζχουν παραχωριςει ι δωρίςει αντικείμενα 

ιςτορικισ ι πολιτιςτικισ αξίασ) είναι απαραίτθτθ θ γραπτι ζγκριςθ τουσ. 

Προςταςία των πνευματικϊν δικαιωμάτων 

Θ προβολι ψθφιοποιθμζνων αντικειμζνων ςτο Διαδίκτυο ενζχει τον κίνδυνο 

δθμιουργίασ αντιγράφων τουσ. Κατά ςυνζπεια είναι απαραίτθτθ θ αξιοποίθςθ των 

τεχνολογικϊν εξελίξεων για τθν προςταςία των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςτο 

Διαδίκτυο, τα οποία, όμωσ δεν εξαςφαλίηουν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθν οριςτικι 

αποτροπι λιψθσ αντιγράφων.  

Κάποια από τα μζςα και τισ διαδικαςίεσ προςταςίασ των πνευματικϊν δικαιωμάτων 

παρουςιάηονται ςε ςυντομία παρακάτω: 
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 Ορατό υδατόςημα ή ςήμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςε κάκε εικόνα. 

Το μειονζκτθμα τθσ μεκόδου είναι ότι θ ενςωμάτωςθ του 

υδατοςιματοσ αλλοιϊνει τα χαρακτθριςτικά μικρϊν τμθμάτων τθσ 

εικόνασ. 

 Αόρατο υδατόςημα ςε κάκε εικόνα, το οποίο αξιοποιείται κυρίωσ για 

τθν πιςτοποίθςθ τθσ ιδιοκτθςίασ μιασ αντιγραμμζνθσ εικόνασ ι τον 

εντοπιςμό χριςθσ τθσ ςτο Διαδίκτυο. 

 Κρυπτογράφηςη των εικόνων και δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε αυτζσ 

μόνο από εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ με τθ βοικεια του 

κατάλλθλου κλειδιοφ. Το μειονζκτθμα αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι 

ότι θ πρόςβαςθ ςτισ κρυπτογραφθμζνεσ εικόνεσ γίνεται από 

περιοριςμζνο κοινό. 

 Προβολή αντιγράφων των ψηφιοποιημζνων εικόνων ςε πολφ 

χαμηλή ανάλυςη (π.χ. 75 ωσ 150 dpi). Με τον τρόπο αυτό κακίςταται 

αδφνατθ θ αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν αντικειμζνων για άλλεσ 

χριςεισ, όπωσ ςε εκδόςεισ. 

 Ρροβολι μόνο τμθμάτων τθσ εικόνασ. 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ  

Ζνασ ςθμαντικόσ ςτόχοσ κάκε ζργου ψθφιοποίθςθσ είναι θ προςταςία και θ 

διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο που ζχει δθμιουργθκεί. Για 

τθν εκπλιρωςι του είναι απαραίτθτθ θ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, όπωσ οι 

απαρχαιωμζνοι τφποι αρχείων και τα απαρχαιωμζνα αποκθκευτικά μζςα. Το 

ψθφιακό περιεχόμενο, όμωσ, κινδυνεφει και από φυςικζσ καταςτροφζσ, 

περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ και ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ. Για τθν περίπτωςθ 

που ςυμβεί κάτι τζτοιο, καλό είναι να υπάρχει ζνα ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ 

καταςτροφϊν. 

Θ μακροπρόκεςμθ διατιρθςθ του ψθφιακοφ αντιγράφου και των μεταδεδομζνων 

του αποτρζπει τθν επανάλθψθ τθσ ψθφιοποίθςθσ, άρα ςυμβάλλει ςτθν προςταςία 
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των ευαίςκθτων πρωτοτφπων και ςτθν αποφυγι επζνδυςθσ επιπλζον χρθμάτων και 

χρόνου για τον ίδιο ςκοπό. 

Τα κυριότερα ηθτιματα τθσ μακροπρόκεςμθσ διατιρθςθσ είναι: 

 Θ εξαςφάλιςθ τθσ φυςικισ αξιοπιςτίασ των αρχείων εικόνασ, των 

μεταδεδομζνων τουσ και των προγραμμάτων πρόςβαςθσ ςτθ 

ςυλλογι (για παράδειγμα διαςφάλιςθ ότι το μζςο αποκικευςθσ 

είναι αξιόπιςτο για δθμιουργία αντιγράφου αςφαλείασ, ςυντιρθςθ 

τθσ απαιτοφμενθσ υποδομισ ςε υλικό και λογιςμικό κλπ). 

 Θ διαςφάλιςθ ςυνεχοφσ χριςθσ τθσ ψθφιακισ ςυλλογισ (π.χ. φπαρξθ 

ςφγχρονθσ διεπαφισ χριςτθ, δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να ανακτοφν 

και να διαχειρίηονται πλθροφορίεσ, ϊςτε να μποροφν να 

ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ). 

 Θ ςυντιρθςθ τθσ αςφάλειασ τθσ ςυλλογισ (π.χ. υλοποίθςθ 

ςτρατθγικϊν, ϊςτε να μθν επιτρζπονται οι αλλαγζσ από μθ 

πιςτοποιθμζνα άτομα, ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ προγράμματοσ 

διαχείριςθσ δικαιωμάτων). 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ 

Τα περιςςότερα ζργα ψθφιοποίθςθσ διακζτουν ιςτότοπο προβολισ των 

αποτελεςμάτων τουσ, δθλαδι των ψθφιοποιθμζνων αντικειμζνων και τμιματοσ των 

μεταδεδομζνων τουσ, τριςδιάςτατων αναπαραςτάςεων που τυχόν υπάρχουν κλπ. 

Άλλωςτε οι ιςτότοποι είναι το παράκυρο του ζργου ςτον κόςμο. Οι ιςτότοποι αυτοί 

ποικίλουν από τουσ πιο απλοφσ μζχρι πφλεσ με πολφπλοκεσ λειτουργίεσ και πολλζσ 

υπθρεςίεσ.  

Ο ιςτοτόποσ πρζπει να οργανϊνει το περιεχόμενό του ςε κεματικζσ κατθγορίεσ (π.χ. 

με βάςθ το κζμα, το χρόνο, το είδοσ του αντικειμζνου κλπ).  Καλό είναι θ πλοιγθςθ 

ςτον ιςτότοπο να γίνεται με όςο το δυνατό πιο απλό και εφκολο τρόπο. Σε κάκε 

ιςτοςελίδα ςυνιςτάται να υπάρχουν ςε εμφανζσ ςθμείο ςφνδεςμοι προσ τθν αρχικι 

ςελίδα και προσ τθν κφρια μπάρα πλοιγθςθσ του δικτυακοφ τόπου. Ο δικτυακόσ 
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τόποσ πρζπει να διατθρεί τισ ίδιεσ ςυμβάςεισ και κανόνεσ (χρϊμα, layout, 

πλοιγθςθ) κατά μικοσ διαφορετικϊν ςελίδων. Θ διατιρθςθ ενόσ ςυνεποφσ ςτυλ 

παρουςίαςθσ ςε κάκε ςελίδα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να αναπτφξουν ζνα ςφνολο 

δεξιοτιτων και επιταχφνει τθν εκπλιρωςθ των ςτόχων από μζρουσ των χρθςτϊν. Ο 

δικτυακόσ τόποσ είναι καλό να παρζχει μια λειτουργία αναηιτθςθσ, ιδιαίτερα ςτισ 

περιπτϊςεισ που το περιεχόμενο του είναι ογκϊδεσ.  

Καλό είναι οι ιςτοςελίδεσ να περιζχουν τόςο περιεχόμενο, ϊςτε να περιορίηεται ςτο 

ελάχιςτο θ ανάγκθ για χριςθ τθσ μπάρασ κφλιςθσ. Λδιαίτερα θ χριςθ τθσ οριηόντιασ 

μπάρασ πλοιγθςθσ πρζπει να αποφεφγεται. Οι εικόνεσ που περιζχονται ςε μια 

ιςτοςελίδα ςυνιςτάται να ζχουν περιοριςμζνο όγκο, ϊςτε να μθν κακυςτεροφν τθν 

εμφάνιςι τθσ. Αν πρόκειται να δοκεί ςτο χριςτθ θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε 

εικόνεσ καλφτερθσ ποιότθτασ (άρα και μεγαλφτερου όγκου), προτείνεται να 

κατευκφνεται ςε αυτζσ με τθ βοικεια υπερςυνδζςμων, βλζποντασ παράλλθλα ζνα 

μινυμα που κα τον ειδοποιεί ότι θ λιψθ του αρχείου μπορεί να κακυςτεριςει. 

Τα εφζ κίνθςθσ, Flash, pop-ups και άλλεσ ςυναφείσ τεχνολογίεσ καλό είναι να 

χρθςιμοποιοφνται με μζτρο. Επίςθσ, ςυνιςτάται να υπάρχει θ δυνατότθτα 

παράκαμψθσ τθσ ειςαγωγισ ςτον ιςτότοπο, θ οποία ςυνικωσ είναι ζνα αρχείο Flash 

ι μια ςειρά εικόνων με εφζ κίνθςθσ και ζχει ςχετικά μεγάλθ χρονικι διάρκεια. 

Οι ιςτότοποι κα πρζπει ιδανικά να υποςτθρίηουν τθν πολυγλωςςία. Συγκεκριμζνα, 

το περιεχόμενο καλό είναι να υπάρχει τόςο ςτθν ελλθνικι όςο και ςε τουλάχιςτον 

άλλθ μία ξζνθ γλϊςςα (ςυνικωσ είναι θ αγγλικι ωσ θ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται 

κατά κφριο λόγο ςτο Διαδίκτυο). Στο ελάχιςτο ο ιςτότοποσ κα πρζπει να παρζχει ςε 

μία ξζνθ γλϊςςα μια ειςαγωγι, ζνα πίνακα των περιεχομζνων του και ειςαγωγι 

ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ περιεχομζνου. 

Οι υπερςφνδεςμοι ςε άλλουσ ιςτότοπουσ προτείνεται να ελζγχονται περιοδικά, 

ϊςτε να ανακαλφπτονται ςχετικά ςφντομα όςοι δείχνουν ςε ςελίδεσ οι οποίεσ δεν 

υπάρχουν πλζον ι ζχουν αλλάξει. 

Ραραδείγματα ιςτοτόπων προβολισ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου είναι τα εξισ: 
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 Μουςείο του Λοφβρου31: Ρεριλαμβάνει πλικοσ εκκεμάτων και 

εικονικζσ διαδρομζσ ςε αίκουςεσ του μουςείου. 

 Βρετανικό μουςείο32: Εκτόσ από το μεγάλο όγκο περιεχομζνου, 

περιλαμβάνει εικονικζσ διαδρομζσ και δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ. 

Παραδείγματα εφαρμογήσ ψηφιοποίηςησ 

Θ ψθφιοποίθςθ είναι μια πολυςφνκετθ εργαςία, ζνα ζργο που απαιτεί τθν πολφ 

καλι οργάνωςθ και ςυνεργαςία τθσ ομάδασ των ατόμων που τθν ζχει αναλάβει. 

Ο ςτόχοσ είναι πάντα διπλόσ:  

 Θ διατιρθςθ των τεκμθρίων, θ αποφυγι καταςτροφισ τουσ και  

 Θ ανάδειξι τουσ ςε ιςτοτόπουσ 

Στο τρίτο μζροσ τθσ εργαςίασ παρουςιάηονται ενδεικτικά οργανιςμοί  και φορείσ 

που ζχουν ψθφιοποιιςει το υλικό τουσ. Θ προςπάκεια που ζγινε ιταν να 

παρουςιαςτεί από κάκε, ςχεδόν, κατθγορία – τφπο ψθφιοποίθςθσ αντικειμζνων 

πολιτιςτικισ χροιάσ. 

1. Εθνική Βιβλιοθήκη www.nlg.gr  

Στον ιςτότοπο τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ υπάρχει ςφνδεςμοσ που οδθγεί ςτισ 

ψθφιοποιθμζνουσ καταλόγουσ τθσ. Θ πλοιγθςθ γίνεται με τουσ ςυνδζςμουσ: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΛ, ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ, ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟ ΕΥΕΤΘΛΟ, ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΕΥΕΤΘΛΑ & 

ΑΛΦΑΒΘΤΛΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ. 

Στον αλφαβθτικό κατάλογο υπάρχει πλιρθσ ταξινόμθςθ των χειρογράφων. Από τθ 

ςτιλθ του λιμματοσ οδθγείται ο επιςκζπτθσ ςτον τίτλο του καταλόγου και από εκεί 

ςτο ίδιο το ψθφιοποιθμζνο τεκμιριο. 

                                                           
31

 www.louvre.fr/ 

32
www.thebritishmuseum.ac.uk  

http://www.nlg.gr/
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Στθν ιςτοςελίδα του ψθφιοποιθμζνου τίτλου υπάρχει αναλυτικι εγγραφι κακϊσ 

και οι δυνατότθτεσ μεγζκυνςθσ και εκτφπωςθσ του χειρογράφου. 

 

 

Εικόνα 2: Ψθφιοποιθμζνο τεκμιριο τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδασ 

Στον ςφνδεςμο των ψθφιοποιθμζνων ςυλλογϊν υπάρχει παρουςιάηονται οι 

Ρανεπιςτθμιακζσ Επετθρίδεσ των Φιλοςοφικϊν Σχολϊν των Ρανεπιςτθμίων Ακινασ 

και Κεςςαλονίκθσ για τα ζτθ από 1925 ζωσ το 1977. 

Τζλοσ υπάρχει ςφνδεςμοσ που οδθγεί ςε ςυλλογι οπτικοακουςτιοφ υλικοφ. 

2. Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων www.lib.uoi.gr 

Στον ιςτότοπο του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, και ςυγκεκριμζνα ςτθν Βιβλιοκικθ 

παρουςιάηεται θ Συλλογι Ψθφιοποιθμζνων Τεκμθρίων τθσ. 

 

Εικόνα 2: αρχικι ςελίδα τθσ Συλλογισ Ψθφιοποιθμζνων Τεκμθρίων τθσ Βιβλιοκικθσ του 

Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων 
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Θ Βιβλιοκικθ ςυγκζντρωςε, ταξινόμθςε τισ ζντυπεσ ςυλλογζσ τθσ (βιβλία και 

περιοδικά).  Θ ψθφιοποίθςθ του παλαιοφ και ςπάνιου υλικοφ που υπάρχει ςτθν 

Κεντρικι Βιβλιοκικθ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων και ςτισ υπό ενοποίθςθ 

επιμζρουσ βιβλιοκικεσ του ζχει ιδθ δθμιουργθκεί από το τζλοσ του 2003 ζχει 

αρχίςει θ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ παλαιοφ ζντυπου υλικοφ, κυρίωσ από τθν 

επιμζρουσ βιβλιοκικθ του Τμιματοσ Μακθματικϊν, το Κζντρο Νεοελλθνικισ 

Φιλοςοφίασ (ΚΕΝΕΦ) και τθν επιμζρουσ ενιαία βιβλιοκικθ τθσ Σχολισ 

Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν & Τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ.  

Τα ψθφιακά τεκμιρια ζχουν διαςωκεί υπό μορφι αρχείων pdf και είναι 

αναηθτιςιμα με λζξεισ-κλειδιά. Κάκε τεκμιριο είναι διαχωριςμζνο ςε επιμζρουσ 

τμιματα, που ςυνικωσ αποτελοφν τα κεφάλαια του ψθφιοποιθκζντοσ βιβλίου.  

Αυτι τθ ςτιγμι θ ςυλλογι περιλαμβάνει 1682 Τεκμιρια που χρονολογοφνται από το 

1523 μ.Χ. ζωσ το 1998 μ.Χ. 

3. Δήμοσ Θεςςαλονίκησ  culture.thessaloniki.gr 

Σφμφωνα με τθν ειςαγωγικι ςελίδα του ιςτοτόπου  ο Διμοσ Κεςςαλονίκθσ 

επιδιϊκει να ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ και διάδοςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

τθσ περιοχισ, μζςω τθσ προβολισ των πολιτιςτικϊν τεκμθρίων, τα οποία ζχει ςτθν 

κατοχι του και τα οποία διαχειρίηεται, οργανϊνει και ςυντθρεί. 

 

Εικόνα 3: Λςτοςελίδα του ζργου ψθφιοποίθςθσ – Τεκμθρίωςθσ Ρολιτιςτικϊν Τεκμθρίων του 

Διμου Κεςςαλονίκθσ 
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Στόχοσ ζργου είναι θ προβολι του πολιτιςτικοφ υλικοφ του μζςω του Internet. Θ 

ςυλλογι ζχει οργανωκεί ανά ενότθτεσ τεκμθρίων μζςω των οποίων γίνεται θ 

περιιγθςθ. 

4. Πανδζκτησ www.dance-pandect.gr 

Ο Ρανδζκτθσ του Ελλθνικοφ Χοροφ είναι μια τράπεηα ψθφιοποιθμζνων τεκμθρίων 

και πλθροφοριϊν που αφοροφν τον ελλθνικό χορό.  

Το πλθροφορικό ςφςτθμα διατθρεί τισ πλθροφορίεσ ςτθν γλϊςςα αρχικισ 

καταγραφισ τουσ, είναι πολφγλωςςο, οι εκδόςεισ και θ διαδικτυακι πφλθ είναι 

δίγλωςςεσ (ελλθνικά, αγγλικά). 

Το ψθφιοποιθμζνο και καταχωρθμζνο υλικό αποτελείται από: 

α) Κείμενα: άρκρα, αποςπάςματα από βιβλία, ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια, 

ποιιματα, ςτίχοι τραγουδιϊν 

β) τατικζσ εικόνεσ: φωτογραφίεσ, χαρακτικά, ζργα τζχνθσ, γραμματόςθμα, 

αντικείμενα, φορεςιζσ, απόψεισ, παρτιτοφρεσ 

γ) Κινοφμενεσ εικόνεσ (βίντεο): ςκθνζσ χοροφ από παραςτάςεισ και άλλεσ 

εκδθλϊςεισ, ςεμινάρια, ςυνζδρια, διαλζξεισ 

δ) Ηχογραφήματα: από δίςκουσ, μαγνθτοταινίεσ ι άλλεσ θχογραφιςεισ 

ε) Μεταδεδομζνα όλων των ανωτζρω. 

 

Εικόνα 4: Λςτοςελίδα του ψθφιοποιθμζνου αρχείου του Ρανδζκτθ 

http://www.dance-pandect.gr/
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Το ψθφιοποιθμζνο υλικό του Ρανδζκτθ προζρχεται από τεκμιρια που βρίςκονται 

ςτο αρχείο του Κεάτρου «Δόρα Στράτου».  

Θ πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ μπορεί γίνεται μζςα από τθ διαδικτυακι πφλθ «Ο 

κόςμοσ του ελλθνικοφ χοροφ».  

Θ αναηιτθςθ και ανάκτθςθ των πλθροφοριϊν ςτον Ρανδζκτθ γίνεται με κριτιρια 

απλά ι ςφνκετα κατά τρόπο ευζλικτο, με ελάχιςτουσ περιοριςμοφσ ςτθν πλοιγθςθ 

ςτο ςχιμα τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

Οι ενότθτεσ κατθγορθμάτων που ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ κριτθρίων 

αναηιτθςθσ, είναι : αντικείμενο, κατθγορία / είδοσ δθμιουργιματοσ / άρκρου, 

κζμα, περιοχι, ςυνεργόσ, ςυνζργια, τίτλοσ, εκνολογικά χαρακτθριςτικά. 
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ΜΕΡΟ Γϋ 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Οριςμόσ 

Επειδι δεν υπάρχει κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ και αυςτθρόσ οριςμόσ για τον όρο 

Εικονικι Ρραγματικότθτα, δίνονται παρακάτω κάποιοι από τουσ επικρατζςτερουσ. 

Ο ίδιοσ ο όροσ βζβαια είναι αντιφατικόσ και οδθγεί ςε παρεξθγιςεισ και ςε 

πολφωρεσ φιλοςοφικζσ ςυηθτιςεισ. 

Ο πατζρασ του όρου Jaron Lanier, ζδωςε τον εξισ οριςμό το 1989: «Ζνα 

αλλθλεπιδραςτικό, τριςδιάςτατο περιβάλλον, φτιαγμζνο από υπολογιςτι, ςτο 

οποίο μπορεί κάποιοσ να εμβυκιςτεί.» 

Από εκεί και ζπειτα, δόκθκαν ποικίλοι οριςμοί, μερικοί από τουσ οποίουσ δίνονται 

παρακάτω: 

«Θ Εικονικι Ρραγματικότθτα, αποτελεί ζνα όρο που ζχει γίνει πρόςφατα γνωςτόσ 

αλλά και από τουσ πλζον διαδεδομζνουσ ςτο χϊρο των υπολογιςτϊν, ο οποίοσ 

μεταφζρει το χριςτθ ι τουσ χριςτεσ, ςε ζνα ςυνκετικό, τεχνθτό, εικονικό και 

φτιαγμζνο από υπολογιςτι περιβάλλον.» M. Krueger33. 

«Αλλθλεπιδραςτικά γραφικά πραγματικοφ χρόνου (real-time) με τριςδιάςτατα 

μοντζλα, ςυνδυαςμζνα με μια τεχνολογία απεικόνιςθσ θ οποία δίνει τθ δυνατότθτα 

ςτο χριςτθ για εμβφκιςθ ςτον μοντελοποιθμζνο κόςμο και τθ δυνατότθτα για 

απευκείασ χειριςμό.» Fuchs, H., Bishop34. 

«Θ ψευδαίςκθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε ζνα ςυνκετικό περιβάλλον αντί για τθν 

εξωτερικι παρατιρθςθ ενόσ τζτοιου περιβάλλοντοσ. Θ Εικονικι Ρραγματικότθτα 

βαςίηεται ςε τριςδιάςτατεσ, ςτερεοςκοπικζσ μονάδεσ απεικόνιςθσ, με ανιχνευτι τθσ 

κίνθςθσ του κεφαλιοφ, του χεριοφ ι του ςϊματοσ και ςτερεοςκοπικό ιχο. Θ 

                                                           
33

 Krueger, M.W. Artificial Reality II, Addison-Wesley, 1991. 

34
 Fuchs, H. and Bishop, G.  Research Directions in Virtual Environments. Technical Report, University 

of North Carolina at Chapel Hill. 1992 
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Εικονικι Ρραγματικότθτα είναι μια εμπειρία εμβφκιςθσ που χρθςιμοποιεί όλεσ τισ 

αιςκιςεισ.» Gigante, M35.  

«Μπορεί να οριςτεί ςαν ζνασ νζοσ τρόποσ επικοινωνίασ μεταξφ ανκρϊπου και 

μθχανισ. Ζνα από τα χαρακτθριςτικά του είναι θ υιοκζτθςθ ςυςκευϊν απεικόνιςθσ 

και αλλθλεπίδραςθσ των ανκρϊπινων αιςκιςεων. Στερεοςκοπικά ςυςτιματα 

απεικόνιςθσ, δίνουν τθ εντφπωςθ πραγματικισ χωρικισ αντίλθψθσ των 

τριςδιάςτατων εικόνων οι οποίεσ παράγονται από τον υπολογιςτι. Επιπλζον, θ 

αίςκθςθ του ότι είςαι εμβυκιςμζνοσ ςε ζνα εικονικό περιβάλλον, δυναμϊνει με τθ 

χριςθ ςυςκευϊν όπωσ το γάντι (data glove), το οποίο επιτρζπει πιο φυςικι και 

ενςτικτϊδθ απευκείασ αλλθλεπίδραςθ» Ellis, S. R36.  

«Βαςικά είναι μία διεπαφι, θ οποία ςυνδυάηει διαφορετικά τεχνικά ςυςτιματα με 

ςκοπό να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να αλλθλεπιδράςει ςε πραγματικό 

χρόνο με μία εφαρμογι για τθν απεικόνιςθ (visualization), τθν περιγραφι τθσ 

κίνθςθσ (animation), τθν παραγωγι (generation) και τθν μεταβολι (modification) 

τριςδιάςτατων δεδομζνων, δθμιουργθμζνων από υπολογιςτι τα οποία βλζπει 

ςτερεοςκοπικά. Ζνασ όροσ που περικλείει τα πάντα και περιγράφει τθν τεχνολογία 

και όλο το πεδίο γενικότερα». VIEW of the future Project37  

Τελευταία ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα αποφεφγεται θ χριςθ του όρου Εικονικι 

Ρραγματικότθτα λόγω τθσ αντιφατικότθτάσ του και χρθςιμοποιείται ο όροσ Εικονικό 

Ρεριβάλλον, Virtual Environment ςτα αγγλικά, (αγγλικι ςυντομογραφία VE). 

Ειςαγωγή 

Ο όροσ Εικονικι Ρραγματικότθτα χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά από τον Jaron 

Lanier (Τηάρον Λζινιερ) το 1989. Ο Lanier είναι ζνασ από τουσ πρωτοπόρουσ τθσ 

Εικονικισ Ρραγματικότθτασ και ιδρυτισ τθσ εταιρείασ VPL Research (από τθ φράςθ 

                                                           
35

GiganteΜ.Α.,Earnshaw R.A, Jones H., VIRTUAL REALITY SYSTEMS, 1993 

36
 http://www.vrsj.org/ic-at/ICAT2003/papers/93081.pdf 

37
 http://www.view.iao.fraunhofer.de/introduction.html 
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Virtual Programming Languages) θ οποία ανζπτυξε μερικά από τα πρϊτα ςυςτιματα 

τθ δεκαετία του 1980. 

Θ Εικονικι Ρραγματικότθτα χρθςιμοποιεί θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, για να 

δθμιουργιςει και να προςομοιϊςει υπαρκτά ι μθ περιβάλλοντα, από τα οποία ο 

χριςτθσ ζχει τθν ψευδαίςκθςθ ότι περιβάλλεται και ςτα οποία μπορεί να κινθκεί 

ελεφκερα, αλλθλεπιδρϊντασ παράλλθλα με τα αντικείμενα που περιλαμβάνουν, 

όπωσ κα ζκανε και ςτον πραγματικό κόςμο. 

Για να είναι όςο πιο πετυχθμζνθ γίνεται θ εμβφκιςθ ενόσ χριςτθ ςε ζνα περιβάλλον 

Εικονικισ Ρραγματικότθτασ, είναι ςθμαντικό να απομονωκεί ο χριςτθσ και οι 

αιςκιςεισ του από το πραγματικό κόςμο, επικαλφπτοντασ τα ερεκίςματα του 

πραγματικοφ κόςμου με αντίςτοιχα εικονικά, φτιαγμζνα από το ςφςτθμα τθσ 

Εικονικισ Ρραγματικότθτασ. Από τισ πζντε (ι μιπωσ εφτά) αιςκιςεισ, οι πιο 

ςθμαντικζσ κατά φκίνουςα ςειρά είναι θ όραςθ, θ ακοι και θ αφι. Ζτςι είναι 

πρωταρχικισ ςθμαςίασ ζνα ςφςτθμα Εικονικισ Ρραγματικότθτασ να παρζχει 

ςτερεοςκοπικι εικόνα, δθλαδι δφο εικόνεσ από διαφορετικι οπτικι γωνία, μία για 

κάκε μάτι του χριςτθ, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί θ αίςκθςθ του βάκουσ ςτο χϊρο. 

Ραράλλθλα θ φπαρξθ ςτερεοςκοπικοφ ιχου βοθκάει το χριςτθ να κατανοεί τι 

γίνεται γφρω του ςτον εικονικό χϊρο που τον περιβάλλει με πολφ φυςικό τρόπο, 

ενϊ ταυτόχρονα αποκλείει τον χριςτθ από τουσ ιχουσ του πραγματικοφ κόςμου, οι 

οποίοι κα μποροφςαν να καταςτρζψουν τθν εικονικι του εμπειρία. Τζλοσ θ αφι, 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με κατάλλθλεσ ςυςκευζσ είτε για να μπορεί ο χριςτθσ να 

νιϊκει τον κόςμο, π.χ. να ακουμπά ζνα αντικείμενο και να νιϊκει αντίςταςθ, είτε 

για να κακοδθγιςουμε το χριςτθ διευκολφνοντάσ τον ςτθν εκτζλεςθ κάποιων 

ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν, π.χ. μοντελοποίθςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων. Αν όλα 

τα παραπάνω ςυνδυαςτοφν και με τθν ανίχνευςθ των κινιςεων του χριςτθ με 

κατάλλθλεσ ςυςκευζσ ανίχνευςθσ, ζτςι ϊςτε το εικονικό περιβάλλον να 

ςυμπεριφζρεται όπωσ και το πραγματικό, τότε θ όλθ εμπειρία που κα αποκτιςει ο 

χριςτθσ μπορεί να είναι άκρωσ ρεαλιςτικι. 
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Ιςτορία 

Θ ιςτορία τθσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ, ξεκινά από τισ πρϊτεσ ςτιγμζσ που ο 

άνκρωποσ κζλθςε να εκφραςτεί, περίπου 15000 χρόνια π.Χ., με τισ προϊςτορικζσ 

ηωγραφιζσ ςε ςπθλιζσ, όπωσ το ςπιλαιο Λαςκϊ ςτθ νότια Γαλλία αλλά και με τα 

διάφορα κρθςκευτικά τελετουργικά, που προςπακοφςαν να αγκαλιάςουν όλεσ τισ 

ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ και να προκαλζςουν δζοσ και καυμαςμό. Τζτοια 

παραδείγματα εμβφκιςθσ ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ υπάρχουν πάρα πολλά. Σε αυτά 

ςυμπεριλαμβάνονται το αρχαίο ελλθνικό δράμα και τα Διονφςια. 

Επίςθσ κατά τον 5ο αιϊνα π.Χ., όπου γίνονται οι πρϊτεσ ιςτορικζσ αναφορζσ ςτθν 

τζχνθ από τον Ρλάτωνα και τουσ ςφγχρονοφσ του, δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ 

δραματικι χριςθ τθσ προοπτικισ ςτα ςκθνικά των ζργων του Αιςχφλου και του 

Σοφοκλι. Μάλιςτα ζνασ από τουσ πιο καινοτόμουσ ςκθνογράφουσ, ο Αγάκαρχοσ, 

ζγραψε ςθμειϊςεισ για το πϊσ χρθςιμοποιοφςε ο ίδιοσ τθν προοπτικι ςφγκλιςθ, οι 

οποίεσ ενζπνευςαν πολλοφσ Ζλλθνεσ γεωμζτρεσ εκείνθσ τθσ εποχισ να αναλφςουν 

μακθματικά το μεταςχθματιςμό προβολισ. Φαίνεται ότι οι Ζλλθνεσ και ωμαίοι 

ηωγράφοι ζφταναν ςε ζνα πολφ υψθλό επίπεδο τριςδιάςτατου ρεαλιςμοφ ςτα ζργα 

τουσ χρθςιμοποιϊντασ τθ διαίςκθςι τουσ, παρά ςχεδιάηοντασ τα πάντα απο τθν 

αρχι με ακρίβεια38. 

Κα πρζπει να φτάςουμε ςτο 14ο αιϊνα, ςτθ Φλωρεντία, όπου ο Giotto di Bondone 

ανακάλυψε εντελϊσ ξαφνικά ζνα διαιςκθτικό τρόπο για τθν προβολι 3D 

προοπτικισ ςε μια 2D επιφάνεια, όπωσ είναι ο καμβάσ. Θ μζκοδοσ αυτι βαςίηεται 

ςτθν οργάνωςθ των αντικειμζνων και των ςχζςεων τουσ ςαν να υπάρχει ζνα και 

μοναδικό ςθμείο κζαςθσ, πράγμα που δθμιουργεί μια αίςκθςθ βάκουσ. Δεν είναι 

τυχαίο άλλωςτε το γεγονόσ ότι κεωρείται ο ιδρυτικισ τθσ Δυτικισ ηωγραφικισ. 

Θ επόμενθ εξζλιξθ ςτον τομζα τθσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ, ζρχεται το 1778, 

όταν ο Σκωτςζηοσ ηωγράφοσ Robert Barker ηωγράφιςε μια άποψθ τθσ πόλθσ του 

Εδιμβοφργου 360 μοιρϊν. Ο καμβάσ φψουσ περίπου 3 μζτρων τοποκετικθκε ςε ζνα 

κυκλικό δωμάτιο με διάμετρο περίπου 18 μζτρα. Οι κεατζσ ειςζρχονταν ςτο κζντρο 
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 http://el.wikipedia.org/wiki/εικονικι_πραγματικότθτα 
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του δωματίου και βρίςκονταν περικυκλωμζνοι από τθ ςκθνι. Ο Barker αρχικά 

ονόμαςε τθν εφεφρεςι του 'la nature á coup d' oeil', αλλά ςε διαφθμίςεισ του 1791 

για μια αντίςτοιχθ ηωγραφιά για το Λονδίνο, χρθςιμοποίθςε τον όρο «Ρανόραμα», 

από τισ ελλθνικζσ λζξεισ παν και όραμα. 

Στα μζςα του 18ου αιϊνα, θ νζα τεχνολογία τθσ φωτογραφίασ γίνεται δθμοφιλισ, 

δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτον άνκρωπο για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του να παίρνει 

και να ξαναδθμιουργεί πιςτά αντίγραφα εικόνων, γεωγραφικϊν τόπων, ανκρϊπων 

ι γεγονότων. Το 1833 o Wheatstone, επινόθςε τθ ςτερεοςκοπικι οκόνθ, θ οποία 

επζτρεπε τθ κζαςθ ςτερεοςκοπικϊν εικόνων, δίνοντασ ζτςι ςτο κεατι μια αίςκθςθ 

του βάκουσ. Ο David Brewster επεξεργάςτθκε ακόμα περιςςότερο τθν εφεφρεςθ 

αυτι το 1844, πράγμα που ζκανε δυνατι τθν δθμιουργία ενόσ προϊόντοσ ευρείασ 

κατανάλωςθσ με το όνομα Viewmaster ςτα μζςα του 19ου αιϊνα. 

To 1929 o Edward Link καταςκευάηει τον πρϊτο απλό μθχανικό εξομοιωτι πτιςθσ, 

για τθν εκπαίδευςθ πιλότων ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ και μακριά από πραγματικά 

αεροπλάνα. Το 1946 καταςκευάηεται ο πρϊτοσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, με τθν 

ονομαςία ENIAC, από το πανεπιςτιμιο τθσ Ρενςυλβάνια, για τον αμερικάνικο 

ςτρατό. Στθ δεκαετία του 1950 ο Αμερικανόσ κινθματογραφιςτισ Morton Heilig 

προτείνει «το ςινεμά του μζλλοντοσ», το οποίο κα περικυκλϊνει το κεατι με 

αιςκιςεισ φτιαγμζνεσ από μθχανιματα και κα μεταφζρει τουσ κεατζσ ςε μια άλλθ 

διάςταςθ. Το Sensorama που καταςκευάηεται από τον ίδιο το 1956, προςφζρει μια 

βόλτα με μοτοςυκλζτα ςτουσ δρόμουσ του Μανχάταν. Χρθςιμοποιοφνται 3Δ 

γραφικά, ςτερεοςκοπικόσ ιχοσ και δονθτζσ.  

Το 1961 οι μθχανικοί τθσ εταιρίασ Philco Comeau και Bryan δθμιουργοφν ζνα HMD 

(Head Mounted Display) με τθν ονομαςία Headsight TV Surveillance System 

απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ, με ανίχνευςθ τθσ κίνθςθσ του κεφαλιοφ. Για να 

το επιτφχουν αυτό χρθςιμοποιοφν ζνα ειδικά καταςκευαςμζνο θλεκτρομαγνθτικό 

ςφςτθμα. Το HMD αυτό χρθςιμοποιικθκε για τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ 

επικίνδυνων καταςτάςεων. To 1963 o διδακτορικόσ φοιτθτισ του MIT Ivan 

Sutherland ειςάγει τα αλλθλεπιδραςτικά γραφικά μζςω υπολογιςτι με τθν 

εφαρμογι του Sketchpad. Θ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι χρθςιμοποιεί ζνα ελαφρφ 
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ςτυλό για τθν επιλογι αντικειμζνων, παράλλθλα με τθ χριςθ του πλθκτρολογίου. Ο 

ίδιοσ το 1965 κάνει τα πρϊτα βιματα ςτο να ςυνδυάςει τουσ υπολογιςτζσ και τθ 

δθμιουργία Εικονικϊν Κόςμων με τθν εργαςία του «The ultimate display». Στθν 

εργαςία αυτι ουςιαςτικά περιγράφει ζνα δωμάτιο, όπου τα πάντα ελζγχονται από 

τον υπολογιςτι και όλεσ οι ενζργειεσ του χριςτθ μζςα ςε αυτό ζχουν τον ίδιο 

αντίκτυπο που κα είχαν και ςτον πραγματικό κόςμο.  

Το 1967, o Fred Brooks επιρεαςμζνοσ από τθν εργαςία του Sutherland, ξεκινάει το 

project GROPE, που ζχει ςαν ςτόχο να εξερευνιςει τθ χριςθ απτικισ 

αλλθλεπίδραςθσ για να βοθκιςει τουσ βιοχθμικοφσ να «αιςκανκοφν» τισ 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ μορίων πρωτεΐνθσ. Το 1968, ο Sutherland καταςκευάηει το 

Sword of Damocles (Σπακί του Δαμοκλι), ζνα HDM το οποίο πιρε το όνομα του από 

το γεγονόσ ότι κρεμόταν από το ταβάνι. Χρθςιμοποιοφςε κακοδικζσ λυχνίεσ, είχε 

μθχανικι ανίχνευςθ τθσ κίνθςθσ του κεφαλιοφ και πρόβαλλε εικόνεσ πάνω ςτον 

πραγματικό κόςμο. Το εφροσ πεδίου του ιταν 40 μοίρεσ και ο χριςτθσ μποροφςε να 

δει ςε πραγματικό χρόνο, αντικείμενα ςε wireframe μορφι να προβάλλονται πάνω 

ςτον πραγματικό κόςμο. Τθν ίδια χρονιά ο ίδιοσ και o David Evans ιδρφουν τθν 

εταιρία Evans and Sutherland Computer Corp., θ οποία αςχολείται με ςυςτιματα 

οπτικοποίθςθσ τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτο ςτρατό, ςε εμπορικοφσ εξομοιωτζσ 

κακϊσ και ςε πλανθτάρια και αλλθλεπιδραςτικά κζατρα39.  

Tο 1972, θ εταιρία Atari προςφζρει ςτο ευρφ κοινό αλλθλεπιδραςτικά γραφικά 

πραγματικοφ χρόνου, με το παιχνίδι Pong. Το 1974 ο Myron Krueger δθμιουργεί τα 

πρωτοποριακά του ζργα, Metaplay και Videoplace, όπου εξερευνά τισ δυνατότθτεσ 

τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τθ βοικεια υπολογιςτι. Δθμιουργοφνται ζτςι 

αλλθλεπιδραςτικά καλλιτεχνικά περιβάλλοντα, ςχεδιαςμζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε 

να δίνουν ςτουσ χριςτεσ τουσ τθ δυνατότθτα ελευκερίασ επιλογισ και προςωπικισ 

ζκφραςθσ. Το 1976 καταςκευάηεται το GROPE II40, από τουσ P. J. Kilpatrick και Fred 

Brooks, το οποίο παρείχε force feedback (ανάδραςθ δφναμθσ) και χρθςιμοποιοφςε 

                                                           
39

 http://www.es.com/products/digital_theater/index.asp 

40
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1196590/ProjectGROPE#tab=active~checked%2Citem

s~checked&title=Project%20GROPE%20--%20Britannica%20Online%20Encyclopedia 
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μθχανικοφσ βραχίονεσ, για να μεταφερκοφν οι κινιςεισ των χεριϊν των χθμικϊν 

που χρθςιμοποιοφςαν το ςφςτθμα, ςτα άτομα φαρμάκων και να μεταβάλλουν τθ 

ςυμπεριφορά τουσ. 

Περιγραφή Πρότυπου υςτήματοσ Εικονικήσ Πραγματικότητασ 

Θ γενικι δομι ενόσ Συςτιματοσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ φαίνεται ςτο ακόλουκο 

ςχιμα και αποτελείται από τα ςυςτατικά εκείνα, τα οποία μποροφν να υλοποιιςουν 

τισ προδιαγραφζσ που δόκθκαν ςτθν ειςαγωγι. 

 

Σχιμα 1. Γενικό Μοντζλο Συςτιματοσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ 

Θ Μονάδα Επεξεργαςίασ είναι θ καρδιά ενόσ ςυςτιματοσ Εικονικισ 

Ρραγματικότθτασ. Είναι το ςυςτατικό αυτό που δζχεται τθ αντίδραςθ του 

ανκρϊπου (φωνι, αφι, όραςθ) μζςω των Συςκευϊν Ειςόδου και αφοφ τθν 

επεξεργαςτεί, παράγει τα εικονικά ερεκίςματα (ιχοσ,  εικόνα, αφι) που πρζπει να 

δεχτεί ο άνκρωποσ, ϊςτε να νομίςει ότι βρίςκεται ςτον Εικονικό κόςμο. Οι Συςκευζσ 

Εξόδου είναι αυτζσ, οι οποίεσ αναλαμβάνουν τθ μεταφορά των εικονικϊν 

ερεκιςμάτων ςτον άνκρωπο ενϊ οι Συςκευζσ Ειςόδου είναι αυτζσ που μεταφζρουν 

τισ αντιδράςεισ του ανκρϊπου ςτθ Μονάδα Επεξεργαςίασ. Ραρακάτω αναλφονται 

οι τρείσ αυτζσ μονάδεσ και δίνονται πραγματικά ςτοιχεία για αυτζσ. 

 Μονάδα Επεξεργαςίασ 

Θ μονάδα αυτι ςτθν πράξθ είναι ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα με ειςόδουσ και 

εξόδουσ, οι οποίεσ ςυνικωσ είναι ψθφιακζσ. Κα μποροφςε να είναι ζνασ απλόσ 

υπολογιςτισ, εφοδιαςμζνοσ με ειδικό λογιςμικό, το οποίο είναι υπεφκυνο 



 

43 

δεδομζνου ότι ζλαβε τισ αντιδράςεισ του ανκρϊπου (ςτισ ειςόδουσ του), να 

δθμιουργιςει τα ερεκίςματα του Εικονικοφ κόςμου (ςτισ εξόδουσ του), ϊςτε ο 

άνκρωποσ να νοιϊςει «εμβυκιςμζνοσ» ςτον κόςμο αυτό. 

 Συςκευζσ Ειςόδου 

Οι ςυςκευζσ αυτζσ είναι ουςιαςτικά οι αιςκθτιρεσ, οι οποίοι μετατρζπουν 

δεδομζνα που ζχουν να κάνουν με τθν αντίδραςθ του ανκρϊπου ςε ψθφιακι 

πλθροφορία, κατάλλθλθ για να τθν επεξεργαςίασ τθσ από τθ Μονάδα 

Επεξεργαςίασ. Για παράδειγμα θ φωνι είναι κάτι που παράγεται από τον άνκρωπο 

και αποτελεί ζνα φυςικό ςιμα και πρζπει απαραιτιτωσ να μετατραπεί ςε 

πλθροφορία που μπορεί να γίνει αντιλθπτι από ζναν υπολογιςτι, δθλαδι πρζπει 

να μετατραπεί ςε ψθφιακό ςιμα. 

Συνικωσ αυτι θ ςυςκευι είναι ζνασ Λχνθλάτθσ Κίνθςθσ (Motion Tracker), ο οποίοσ 

είναι τοποκετθμζνοσ είτε ςτο κεφάλι του ανκρϊπου και λζγεται Λχνθλάτθσ Κεφαλισ 

(Head Tracker), είτε ςτο ςϊμα του οπότε λζγεται Λχνθλάτθσ Σϊματοσ (Body Tracker). 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, όπωσ μαρτυρεί και θ ονομαςία του, μεταφζρει 

πλθροφορία για τθ κζςθ του ανκρϊπου ςτο χϊρο, δθλαδι τισ ςυντεταγμζνεσ (x,y,z) 

κακϊσ και τον προςανατολιςμό του ςτο χϊρο.  

 

Εικόνα 5. Λχνθλάτθσ Κεφαλισ και Λχνθλάτθσ Σϊματοσ 

Συςκευι Ειςόδου που μεταφζρει τθν πλθροφορία τθσ αφισ αποτελεί το λεγόμενο 

Γάντι Αίςκθςθσ, και ουςιαςτικά μετατρζπει τθ δφναμθ (που αςκεί ο άνκρωποσ κατά 

τθν επίδραςι του ςε αντικείμενα του Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ) υπό τθ μορφι 

ψθφιακισ πλθροφορίασ ςτθ Μονάδα Επεξεργαςίασ. Το Εικονικό Ρεριβάλλον 
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«αιςκάνεται» δθλαδι κατά αυτόν τον τρόπο τισ κινιςεισ των δαχτφλων του χριςτθ). 

Στθν εικόνα 7 βλζπουμε ζνα πραγματικό Γάντι Αίςκθςθσ, ςτο οποίο είναι διάφορα 

καλϊδια ςυνδεδεμζνα με ςκοπό τθν μεταφορά τθσ ψθφιακισ πλθροφορίασ (μζςω 

θλεκτρικϊν ςθμάτων) ςτθ Μονάδα Επεξεργαςίασ. Πταν δεν υπάρχει ςθμαντικι 

κακυςτζρθςθ μεταξφ τθσ πραγματικισ και εικονικισ κίνθςθσ του χεριοφ, ενιςχφεται 

τότε θ αίςκθςθ τθσ παρουςίασ από τον χριςτθ. Εκεί ζγκειται το γεγονόσ ότι το 

ςφςτθμα Εικονικισ Ρραγματικότθτασ πρζπει να είναι πραγματικοφ χρόνου. 

 

Εικόνα 6. Γάντι Αίςκθςθσ και επίδραςθ ςτο εικονικό περιβάλλον (δφναμθ ςτο τιμόνι) 

 

Εικόνα 7. Ρραγματικό Γάντι Αίςκθςθσ 

 Συςκευζσ Εξόδου 

Οι Συςκευζσ εξόδου είναι υπεφκυνεσ για να μεταφζρουν ςτον άνκρωπο τα 

χαρακτθριςτικά του Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ, τα οποία παραλαμβάνει από τθ 

Μονάδα Επεξεργαςίασ. Το βαςικότερο παράδειγμα φαίνεται ςτθν Εικόνα 8 και 

αποτελεί τθ μονάδα θ οποία ουςιαςτικά μεταφζρει τθν παραγόμενθ τριςδιάςτατθ 

εικόνα ςτον άνκρωπο. Είναι ζνα Κράνοσ που φζρει μία οκόνθ και είναι 

προςαρμόηεται ςτο κεφάλι (Head Mounted Display – HMD). 



 

45 

 

Εικόνα 8. Κράνοσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ 

Το κράνοσ είναι μία ςυςκευι, θ οποία αποκλείει τθν όραςθ του πραγματικοφ 

περιβάλλοντοσ από τον άνκρωπο, γι’ αυτό και ανικει ςτθν κατθγορία Συςκευϊν 

Εξόδου «Εμβφκιςθσ» (Immersive). Αντίκετα, μία άλλθ διαδεδομζνθ ςυςκευι 

ειςόδου είναι αφτθ που φαίνεται ςτθν Εικόνα 9 και αποτελεί τθν περίπτωςθ όπου θ 

οπτικι πλθροφορία του Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ προβάλλεται ςτον χϊρο που 

βρίςκεται γφρω από τον άνκρωπο (ςε τοίχουσ από οκόνεσ ςυνικωσ). Αυτι είναι μία 

Συςκευι Εξόδου μθ «εμβφκιςθσ» (Non- immersive). Σε αυτι τθν περίπτωςθ πρζπει 

κανείσ να φοράει ειδικά τριςδιάςτατα γυαλιά. 

 

Εικόνα 9. Συςκευι Εξόδου μθ «εμβφκιςθσ». 

Μία άλλθ ςυςκευι, θ οποία αναπαριςτά το οπτικό πεδίο Εικονικοφ Ρεριβάλλοντοσ 

ςτον άνκρωπο είναι θ Ρανκατευκυντικι Διοπτρικι Οκόνθ (Binocular Omni-

Directional Monitor - BODM), θ οποία φαίνεται ςτθν Εικόνα 10. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, οι οκόνεσ και το οπτικό ςφςτθμα τοποκετοφνται ςε ζναν βραχίονα και 

ζτςι οι κινιςεισ του ανκρϊπου ανιχνεφονται ςτουσ ςυνδζςμουσ του βραχίονα μζςω 

αιςκθτιρα. 
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Εικόνα 10. Ρανκατευκυντικι Διοπτρικι Οκόνθ 

Κατηγορίεσ εικονικήσ πραγματικότητασ 

Ζχοντασ ωσ κριτιριο το υλικό (υπολογιςτζσ, ειδικζσ ςυςκευζσ) του ςυςτιματοσ, 

μποροφμε να διακρίνουμε τισ παρακάτω κατθγορίεσ ςυςτθμάτων Εικονικισ 

Ρραγματικότθτασ: 

1. Περιβάλλοντα οθόνησ (desktop environments) 

Ο οκόνθ του υπολογιςτι (ι τθσ τθλεόραςθσ) αποτελεί ζνα «παράκυρο» ςτον 

εικονικό κόςμο. Ο χριςτθσ ζχει επαφι με τον πραγματικό κόςμο. Θ 

εμβφκιςθ είναι ψυχολογικι και επιτυγχάνεται μζςω τθσ εικόνασ και του 

ιχου, τθσ πλοκισ και άλλων ερεκιςμάτων (πχ δόνθςθ gamepad) 

2. Περιβάλλοντα προβολήσ (projected environments) 

O εικονικόσ κόςμοσ προβάλλεται ςε ζνα ειδικά καταςκευαςμζνο χϊρο το 

φυςικό περιβάλλον του χριςτθ. Ο χριςτθσ ζχει επαφι με τον πραγματικό 

κόςμο (ςε αρκετό βακμό). Θ εμβφκιςθ είναι ςυνδυαςμόσ ψυχολογικισ και 

πραγματικισ εμβφκιςθσ. 

3. Ενιςχυμζνα περιβάλλοντα (augmented environments) 

Αντικείμενα του εικονικοφ κόςμου (γραφικά, κείμενο κλπ) προβάλλονται ςτο 

πραγματικό ςαν να ιταν μζροσ του. Ο χριςτθσ τα βλζπει μζςω ειδικϊν ςυςκευϊν, 

πχ γυαλιά ι ειδικζσ διαφανείσ επιφάνειεσ 

Ανάλογα με τον τρόπο που επιλζγεται για να αναπαραςτακεί ο εικονικόσ κόςμοσ 

εμφανίηονται οι εξισ τφποι ςυςτθμάτων Εικονικισ Ρραγματικότθτασ: 

1. Συςτιματα εμβφκιςθσ (Immersive Systems) 
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2. Ραράκυρο ςτον (εικονικό) κόςμο (Window on World Systems) 

3. Συςτιματα Τθλεπαρουςίασ (Telepresence Systems)41 

Υφίςταται ακόμθ ζνασ λειτουργικόσ διαχωριςμόσ  ανάλογα με το βακμό ςυμμετοχισ 

– αλλθλεπίδραςθσ του χριςτθ με το εικονικό περιβάλλον. Σφμφωνα με το κριτιριο 

αυτό οι εφαρμογζσ τθσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ διακρίνονται ςε: 

1. Ρακθτικζσ: Ο χριςτθσ δεν ζχει τον ζλεγχο, απλά κινείται ςε ζναν κόςμο που 

τον περιβάλλει 

2. Εξερευνθτικζσ:  Υπάρχει πλιρθσ ελευκερία πλοιγθςθσ αλλά όχι επζμβαςθσ 

ςτα δρϊμενα 

3. Αλλθλεπιδραςτικζσ: Υπάρχει θ δυνατότθτα για μεταβολι του εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ42 

Εφαρμογζσ τησ Εικονικήσ Πραγματικότητασ  

Θ Εικονικι Ρραγματικότθτα ζχει μία πλθκϊρα εφαρμογϊν, των οποίων ο αρικμόσ 

ολοζνα και αυξάνεται, γι’ αυτό και κα γίνει μία αναφορά ςτισ επικρατζςτερεσ. Μία 

από τισ βαςικότερεσ εφαρμογζσ είναι θ εκπαίδευςη, θ οποία όταν γίνεται ςε 

περιβάλλον Εικονικισ Ρραγματικότθτασ, δίνει καταρχιν ςτον εκπαιδευόμενο τθ 

δυνατότθτα τθσ εμπειρίασ, δθλαδι να μάκει υπό τθν μορφι τθσ ενεργισ 

ςυμμετοχισ του ςε αντίκεςθ με το διάβαςμα που είναι μία διεργαςία οπτικι και 

νοθτικι. Το ςθμαντικότερο όμωσ είναι ότι ζτςι προςφζρεται θ δυνατότθτα τθσ 

εκμάκθςθσ μζςω περιιγθςθσ ςε περιβάλλοντα, ςτα οποία δεν είναι δυνατόν να 

γίνει εκπαίδευςθ, είτε λόγω απόςταςθσ, είτε λόγω ότι αυτά είναι παρελκοντικά είτε 

ακόμα διότι είναι πικανόν επικίνδυνα (π.χ. εργαςτιριο χθμείασ). Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα είναι τα ςυςτιματα προςομοίωςθσ πτιςθσ, με βάςθ τα οποία 

εκπαιδεφονται οι πιλότοι πριν βρεκοφν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ.  

                                                           
41

 Isdale J., What is Virtual Reality?, ftp.u.washihngton.edu in public/virtual-worlds/papers 

42
 Κατςίκθσ Α., Μικρόπουλοσ Α., Χαλκίδθσ Α., Από τον θλεκτρονικό χάρτθ ςτθν πραγματικότθτα. 

Εκπαιδευτικζσ χριςεισ των προγραμμάτων εικονικισ τοπογραφίασ. Ρρακτικά 2
ου

 Εκνικοφ Συνεδρίου 

Χαρτογραφίασ ς. 119-124, Βόλοσ 1995  

ftp://ftp.u.washihngton.edu/
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Εικόνα 11: Εξομοιωτισ πτιςθσ  

Θ βιομηχανία τησ άμυνασ είναι ίςωσ ο μεγαλφτεροσ χρθματοδότθσ ςτθν ζρευνα 

που γίνεται για τθν εικονικι πραγματικότθτα, αφοφ μποροφν να εκπαιδεφςουν τουσ 

ανκρϊπουσ ακόμα και ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ μάχθσ, ζχοντασ ανκρϊπινο εχκρό 

(ζναν άλλο εκπαιδευόμενο που ςυμμετζχει) και όχι τον υπολογιςτι που ςκζφτεται 

τυποποιθμζνα. Είναι φανερό ότι ςτθν εκπαίδευςθ και μόνο μπορεί να φανταςτεί 

ιδθ κανείσ άπειρεσ εφαρμογζσ, αν απλά αναλογιςτεί πόςα περιβάλλοντα είναι μθ 

προςβάςιμα για εκμάκθςθ. 

Μία άλλθ αξιοςθμείωτθ εφαρμογι είναι θ ψυχαγωγία. Ιδθ ζχουν αναπτυχκεί τα 

πρϊτα βιντεοπαιχνίδια ςτα οποία χρθςιμοποιείται περιβάλλον Εικονικισ 

Ρραγματικότθτασ και ο παίκτθσ ζχει τθν αίςκθςθ ότι βρίςκεται περιςςότερο ςτον 

τόπο που διαδραματίηεται το ςενάριο του παιχνιδιοφ παρά από ότι κάποτε. 

Μία επίςθσ εντυπωςιακι και χριςιμθ εφαρμογι είναι θ ιατρική Προςομοίωςη, με 

βάςθ τθν οποία όχι μόνο μπορεί ζνασ μακθτευόμενοσ γιατρόσ να εκπαιδευτεί αλλά 

και επζμβαςθ ενόσ Λατροφ από απόςταςθ, αφοφ μπορεί να κάνει ότι κα ζκανε και 

από κοντά με χριςθ βζβαια ενόσ ςυςτιματοσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ που κα 

προςομοιϊνει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ ενόσ χειρουργείου.  

Άλλθ ενδιαφζρουςα εφαρμογι αποτελεί θ Μοριακή Μοντελοποίηςη, κατά τθν 

οποία μπορεί να δει κανείσ τριςδιάςτατα μοντζλα μοριακϊν ενϊςεων, κάτι που όχι 

μόνο βοθκά ςτθν αντίλθψι τουσ αλά και ςτθν ανίχνευςθ νζων ενϊςεων.  
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Σθμαντικι είναι και θ χριςθ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ ςτθν Αξιολόγηςη 

Αρχιτεκτονικοφ ή και Βιομηχανικοφ χεδιαςμοφ, Ζνα ςφςτθμα Εικονικισ 

Ρραγματικότθτασ που ζχει τθ δυνατότθτα να αναπαραςτιςει το υπό ςχεδιαςμό 

κτίριο ι αυτοκίνθτο ςε τρείσ διαςτάςεισ, μπορεί να βοθκιςει ςτθν αποφυγι 

ςφαλμάτων, που αλλιϊσ δε κα ιταν ορατά πριν τθν καταςκευι του πραγματικοφ 

προϊόντοσ. 

Η Εικονική Πραγματικότητα ςτην Ελλάδα43 

Ο περιςςότεροσ κόςμοσ ίςωσ δεν γνωρίηει ότι ςτθν Ελλάδα υπάρχουν ςυςτιματα 

Εικονικισ Ρραγματικότθτασ αλλά και ερευνθτικό ζργο πάνω ςτον τομζα αυτό.  

Μάλιςτα, οι ενδιαφερόμενοι ζχουν τθν δυνατότθτα να δουν από κοντά τζτοια 

ςυςτιματα επιςκεπτόμενοι το 'Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ (ΛΜΕ). Εκεί θ Εικονικι 

Ρραγματικότθτα χρθςιμοποιείται για εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ςκοπό. Το ΛΜΕ 

διακζτει δφο ςυςτιματα Εικονικισ Ρραγματικότθτασ. Το πρϊτο το οποίο 

ονομάηεται «Kιβωτόσ» είναι ζνα CAVE. Ρρόκειται ουςιαςτικά για ζνα δωμάτιο 

διαςτάςεων 3X3X3 μζτρα, όπου το πάτωμα και οι τοίχοι αποτελοφν οκόνεσ 

προβολισ. Για να ζχουν τριςδιάςτατθ αίςκθςθ του χϊρου οι επιςκζπτεσ τθσ 

«Kιβωτοφ», φοροφν ειδικά ςτερεοςκοπικά γυαλιά. Το δεφτερο ςφςτθμα το οποίο 

ονομάηεται «Μαγικι Οκόνθ», είναι μια μεγάλθ φωτεινι οκόνθ ςε ςχιμα 

ςχεδιαςτικοφ τραπεηιοφ και αποτελεί το πρϊτο ζκκεμα Εικονικισ Ρραγματικότθτασ 

ςτθν Ελλάδα. Θ «Μαγικι Οκόνθ», ι αλλιϊσ ςφςτθμα ImmersaDesk, ζχει πλάτοσ 1,5 

και φψοσ 1,2 μζτρα. Το μζγεκοσ και θ κεκλιμζνθ κζςθ τθσ δίνουν τθ δυνατότθτα 

ευρυγϊνιασ οπτικισ ςε ζξι περίπου άτομα, που με τθ βοικεια ειδικϊν γυαλιϊν και 

μιασ ςυςκευισ πλοιγθςθσ μποροφν να αλλθλεπιδράςουν με τθν ψθφιακι εικόνα 

που προβάλλεται ςτθν οκόνθ. Και τα δφο ςυςτιματα αξιοποιοφνται από το Λ.Μ.Ε. 

για να μεταφζρουν μικροφσ και μεγάλουσ ςε μαγικοφσ κόςμουσ τθσ πολιτιςτικισ 

μασ κλθρονομιάσ, όπωσ θ αρχαία Μίλθτοσ και ο ναόσ του Δία ςτθν Ολυμπία.  

Επίςθσ ςτο Μδρυμα Ευγενίδου λειτουργεί ζνα υπερςφγχρονο ψθφιακό πλανθτάριο.Ο 

παλιόσ Αςτρικόσ Ρροβολζασ Zeiss ζχει αντικαταςτακεί από τα υπερςφγχρονα 

                                                           
43

 http://el.wikipedia/εικονικι_πραγματικότθτα 
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Ψθφιακά Συςτιματα Αςτρικϊν Ρροβολϊν. Τα ςυςτιματα αυτά ζχουν τθν 

δυνατότθτα παρουςίαςθσ δεκάδων χιλιάδων άςτρων ζτςι όπωσ φαίνονται από 

οποιοδιποτε ςθμείο του πλανιτθ μασ, του θλιακοφ ςυςτιματοσ αλλά επί πλζον και 

από οποιοδιποτε άλλο άςτρο ςε απόςταςθ εκατοντάδων ετϊν φωτόσ από τθ Γθ. Θ 

πλοιγθςθ ς' αυτό τον χϊρο γίνεται ςε δευτερόλεπτα δίνοντασ ζτςι ςτουσ κεατζσ 

τθν ψευδαίςκθςθ μεταφοράσ τουσ, με μία μθχανι του χϊρου και του χρόνου, ςε 

τριςδιάςτατα ταξίδια ςτο εςωτερικό του Γαλαξία μασ, αλλά και πζρα απ' αυτόν ς' 

ολόκλθρο το Σφμπαν των 100 διςεκατομμυρίων γαλαξιϊν. 

Πςον αφορά το ερευνθτικό πεδίο, τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετζσ 

προςπάκειεσ ςτο Μδρυμα Τεχνολογίασ και Ζρευνασ (Λ.Τ.Ε.), ςτο Λνςτιντοφτο 

Ρλθροφορικισ (Λ.Ρ.) και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο Εργαςτιριο Επικοινωνίασ Ανκρϊπου 

- Μθχανισ (HCI) ςτο Θράκλειο τθσ Κριτθσ. Οι ζρευνεσ αυτζσ προςανατολίηονται ςτο 

πϊσ κα βοθκθκεί ζνασ χριςτθσ ενόσ ςυςτιματοσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ να 

πλοθγθκεί και να αλλθλεπιδράςει με ζνα Εικονικό Ρεριβάλλον. Εκεί δθμιουργικθκε 

και θ ιδζα των ViPs (Virtual Prints), όπου εκμεταλλευόμενοι το γεγονόσ ότι ο 

άνκρωποσ είναι οικείοσ με τα αποτυπϊματα ςτον πραγματικό κόςμο, γίνεται 

προςπάκεια ενςωμάτωςισ τουσ ςτα Εικονικά Ρεριβάλλοντα, ςαν "εικονικά 

αποτυπϊματα". Λυτά τα «εικονικά αποτυπϊματα» κα βοθκιςουν τον χριςτθ ςτθν 

εφρεςθ δρόμου (wayfinding), τθν πλοιγθςθ (navigation) και τον προςανατολιςμό 

(οrientation), τομείσ που ςφμφωνα με ζρευνεσ προβλθματίηουν τουσ χριςτεσ 

εικονικϊν ςυςτθμάτων, ιδιαίτερα τουσ αρχάριουσ.  
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Παραδείγματα εφαρμογήσ εικονικήσ πραγματικότητασ 

Columbia University 

www.mcah.columbia.edu\byzantium\html\building_virtual_n1.html 

Στον ιςτοχϊρο αυτό του Ρανεπιςτθμίου τθσ Columbia παρουςιάηονται μνθμεία του 

βυηαντινοφ πολιτιςμοφ με τθν τεχνικι του QuikTime Virtual Reality. Ραρζχει 

διαδραςτικι δυνατότθτα περιιγθςθσ. Επίςθσ υπάρχουν εικόνεσ μνθμείων με τθν 

τεχνικι 3D animation.  

 

Εικόνα 12: Ραρουςίαςθ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ Βυηαντινοφ μνθμείου με το λογιςμικό QTVR 

Ραράλλθλα υπάρχει και ςε μορφι κειμζνου ενθμερωτικό υλικό για τα μνθμεία που 

παρουςιάηονται. 

Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπιςκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικήσ  

www.goarch.org\en\multimedia\vr\index.html 

Στθ ςελίδα Εικονικισ Ρραγματικότθτασ τθσ Αρχιεπιςκοπισ παρουςιάηονται χϊροι 

και ναοί του Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου Κωνςταντινοφπολθσ κακϊσ επίςθσ και 

αντικείμενα όπωσ το Ευαγγζλιο και το Ροτιριον. Θ τεχνικι που χρθςιμοποιικθκε 

είναι του QTVR. 
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Εικόνα 13: Ραρουςίαςθ, με δυνατότθτα κζαςθσ 360
ο
 Αγίου Ροτθρίου 

Μητροπολιτικό Μουςείο Σεχνϊν 

www.metmuseum.org\Works_of_Art\vr\verplanck\verplanck_main.html 

Στον χϊρο εικονικισ πραγματικότθτασ του Μθτροπολιτικοφ Μουςείου Τεχνϊν 

υπάρχει θ δυνατότθτα περιιγθςθσ ςε χϊρουσ του Αμερικανικοφ Ρολιτιςμοφ. Στθν 

παρουςίαςθ υπάρχουν διαδραςτικά εργαλεία ελζγχου τθσ προβολισ, κακϊσ επίςθσ 

και θ δυνατότθτα επιλογισ αντικειμζνων του χϊρου που προβάλλεται για ςυλλογι 

περιςςότερων πλθροφοριϊν.  

 

Εικόνα 14: Μθτροπολιτικό Μουςείο Τεχνϊν, χϊροσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ 

Ψηφιοποίηςη εικόνασ 

1. TIFF (Tagged Image File Format) 

http://partners.adobe.com/public/  

Ρρότυπο δθμιουργίασ ψθφιακϊν εικόνων 

υψθλισ ποιότθτασ 

2. JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

www.jpeg.org/jpeg/index.html και 

http://www.w3.org/Graphics/JPEG/ 

 

 

Χρθςιμοποιείται ςε για τθ μεταφορά και 

παρουςίαςθ εικόνων μζςω δικτφων με 

περιοριςμζνο εφροσ ηϊνθσ. Το πρότυπο αυτό 

αξιοποιεί τθ ςυμπίεςθ με απϊλεια 

πλθροφορίασ, με ςτόχο τθ μείωςθ του όγκου 

του αρχείου εικόνασ. 

3. GIF (Graphics Interchange Format) 

www.cs.cornell.edu/dali/GIF89a.txt 

 

Το πρότυπο αυτό, όπωσ και το JPEG, 

αξιοποιοφνται για τθ μεταφορά και 

παρουςίαςθ εικόνων μζςω δικτφων με 

περιοριςμζνο εφροσ ηϊνθσ, όπωσ το Διαδίκτυο. 

Το GIF χρθςιμοποιεί ςυμπίεςθ χωρίσ απϊλεια 

πλθροφορίασ για τθ μείωςθ του όγκου των 

ψθφιακϊν εικόνων, αλλά υποςτθρίηει μόνο 

256 χρϊματα. 

4. PNG (Portable Network Graphics) 

www.libpng.org/pub/png/ 

Το πρότυπο αυτό είναι ανοικτό. Σχεδιάςτθκε με 

ςτόχο τθν αντικατάςταςθ του προτφπου GIF. 

Χρθςιμοποιεί ςυμπίεςθ χωρίσ απϊλεια 

πλθροφορίασ. Τα αρχεία εικόνασ τφπου PNG 

διακζτουν μικρότερο μζγεκοσ από τα 

αντίςτοιχα αρχεία τφπου GIF. 

Ψηφιοποίηςη ήχου 

1. WAV 

 www.microsoft.com 

 www.ibm.com 

Είναι πρότυπο τθσ Microsoft και τθσ IBM για 

τθν αποκικευςθ αρχείων ιχου.  Τα αρχεία 

WAV δεν είναι κατάλλθλα για διαδικτυακι 

χριςθ, λόγω του μεγάλου όγκου τουσ. 

2. MP3 

 http://mp3-tech.org 

 

Το πρότυπο αυτό επιτρζπει τθ διαδικτυακι 

μεταφορά αρχείων ιχου τα οποία 

χαρακτθρίηονται από το μικρό τουσ όγκο και 

τθν υψθλι ποιότθτα. Είναι μζλοσ τθσ 

http://www.libpng.org/pub/png/
http://www.microsoft.com/
http://www.ibm.com/
http://mp3-tech.org/


 

54 

οικογζνειασ προτφπων MPEG. Υποςτθρίηεται 

από πολλζσ εφαρμογζσ αναπαραγωγισ 

αρχείων ιχου. 

 

3. Real audio  

www.real.com 

Είναι κλειςτό πρότυπο το οποίο 

δθμιουργικθκε και υποςτθρίηεται από τθ 

RealNetworks. Είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθ 

μεταφορά αρχείων ιχου μζςω δικτφων με 

περιοριςμζνο εφροσ ηϊνθσ, όπωσ το Διαδίκτυο 

4. Audio Interchange File Format (AIFF) 

www.apple.com 

Κλειςτό πρότυπο που αναπτφχκθκε από τθν 

Apple αντίςτοιχο του Μ3. Συμβατό μόνο με 

ςυςκευζσ τθσ Apple. 

5. Ogg Vorbis 

 www.vorbis.com/ 

Ανοιχτό πρότυπο ιχου, ανάλογο του Μ3, 

ςυμβατό με διανομζσ λειτουργικοφ Linux 

Ψηφιοποίηςη βίντεο 

1. MPEG (Motion Pictures Expert Group) 

www.chiariglione.org/mpeg/ 

 

Το πρότυπο αυτό είναι ιδιαίτερα δθμοφιλζσ για 

προβολι βίντεο, ιχου και γενικότερα 

πολυμεςικοφ περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο. 

Ιχοσ και βίντεο μποροφν να ςυνδυαςτοφν ςτο 

ίδιο αρχείο. Το MPEG δίνει τθ δυνατότθτα για 

δθμιουργία αρχείων υψθλισ ποιότθτασ και 

ςχετικά μικροφ όγκου 

2. QuickTime  

http://developer.apple.com/ 

documentation/QuickTime/index.html 

 

Το πρότυπο αυτό κατζχει κυρίαρχθ κζςθ ςτισ 

πλατφόρμεσ τθσ Apple. Οι υπολογιςτζσ 

Macintosh χρθςιμοποιοφνται αρκετά ςτον 

τομζα των πολυμζςων, επομζνωσ ζνα 

ςθμαντικό ποςοςτό του περιεχομζνου που 

δθμιουργείται και προβάλλεται ςτο Διαδίκτυο 

ακολουκεί το ςυγκεκριμζνο πρότυπο. Τα 

αντίςτοιχα αρχεία μποροφν να ζχουν πολφ 

καλι ποιότθτα, ωςτόςο όςο καλφτερθ είναι θ 

ποιότθτα τόςο μεγαλφτεροσ είναι ο όγκοσ του 

αρχείου. 

http://developer.apple.com/
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3. Real Video  

www.real.com 

Ρρόκειται για ζνα κλειςτό πρότυπο το οποίο 

δθμιουργικθκε και υποςτθρίηεται από τθ 

RealNetworks για προβολι αρχείων βίντεο 

τζτοιου τφπου.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ εικονικήσ πραγματικότητασ 

1. VRML (Virtual Reality Markup Language) 

http://www.web3d.org/x3d/vrml/ 

Γλϊςςα προγραμματιςμοφ για τθν 

δθμιουργία τριςδιάςτατων πολυγϊνων 

2. 3DMLW (3D Markup Language for Web) 

www.3dmlw.com 

Είναι βαςιςμζνθ ςτο πρότυπο XML για 

τθ δθμιουργία διαδραςτικϊν 

διςδιάςτατων και τριςδιάςτατων 

γραφικϊν για το Διαδίκτυο. 

3. Universal 3D  Το πρότυπο αυτό αναπτφχκθκε από τθ 

ςφμπραξθ των εταιρειϊν Intel, Boeing, 

HP, Adobe, Bentley Systems, Right 

Hemisphere για τθν προϊκθςθ και 

ανάπτυξθ τριςδιάςτατων γραφικϊν για 

χριςθ από τθν βιομθχανία 

Λογιςμικό για ςυςτήματα Εικονικήσ Πραγματικότητασ 

1. VR Juggler  

http://www.vrjuggler.org/ 

Το VR Juggler είναι λογιςμικό Εικονικισ 

Ρραγματικότθτασ κλιμακοφμενθσ 

δυναμικότθτασ. Μπορεί να να 

χρθςιμοποιθκεί ςε ζνα απλό PC ζωσ 

ςφνκετα ςυςτιματα Εικονικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ όπωσ: VR, HMD, CAVE. 

Είναι ςυμβατό με τα λειτουργικά 

ςυςτιματα: IRIX, Linux, Windows, 

FreeBSD, Solaris, and Mac OS X. 

2.  OpenSceneGraph Το OSG είναι ζνα υψθλισ επίδοςθσ 

τριςδιάςτατων γραφικϊν εργαλείο 

http://www.web3d.org/x3d/vrml/
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing
http://en.wikipedia.org/wiki/HP
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Bentley_Systems
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Right_Hemisphere&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Right_Hemisphere&action=edit&redlink=1
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http://www.openscenegraph.org/projects/osg 

3. Virtual Universe - Real World Simulation 3D 

www.3dchat.org/ 

Το Virtual Universe είναι ανοιχτοφ 

λογιςμικοφ προςομοίωςθ του 

πραγματικοφ κόςμου. Μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για επιςτθμονικοφσ 

και τεχνολογικοφσ ςκοποφσ για 

προςομοίωςθ γεγονότων, δομϊν, 

λειτουργιϊν και ςχεδίων. 

4. Do3D  

www.do3d.com/ 

Ζνα από τα πρϊτα λογιςμικά Εικονικισ 

Ρραγματικότθτασ. Δίνει τθ 

δυνατότθτα δθμιουργίασ εικονικϊν 

κόςμων.  

5. QTVR 

www.apple.com/quicktime/technologies/qtvr 

Λογιςμικό τθσ Apple για δθμιουργία 

εικόνων κζαςθσ 360
ο
  

Λογιςμικό για την μοντελοποίηςη 3Δ αντικειμζνων 

1. Blender  

www.blender.org 

Το Blender είναι, δωρεάν ανοιχτοφ 

λογιςμικοφ, ςουίτα δθμιουργίασ 

τριςδιάςτατων γραφικϊν. 

2. Autodesk Maya 

 http://usa.autodesk.com 

Ανοιχτισ αρχιτεκτονικισ λογιςμικό για 

δθμιουργία τριςδιάςτατων γραφικϊν, 

κινοφμενων εικόνων και οπτικϊν εφζ. 

3. Art of Illusion http://www.artofillusion.org/index Το Art of Illusion είναι ζνα δωρεάν 

ανοιχτοφ λογιςμικοφ τριςδιάςτατθσ 

μοντελοποίθςθσ ςτοφντιο. Είναι 

γραμμζνο ςε γλϊςςα Java. 

Δικτυακοί τόποι εικονικήσ πραγματικότητασ 

1. http://www.panoramas.dk/fullscreen2/full22.html Ρανοραμικζσ διαδραςτικζσ 

φωτογραφίεσ 

2. http://secondlife.com/ Χϊροσ δθμιουργίασ προςωπικοφ 

ψθφιακοφ κόςμου 

3. http://www.virtualenvironments.info/list-of-

virtual-environments 

Δικτυακοί πφλθ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ 
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