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Ψηφιακές Συλλογές 

Ψηφιοποίηση 

ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Μεταδεδομένα 

Πρωτότυπο ψηφιακό υλικό 

Ψηφιακά αντίγραφα 

Μελέτη και 
δημιουργία 



Ψηφιακές Συλλογές: Η παγκόσμια εικόνα 

• Μαζική προσπάθεια ψηφιοποίησης υλικού 

• Σύνδεση περιεχομένου (π.χ. Europeana) 

• Αξιοποίηση περιεχομένου 

– Η Ε.Ε. ενισχύει δράσεις αξιοποίησης ψηφιακού υλικού 

 

• Σύγχρονη αντιμετώπιση: Ψηφιακές συλλογές ως πολιτιστικό 

αγαθό 

– Εικονικά εκθέματα 

– Απομακρυσμένη πρόσβαση και έρευνα 

 

•   



Ψηφιακές Συλλογές: Δεν είναι μόνο τεκμήρια 

• Μια ψηφιακή συλλογή δεν υποκαθιστά τα πρωτότυπα αλλά: 

• Δίνει νέες δυνατότητες: 

– Εξαγωγή νέας γνώσης από τα δεδομένα 



Ψηφιακές Συλλογές: Δεν είναι μόνο τεκμήρια 

• Δίνει νέες δυνατότητες: 

– Άμεση, γρήγορη πρόσβαση 

– Εκπαίδευση 

– Ενημέρωση και προσέλκυση ενδιαφέροντος 

– Νέες μορφές τουριστικής επιχειρηματικότητας 

• Εικονικές ξεναγήσεις και μουσεία κλπ 

 

• Η διεθνής επιστημονική κοινότητα ενθαρρύνει την ανοιχτή 

πρόσβαση (π.χ. Sketchfab) 



Τρανταχτό Παράδειγμα 

Institute for Digital Archaeology (IDA)  

The Million Image Database 

Χιλιάδες εικόνες από μνημεία που 

κινδυνεύουν στη Μέση Ανατολή 

 

Υπολογιστική όραση & 

επεξεργασία γεωμετρίας 

 

Ανακατασκευή 3D μοντέλων 

 

3D printing με τσιμέντο 

 

Ανάπλαση αντιγράφων σε 

πραγματική κλίμακα 

 

 



Η Εμπειρία από το Ευρ. Έργο 

• Αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων συλλογών 3Δ 

ψηφιοποιημένων αρχαιοτήτων για επαύξηση πληροφορίας 

και γνώσης 

 

Προγνωστική 
ψηφιοποίηση 

Ανασύσταση Πρόβλεψη φθοράς Συμπλήρωση 



Ανασύσταση Αρχαιοτήτων 

Συναρμολογήθηκε για πρώτη 
φορά από το σύστημά μας 



Αυτόματη Συμπλήρωση - Ανάπλαση  



Μέτρηση / Πρόβλεψη Φθοράς 

Erosion Map Eroded Mesh Initial Mesh 



Εικονικά Μουσεία 

• Πολυάριθμα στο διεθνή χώρο 

 



Ελλάδα: Υφιστάμενη Κατάσταση (+) 

Εντυπωσιακές μεμονωμένες προσπάθειες σε συγκεκριμένους 

τομείς ψηφιακών συλλογών 

 

• Eικονικά εκθέματα (π.χ. ΙΜΕ) 

– Τα εικονικά εκθέματα είναι τομέας επιχειρηματικότητας 

Copyright © 2008-2013 Foundation of the Hellenic World 

Τροφώνιο Μαντείο Αρχαία Μίλητος Αρχαία Πριήνη 



Ελλάδα: Υφιστάμενη Κατάσταση (+) 

• Ψηφιοποίηση των συλλογών των κινητών μνημείων του 

Υπουργείου Πολιτισμού (και σύστημα ΠΟΛΕΜΩΝ) 

 

 

• Θεματικά Δίκτυα (π.χ. ΔΥΑΣ – Δίκτυο Υποδομών για την 

Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες) 

 

 

• Πρωτοποριακή έρευνα (δυστυχώς κυρίως με τη συνδρομή 

ξένων φορέων)  

• … 



Ελλάδα: Υφιστάμενη Κατάσταση (-) 

• Αρκετά πίσω σε σχέση με την ευρεία υιοθέτηση 
τεχνολογικών πρακτικών 

• Επιφυλακτικότητα … 

 

• Απαιτείται αλλαγή «κουλτούρας» γύρω από το: 

– Ποια είναι τα οφέλη 

– Ποια είναι τα εργαλεία μου 

  

– Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα (είμαστε μακριά από 
την ανοιχτή πρόσβαση;) 

– Ότι η «έρευνα» δεν είναι τα «δεδομένα» αλλά η γνώση 
που χτίζουμε πάνω σε αυτά 



Σας Ευχαριστώ 

• Το RIS3 είναι μια καλή ευκαιρία 

– Να εκμεταλλευτούμε τα δεδομένα που έχουμε 

– Να επενδύσουμε στην τεχνολογία (που διαθέτουμε) 

– Να καταστήσουμε την έρευνα πόλο έλξης 

– Να διαδώσουμε τον πολιτισμό μας (αρχαίο και σύγχρονο) 

ανοιχτά 


