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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τοµέας του πολιτισµού αποτελεί µια από τις πλέον κρίσιµες και ευαίσθητες
περιοχές, αναφορικά µε τη διασφάλιση, τη διατήρηση και την διάχυση των
ιστορικών και πολιτιστικών παραδόσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κατά

συνέπεια τα έργα τα οποία εξυπηρετούν τον παραπάνω σκοπό, κρίνονται ως
µείζονος σηµασίας και ως εκ τούτου η υλοποίησή τους προϋποθέτει άρτια
εκπαιδευµένο προσωπικό µε πολυετή και πολυσυλλεκτική πείρα στους τοµείς της
ψηφιοποίησης

και

ανάπτυξης

πληροφοριακών

συστηµάτων

διαχείρισης

πολιτιστικών πόρων.
Ο απώτερος σκοπός είναι η διάσωση του πολιτισµικού αποθέµατος και η
προβολή των ψηφιακών τεκµηρίων µέσω διαδικτύου.

Η εργασία χωρίζεται σε τρία Κεφάλαια
Κεφάλαιο Α. Ψηφιοποίηση των συλλογών
Κεφάλαιο Β. Εγκατάσταση εξοπλισµού και βασικού λογισµικού
Κεφάλαιο Γ. Ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισµικού τεκµηρίωσης και
διαδικτυακής πύλης
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A ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Μεθοδολογία Υλοποίησης
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης
Η ψηφιοποίηση περιλαµβάνει όλες τις επιµέρους ενέργειες που πρέπει να
γίνουν για την παραγωγή της ψηφιακής µορφής όλου του πρωτογενούς
πολιτιστικού υλικού. Κάθε διαφορετική µορφή του υλικού (εικόνα, ήχος, video
κ.λ.π.) απαιτεί διαφορετική προσέγγιση και διαφορετικά εργαλεία (εξοπλισµό και
λογισµικό), ωστόσο η συνολική διαδικασία µπορεί να αναλυθεί στα ακόλουθα
στάδια:
1) Προετοιµασία για ψηφιοποίηση: Περιλαµβάνει την προετοιµασία του χώρου και
του περιβάλλοντος στο οποίο θα γίνει η ψηφιοποίηση και την ειδική
µεταχείριση των αντικειµένων ώστε να µην κινδυνεύουν από τη ψηφιοποίηση.
2) Αρχική ψηφιοποίηση πρωτογενούς περιεχοµένου: Το στάδιο αυτό αναφέρεται
στην καθαυτή διαδικασία ψηφιοποίησης, την ψηφιακή αποτύπωση δηλαδή των
πρωτοτύπων σε συνδυασµό µε τη ψηφιακή επεξεργασία που µπορεί να
υποστούν.
3) Έλεγχος ποιότητας και περαιτέρω επεξεργασία: Περιλαµβάνει τον έλεγχο της
ποιότητας του ψηφιακού υλικού που προέκυψε και την εξασφάλιση της
συµµόρφωσης µε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που έχουν επιλεγεί.

Κάθε στάδιο από τα παραπάνω αναλύεται στις ενότητες που ακολουθούν:
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1. Προετοιµασία για ψηφιοποίηση
1.1 Προετοιµασία του χώρου και του περιβάλλοντος
Πριν την έναρξη των διαδικασιών ψηφιοποίησης, πρέπει να ετοιµαστεί το
φυσικό περιβάλλον στο οποίο θα γίνει η ψηφιοποίηση, ο χώρος, ο εξοπλισµός και
τα διάφορα κοµµάτια λογισµικού που θα χρειαστούν.
Η προετοιµασία του υλικού στοχεύει στην έγκαιρη συγκέντρωση του εξοπλισµού
στους χώρους ψηφιοποίησης και τη διενέργεια των απαραίτητων ρυθµίσεων και
λεπτοµερειών ώστε ο εξοπλισµός να είναι έτοιµος προς χρήση. Στα πλαίσια της
προετοιµασίας του υλικού, ακολουθεί και ειδική συντήρηση του εξοπλισµού.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη βαθµονόµηση (calibration) των οθονών και των
σαρωτών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η όσο το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση
του υλικού και µέσω αυτής η διόρθωση παραµέτρων του συστήµατος, όπου αυτό
θα κρίνεται αναγκαίο. [1],[6]
Πολύ σηµαντική για τα έργα ψηφιοποίησης τα οποία διαθέτουν έγχρωµα έργα
είναι η χρήση λογισµικού διαχείρισης χρωµάτων για την αποτύπωση των
χρωµάτων µε ακρίβεια από την αρχή µέχρι το τελικό στάδιο της ψηφιακής
αποτύπωσης. Η αντίληψη των χρωµάτων είναι δυνατό να επηρεαστεί από
περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. φωτισµός), αλλά και από ψυχολογικούς και
φυσικούς παράγοντες. Αυτές ακριβώς τις επιρροές µπορεί να µειώσει σε κάποιο
βαθµό το λογισµικό διαχείρισης χρωµάτων.

•

Οι εικόνες συνήθως έχουν διαφορετική εµφάνιση σε διαφορετικές οθόνες.
Για να αποφευχθεί το πρόβληµα αυτό επιβάλλεται η ρύθµιση των
παραµέτρων των οθονών. Κατά τη ρύθµιση της οθόνης λαµβάνονται υπόψη
οι παρακάτω οδηγίες:
o

Η οθόνη θα παραµένει ανοιχτή τουλάχιστον µισή ώρα πριν τη
ρύθµισή της, ώστε να έχει σταθεροποιηθεί η ποιότητα της εικόνας. [3]

o

Ο φωτισµός του χώρου (δωµατίου) κατά τη διάρκεια των ρυθµίσεων
πρέπει να είναι αυτός που θα χρησιµοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια της
ψηφιοποίησης.
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o

Το φόντο της οθόνης των υπολογιστών όπου γίνεται ο έλεγχος και η
επεξεργασία των ψηφιακών εικόνων πρέπει να ρυθµιστεί σε
ενδιάµεσες αποχρώσεις του γκρι.

o

Πρέπει να ρυθµιστούν τα χρώµατα της οθόνης στα 24 ή 32 bit
(TrueColor), η ανάλυση στη µέγιστη δυνατή τιµή και ο ρυθµός
ανανέωσης στην τιµή που προτείνει ο οδηγός της οθόνης, ώστε να
µειωθεί το τρεµόπαιγµα στο ελάχιστο.

o

Η θερµοκρασία χρώµατος στην οθόνη να ρυθµιστεί στους 6500
βαθµούς Κelvin. Να γίνει έλεγχος των ρυθµίσεων για τη φωτεινότητα
και την αντίθεση, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: Να
ρυθµιστούν οι τιµές της φωτεινότητας και της αντίθεσης στη µεσαία
τιµή που προτείνεται από τον κατασκευαστή. Στη συνέχεια να γίνει
οριζόντια µετακίνηση της εικόνας της οθόνης στο πλάι, ώστε να
αποκαλυφθεί η µαύρη επιφάνεια. Να ακολουθήσει η ρύθµιση της
φωτεινότητας και της αντίθεσης, ώστε το µαύρο της οθόνης να
παρουσιάζει καλή αντίθεση µε την εικόνα. Ο συγκεκριµένος τρόπος
ρύθµισης είναι σε µεγάλο βαθµό υποκειµενικός και εξαρτάται από το
άτοµο που κάνει τη ρύθµιση και τις συνθήκες φωτισµού, γι’ αυτό θα
πρέπει να επαναλαµβάνεται συχνά. [2],[3],[6]

o

Να γίνει έλεγχος του ποσοστού που καλύπτει η επιφάνεια της εικόνας
στην οθόνη, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχει σχήµα τραπεζίου και
δεν παρουσιάζει ασυµµετρίες.
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•

Πριν την έναρξη της σάρωσης πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ρυθµίσεις στο
σαρωτή:
o

Λευκό σηµείο: Λαµβάνεται από την πιο λευκή περιοχή της εικόνας
µε την περισσότερη πληροφορία. Η αντίστοιχη ρύθµιση του σαρωτή
τίθεται σε αυτή την τιµή και οι αποχρώσεις των εικόνων θα
προσαρµοστούν ανάλογα. Η επιλογή του λευκότερου σηµείου γίνεται
από κεντρικό σηµείο της εικόνας και σαφώς όχι από επιφάνειες που
ανακλούν το φως ή φωτίζονται υπερβολικά, όπως για παράδειγµα
από το λευκό της λάµψη µιας µεταλλικής επιφάνειας. Στην κλίµακα
RGB η τιµή δεν πρέπει να ξεπερνάει το 247. Αν οι ρυθµίσεις του
σαρωτή περιλαµβάνουν και λειτουργίες ιστογράµµατος δίνεται µια
ανοχή 5-10% στην τιµή του λευκού σηµείου, ώστε να αποδοθούν
σωστά οι υπερβολικά φωτισµένες επιφάνειες που αναφέρθηκαν
προηγουµένως. [3],[6]

o Σκίαση: Καθορίζεται από τα σκοτεινά τµήµατα της εικόνας τα
οποία περιέχουν πληροφορία. Είναι απαραίτητο να διατηρείται όσο
µεγαλύτερο µέρος της πληροφορίας γίνεται στα τµήµατα αυτά, χωρίς
να φαίνονται πολύ µαύρα ή πιο γκρι από όσο στην πραγµατικότητα.
Στην κλίµακα RGB συνηθίζονται τιµές γύρω στο 7-10. Η ρύθµιση
αυτή δεν είναι τόσο σηµαντική όσο του λευκού σηµείου, ωστόσο
βελτιώνει την ποιότητα του αποτελέσµατος της σάρωσης. [3],[6]

o Φωτεινότητα: Οι σαρωτές επιτρέπουν τη ρύθµιση της φωτεινότητας.
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να διασφαλιστεί το γεγονός ότι η
καθαρότητα και οι αποχρώσεις των χρωµάτων της ψηφιακής εικόνας
είναι όσο πιο κοντά στο πρωτότυπο γίνεται. Σε περίπτωση που γίνει
η ρύθµιση αυτή, ελέγχονται και οι ρυθµίσεις του λευκού σηµείου και
των σκιάσεων, καθώς επηρεάζονται από τη φωτεινότητα. [3],[6]

o Ξάκρισµα: Επιτρέπει τη διατήρηση µόνο της πληροφορίας του
πρωτοτύπου και την αποµάκρυνση περιττών λεπτοµερειών, όπως η
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επιφάνεια του σαρωτή, το πλαίσιο της εικόνας κλπ. Για το λόγο αυτό
πρέπει να υπάρχουν λευκά περιθώρια γύρω από την εικόνα, ώστε να
µην υπάρχει κίνδυνος απώλειας πληροφορίας. [3],[6],[7]

Το λευκό και το µαύρο σηµείο σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετούνται
στις ακραίες τιµές τους (255 και 0 αντίστοιχα), καθώς αυτό οδηγεί σε έκταση του
δυναµικού πεδίου των εικόνων µε άµεση συνέπεια τη δηµιουργία κενών περιοχών
στο ιστόγραµµά τους. [3]
•

Γίνεται χρήση χρωµατικών στόχων (colour targets) (αποχρώσεις του γκρι
ή χρώµατος) για τη ρύθµιση όλων των συσκευών του συστήµατος ψηφιακής
αποτύπωσης (οθόνες, σαρωτές, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές και
εκτυπωτές), ώστε να αναπαράγονται µε ακρίβεια τα χρώµατα και οι
αποχρώσεις των πρωτοτύπων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η
ποιότητα των παραγόµενων ψηφιακών εικόνων όσο και η καλή λειτουργία
των συσκευών του συστήµατος. Οι πιο γνωστοί χρωµατικοί στόχοι είναι οι
Kodak Q-13 και Q-14, Macbeth color checker και Kodak Q-60 ΙΤ8.7
[8],[3]

•

Οι χρωµατικοί στόχοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν, για να αποτυπώσουν
µε ακρίβεια τα χρώµατα και τις αποχρώσεις των πρωτοτύπων πριν τη
σάρωση. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ένα σηµείο αναφοράς για τη
σύγκριση των χρωµάτων του ψηφιακού αντιγράφου µε αυτά των
πρωτοτύπων ακόµα και όταν τα τελευταία δεν είναι διαθέσιµα. Κάποια έργα
ψηφιοποίησης σαρώνουν και µια µπάρα χρωµάτων (color bar) µαζί µε το
πρωτότυπο η οποία περιλαµβάνεται στο ψηφιακό αντίγραφο.

•

Γίνεται χρήση του λογισµικού διαχείρισης χρώµατος ή του λογισµικού
επεξεργασίας εικόνων ή του λογισµικού της οθόνης, ώστε να γίνει
προσαρµογή της ρύθµισης gamma της οθόνης σύµφωνα µε έναν
αξιόπιστο χρωµατικό στόχο. Η φωτεινότητα της οθόνης είναι ανάλογη µε το
σήµα της κάρτας γραφικών υψωµένο σε εκθετική δύναµη. Η πιο
συνηθισµένη τιµή της ρύθµισης gamma για τις οθόνες των προσωπικών
υπολογιστών είναι 2,2 (1,8 για υπολογιστές τύπου MAC).
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•

Η βαθµονόµηση (Calibration) των οθονών, των σαρωτών και των ψηφιακών
φωτογραφικών µηχανών γίνεται µε το επαγγελµατικά πακέτα, π.χ. (EyeOne_XT (http://www.gretagmacbeth.com/)), τα οποία περιλαµβάνουν τη
χρήση φασµατοφωτοµετρικής συσκευής και συνοδευτικού λογισµικού.

1.2 Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλιστεί η
ακεραιότητα των πρωτογενών υλικών κατά τη διαδικασία της παράδοσης και της
ψηφιοποίησης.
Μεγάλη βοήθεια δίνει η ταξινόµηση των εικόνων κατά µέγεθος και είδος, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται µεγάλος αριθµός σαρώσεων, χωρίς ενδιάµεση αλλαγή των
παραµέτρων σάρωσης.

2. Αρχική ψηφιοποίηση πρωτογενούς περιεχοµένου
Κατά το στάδιο της αρχικής ψηφιοποίησης του πρωτογενούς περιεχοµένου,
γίνεται η σάρωση, η ψηφιακή φωτογράφηση και η ψηφιακή µετατροπή/µεταφορά
των αναλογικών/ψηφιακών µέσων σε ψηφιακά. Ανάλογα µε το είδος του υλικού,
µπορεί να ακολουθηθεί διαφορετική προσέγγιση στη ψηφιοποίηση του.
Για κάθε αντικείµενο που θα ψηφιοποιηθεί, δηµιουργούνται τρεις διαφορετικές
εκδόσεις του ψηφιοποιηµένου υλικού. Μια ασυµπίεστη υψηλής ποιότητας, που
αποτελεί το ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου αντικειµένου, µια συµπιεσµένη
(αρχείο προβολής), που χρησιµεύσει στη δηµοσίευση στο ∆ιαδίκτυο και µια
χαµηλής ανάλυσης, που χρησιµοποιείται σαν αρχείο προεπισκόπησης.

2.1 Ψηφιοποίηση εικόνων
Η ψηφιοποίηση εικόνων περιλαµβάνει τις ακόλουθες δύο ενέργειες:
1) Λήψη ψηφιακών φωτογραφιών
2) Ψηφιακή σάρωση
•

του αρχείου φωτογραφικού υλικού

•

του έντυπου υλικού

•

του πιθανού αρχειακού υλικού
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Για τη λήψη των ψηφιακών φωτογραφιών χρησιµοποιείται γενικός µια ψηφιακή
φωτογραφική µηχανή. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι λαµβάνονται πολλές στάσεις για
κάθε αντικείµενο ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη επιλογή λήψης κατά το στάδιο
ελέγχου ποιότητας και περαιτέρω επεξεργασίας. Η ψηφιακή σάρωση µπορεί να
γίνει χρησιµοποιώντας 2∆ σαρωτές.

2.2 Ψηφιοποίηση ήχων
Η ψηφιοποίηση ήχων περιλαµβάνει την αναπαραγωγή και κωδικοποίηση του
ηχητικού υλικού. Το ηχητικό υλικό υπέστητε ψηφιοποίηση µε ειδικό εξοπλισµό.
Κάθε κοµµάτι αναπαράγεται µε το κατάλληλο µέσο και µεταφέρεται απευθείας σε
ψηφιακή µορφή στο σταθµό επεξεργασίας ήχου.

2.3 Ψηφιοποίηση video
Η ψηφιοποίηση video περιλαµβάνει τη δηµιουργία ψηφιακών αρχείων video από
το οπτικό υλικό. Το οπτικοακουστικό υλικό, υπέστητε ψηφιοποίηση µε ειδικό
εξοπλισµό.

3. Έλεγχος ποιότητας και περαιτέρω επεξεργασία
Ο έλεγχος της ποιότητας του ψηφιοποιηµένου περιεχοµένου αποσκοπεί στη
διασφάλιση της επίτευξης των αρχικών προσδοκιών σχετικά µε την ποιότητα του
αποτελέσµατος. Περιλαµβάνονται τεχνικές και διαδικασίες πιστοποίησης της
ποιότητας, της ακρίβειας και της συνέπειας του ψηφιακού περιεχοµένου.
Ο έλεγχος της ποιότητας γίνεται τόσο µε αντικειµενικά (από ειδικό λογισµικό µε
χρήση ιστογραµµάτων) όσο και υποκειµενικά (οπτική εξέταση του ψηφιακού
περιεχοµένου από τον χρήστη) κριτήρια. Ο έλεγχος γίνεται σε αντίγραφα των
ψηφιακών αντικειµένων ώστε να µην κινδυνεύει το γνήσιο ψηφιοποιηµένο υλικό.
[3],[9]
Ο έλεγχος βασίζεται στα ακόλουθα σηµεία:
•

Στην

ύπαρξη

ψηφιακών

αντιγράφων

για

όλα

τα

ψηφιοποιήθηκαν.
•

Στην τήρηση της σωστής ονοµατολογίας των αντικειµένων.
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πρωτότυπα

που

•

Στη διατήρηση του δυναµικού πεδίου, των χρωµάτων και της ηχητικής
ποιότητας του πρωτοτύπου.

•

Στη µέγιστη δυνατή διατήρηση της πληροφορίας του πρωτοτύπου.
Για τα αντικείµενα που κρίνεται απαραίτητο µπορεί να ακολουθήσει περαιτέρω

επεξεργασία ή και επανάληψη της ψηφιοποίησης ώστε να καλυφθούν οι
απαιτούµενες προδιαγραφές. Η περαιτέρω επεξεργασία γίνετε µόνο όταν κρίνεται
απαραίτητο, και αυτό γιατί η επεξεργασία µπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση του
χαρακτήρα της ψηφιοποίησης.
Οι ενέργειες επεξεργασίας που µπορούν να γίνουν όπου κρίνεται απαραίτητο
συνοψίζονται στα κάτωθι:
•

Αποπλαισίωση (Ξάκρισµα): Στοχεύει στην αφαίρεση περιττών λεπτοµερειών
που έχουν προκύψει κατά την ψηφιοποίηση (όπως το πλαίσιο µιας εικόνας, ο
θόρυβος πριν και µετά από κάποιο ηχητικό κοµµάτι κ.τ.λ.).

•

Περιστροφή εικόνων µε κλίση: Στοχεύει στο σωστό προσανατολισµό των
εικόνων.

•

∆ιόρθωση

φωτεινότητας:

Στοχεύει

στη

διόρθωση

των

επιπέδων

του

ιστογράµµατος εικόνων και video.

Κατά τη διαδικασία της ψηφιοποίησης µπορούν να αρχειοθετούνται π.χ. οι εξής
πληροφορίες:
•

Προσδιορισµός πρωτοτύπου
o Ηµεροµηνία συµπλήρωσης εγγράφου
o Μοναδικός προσδιοριστής ψηφιακής εικόνας (ID)
o Αριθµός τεκµηρίου
o Υλικό
o Ηµεροµηνία δηµιουργίας πρωτοτύπου

•

∆ηµιουργία Ψηφιακού προϊόντος
o Ηµεροµηνία σάρωσης
o Χειριστής
o Υλικό scanner
o Λογισµικό scanner
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o Όνοµα ψηφιακού αρχείου
o Ρύθµιση χρωµάτων scanner
o Προσανατολισµός (κατακόρυφος, οριζόντιος)
o Χρωµατική ∆ιόρθωση (ναι, όχι, παράµετροι)
o Ρυθµίσεις scanner
o Ανάλυση σάρωσης (dpi)
o Τελική ανάλυση (dpi)
o Μέγεθος αρχείου
o Συµπίεση (ναι, όχι)
o Τύπος αρχείου (TIFF, JPEG)
o Image Cropped (ναι, όχι)

3.1 Υπηρεσίες Υδατοσήµανσης
Το υλικό που προκύπτει από τη φάση ψηφιοποίησης θα υδατογραφηθεί.
Ανάλογα µε το είδος του ψηφιακού υλικού (εικόνα, ήχος, video) θα ακολουθηθούν
διαφορετικές εν γένει προδιαγραφές υδατοσήµανσης, όµως, η συνολική διαδικασία
µπορεί να χωριστεί στα ακόλουθα τρία στάδια:
α) Προετοιµασία ψηφιακού περιεχοµένου: Περιλαµβάνει την οµαδοποίηση
και προετοιµασία των ψηφιακών δεδοµένων ώστε να είναι έτοιµα για συλλογική
υδατοσήµανση.
β) Υδατοσήµανση ψηφιακού περιεχοµένου: Ανάλογα µε το είδος του
ψηφιακού περιεχοµένου, περιλαµβάνει την υδατοσήµανση του.
γ) Αξιολόγηση

αποτελεσµατικότητας

υδατοσήµανσης:

Επιπλέον

διαδικασίες αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των τεχνικών υδατογράφησης
εικόνων θα λάβουν χώρα.
δ) Ανάλυση

του

βαθµού

αλλοίωσης

του

περιεχοµένου:

Γίνεται

αυτοµατοποιηµένη ανάλυση του βαθµού αλλοίωσης του ψηφιακού περιεχοµένου.
Αναλυτικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
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α. Προετοιµασία ψηφιακού περιεχοµένου
Κατά

τη

διαδικασία

προετοιµασίας

του

ψηφιακού

περιεχοµένου

για

υδατοσήµανση, το ψηφιακό υλικό οµαδοποιείται και προετοιµάζεται ώστε να είναι
εύκολη η συλλογική υδατοσήµανση κατά το επόµενο στάδιο.

β. Υδατοσήµανση ψηφιακού περιεχοµένου
Η υδατοσήµανση του ψηφιακού περιεχοµένου θα γίνει ανάλογα µε το είδος του.
Ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες για την υδατοσήµανση των εικόνων, των
ήχων και των video.

β.1 Υδατοσήµανση ψηφιακών αρχείων εικόνας
Κατά τη διαδικασία υδατοσήµανσης ψηφιακών αρχείων εικόνας, γίνετε ένθεση
του υδατογραφήµατος απευθείας στα δεδοµένα της κάθε εικόνας (δηλαδή στα
εικονοστοιχεία της εικόνας). Η υδατοσήµανση θα γίνει οµαδικά για όλες τις εικόνες,
χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα δέσµης (ειδική εφαρµογή, η οποία εκτελεί
επαναληπτικά κάποια διεργασία, την υδατοσήµανση στη συγκεκριµένη περίπτωση,
για όλα τα αρχεία εισόδου).
Κατά τη διαδικασία ένθεσης, ο αλγόριθµος εφαρµόζει εξαντλητικούς ελέγχους
στην εικόνα, ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες παραµέτρους υδατοσήµανσης,
γεγονός το οποίο καθιστά το υδατογράφηµα ανθεκτικό σε κακόβουλες επιθέσεις.
Στην συνέχεια, και λαµβάνοντας ως είσοδο το «υδατογράφηµα», δηλαδή κάποια
συµβολοσειρά που δείχνει τον κάτοχο των πνευµατικών δικαιωµάτων της εικόνας,
υπολογίζει µε κάποιον αλγόριθµο hashing έναν αριθµό, ο οποίος αντιστοιχεί µε
µοναδικό τρόπο στην συµβολοσειρά.
Κατόπιν, εισάγεται το ψηφιακό υδατογράφηµα στα δεδοµένα της εικόνας. Η
ένθεση του υδατογραφήµατος επηρεάζει τα δεδοµένα της εικόνας µε τρόπο ώστε
οι αλλαγές στην εικόνα να µην γίνονται αντιληπτές από το ανθρώπινο σύστηµα
όρασης.

β.2 Υδατοσήµανση ψηφιακών αρχείων ήχου
Κατά τη διαδικασία υδατοσήµανσης ψηφιακών αρχείων ήχου, γίνεται η ένθεση
του υδατογραφήµατος απευθείας στα δεδοµένα της κυµατοµορφής κάθε ήχου. Και
σε αυτή την περίπτωση, για αποτελεσµατικότητα και µείωση της εργασίας,
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χρησιµοποιείται µια διαδικασία συλλογικής επεξεργασίας (πρόγραµµα δέσµης)
ώστε η υδατογράφηση των αρχείων να γίνει συλλογικά. Η ένθεση του
υδατογραφήµατος επηρεάζει το ακουστικό περιεχόµενο του ήχου µε τρόπο ώστε οι
αλλαγές να µην γίνονται αντιληπτές από το ανθρώπινο σύστηµα ακοής.

β.3 Υδατοσήµανση ψηφιακών αρχείων video
Κατά

τη

διαδικασία

της

υδατοσήµανσης

χρησιµοποιείται

η

εφαρµογή

υδατοσήµανσης, η οποία αναλαµβάνει την ένθεση του υδατογραφήµατος που
επιλέγει ο χρήστης (το οποίο τον υποδεικνύει µε µοναδικό τρόπο) στο
συµπιεσµένο πεδίο της εικονοσειράς απευθείας.

γ. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων υδατοσήµανσης
Προς αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος υδατογράφησης
εικόνων αλλά και της ανθεκτικότητας σε κακόβουλες επιθέσεις από επίδοξους
διεκδικητές των πνευµατικών δικαιωµάτων των εικόνων, ακολουθείται µια
διαδικασία αξιολόγησης, η οποία αναλαµβάνει την αυτόµατη και οµαδοποιηµένη
αξιολόγηση της εφαρµογής υδατοσήµανσης και την διενέργεια εξαντλητικών
δοκιµών σε πολλές εικόνες.
Η αξιολόγηση, γίνεται χρησιµοποιώντας µια ειδική εφαρµογή αξιολόγησης και
αναλύεται στα ακόλουθα στάδια:
1) Εισαγωγή εικόνων: Η εφαρµογή υποστηρίζει την εισαγωγή πολλών εικόνων
ταυτόχρονα. Για κάθε µια, δηµιουργείται µια µικρή εικόνα προεπισκόπησης για να
είναι πιο φιλική προς το χρήστη η διεπαφή.
2) Επιλογή επιθέσεων: Ο χρήστης επιλέγει τις επιθυµητές επιθέσεις από µια
ειδικά σχεδιασµένη διεπαφή.
3) Εφαρµογή επιθέσεων: Οι επιλεγµένες επιθέσεις εφαρµόζονται αυτόµατα
στις υδατογραφηµένες εικόνες.
4) Ανίχνευση: Γίνεται ανίχνευση του υδατογραφήµατος στις εικόνες που
προέκυψαν από την εφαρµογή των επιθέσεων.
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3.2 Λογισµικό Ψηφιοποίησης
Λογισµικό που

µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά την ψηφιοποίηση και

υδατοσήµανση του υλικού είναι π.χ.:
•

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία και υδατοσήµανση εικόνας
o Adobe Photoshop
o ASPIS Image-Mark

•

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία και υδατοσήµανση ήχου32
o Adobe Audition
o ΙΤΙ - AudioSign

•

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία και υδατοσήµανση video
o Adobe Premiere Pro
o TMPGenc XPress
o ASPIS Video-Mark

Το λογισµικό ψηφιοποίησης και υδατοσήµανσης περιγράφεται αναλυτικότερα σε
ακόλουθες παραγράφους.

4. Λογισµικό ψηφιοποίησης και επεξεργασίας του υλικού
4.1 Εφαρµογή ψηφιοποίησης και επεξεργασίας εικόνων : Adobe
Photoshop CS
Πρόκειται για το καθιερωµένο πρότυπο λογισµικό Adobe® Photoshop® CS και τη
συνοδευτική εφαρµογή προετοιµασίας περιεχοµένου για το διαδίκτυο, το λογισµικό
Adobe ImageReady® CS. Με την εκµετάλλευση πλήθους νέων χαρακτηριστικών
όπως

νέες

βελτιωµένες

δυνατότητες

σχεδίασης,

λειτουργίες

προετοιµασίας

επιτυγχάνονται

εξαιρετικά

βελτιωµένη

αποτελέσµατα.

διαχείριση

περιεχοµένου
Επιπλέον

για

αρχείων,

και

το

διαδίκτυο,

παρέχεται

καλύτερη

υποστήριξη για εικόνες 16-bit, δυνατότητα απευθείας εισαγωγής δεδοµένων από
ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές σε ακατέργαστη µορφή, και υποστήριξη για µη
τετράγωνα εικονοστοιχεία. Επιτρέπει την αποτελεσµατικότατη δηµιουργία εικόνων
υψηλής ποιότητας.
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4.2 Εφαρµογή ψηφιοποίησης και επεξεργασίας video: Adobe
Premiere Pro
Τo Adobe® Premiere Pro αποτελεί µια επαναστατική εφαρµογή επεξεργασίας
video. Με ισχυρά πραγµατικού χρόνου εργαλεία επεξεργασίας video και audio
παρέχεται στο χρήστη ο ακριβής έλεγχος σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας.
•

Input - Output Formats. Το Adobe Premiere Pro υποστηρίζει στη βασική
του έκδοση τύπους αρχείων όπως:
o Video : AVI, MOV, MPG
o Audio : MP3, WAV, Πολυκάναλος ήχος 5.1
o Graphics : BMP, JPG, PHOTOSHOP FILES

•

Internet Output Formats. Το πρόγραµµα µπορεί να κάνει εξαγωγή
αρχείων σε πρότυπα που είναι κατάλληλα για τη µετάδοση πάνω από το
διαδίκτυο (streaming server, web server).
o Υποστηρίζει όλα τα διαδεδοµένα formats, όπως Quick Time (streaming
και progressive download), Real Video 9,8, G2 (download και
streaming), Windows Media (audio και video), AVI, MPEG και MP3.
o Υπάρχει η δυνατότητα βελτιστοποίησης των εξαγόµενων αρχείων για
συγκεκριµένο bandwidth, ώστε να είναι βέβαιο ότι, ανεξάρτητα από τη
δικτυακή υποδοµή, θα µπορεί να παρακολουθείται το video σε
προσωπικούς υπολογιστές.
o Με τη χρήση του Adobe Media Encoder µπορεί να εκµεταλλευτεί µια
µεγάλη γκάµα επιλογών για το format που έχει επιλεχθεί (επιλογή bitrate,
frame rate, κ.α.).
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•

Ψηφιοποίηση video.
o Υποστήριξη Digital Video (DV) και ΙΕΕΕ 1394 Firewire, µε τη χρήση
ψηφιακών βιντεοκαµερών τύπου mini DV.
o Επιλογή aspect ratio, τόσο στη διαδικασία της σύλληψης (capturing),
όσο και στη διάρκεια της επεξεργασίας και της εξαγωγής του βίντεο.
o Με τη χρήση συσκευής DV υπάρχει δυνατότητα preview των effects και
όλης

της

ταινίας

σε

πραγµατικό

χρόνο.

Το

αποτέλεσµα

της

ψηφιοποίησης είναι row Avi.
•

Επεξεργασία video.
o ∆υνατότητα χρήσης πλήθους εφέ & Μοντάζ video µε δυνατότητα χρήσης
πολλών µεταβάσεων (transitions).
o ∆υνατότητα εύκολης επιλογής σκηνών καθώς και µια µεγάλη γκάµα
σκηνών µετάβασης (transition effects).
o ∆υνατότητες επεξεργασίας ήχου ποιότητας Studio µε τη βοήθεια του
audio mixer, εγγραφής κινούµενης εικόνας και ήχου, χρήση διαφόρων
Effect Controls (έλεγχος και ρυθµίσεις των εφέ), Video and Audio Filters
(οργάνωση φίλτρων), τεχνικές διορθώσεις εικόνας π.χ. ρυθµίσεις
φωτεινότητας κ.λπ.

•

∆ηµιουργία DVD. Με τη βοήθεια του Adobe Media Encoder παρέχεται η
δυνατότητα δηµιουργίας DVD προσφέροντας πολλές επιλογές και ρυθµίσεις
για το Video, τον ήχο, τη δηµιουργία κεφαλαίων, κ.α. Η παραγωγή του DVD
(Burning) γίνεται δυνατή από το ίδιο το πρόγραµµα.

Σελίδα 19

4.3 Εφαρµογή ψηφιοποίησης και επεξεργασίας ήχου : Adobe
Audition 2.0
To Adobe® Audition είναι ένα επαγγελµατικό περιβάλλον για την επεξεργασία
του ψηφιακού ήχου. Προσφέρει εξελιγµένη δηµιουργία και µίξη ήχου καθώς και
δυνατότητα εφαρµογής εφέ και διευκολύνει τη δηµιουργία ηχητικών αρχείων µε την
υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

Παρέχει τις λειτουργίες:
•

∆ηµιουργία αρχείων multitrack audio. H δυνατότητα δηµιουργίας
εγγράφων multitrack τoυ Adobe Audition επιτρέπει την επεξεργασία
απεριόριστου

αριθµού

audio

tracks

και την εξαγωγή

τους σε

οποιαδήποτε από τις 14 µορφές αρχείων και συµπίεσης. H επεξεργασία
µπορεί να γίνει σε 16-bit για µέγιστη ποιότητα απόδοσης.
•

Eφαρµογή ισχυρής επεξεργασίας σήµατος. Υποστηρίζει 18 ειδικά
εφέ, 4 tone generators και ισχυρά εργαλεία επεξεργασίας, τα οποία
δίνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας ήχου, χωρίς ακριβό hardware
ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος (DSP). Aκόµη, µπορεί να γίνει
εφαρµογή στους ήχους εφέ, όπως delay, normalize, fade-in, fade-out και
envelope. Mπορεί, επιπλέον, να αυξηθεί ή να µειωθεί η διάρκεια των
αρχείων ήχου µε χρήση του εφέ Tempo, το οποίο επιτρέπει να αλλάξει η
διάρκεια ενός ήχου, χωρίς να αλλάξει η συχνότητά του.

•

Yποστήριξη 14 µορφών αρχείου και συµπίεσης. Yποστηριζόµενες
µορφές αρχείων: AIFF/AIFC, Windows Wave (.WAV), Sound Designer II,
SoundEdit, QuickTime, System 7 Sound (.SND), Sun .AU, Resource και
Instrument. Yποστηριζόµενη µορφή συµπίεσης: IMA 4:1 και Β-law
encoding.

•

Oπτική ανάλυση. Υποστήριξη spectral views και Fast Fourier
transforms για εξατοµικευµένη οπτικοποίηση ήχου, µε σκοπό την
αναγνώριση συχνοτήτων ή τη διαφοροποίηση µεταξύ δύο όµοιων ήχων.
Eίναι δυνατή η ταυτόχρονη εµφάνιση δισδιάστατων και τρισδιάστατων
απεικονίσεων.
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•

Υποστήριξη δηµιουργίας αρχείων υψηλής ποιότητας 8-bit, 11kHz
και 8-bit, 22kHz από αρχεία 16-bit, µια λειτουργία ιδανική για
παρουσίαση του υλικού σε CDROM και στο Internet.

•

Bελτιωµένη υποστήριξη συµπίεσης. Tο Adobe Audition υποστηρίζει
τη συµπίεση IMA, έναν αλγόριθµο συµπίεσης 4:1 για ήχους 16-bit. Mια
ευρεία

κλίµακα

ρυθµών

sampling

και

αλγορίθµων

συµπίεσης

συµβάλλουν στην επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας µεταξύ µεγέθους
αρχείου και ποιότητας ήχου.
•

Aποθήκευση ήχου από CD. Εισαγωγή µουσικών κοµµατιών (ολόκληρο
κοµµάτι ή ένας µέρος αυτού) από CD.

•

Υποστήριξη µορφών αρχείων για το Internet. Εισαγωγή και εξαγωγή
αρχείων .Sun & .AU, που χρησιµοποιούνται συχνά στο Internet.

•

Έλεγχοι επιπέδου εισόδου για την τροποποίηση των επιπέδων εισόδου,
για την διασφάλιση άριστης ποιότητα ήχου κατά τις ηχογραφήσεις.

•

Υποστήριξη αναλύσεων δειγµατοληψίας: 44,1kHz - 192kHz / 16 – 24 bit

•

Υποστήριξη Αρχείων Ήχου: BWF (Broadcast Wave Files), AIFF, Wave,
SD2

•

Συνεργασία µε τούς µετατροπείς AD/DA

•

Εσωτερική Ανάλυση : 48 fix - 64 floating προτεινόµενο

•

Μετατροπή Wave, AIFF, SD2 σε BWF.

•

Μετατροπή οποιουδήποτε αρχείου ήχου σε AAC, MP3
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5. Λογισµικό υδατοσήµανσης του υλικού
5.1 Εφαρµογή υδατοσήµανσης ψηφιακών αρχείων εικόνας:
ASPIS Image-Mark
Η υδατοσήµανση ψηφιακών αρχείων εικόνας µπορεί να γίνει µε την εφαρµογή
«ASPIS Image-Mark» η οποία αναλαµβάνει την υδατοσήµανση ψηφιακών αρχείων
εικόνας. Η εφαρµογή έχει δύο τρόπους λειτουργίας:
♦ Ένθεση υδατογραφήµατος: Κατά τη διαδικασία ένθεσης, ο αλγόριθµος
επιλέγει και εφαρµόζει κατάλληλες παραµέτρους υδατοσήµανσης
λαµβάνοντας ως είσοδο το «υδατογράφηµα», δηλαδή π.χ. κάποια
συµβολοσειρά που δείχνει τον κάτοχο των πνευµατικών δικαιωµάτων
της εικόνας ή έναν αριθµό, ο οποίος αντιστοιχεί µε µοναδικό τρόπο στην
συµβολοσειρά. Κατόπιν, εισάγει το ψηφιακό υδατογράφηµα στα
δεδοµένα της εικόνας.
♦ Ανίχνευση

υδατογραφήµατος:

Η

διαδικασία

ανίχνευσης

του

υδατογραφήµατος ελέγχει το κατά πόσο ένα δεδοµένο υδατογράφηµα
υπάρχει σε µια πιθανώς υδατογραφηµένη εικόνα. Κατά τη διαδικασία
ανίχνευσης του υδατογραφήµατος η εφαρµογή, αφού λάβει ως είσοδο
την εικόνα προς ανίχνευση και την συµβολοσειρά που αντιστοιχεί στον
υποψήφιο κάτοχο των πνευµατικών δικαιωµάτων της εικόνας, ελέγχει
την ύπαρξη του υδατογραφήµατος και εξάγει µια τιµή συσχέτισης. Η τιµή
αυτή, συγκρίνεται µε ένα κατώφλι και η εφαρµογή αναφέρει αν το
υδατογράφηµα υπάρχει ή δεν υπάρχει στην εικόνα.

5.2 Εφαρµογή υδατοσήµανσης ψηφιακών αρχείων ήχου: ΙΤΙ
AudioSign
Η υδατοσήµανση ψηφιακών αρχείων ήχου µπορεί να βασιστεί στο πρόγραµµα
«ITI AudioSign»

(http://www.iti.gr/db.php/el/pages/about.html. Το AudioSign

είναι ένα πακέτο λογισµικού που σχεδιάστηκε για την ένθεση «ακουστικά µη
αντιληπτών» υδατογραφηµάτων σε ψηφιακά αρχεία ήχου και την ανίχνευση τους
σε περίπτωση αµφιλεγόµενης κυριότητας τους. Έτσι, το AudioSign βρίσκει κυρίως
χρήση σε εφαρµογές προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων και παροχής
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απόδειξης κυριότητας για ψηφιακά αρχεία ήχου. Ο κάτοχος των πνευµατικών
δικαιωµάτων κάποιου αρχείου ήχου, χρησιµοποιεί ένα µοναδικό κλειδί για να
δηµιουργήσει ένα υδατογράφηµα και να το ενθέσει στα ψηφιακά αρχεία ήχου του,
χωρίς να γίνεται αντιληπτό από την ανθρώπινη ακοή. Στη συνέχεια, µπορεί να
ελέγξει αν ένα αρχείο ήχου, για το οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι παρανόµως
αντιγραµµένο, περιέχει το δικό του υδατογράφηµα και κατ’ επέκταση να το
χρησιµοποιήσει σαν νόµιµη απόδειξη ότι τα πνευµατικά δικαιώµατα του αρχείου
ήχου του ανήκουν.
Η εφαρµογή AudioSign αποτελεί µια φιλική προς το χρήστη εφαρµογή η οποία
τρέχει στην πλατφόρµα Microsoft Windows XP και µπορεί να κάνει ένθεση και
ανίχνευση υδατογραφήµατος σε αρχεία µορφής Wav. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε
περίπτωση που υπάρχει υποψία παράνοµης αντιγραφής αρχείων ήχου, η
εξαντλητική αναζήτηση του γνήσιου αντίγραφου στη βάση δεδοµένων του κατόχου
των

πνευµατικών

δικαιωµάτων,

είναι

µια

διαδικασία

χρονοβόρα

και

αναποτελεσµατική. Το AudioSign µπορεί να δηµιουργήσει ένα µη-αντιληπτό
υδατογράφηµα το οποίο βασίζεται στο κλειδί του κατόχου των πνευµατικών
δικαιωµάτων, και το ενθέτει στον ήχο που πρόκειται να προστατευθεί. Το
υδατογράφηµα µπορεί στη συνέχεια να ανιχνευθεί µε ευκολία από τον κάτοχο των
πνευµατικών δικαιωµάτων, παρέχοντας το σωστό υδατογράφηµα – κλειδί, χωρίς
να είναι απαραίτητη η ύπαρξη του αυθεντικού αρχείου ήχου. Έτσι, ο κάτοχος των
πνευµατικών δικαιωµάτων, χρησιµοποιώντας το µοναδικό κλειδί που του
αντιστοιχεί, µπορεί να έχει µια απόδειξη κυριότητας των αρχείων ήχου του, σε
περίπτωση κλοπής. Τα αποτελέσµατα της ανίχνευσης του υδατογραφήµατος
µπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και να αποθηκευτούν σε αρχεία
δεδοµένων, για µελλοντική ανάλυση. Μία επιπρόσθετη δυνατότητα του AudioSign
είναι η ευκολία που παρέχει για συλλογική επεξεργασία (batch processing)
συνόλων αρχείων ήχου.
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5.3 Εφαρµογή υδατοσήµανσης ψηφιακών αρχείων video: ASPIS
Video-Mark
Η

υδατοσήµανση

ψηφιακών

αρχείων

video

µπορεί

να

βασιστεί

στα

αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου ASPIS και συγκεκριµένα στην εφαρµογή
«ASPIS Video-Mark», η οποία παρέχει ένα ασφαλές σύστηµα υδατοσήµανσης για
ψηφιακά αρχεία video. Συγκεκριµένα, η συνολική διαδικασία υδατοσήµανσης
γίνεται στα ακόλουθα στάδια:
•

Ένθεση υδατογραφήµατος.
Χρησιµοποιείται αρχικά η εφαρµογή «ASPIS Video-Mark», η οποία αναλαµβάνει

την ένθεση του υδατογραφήµατος που επιλέγει ο χρήστης (το οποίο τον
υποδεικνύει µε µοναδικό τρόπο) στο συµπιεσµένο πεδίο της εικονοσειράς
απευθείας. Αυτό γίνεται για λόγους ταχύτητας και αποτελεσµατικότητας, αφού:
o είναι ασύµφορη η αποκωδικοποίηση και επανακωδικοποίηση των
εικονοσειρών
o οι µέθοδοι υδατογράφησης βίντεο που βασίζονται στο συµπιεσµένο
πεδίο είναι πιο ανθεκτικές σε κακόβουλες επιθέσεις αφού οι
απαραίτητες αλλαγές στα συµπιεσµένα για την εξαφάνιση του
υδατογραφήµατος (αν είναι εφικτές) υποβαθµίζουν δραµατικά την
ποιότητα της εικονοσειράς.

•

Ανίχνευση υδατογραφήµατος και αναπαραγωγή.
Η διαδικασία ανίχνευσης του υδατογραφήµατος ελέγχει το κατά πόσο ένα

δεδοµένο υδατογράφηµα υπάρχει σε µια πιθανώς υδατογραφηµένη εικονοσειρά.
Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης του υδατογραφήµατος η εφαρµογή «ASPIS VideoMark», αφού λάβει ως είσοδο την εικονοσειρά προς ανίχνευση και την
συµβολοσειρά που αντιστοιχεί στον υποψήφιο κάτοχο των πνευµατικών
δικαιωµάτων της εικονοσειράς, ελέγχει την ύπαρξη του υδατογραφήµατος και
εξάγει µια τιµή συσχέτισης. Η τιµή αυτή, συγκρίνεται µε ένα κατώφλι και η
εφαρµογή αναφέρει αν το υδατογράφηµα υπάρχει ή δεν υπάρχει στην εικονοσειρά.
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5.3.1 Προδιαγραφές ψηφιοποίησης εικόνων
Οι προδιαγραφές για την ψηφιοποίηση εικόνων µπορούν να συνοψιστούν στα
ακόλουθα:
•

Ανάλυση και χρωµατικό βάθος:
o Είτε το ψηφιοποιηµένο υλικό προκύπτει από τον 2∆ σαρωτή, είτε από
ψηφιακή φωτογράφηση, η ανάλυση που θα υποστηριχθεί θα είναι τέτοια,
ώστε οι τελικές διαστάσεις της εικόνας να είναι µεταξύ 4000 και 6000
εικονοστοιχείων στη µεγαλύτερη διάσταση, µε ελάχιστη ανάλυση τα 600
dpi, ενώ το χρωµατικό βάθος είναι 24 bit. Όσον αφορά τις εικόνες που
θα προκύψουν από τη ψηφιοποίηση των κειµένων το βάθος είναι 10 bit
grayscale.
o Η ανάλυση των εικόνων προβολής που πρόκειται να δηµοσιευτούν στο
διαδίκτυο είναι στα 150 dpi µε χρωµατικό βάθος 24 bit για τις έγχρωµες
και 8 bit grayscale για τις ασπρόµαυρες εικόνες.
o Η ανάλυση των εικόνων προεπισκόπησης είναι στα 72 dpi µε χρωµατικό
βάθος 24 bit για τις έγχρωµες και 8 bit grayscale για τις ασπρόµαυρες
εικόνες. [13],[3]

•

Τύποι αρχείων:
o TIFF 6.0: Το πρότυπο αυτό είναι ευρέως διαδεδοµένο για την
αποθήκευση εικόνων υψηλής ποιότητας. Το πρότυπο χρησιµοποιείται
για την αποθήκευση των ψηφιακών αντιγράφων εικόνας.[14],[15]
o JPEG: Το JPEG είναι προτυποποιηµένο κατά ISO και χρησιµοποιείται
σε πολύ µεγάλη κλίµακα για τη µεταφορά εικόνων µέσω δικτύων µε
περιορισµένο εύρος ζώνης, όπως το διαδίκτυο, αφού υποστηρίζει καλή
συµπίεση των δεδοµένων µε καλή ποιότητα του οπτικού περιεχοµένου.
Το πρότυπο αυτό θα χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση των εικόνων
προβολής και προεπισκόπησης.[15]

•

Συµπίεση: Τα αρχεία TIFF υποστηρίζουν την ασυµπίεστη µορφή της
πληροφορίας, γεγονός το οποίο είναι επιθυµητό αφού πρέπει να υπάρχει
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όσο το δυνατόν µεγαλύτερη πιστότητα στη µεταφορά των αντικειµένων στην
ψηφιακή τους µορφή. Οι εικόνες JPEG θα χρησιµοποιούν µικρή συµπίεση
για τις εικόνες προβολής (QF 10/12), η οποία δεν οδηγεί σε εµφανείς
αλλαγές στις εικόνες και µεγάλη συµπίεση για τις εικόνες προεπισκόπησης.
•

Χρησιµοποιείται ένας ενιαίος τρόπος ονοµατολογίας των ψηφιακών
αρχείων.

•

Ψηφιοποίηση µε τη χρήση του σαρωτή:
o Το γυάλινο επίπεδο σάρωσης πρέπει να είναι απόλυτα καθαρό ώστε να µην
κινδυνεύει το πρωτογενές υλικό. Μετά από κάθε σάρωση ακολουθεί έλεγχος
και, αν κρίνεται απαραίτητο, καθαρισµός.
o Η σάρωση γίνεται µε την ανάλυση και το χρωµατικό βάθος που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
o Η σάρωση των υλικών γίνεται σε οµάδες οµοειδών αντικειµένων ώστε να
είναι δυνατή η διατήρηση των ρυθµίσεων του σαρωτή για µεγάλο αριθµό
αντικειµένων.
o Τα αρχεία που θα προκύπτουν αποθηκεύονται κατευθείαν χωρίς συµπίεση,
ώστε να µην παρατηρείται απώλεια πληροφορίας. Στη συνέχεια θα
συµπιέζονται για να προκύψουν οι µορφές προβολής και προεπισκόπησης.

•

Ψηφιοποίηση µε τη χρήση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής:
o Η σάρωση θα γίνεται µε την ανάλυση και το χρωµατικό βάθος που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
o Ο φακός της µηχανής πρέπει να είναι απόλυτα καθαρός ώστε να
αποφευχθούν τυχόν artifacts από σκόνες κ.τ.λ. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ο
φακός θα καθαρίζεται.
o Η φωτογράφηση θα γίνεται µόνο αν έχουν εξασφαλιστεί οι σωστές συνθήκες
φωτισµού.
o Η φωτογράφηση θα γίνεται µε ουδέτερο φόντο.
o Για κάθε αντικείµενο θα λαµβάνονται παραπάνω από µία λήψεις.
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Επίσης κατά την υδατοσήµανση πρέπει να ληφθούν υπόψη:
•

Το υδατογράφηµα δεν θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο
σύστηµα όρασης.

•

Η αφαίρεση του υδατογραφήµατος πρέπει να είναι εξαιρετικά δύσκολη και
ουσιαστικά αδύνατη χωρίς τη σοβαρή αλλοίωση του οπτικού περιεχοµένου
της εικόνας και κατά συνέπεια την αχρήστευση της αξίας της εικόνας.

•

Η υδατοσήµανση βασίζεται στη λεγόµενη τυφλή ανίχνευση (Ανίχνευση του
υδατογραφήµατος χωρίς να είναι απαραίτητη η αρχική µη υδατογραφηµένη
εικόνα).[17]

•

Το υδατογράφηµα, µπορεί να αποτελείται από ένα σύνολο χαρακτήρων, το
οποίο υποδεικνύει τον κάτοχο των πνευµατικών δικαιωµάτων της εικόνας.

•

Υποστηρίζονται οι ακόλουθοι βασικοί τύποι αρχείων εικόνας:
o JPEG,
o ΤIFF,

•

Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στις ακόλουθες µορφές κακόβουλων ή µη
επιθέσεων:
o Συµπίεση JPEG µε ποσοστό συµπίεσης µέχρι και 50% επί της αρχικής
εικόνας.
o Περιορισµός χρώµατος / GIF συµπίεση.
o Γεωµετρικοί Μετασχηµατισµοί της εικόνας.


Περιστροφή (Rotation).



Κλιµάκωση (Scaling).



Αποκοπή (Cropping).

o Φιλτράρισµα (Median, Sharpening).
o Προσθήκη Θορύβου (Uniform, Gaussian).

Αν και διεθνώς δεν υπάρχουν κάποια πρότυπα υδατογράφησης, υπάρχουν
ωστόσο κάποιες προδιαγραφές καθώς και κάποιες «καλές τεχνικές» τις οποίες
καλό είναι τα συστήµατα υδατοσήµανσης να υποστηρίζουν. Τέτοιες προδιαγραφές,
έχουν καταγραφεί και δηµοσιευθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος
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«Κοινωνία της Πληροφορίας», στα πλαίσια του µέτρου 1.3 «Τεκµηρίωση,
αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισµού» του άξονα προτεραιότητας 1,
«Παιδεία και πολιτισµός». Οι προδιαγραφές αυτές, ασχολούνται µε την
«Προστασία

και

∆ιαχείριση

των

Πνευµατικών

∆ικαιωµάτων

Ψηφιακού

Περιεχοµένου».
http://www.observatory.gr/files/diakiriksis/RFP%20deiktes%20E%CE%A1%20KtP.
pdf

5.3.2 Προδιαγραφές ψηφιοποίησης ήχου
Οι προδιαγραφές για την ψηφιοποίηση ήχου µπορούν να συνοψιστούν στα
ακόλουθα:
•

Ανάλυση

δειγµατοληψίας

ανάλογη

του

εύρους

συχνοτήτων

των

πρωτοτύπων:
o

Υψηλή ανάλυση (24 bit βάθος µε συχνότητα δειγµατοληψίας 96 kHz)

για αρχεία µε µεγάλο εύρος συχνοτήτων (π.χ. µουσική).
o

Μεσαία ανάλυση (16 bit βάθος µε συχνότητα δειγµατοληψίας 44.1

kHz) για αρχεία µε µικρό εύρος συχνοτήτων (π.χ. οµιλία).
o

Ανάλυση δειγµατοληψίας πρωτότυπου για µεταφορά ηχογραφήσεων

από µαγνητικά µέσα (π.χ. DAT). Θα είναι ίδια µε αυτή της πρωτότυπης
ανάλυσης δειγµατοληψίας που περιέχεται στο ηχητικό υλικό.
•

Τύποι αρχείων: Θα παραχθούν δύο τύποι αρχείων:
o

WAV: Είναι πρότυπο της Microsoft και της IBM για την αποθήκευση

ασυµπίεστων αρχείων ήχου. Ακριβώς επειδή δεν περιέχουν συµπίεση, είναι
κατάλληλα για την αποθήκευση των ψηφιακών αντιγράφων ήχου καθώς και
των αρχείων προβολής.
o

MP3: Εξαιρετικά δηµοφιλές πρότυπο αποθήκευσης ήχου, αφού

παρέχει υψηλή ποιότητα µε αρκετά καλή συµπίεση. Θα χρησιµοποιηθεί για
τα αρχεία προεπισκόπησης ήχου (128 KBps ή 256 ΚBps, ανάλογα µε το
είδος του αρχείου).
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•

Χρησιµοποίηση ενός ενιαίου τρόπου ονοµατολογίας των ψηφιακών
αρχείων.

Επίσης κατά την υδατοσήµανση πρέπει να ληφθούν υπόψη:
•

Το ηχητικό υδατογράφηµα δεν θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό από τον
ακροατή του ψηφιακού αρχείου.

•

Η ανίχνευση του υδατογραφήµατος και η πιστοποίηση της ιδιοκτησίας,
πραγµατοποιείται χωρίς να είναι απαραίτητο το αρχικό µη υδατογραφηµένο
αρχείο ήχου.

•

Υποστηρίζεται ο βασικός τύπος αρχείων ήχου WAV.

•

Το

υδατογράφηµα

είναι

ανθεκτικό

σε

όλες

τις

συνήθεις

µορφές

επεξεργασίας των ψηφιακών αρχείων ήχου. Συγκεκριµένα:
o Συµπίεση:


Συµπίεση δυναµικής περιοχής (16 bits -> 8 bits).



Συµπίεση µε απώλεια πληροφορίας:
-

MPEG1 Layer 3 (ΜP3), (128 Kbps για στερεοφωνικό σήµα
ήχου & 96 Kbps, 64 Kbps για µονοφωνικό σήµα ήχου)

-

MPEG2 Advanced Audio Coding (AAC), (128, 96 kbps)

-

ATRAC (Version 4.5)

-

ATRAC3 (132 kbps, 105 Kbps)

-

RealAudio (128 Kbps, 64 Kbps)

-

Windows Media Audio (128 Kbps, 64 Kbps)

o Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος: φιλτράρισµα, επαναδειγµατολοψία και
επανακβαντοποίηση.
Η ανίχνευση του υδατογραφήµατος γίνεται σε πραγµατικό χρόνο.
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5.3.3 Προδιαγραφές ψηφιοποίησης video
Οι προδιαγραφές για την ψηφιοποίηση video µπορούν να συνοψιστούν στα
ακόλουθα:
•

Ανάλυση video:
o Τα

ψηφιακά

αντίγραφα

θα

κωδικοποιηθούν

σε

ανάλυση

720x480

εικονοστοιχείων, η οποία αντιστοιχεί σε ποιότητα DVD και είναι αρκετή για
να καλύψει την ποιότητα του πρωτογενούς υλικού.
o Τα

video

προβολής

θα

κωδικοποιηθούν

σε

ανάλυση

352x288

εικονοστοιχείων (MPEG-1 SIF, Ανάλυση VHS).
o Τα video προεπισκόπησης θα κωδικοποιηθούν σε ανάλυση 176x144
εικονοστοιχείων (MPEG-1 QSIF, Πολύ χαµηλή ανάλυση).

•

Η δοµή δειγµατοληψίας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι:
o «4:2:2» µε κβαντισµό 10 bit, για τα ψηφιακά αντίγραφα.
o «4:2:1» µε κβαντισµό 10 bit, για τα video προβολής.
o «4:1:0» µε κβαντισµό 8 bit, για τα video προεπισκόπησης.

Τύπος αρχείων:
•

AVI: Πολύ διαδεδοµένο πρότυπο της Microsoft για την αποθήκευση
οπτικοακουστικών δεδοµένων. Θα χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση των
ασυµπίεστων ψηφιακών αντιγράφων., σε αρχεία τύπου MPEG-1 SIF για τα
αρχεία προβολής και αρχεία τύπου MPEG-1 QSIF για τα αρχεία
προεπισκόπησης.

•

MPEG-1: Το πρότυπο αυτό είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές για προβολή βίντεο,
ήχου και γενικότερα πολυµεσικού υλικού. Έχει υιοθετηθεί για την
αποθήκευση ταινιών σε δίσκους Video CD (VCD). Θα χρησιµοποιηθεί για
την αποθήκευση των αρχείων προβολής και προεπισκόπησης.

•

Χρησιµοποίηση ενός ενιαίου τρόπου ονοµατολογίας των ψηφιακών
αρχείων.
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•

Ψηφιοποίηση µε τη χρήση του video player: Θα λαµβάνεται ειδική µέριµνα
για την καλή κατάσταση των κεφαλών της συσκευής. Όποτε κρίνεται
απαραίτητο θα εφαρµόζεται καθαρισµός µε ειδική κασέτα.

Επίσης κατά την υδατοσήµανση πρέπει να ληφθούν υπόψη:
•

Το υδατογράφηµα δεν γίνεται αντιληπτό από τις ανθρώπινες αισθήσεις µετά
το πέρας της διαδικασίας υδατογράφησης.

•

Η ανίχνευση του υδατογραφήµατος και η πιστοποίηση της ιδιοκτησίας είναι
εφικτή ακόµα και χωρίς την παρουσία του αρχικού µη υδατογραφηµένου
αρχείου βίντεο.

•

Το υδατογράφηµα παρουσιάζει ικανοποιητική ανθεκτικότητα σε όλες τις
συνήθεις µορφές επεξεργασίας βίντεο. Συγκεκριµένα:
o Συµπίεση µε απώλεια πληροφορίας

•

Το υδατογράφηµα είναι ανθεκτικό στη διαδικασία κωδικοποίησης –
αποκωδικοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο MPEG-2 (DVD video format).

•

Το υδατογράφηµα είναι ανθεκτικό στη διαδικασία κωδικοποίησης αποκωδικοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο MPEG-1 (VCD video format).
o Μορφές Επεξεργασίας αντίστοιχες µε αυτές των ψηφιακών εικόνων:


Προσθήκη θορύβου.



Φιλτράρισµα.



Οριζόντια και κάθετη µετατόπιση των frames.

o Μετατροπή της µορφής του αρχείου από Ψηφιακή σε Αναλογική µορφή
και στη συνέχεια πάλι σε Ψηφιακή.
•

Η διαδικασία ένθεσης του υδατογραφήµατος στο ψηφιακό περιεχόµενο
καθώς και η διαδικασία ανίχνευσης του γίνονται σε πραγµατικό χρόνο.

•

Οι λειτουργίες υδατοσήµανσης ψηφιακών αρχείων βίντεο διατίθενται
επιπλέον και σε µία πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού (SDK,
Software Development Kit). Χρησιµοποιώντας τη πλατφόρµα είναι εφικτή η
ενσωµάτωση των υπηρεσιών υδατογράφησης σε ένα γενικότερο σύστηµα
ψηφιοποίησης ψηφιακών αρχείων βίντεο.
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6. Τεχνική περιγραφή λογισµικού [22]
6.1 Τεχνική περιγραφή λογισµικού συστήµατος Βάσης ∆εδοµένων
Το Σχεσιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (RDBMS) που
χρησιµοποιείται είναι ο Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition. O SQL
Server 2005 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του RDBMS SQL Server της Microsoft.
Η προσφερόµενη άδεια χρήσης του Microsoft SQL Server είναι ανεξάρτητες από
τον αριθµό των χρηστών και επιτρέπουν την τυχόν µελλοντική αναβάθµιση των
συστηµάτων Η/W που θα ‘φιλοξενήσουν’ το εν λόγω λογισµικό.
Όλες οι εκδόσεις του λειτουργικού συστήµατος είναι πιστοποιηµένες µε τον
υψηλότερο βαθµό ασφάλειας του συστήµατος πιστοποίησης Common Criteria,
δηλαδή έχουν πιστοποιηθεί ως συµβατά µε το πρότυπο Common Criteria EAL 4.
Το διεθνές πρότυπο αξιολόγησης Common Criteria υφίσταται ως διεθνές πρότυπο
από το 1999 και αντικατέστησε πολλά άλλα προγράµµατα αξιολόγησης λογισµικού
συµπεριλαµβανοµένου και του US TCSEC το οποίο όριζε το C2 επίπεδο
αξιολόγησης. Σύµφωνα µε το πρότυπο C2 είναι πιστοποιηµένο το σύνολο του
λογισµικού του SQL Server 2000 και είναι ήδη στην διαδικασία πιστοποίησης και η
τελευταία έκδοση του SQL Server 2005. Αν και η διαδικασία πιστοποίησης είναι
συνήθως χρονοβόρα, η επιµέρους τεχνολογία Auditing του SQL Server 2005 είναι
ήδη πιστοποιηµένη κατά C2.
Επιπλέον, ο Microsoft SQL Server 2005, σε όλες τις εκδόσεις του, αποτελεί µια
ενιαία πλατφόρµα ασφαλείας που επιτρέπει την κρυπτογράφηση δεδοµένων που
αποθηκεύονται τόσο µέσα στην βάση δεδοµένων (Data Encryption) όσο και κατά
την µετάδοση τους πάνω από το δίκτυο (Network Encryption). Υποστηρίζει την
κρυπτογράφηση των δεδοµένων καθώς µεταδίδονται πάνω από το δίκτυο µε
χρήση IP Security (IP SEC) και Secure Sockets Layer (SSL). Τόσο το SSL, όσο και
το IP SEC υποστηρίζονται πλήρως από τα Windows. O SQL Server εµπεριέχει τις
απαραίτητες υπηρεσίες δηµιουργίας ψηφιακών πιστοποιητικών µε βάση το
πρότυπο X.509v3, προκειµένω να δηµιουργηθεί µια κρυπτογραφηµένη SSL
επικοινωνία µε τον Internet Information Services (IIS) και τους τελικούς clients.
Επιπλέον, ο SQL Server ενσωµατώνει µια σειρά από αλγόριθµους που
επιτρέπουν την επιλεκτική κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδοµένων κατά την
αποθήκευση τους σε ένα ή περισσότερους πίνακες της βάσης δεδοµένων. Η
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κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση αντίστοιχα των δεδοµένων µπορεί να
γίνει είτε µε χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού (το πλέον ασφαλές), είτε µε χρήση
απλού (password) ή ασύµµετρου κλειδιού (public/private key). Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται η κρυπτογράφηση των δεδοµένων ανεξάρτητα από την εφαρµογή
που χρησιµοποιούν οι τελικοί χρήστες και µόνον εκείνοι που έχουν δικαίωµα
πρόσβασης στα κλειδιά αποκρυπτογράφησης µπορούν να προσπελάσουν την
πληροφορία.
Αναλυτικότερα, ο SQL Server

2005 παρέχει ενσωµατωµένες δυνατότητες

κρυπτογράφησης των δεδοµένων. Υποστηρίζει εγγενώς 3 µεθόδους για την
κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων, µε κάθε µια µέθοδο να
λειτουργεί µε διαφορετικού τύπου κλειδιά και αλγορίθµους κρυπτογράφησης:
•

Symmetric encryption (shared key): O SQL Server 2005 υποστηρίζει

τους αλγορίθµους κρυπτογράφησης RC4, RC2, DES, and AES.
•

Asymmetric encryption (public/private key): O SQL Server 2005

υποστηρίζει τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης RSA µε µήκος κλειδιού 512 bit,
1,024 bit και 2,048 bit.
•
µορφή

Certificates: Η χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού είναι µια ακόµη
ασύµµετρης

κρυπτογράφησης.

Με

την

χρήση

των

ψηφιακών

πιστοποιητικών οι οργανισµοί µπορούν να συσχετίσουν µόνιµα και µε ασφαλή
τρόπο οµάδες ζευγών

public/private µε συγκεκριµένους χρήστες. Ο SQL

Server 2005 υποστηρίζει ψηφιακά πιστοποιητικά σύµφωνα µε το πρότυπο
Internet Engineering Task Force (IETF) X.509 version 3 (X.509v3). Τα ψηφιακά
πιστοποιητικά που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο SQL Server 2005 µπορεί να
προέρχονται από εξωτερικό φορέα έκδοσης αλλά µπορεί να τα εκδώσει και να
τα διαχειριστεί ο ίδιος ο SQL Server 2005 καθώς διαθέτει ενσωµατωµένες
δυνατότητες έκδοσης/ διαχείρισης πιστοποιητικών (certificate service).
Επιπλέον, το λειτουργικό σύστηµα Windows Server 2003 στον οποίο θα είναι
εγκατεστηµένος ο SQL Server 2003 υποστηρίζει τη χρήση Encrypted File System
(EFS). Με τη χρήση του EFS, τα αρχεία της βάσης δεδοµένων µπορούν να
κρυπτογραφηθούν και µόνον ο χρήστη ο οποίος "ξεκινά" τον SQL Server (Service
Account) µπορεί να τα αποκρυπτογραφήσει και να τα χρησιµοποιήσει.
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O Microsoft SQL Server 2005 υποστηρίζει πλήρως το πρότυπο Unicode v3.2,
τις κωδικοποιήσεις UTF-8 & UTF-16 και παρέχεται πλήρης υποστήριξη ελληνικών.
Μέσω του γραφικού περιβάλλοντος SQL Server Management Studio (πρώην
Enterprise Manager στην έκδοση SQL Server 2000) πραγµατοποιείται το σύνολο
σχεδόν των διαδικασιών διαχείρισης του SQL Server, αλλά γίνεται µε
ολοκληρωµένο τρόπο και η κλήση όλων των υπόλοιπων εργαλείων διαχείρισης
του SQL Server όπως π.χ. του SQL Server Profiler, του Database Engine Tuning
Advisor, του SQL Server Profiler, των εργαλείων γραµµής (command prompt tools)
κλπ. Ουσιαστικά το εργαλείο SQL Server Management Studio αποτελεί το κεντρικό
σηµείο από το οποίο εκτελούνται όλες οι εργασίες διαχείρισης του SQL Server.
Ανάµεσα σε άλλα, το εργαλείο SQL Server Management Studio παρέχει τις εξής
λειτουργίες διαχείρισης:
•

Backup/Recovery. ∆ίνεται η δυνατότητα Startup, Shutdown, Backup

και Recovery τόσο των τοπικών όσο και των αποµακρυσµένων Βάσεων
∆εδοµένων.
•

Ορισµός και διαχείριση Οµάδων εξυπηρετητών οι οποίοι λειτουργούν

µε SQL Server.
•

∆ηµιουργία και διαχείριση όλων των βάσεων δεδοµένων, objects,

logins, χρηστών και δικαιωµάτων χρηστών.
•

Υλοποίηση και διαχείριση stored procedures.

•

Σχεδιασµό, προγραµµατισµό και έλεγχο SQL statements, batches και

scripts χρησιµοποιώντας το εργαλείο Code Editor
•

Έλεγχο log files (system log, security log, application log) µε το

εργαλείο Log Viewer.
•

Έλεγχο όλων των στοιχείων της λειτουργίας της βάσης µε το

εργαλείο Activity Monitor.
Οι λειτουργίες Start/Stop των instances του SQL Server και η διαχείριση όλων
των υπόλοιπων services (πρωτόκολλα δικτύου κλπ) πραγµατοποιούνται µε την
χρήση του εργαλείου SQL Server Configuration Manager.
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Το γραφικό εργαλείο SQL Server Profiler χρησιµοποιείται για την συλλογή
στατιστικών στοιχείων χρήσης και επίδοσης των βάσεων δεδοµένων. Επίσης, ο
SQL profiler παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης queries off-line σε µεταγενέστερο
χρόνο ώστε να εντοπιστούν τα προβλήµατα απόδοσης του database server χωρίς
να επηρεάζεται η απόκριση του περιβάλλοντος παραγωγής.

Ο SQL Profiler

χρησιµοποιείται επίσης και για την ανάλυση γεγονότων (events) καθώς και για
ανάλυση Security Auditing events. Κάθε φορά που συµβαίνει ένα περιστατικό που
έχει σχέση µε ασφάλεια και απόπειρα πρόσβασης σε πόρους, ανάλογα µε την
πολιτική ασφάλειας που έχει τεθεί, ενεργοποιείται η διεργασία SQL Trace για να
καταγράψει το γεγονός. Το εργαλείο SQL Profiler χρησιµοποείται για την ανάλυση
των trace logs (audit trails) που δηµιουργεί η διεργασία SQL Trace. Με το εργαλείο
SQL Profiler µπορεί να ορισθεί για ποια objects και για ποιες ενέργειες θα
ενεργοποιηθεί το auditing.
Στον SQL 2005 έχουν προστεθεί νέα, σηµαντικά εργαλεία που διευκολύνουν τη
διαχείριση και την βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος,

όπως ο

Database Engine Tuning Advisor, ο οποίος παρέχει σηµαντικές δυνατότητες τόσο
αυτόµατων ρυθµίσεων (auto tuning) όσο και ελεγχόµενων από τον διαχειριστή
ρυθµίσεων. Ανάµεσα σε άλλα µπορεί να προτείνει τον καλύτερο σχεδιασµό των
indexes µε βάση την ανάλυση των queries, µε στόχο την καλύτερη απόδοση του
συστήµατος. Γενικότερα ο Database Engine Tuning Advisor περιλαµβάνει πάρα
πολλές λειτουργίες που επιτρέπουν την βελτιστοποίηση της απόδοσης του
συστήµατος, ενώ διαθέτει και λειτουργίες capacity planning καθώς υποστηρίζονται
“what-if” σενάρια δηµιουργίας σύνθετων βάσεων δεδοµένων και εξοµοίωσης της
απόδοσής τους, ώστε να ελεγχθεί proactively («από πρίν») η απόδοση των
βάσεων δεδοµένων προς υλοποίηση.
Επίσης, ο Code Editor που περιλαµβάνεται στο SQL Server Management
Studio επιτρέπει την γραφική παρακολούθηση της εκτέλεσης και απόδοσης των
queries.
Ο SQL Server 2005 διαθέτει δυνατότητες Capacity Planning
υποστήριξη για "what – if”

καθώς και

µέσα από το εργαλείο "Database Engine Tuning

Advisor".
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Στον SQL Server 2005, o χρονοπρογραµµατισµός των εργασιών γίνεται µέσω
του εργαλείου SQL Server Agent. Η ορολογία µιας εργασίας σύµφωνα µε το
εργαλείο SQL Server Agent είναι “job”. Μια εργασία µπορεί να αφορά οτιδήποτε,
όπως εκτέλεση SQL query, δηµιουργία backup της βάσης, εκτέλεση αρχείων .exe,
.bat, κτλ., ενώ µπορεί να περιλαµβάνει διάφορες επιµέρους λειτουργίες, οι οποίες
ονοµάζονται “job steps”. Έτσι µια εργασία µπορεί να αποτελείται από πολλαπλά
βήµατα, ενώ υπάρχουν και διάφορες επιλογές για τον χρονοπρογραµµατισµό (σε
ηµερήσια βάση, σε εβδοµαδιαία βάση, σε µηνιαία βάση κλπ). Τέλος η
ενεργοποίηση µιας εργασίας µπορεί να γίνει α) Με χρονοπρογραµµατισµό, β) Ως
αποτέλεσµα κάποιων γεγονότων (alerts), π.χ. όταν η απόδοση της βάσης πέσει
κάτω από κάποιο σηµείο, γ) από τον διαχειριστή (manually) ενεργοποιώντας µια
ειδική store procedure, την sp_start_job.

6.2 Λογισµικό Ιστοσελίδας (Web Server)[23]
Το λογισµικό Web Server που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι το Internet
Information Server HTTP Server η έκδοση 6.0 της Microsoft Corporation. Ο
Internet Information Server v6.0 είναι µια έκδοση λογισµικού Web Server της
Microsoft και παρουσιάστηκε µαζί µε τον Windows Server 2003 την άνοιξη του
2003. Προσφέρονται ο Internet Information Server v6.0 ή αλλιώς Internet
Information Services 6.0 (IIS 6.0) µαζί µε το .ΝΕΤ Framework 2.0 και την
τεχνολογία ASP.NET 2.0.
Τα Internet Information Services 6.0 υποστηρίζουν πλήρως τα πρωτόκολλα
HTTPS, TLS 1.0, SSL 3.0 & SSL 2.0 καθώς και το .NET Framework.
Υποστηρίζουν την χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών X.509 και ολοκληρώνονται µε
λύσεις PKI (Public Key Infrastructure). Η υποδοµή δηµοσίου κλειδιού που
συµπεριλαµβάνεται

στον

Windows

Server

2003

(Certificate

Services)

υποστηρίζεται εγγενώς, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται υποστήριξη και για λύσεις
τρίτων κατασκευαστών.
Όταν η πιστοποίηση της εφαρµογής
χρήση

πιστοποιητικών,

ο

IIS

πελάτη (client) πρέπει να γίνει µε την

χρησιµοποιεί

την

µέθοδο

πιστοποίησης

(authentication) Certificate Authentication. Κατά την πιστοποίηση είναι δυνατόν να
αντιστοιχιστεί το πιστοποιητικό σε χρήστη που είναι καταχωρηµένος στο Active
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Directory, ώστε ακόµη και µε την χρήση πιστοποιητικών να επιτυγχάνεται σε
επίπεδο προσπέλασης, πιστοποίησης και διαβάθµισης χρηστών Single-Sign Οn
(SSO) µε βάση την χρήση των υπηρεσιών καταλόγου Active Directory.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες Certificate Services του λειτουργικού συστήµατος
Windows Server 2003 µπορούν να χρησιµοποιηθούν από έναν οργανισµό για την
υλοποίηση ιδιωτικής

υποδοµής PKI καθώς και για την έκδοση και διαχείριση

πιστοποιητικών ασφαλείας X.509. Πρόσβαση στην υποδοµή PKI των Certificate
Services παρέχεται και προγραµµατιστικά.
Επίσης προγραµµατιστικά, υποστηρίζονται από το .NET Framework και τα
Internet Information Services v6.0, υπηρεσίες κρυπτογράφησης χρησιµοποιώντας
τόσο το Crypto API, το οποίο και συµπεριλαµβάνεται στον Windows Server 2003
όσο και επιπλέον υπηρεσίες κρυπτογράφησης µε ειδικές object oriented κλάσεις.
Τέτοιες είναι οι κλάσεις του namespace System.Security.Cryptography που
παρέχουν δυνατότητες υλοποίησης µεγάλου εύρους κρυπτογαφικών υπηρεσιών,
όπως ασφαλή κωδικοποίηση/αποκοδικοποίηση δεδοµένων, hashing, random
number generation, message authentication κ.α., οι κλάσεις του namespace
System.Security.Cryptography.xml που επιττρέπουν την δηµιουργία και τον έλεγχο
XML ψηφιακών πιστοποιητικών και οι κλάσεις που χρησιµοποιούνται για την
επεκεργασία

ψηφιακών

πιστοποιητικών

(System.Security.Cryptography.X509Certificates

τύπου
Namespace)

X.509
και

PKCS

(System.Security.Cryptography.Pkcs Namespace).
Στο παραπάνω πλαίσιο, υποστηρίζονται πολλοί διαφορετικοί αλγόριθµοι
κρυπτογράφησης (π.χ. RSA, DSA, Diffie-Hellmann, MD5, SHA1, RC4, RC5, DES,
Triple DES). Επίσης, η υποστήριξη για πιστοποιητικά και υπηρεσίες ασφάλειας
που παρέχει ο IIS 6.0 στηρίζονται στους παραπάνω αλγόριθµους
Ο ορισµός των ρόλων µπορεί να γίνει:
•

Σε επίπεδο Active Directory µε την χρήση των συνηθισµένων

εργαλείων του λειτουργικού συστήµατος Windows Server 2003. Ο ορισµός
νέων χρηστών και ρόλων στο Active Directory µπορεί να γίνει και
προγραµµατιστικά µέσα από την εφαρµογή.
•

Με την χρήση µιας εξελιγµένης εφαρµογής του λειτουργικού

συστήµατος Windows Server 2003, του Authorization Manager. O Authorization
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Manager είναι µια ειδική εφαρµογή µε την οποία µπορούν να ορίζονται µη
προγραµµατιστικά ρόλοι, κανόνες και πολιτικές εξουσιοδότησης στις οποίες
µπορούν να έχουν πρόσβαση όλες οι εφαρµογές που λειτουργούν στο
περιβάλλον λειτουργικού συστήµατος Windows Server 2003. Οι εφαρµογές
χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που ορίζονται από τους διαχειριστές στον
Authorization Manager για να παίρνουν αποφάσεις εξουσιοδότησης σε
πραγµατικό χρόνο (runtime) µέσω καταλλήλων APIs.
•

Σε επίπεδο ASP.NET προγραµµατιστικά µε την χρήση ειδικών APIs.

Στην τεχνολογία ASP.NET 2.0, ανάµεσα σε άλλα, υπάρχει ένα εξειδικευµένο
API που ονοµάζεται Role Manager και επιτρέπει την εύκολη δηµιουργία ρόλων
καθώς και την εγγραφή και διαγραφή των χρηστών σε αυτούς. Ο Role Manager
µπορεί να χρησιµοποιήσει τον SQL Server για να υλοποιήσει το δικό του,
εντελώς ανεξάρτητο σχήµα ρόλων, ή να χρησιµοποιήσει τους ρόλους και τα
security groups από το Active Directory και τον Authorization Manager.
Ο έλεγχος τώρα της πρόσβασης των χρηστών σε πόρους, ανάλογα µε τον ρόλο
τους και το security ID που έχουν αποκτήσει κατά την διαδικασία του authentication
γίνεται µε 3 τρόπους:
•

URL Authorization: Σε κάθε χρήστη η ρόλο αντιστοιχίζονται τα URLs

των εφαρµογών στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση. Έτσι καθορίζεται και
ελέγχεται η πρόσβαση σε ολόκληρα υποσυστήµατα εφαρµογών. Η αντιστοίχιση
ρόλων/URLs µπορεί να γίνει είτε προγραµµατιστικά είτε µε την χρήση απλών
XML εντολών στα configuration files των IIS και ASP.NET. H µέθοδος αυτή
υποστηρίζεται τόσο από τον IIS όσο και από το ASP.NET.
•

File Autorization: Με την µέθοδο αυτή ελέγχεται η πρόσβαση σε

συγκεκριµένα αρχεία και άλλους υπολογιστικούς πόρους (µνήµη, sempaphores
κλπ) µε βάση τα δικαιώµατα των Windows και του Active Directory. Ελέγχεται
ουσιαστικά για κάθε αρχείο ή πόρο η ACL (Access Control List) και
διευκρινίζεται κατά πόσο ο συγκεκριµένος χρήστης ή ρόλος έχει πραγµατικά
δικαίωµα πρόσβασης. H µέθοδος αυτή υποστηρίζεται τόσο από τον IIS όσο και
από το ASP.NET.
•

Role

Checks:

Η

µέθοδος

αυτή

είναι

προγραµµατιστική

και

υποστηρίζεται από την τεχνολογία ASP.NET µε κατάλληλα APIs και κλάσσεις
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αντικειµένων. Με την µέθοδο αυτή οι προγραµµατιστές µπορούν να
δηµιουργήσουν τα δικά τους εντελώς ανεξάρτητα σχήµατα εξουσιοδότησης ή
να βελτιώσουν τις προηγούµενες µεθόδους και να υλοποιήσουν εξελιγµένα
σχήµατα

εξουσιοδότησης

για

οποιονδήποτε

υπολογιστικό

πόρο

των

εφαρµογών (fine-grained authorization).
Τα Internet Information Services 6.0 υποστηρίζουν πλήρως τα πρωτόκολλα
HTTPS, TLS 1.0, SSL 3.0 & SSL 2.0 και Server-Gated Cryptography.
Ο IIS v6.0 υποστηρίζει πλήρως την καταγραφή πολλών διαφορετικών
πληροφοριών σε log files σχετικά µε τις δραστηριότητες ενός χρήστη σε ένα site,
µε στατιστικά χρήσης αλλά και την γενικότερη συµπεριφορά της απόδοσης των
εφαρµογών.
Σε επίπεδο εφαρµογής, το .NET Framework παρέχει επιπλέον τις εξής
δυνατότητες caching για τις δυναµικές ASP.NET σελίδες:
-

Caching Full ASP.NET Pages – Full Page Caching (ολόκληρες

σελίδες)
-

Caching Portions of an ASP.NET Page – Page Fragment Caching

(µερος της σελίδας)
-

Caching Application Data – Data Caching (δεδοµένα)

Για την καλύτερη απόδοση των εφαρµογών ASP.NET µπορεί να χρησιµοποιηθεί
τόσο το IIS Caching (Kernel mode και άρα πιο γρήγορο) όσο και το ASP Caching.
Επιπλέον υποστηρίζεται ο ορισµός πολιτικών caching µε την χρήση Cache
Profiles. Κάθε profile ορίζει και οµαδοποιεί σηµαντικές παραµέτρους πολιτικών
caching. Οι σελίδες των εφαρµογών µπορούν στην συνέχεια να χρησιµοποιήσουν
το ενδεδειγµένο για την περίπτωση cache profile.
Εκτός από τον ορισµό Cache Profiles υποστηρίζεται και ο ορισµός XML
παραµέτρων σχετικά µε τις λειτουργίες caching τόσο στο αρχείο Machine.config (οι
ρυθµίσεις σε αυτό το αρχείο αφορούν όλες τις εφαρµογές WEB που λειτουργούν
σε έναν εξυπηρετητή) όσο και στο αρχείο Web.config (κάθε εφαρµογή WEB έχει το
δικό της αρχείο Web.config και οι ρυθµίσεις σε αυτό το αρχείο αφορούν µόνο την
συγκεκριµένη επιµέρους εφαρµογή).
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Για την διαχείριση των configuration files και των cache profiles µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τα εξής εργαλεία:
•

Η κονσόλα διαχείρισης ASP.NET MMC

(Microsoft Management

Console) Snap-in, η οποία αποτελεί ένα γραφικό εργαλείο για την διαχείριση
όλων των δυνατών ρυθµίσεων του συνόλου των εφαρµογών ASP.NET που
φιλοξενούνται είτε στον τοπικό είτε σε αποµακρυσµένους WEB servers.
•

Το εργαλείο Web Site Administration Tool το οποίο επιτρέπει την

γραφική διαχείριση των σηµαντικότερων παραµέτρων ενός Web Site µε την
χρήση WEB Browser.
Επίσης, η τεχνολογία ASP.ΝΕΤ περιλαµβάνει έναν εύκολο στην χρήση
µηχανισµό caching, µε τον οποίο µπορούν να αποθηκευτούν στην µνήµη
οποιαδήποτε αντικείµενα κρίνει ο προγραµµατιστής και τα οποία συνήθως είναι
αυτά που απαιτούν σηµαντικό χρόνο για την αρχική τους δηµιουργία.
Χρησιµοποιώντας αυτόν τον µηχανισµό caching, µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά η
απόδοση και η ταχύτητα εκτέλεση των εφαρµογών.
Τέλος, ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό caching που παρέχεται από την
τεχνολογία ASP.NET σε συνεργασία µε τον SQL Server 2005, είναι το
χαρακτηριστικό SqlCacheDependency. Σύµφωνα µε αυτό τα αποτελέσµατα µιας
δυναµικής σελίδας που αποθηκεύονται στην cache µπορούν να συσχετιστούν µε
µια συγκεκριµένη γραµµή ή στήλη (raw or column) και να αφαιρούνται αυτόµατα
από την cache αν υπάρξει αλλαγή στα πρωτογενή δεδοµένα της βάσης, από τα
οποία προήλθαν τα αποτελέσµατα της σελίδας.
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6.3 Λογισµικό Εφαρµογών (Application Server)
Ως application server χρησιµοποιείται ο Internet Information Server v6.0 ή
αλλιώς Internet Information Services 6.0 (IIS 6.0) µαζί µε το .ΝΕΤ Framework 2.0
και την τεχνολογία ASP.NET 2.0.
Οι προσφερόµενες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήµατος Windows 2003
Server επιτρέπουν την πλήρη χρήση των χαρακτηριστικών του IIS 6.0
(εξυπηρετητής διαδικτύου) και του .NET Framework (υπηρεσίες εξυπηρετητή
εφαρµογών) από τις εφαρµογές.
Εκτός από την πιστοποίηση αυτή, τα Application Services της πλατφόρµας της
Microsoft υποστηρίζουν πολλά πρότυπα ασφαλείας σε επιµέρους λειτουργικότητα,
όπως υποστήριξη πρωτοκόλλων δικτύου για ασφαλή διακίνηση πληροφορίας,
κρυπτογράφηση δεδοµένων, χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών, υποστήριξη
υποδοµών PKI, χρήση ασφαλών WEB Services, µέθοδοι ταυτοποίησης και
εξουσιοδότησης χρηστών κλπ. Επίσης το ίδιο το .ΝΕΤ Framework παρέχει
εξαιρετικά χαρακτηριστικά ασφάλειας στο επίπεδο του κώδικα που παράγεται.
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6.4 Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρµογών
Για την ανάπτυξη σχετικών εφαρµογών θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο
Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρµογών (IDE) Visual Studio 2005 Professional Edition
µαζί µε MSDN Premium Subscription. To Visual Studio 2005 Professional Edition
απευθύνεται σε επαγγελµατίες προγραµµατιστές προγραµµατιστές που εργάζονται
µόνοι ή σε µικρές οµάδες και διαθέτει ανάµεσα σε άλλα το Visual Web Developer,
ένα εξειδικευµένο γραφικό εργαλείο για την ανάπτυξη WEB Sites και WEB
εφαρµογών

που

χρησιµοποιούν

τόσο

δυναµικές

σελίδες

τεχνολογίας

ASP.NET/WEB Forms όσο και στατικές HTML σελίδες. To εργαλείο Visual Web
Developer επιτρέπει την ανάπτυξη, τον έλεγχο (testing) και την αυτόµατη
εγκατάσταση (deployment) των εφαρµογών τόσο στον τοπικό εξυπηρετητή όσο και
σε αποµακρυσµένους.
Πιο αναλυτικά, το Visual Studio 2005 Professional Edition επιτρέπει:
•

Εργασία σε ένα περιβάλλον υψηλής παραγωγικότητας µε εργαλεία

επεξεργασίας

και

εντοπισµού

σφαλµάτων,

καθώς

και

µε

διαισθητικά

προγράµµατα οπτικής σχεδίασης που επιτρέπουν την γρήγορη δηµιουργία
εφαρµογών για Windows, WΕΒ και φορητές συσκευές.
•

Την υποστήριξη όλων των γλωσσών προγραµµατισµού της Microsoft

αλλά και πολλών άλλων κατασκευαστών, για να δηµιουργήσετε εφαρµογές µε
υψηλές επιδόσεις.
•

Την πλήρη εκµετάλλευση της αποδοτικότητας του .NET Framework

2.0, µιας ισχυρής επιχειρηµατικής πλατφόρµας για την ανάπτυξη σύγχρονων
κατανεµηµένων εφαρµογών πολλαπλών στοιβάδων (n-tier) σε περιβάλλον
Windows και WΕΒ µε υψηλές επιδόσεις. To .NET Framework µειώνει
σηµαντικά τον όγκο του κώδικα που πρέπει να γραφεί, συχνά έως και 50 τοις
εκατό για τις κοινές εργασίες προγραµµατισµού.
•

Την υποστήριξη των πιο σύγχρονων αρχιτεκτονικών υπολογιστικής

υψηλής απόδοσης µε πλήρη υποστήριξη για CPUs των 64 bit.
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•

Την αυτοµατοποιηµένη συσκευασία και έκδοση ολοκληρωµένων

εφαρµογών των Windows στο Internet, σε τοπικά δίκτυα ή σε CD µε ένα απλό
κλικ του ποντικιού, χάρη στην ενσωµατωµένη υποστήριξη ClickOnce.
•

Την εύκολη διαχείριση τοποθεσιών WEB (WEB Sites) µε συνεπή

διάταξη από µία µόνο θέση µε χρήση του χαρακτηριστικού Master Pages.
•

Την

χρήση

ενός

ολοκληρωµένου

περιβάλλοντος

σχεδίασης

δεδοµένων µε "µεταφορά και απόθεση", µε δυνατότητα οπτικού σχεδιασµού
των τοπικών και αποµακρυσµένων βάσεων δεδοµένων και µε γραφικό τρόπο
υποβολής ερωτηµάτων χωρίς να χρειάζεται η χρήση κώδικα.
•

Την αξιοποίηση της νέας επαναληπτικής λειτουργίας εντοπισµού

σφαλµάτων επεξεργασίας και συνέχισης, καθώς και την πλήρη υποστήριξη για
τοπικό, αποµακρυσµένο και διανηµατικό εντοπισµό σφαλµάτων.
•

Ριζικές βελτιώσεις στις επιδόσεις, προµεταγλωτίζοντας τις εφαρµογές

Web.
•

Την απλοποιηµένη κατασκευή εφαρµογών για φορητές συσκευές

Windows CE, συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων από τα πιο δηµοφιλή PDA και
Smartphone, µε πλήρη υποστήριξη για εγγενή ή διαχειριζόµενο κώδικα (.NET
Compact Framework 2.0).
Τέλος, το χαρακτηριστικό MSDN Premium Subscription παρέχει την δυνατότητα
εγκατάστασης και χρήσης όλου του διαθέσιµου εµπορικού λογισµικού της
Microsoft, για χρήση του αποκλειστικά σε περιβάλλοντα δοκιµών, ελέγχων και
ανάπτυξης λογισµικού (test and development purposes). Το διαθέσιµο λογισµικό
συµπεριλαµβάνει ανάµεσα σε άλλα, όλα τα διαθέσιµα είδη λογισµικού εξυπηρετητή
(servers) της Microsoft.
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Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1. Τεχνική περιγραφή λογισµικού διαχείρισης και τεκµηρίωσης
ψηφιοποιουµένου περιεχοµένου
Για την ανάπτυξη της εφαρµογής ∆ιαχείρισης και Τεκµηρίωσης Ψηφιοποιηµένου
Περιεχοµένου συνιστάτε η χρησιµοποίηση µιας πλατφόρµας, η οποία ενσωµατώνει
ισχυρούς µηχανισµούς διαχείρισης, τεκµηρίωσης, αναζήτησης και ανάκτησης
αντικειµένων (artifacts). Η πλατφόρµα altaDAM έκδοση 2.0 [24] π.χ. προσφέρει
υπηρεσίες µέσω τυπικών τεχνολογιών διαδικτύου και ως προς τη διεπαφή του µε
τους χρήστες και επιτρέπει ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλαπλούς χρήστες
(web-based & multi-user), χωρίς κανένα απολύτως περιορισµό ως προς το πλήθος
και το είδος των παράλληλων χρηστών. Η πλατφόρµα υποστηρίζει κατ’ ελάχιστο
ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.
Το σύστηµα υποστηρίζει την διαχείριση, αρχειοθέτηση και τεκµηρίωση των
συλλογών και χρησιµοποιείται για την προβολή των πολιτισµικών αποθεµάτων
µέσω θεµατικής διαδικτυακής πύλης.

2. Γενικές Προδιαγραφές
Η πλατφόρµα altaDAM απαρτίζεται από τρία διακριτά µέρη:
•

Τον Μηχανισµό ∆ιαχείρισης Πληροφορίας. Το σύστηµα παρέχει ισχυρή
µηχανή διαχείρισης µετα-δεδοµένων για την περιγραφή όλων των ειδών των
οντοτήτων.

Επιπρόσθετα

παρέχει

εργαλεία

παραµετροποίησης

της

παρακολούθησης της κατάστασης των αντικειµένων, της φυσικής τοποθέτησής
τους και την παρακολούθηση ανεξάρτητων γεγονότων όπως συντήρηση,
δανεισµός, µεταφορά κτλ
•

Το Σύστηµα ∆ιεπαφής Χρηστών. Παρέχει τις διεπαφές χρήσης (user
interfaces) µε σκοπό την επιστηµονική τεκµηρίωση, τη διαχείριση των
τεκµηρίων και την παρακολούθηση της διαδικασίας τεκµηρίωσης, την
τεκµηρίωση και παρακολούθηση και την παρακολούθηση εισαγωγής –
εξαγωγής και εσωτερικής µετακίνησης των αντικειµένων και τέλος την
αναζήτηση και ανάκτηση αντικειµένων βάσει πολυκριτηριακών αναζητήσεων
και ελεγχόµενων λεξιλογίων. Οι διεπαφές χρήσης τροποποιούνται αυτόµατα
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ανάλογα

µε

τον

ρόλο

του

χρήστη,

ώστε

να

παρέχεται

η

µέγιστη

λειτουργικότητα.
•

Τις λειτουργικές Συνιστώσες. Ενσωµατώνει την επιχειρησιακή λογική του
συστήµατος και ουσιαστικά εξυπηρετεί το σύστηµα διεπαφής των χρηστών.
Περιλαµβάνει την υλοποίηση των µηχανισµών διαχείρισης και αναζήτησης, τον
έλεγχο συνέπειας των συσχετίσεων µεταξύ αντικειµένων και θησαυρικών όρων
καθώς και τον έλεγχο ειδοποιήσεων των χρηστών.
Η πλατφόρµα altaDAM συνοπτικά παρέχει:
•

Αρχιτεκτονική web based η οποία υπερτερεί σαφέστατα της αντίστοιχης
client-server καθώς για την πρόσβαση στο σύστηµα απαιτείται µόνο η
χρήση κοινού browser, χωρίς την εγκατάσταση µονάδων λογισµικού στα
επιµέρους τερµατικά. Η πλατφόρµα δεν θέτει κανένα απολύτως περιορισµό
ως προς το πλήθος των χρηστών µε παράλληλη απασχόληση.

•

Οµοιογένεια Συστήµατος. ∆ιασφαλίζεται µε τη χρήση του .NET framework το
οποίο αξιοποιείται από την πλατφόρµα.

•

Λειτουργικότητα. Η πλατφόρµα επιτρέπει ενδεικτικά την καταχώριση και
επεξεργασία των:
o Τεκµηρίων / Αντικειµένων πολλαπλών συλλογών
o Κατόχων των συλλογών
o ∆ιαχείρισης Θέσης Αντικειµένων, παρέχοντας µάλιστα µηχανισµούς
παρακολούθησης αλλαγής θέσεων, των χώρων αποθήκευσης και της
µετακίνησης.
o ∆ιαχείρισης

Γεγονότων

µε

ιστορικό

δράσεων,

όπως

έργων

Συντήρησης, ∆ανεισµού, Μεταφοράς σε άλλους µουσειακούς χώρους
κτλ.
o Αξιολογήσεων και Σχολιασµών τόσο των αντικειµένων όσο και των
συνδεδεµένων µε αυτά media (εικόνα, ήχος, video)
•

Επεκτασιµότητα. Η αρχιτεκτονική και τεχνολογική υποδοµή της πλατφόρµας
επιτρέπει των άµεση και ταχύτατη ενσωµάτωση νέων χαρακτηριστικών ή
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την

τροποποίηση

υπαρχόντων

χαρακτηριστικών,

όπως

αρχείο

φωτογραφίας, ανταλλαγή δηµοσιεύσεων µε άλλους φορείς κτλ.
•

Πολυµέσα. Η πλατφόρµα altaDAM παρέχει µηχανισµούς τόσο για την
επιστηµονική τεκµηρίωση των αντικειµένων (artifacts) όσο και για τη
διαχείριση και τεκµηρίωση των ψηφιακών πόρων που συνδέονται µε τα
αντικείµενα. Οι συνδεδεµένοι ψηφιακοί πόροι (media) µπορεί να είναι
φωτογραφίες, slide, video, ηχητικά ντοκουµέντα, αρχεία office αλλά και
υπερσύνδεσµοι σε διαδικτυακούς κόµβους. Για το σκοπό αυτό η πλατφόρµα
ενσωµατώνει

WYSIWYG

HTML

Editor

µε

σκοπό

την

δυνατότητα

επεξεργασίας και καταχώρισης περιεχοµένου HTML. Τέλος η πλατφόρµα
επιτρέπει την εισαγωγή ψηφιακών δεδοµένων από CD, DVD και άλλων
ψηφιακών µέσων αποθήκευσης, µε σκοπό την απευθείας ένταξή τους στο
σύστηµα προς τεκµηρίωση.
•

Προσαρµοστικότητα. Αναφορικά µε την προσαρµοστικότητα η πλατφόρµα
altaDAM παρέχει τις εξής δυνατότητες:
o Όλες οι περιγραφές πεδίων, των βοηθητικών κειµένων και των
λεζάντων στη διασύνδεση των χρηστών µπορούν να καθοριστούν
ελεύθερα σε επίπεδο χρήστη µε ιδιαίτερα δικαιώµατα πρόσβασης.
Για το σκοπό αυτό το σύστηµα παρέχει ειδικά εργαλεία ∆ιαχείρισης
Resources καθώς και τη µηχανή διαχείρισης µετα-δεδοµένων
(metadata engine).
o Το πλήθος και το είδος των δεδοµένων των πεδίων είναι πλήρως
διαχειρίσιµα και µπορούν να διαφοροποιηθούν κατά βούληση από
τους διαχειριστές της εφαρµογής.
o Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης, διαγραφής, ενηµέρωσης τόσο
πεδίων όσο και ∆ελτίων ∆εδοµένων (Οντοτήτων)
o Οι χρήστες και διαχειριστές της εφαρµογής µπορούν να καθορίσουν
και να εκδώσουν δικά τους δελτία σε µορφή Word document

•

Ασφάλεια / Εξουσιοδοτήσεις. Η πλατφόρµα παρέχει ιδιαίτερα ισχυρά
χαρακτηριστικά ασφαλείας. Η ασφάλεια κατανέµεται σε πολλαπλά επίπεδα,
ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση ή άρνηση πρόσβασης σε ενότητες,
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µεµονωµένα πεδία ενοτήτων αλλά και την γλώσσα τεκµηρίωσης. Συνοπτικά
η πολιτική ασφαλείας της πλατφόρµας επιτρέπει:
o Τη ∆ιαχείριση Χρηστών, Οµάδων Χρηστών και Ρόλων
o Τον

καθορισµό

δικαιωµάτων

πρόσβασης

και

χρήσης

στις

καταχωρίσεις δεδοµένων. Το σύστηµα εφαρµόζει την ασφάλεια µε
βάση διεργασίες, όπως µόνο ανάγνωση, εισαγωγή, ενηµέρωση,
διαγραφή, δηµοσίευση κτλ
o Τον

καθορισµό

πρόσβασης

στα

προσωπικά

στοιχεία

(µόνο

ανάγνωση, αλλαγή)
o Την πρόσβαση σε µεµονωµένες ενότητες κατά βούληση των
διαχειριστών
o Τους µηχανισµούς καταχώρισης (αλλαγή, διαγραφή)
•

Πολλαπλή

Γλωσσική

πολυγλωσσική

που

Υποστήριξη.
σηµαίνει

ότι

Η
δεν

πλατφόρµα
απαιτείται

είναι

αµιγώς

προγραµµατιστική

παρέµβαση για την προσθήκη νέων γλωσσών. Υποστηρίζει άπειρες
γλώσσες. Στις διεπαφές διαχείρισης των µετα-δεδοµένων οι διαχειριστές
µπορούν να ορίσουν τα πολυγλωσσικά πεδία.
•

Υποστήριξη για διεθνείς προδιαγραφές τεκµηρίωσης. Οι ιδιαίτερα ισχυροί
µηχανισµοί

διαχείρισης

µετα-δεδοµένων

καθιστούν

προφανή

την

υποστήριξη των εξής προτύπων:
o CIDOC [25,26]
o Μαζική Ηλεκτρονική Εισαγωγή ∆εδοµένων από αρχεία Excel και
XML
o Μαζική Ηλεκτρονική Εξαγωγή ∆εδοµένων σε αρχεία Excel και XML
σύφµωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου CIDOC.
•

Λεξιλογικός Έλεγχος – Θησαυροί Όρων. Η πλατφόρµα ενσωµατώνει
υποσύστηµα διαχείρισης ελεγχόµενων λεξιλογίων και θησαυρών όρων. Οι
Θησαυροί όρων βασίζονται στο πρότυπο ISO 5964 για τη δηµιουργία
πολυγλωσσικών Θησαυρών ενώ ενσωµατώνουν µηχανισµό εξαγωγής
βάσει του προτύπου W3C SKOS (RDF Implementation), για την ανταλλαγή
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θησαυρών µεταξύ φορέων πολιτισµού. Οι Θησαυροί Όρων είναι πλήρως
διαχειρίσιµοι και υποστηρίζουν τόσο συσχετίσεις συνώνυµων, οµώνυµων
και µεταγλωττισµένων όρων όσο και συσχετίσεις µεταξύ όρων διαφορετικών
θησαυρών (ή εντός του ιδίου θησαυρού).
•

Γλώσσα εφαρµογής. Το σύστηµα θα είναι πλήρως µεταφρασµένο στην
Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, ενώ είναι εφικτή η επέκτασή του και σε
άλλες γλώσσες.

•

Αναζητήσεις. Η πλατφόρµα παρέχει ισχυρούς µηχανισµούς αναζήτησης και
ανάκτησης των δεδοµένων:
o Απλή αναζήτηση. Οι όροι αναζήτησης είτε πληκτρολογούνται από το
χρήστη είτε επιλέγονται από κάποια λίστα ή θησαυρό σε περίπτωση
προεπιλεγµένων τιµών.
o Σύνθετη Αναζήτηση. Το σύστηµα διαθέτει µηχανισµό «κτισίµατος»
δυναµικών ερωτηµάτων µέσα από την επιλογή πολλαπλών πεδίων
και τη σύνδεσή τους µε λογικούς τελεστές.
o Προεπιλεγµένες Αναζητήσεις. Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα
αποθήκευσης των αναζητήσεων και την κοινοποίησή (shared
queries) τους ή µη σε οµάδες χρηστών.
o Αναζήτηση Κειµένου. Το σύστηµα επιτρέπει την αναζήτηση κειµένου
η οποία εκτελείται για το σύνολο των πεδίων (απλά πεδία, λίστας,
θησαυρικά) και για το σύνολο των γλωσσών τεκµηρίωσης.
o Αναζητήσεις σε βάθος. Το σύστηµα επιτρέπει την αναζήτηση σε
υπάρχοντα αποτελέσµατα αναζητήσεων (search within results).
o Αποτελέσµατα Αναζήτησης. Το σύστηµα παρέχει µηχανισµούς
διαµόρφωσης των αποτελεσµάτων αναζήτησης. Επιτρέπει την κατ’
επιλογή εµφάνιση πεδίων σε λίστες, τον αριθµό των αποτελεσµάτων
ανά σελίδα και την επιλογή εκδόσεων media (π.χ. thumbnail) για
γρήγορη

προεπισκόπηση.

Τα

αποτελέσµατα

εκτυπωθούν και να εξαχθούν σε αρχεία λίστας.
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µπορούν

να

o Ταξινόµηση Αποτελεσµάτων. Το σύστηµα επιτρέπει την ταξινόµηση
των αποτελεσµάτων µε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά ανά πεδίο.
Επιπρόσθετα επιτρέπει πολλαπλή ταξινόµηση (multiple sorting).
o Αναζήτηση Θησαυρικών Όρων. Η αναζήτηση πραγµατοποιείται κατ’
επιλογή ή αυτόµατα στους συσχετιζόµενους όρους (π.χ. συνώνυµα,
οµώνυµα, αντίθετα, συσχετιζόµενοι όροι άλλων θησαυρών κτλ).
•

∆ιαχείριση Συστήµατος. Η πλατφόρµα επιτρέπει σε µέγιστο βαθµό την
επέµβαση των διαχειριστών αναφορικά µε την επίλυση προβληµάτων, µε
εύκολο και δοµηµένο τρόπο. Ειδικότερα η πλατφόρµα επιτρέπει:
o Τη διαχείριση σε επίπεδο οντοτήτων (δελτίων δεδοµένων) και
πινάκων
o Τη δηµιουργία νέων χρηστών και οµάδων
o Τη ρύθµιση των δικαιωµάτων πρόσβασης και χρήστης
o Την παρακολούθηση και την αναλυτική καταγραφή των κινήσεων των
χρηστών (Logging & Auditing).

•

∆ιαδικτύωση µε Χρήστες εκτός δικτύου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η
πλατφόρµα είναι αµιγώς web-based που σηµαίνει ότι µπορεί να είναι άµεσα
προσβάσιµη και σε χρήστες εκτός δικτύου LAN. Αρκεί η προσεκτική
παραµετροποίηση των ενεργών στοιχείων του δικτύου για την ασφάλεια
στην πρόσβαση (firewall configuration, IP Restrictions etc)

•

Παρουσίαση από το ∆ιαδίκτυο. Το σύστηµα διαθέτει µονάδα λογισµικού
(module) µε σκοπό την άντληση πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο από
τον διαδικτυακό κόµβο του Φορέα. Η εν λόγω µονάδα λογισµικού επιτρέπει
τη δηµιουργία προτύπων άντλησης δεδοµένων (templates) µέσα από τα
οποία οι διαχειριστές καθορίζουν το πλήθος και είδος των πεδίων, το
πλήθος και είδος των δελτίων δεδοµένων καθώς και το πλήθος και είδος
(εκδόσεις π.χ. χαµηλής ή µέσης ανάλυσης) των media των αντικειµένων.

•

Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Η πλατφόρµα altaDAM παρέχει συνοπτικά
τις ακόλουθες δυνατότητες:
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o Ευκολία στη χρήση, εργονοµία, γρήγορη πρόσβαση στις επιµέρους
πληροφορίες και εύληπτη εµφάνιση των δεδοµένων
o Λειτουργία σε πολυχρηστικό περιβάλλον (multi user environment)
o Αποθήκευση και ανάκτηση µεγάλου µεγέθους δεδοµένων
o Αρχιτεκτονική που επιτρέπει την άµεση επέκταση του συστήµατος
(π.χ. προσθήκη νέων διαδικασιών, νέων ειδικών ή µη συλλογών)
o Συνεργασία

µε

Συστήµατα

∆ιαχείρισης

Σχεσιακών

Βάσεων

∆εδοµένων (RDBMS) καθώς και εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου
o Έχουν αναπτυχθεί στην ευρέως διαδεδοµένη τεχνολογία εφαρµογών
πληροφορικής .NET Framework που αποτελεί την «ναυαρχίδα» της
Microsoft σε ότι αφορά την ανάπτυξη λογισµικού , έτσι να εγγυάται η
συνέχεια ύπαρξης και βελτίωσής τους στο µέλλον
o Η βάση δεδοµένων που αξιοποιείται (SQL Server 2005) είναι
προσβάσιµη από οποιαδήποτε εφαρµογή λογισµικού. Η δόµηση της
βάσης

δεδοµένων

δεδοµένων

(data

εγγυάται
&

την

referential

ακεραιότητα
integrity)

και

αναφοράς
τη

και

δυνατότητα

πρόσβασης σε αυτή χωρίς την ύπαρξη του παλαιού λογισµικού.
o Η πρόσβαση γίνεται µε τη διαδικασία της αυθεντικοποίησης των
χρηστών, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της ασφάλειας των δεδοµένων.
o Η

ενηµέρωση

της

βάσης

δεδοµένων

γίνεται

προφανώς

σε

πραγµατικό χρόνο, οπότε οποιαδήποτε αλλαγή είναι άµεσα ορατή
από όλους τους χρήστες.
o Οι ψηφιακές εικόνες κάθε αντικειµένου εµφανίζονται αυτόµατα και
ταυτόχρονα µε τις υπόλοιπες πληροφορίες του αντικειµένου. Μάλιστα
το σύστηµα ενσωµατώνει µηχανισµούς µεγέθυνσης των εικόνων, µε
σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών τεκµηρίωσης.
o Η πλατφόρµα είναι πλήρως βασισµένη σε Unicode.
•

Απαιτήσεις ως προς το πεδίο της βάσης δεδοµένων. Η µηχανή διαχείρισης
µετα-δεδοµένων της πλατφόρµας παρέχει πολλαπλές δυνατότητες ως προς
τον χαρακτηρισµό και την παραµετροποίηση τόσο των δελτίων δεδοµένων
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όσο και των πεδίων. Τα δελτία δεδοµένων διαχωρίζονται σε αυθύπαρκτες
και εξαρτηµένες οντότητες µε δυνατότητα ορισµού του πληθάριθµου της
σχέσης εξάρτησης (multiple sets per artifact). Ως προς τα πεδία το σύστηµα
επιτρέπει τον ορισµό κειµένου, αριθµητικών, ηµεροµηνία, νοµίσµατος,
αρχείων (εικόνων, ήχου, βίντεο, αρχείων office κτλ). Και στον ορισµό των
πεδίων υπάρχει η έννοια του πληθάριθµου (cardinality) ώστε να
επιτρέπονται πολλαπλές τιµές (multivalue field). Επιπρόσθετα το σύστηµα
επιτρέπει τον χαρακτηρισµό και αποχαρακτηρισµό πεδίων ως υποχρεωτικά.
Επιπλέον το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης εγγραφών µε
µορφοποιηµένο κείµενο. Η πλατφόρµα ενσωµατώνει µηχανισµούς ελέγχου
εγκυρότητας των πεδίων (Field Validation) , ώστε να εντοπίζονται αυτόµατα
οι πληροφορίες που δεν συµµορφώνονται µε τους κανόνες ελέγχου
εγκυρότητας.

3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Στην ενότητα αυτή γίνεται συνοπτική αναφορά στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά
της πλατφόρµας altaDAM.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του altaDAM είναι τα εξής:
•

Αυθεντικοποίηση χρηστών

•

∆ιαχείριση ρόλων, οµάδων χρηστών και δικαιωµάτων χρήσης και πρόσβασης

•

Εργαλεία ιχνηλασιµότητας χρηστών

•

Μηχανισµοί δέσµευσης / αποδέσµευσης ψηφιακών πόρων για τους χρήστες
(check-in / check-out)

•

Υποστήριξη τεκµηρίωσης πολυµεσικού περιεχοµένου (εικόνες, ήχος, βίντεο, 3∆
αντικείµενα). Περιβάλλον διεπαφής για την καταχώρηση όλων των τύπων και
ειδών ψηφιοποιηµένων αρχείων (tiff, gif, png, jpg, bmp, mpeg, avi, asf κτλ)

•

Υποστήριξη πολυγλωσσίας σε επίπεδο διεπαφής (user interface) και
επέκτασης γλωσσών χωρίς προγραµµατιστική παρέµβαση

•

Υποστήριξη πολυγλωσσίας σε επίπεδο τεκµηρίωσης (documentation) και
επέκτασης γλωσσών χωρίς προγραµµατιστική τεκµηρίωση
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•

Υποστήριξη δυναµικής διαχείρισης και οµαδοποίησης πεδίων τεκµηρίωσης
(δενδρική δοµή απείρου βάθους)

•

∆υναµική δηµιουργία συλλογών

•

∆υναµικός ορισµός (προσθήκης / ενηµέρωσης ) πεδίων τεκµηρίωσης
(metadata engine)

•

Τεκµηρίωση σε επίπεδο αντικειµένου (artifact manipulation - ICOM/ CIDOC
CRM)

•

Υποστήριξη ιεράρχησης αντικειµένων (artifacts – sub artifacts κτλ)

•

Υποστήριξη πολλαπλών ψηφιακών πόρων (media) ανά αντικείµενο

•

Εργαλεία εξαγωγής των τεκµηριωµένων αντικειµένων σε XML

•

Οργάνωση πόρων σε στατικά δένδρα και δυναµικά (µέτα - δένδρα)

•

Υποστήριξη πολυγλωσσικών θησαυρών κατά ISO 5964

•

Εργαλεία εξαγωγής και εισαγωγής πολυγλωσσικών θησαυρών βασισµένα στο
πρότυπο W3C SKOS / RDF (http://www.w3.org/2004/02/skos)

•

Υποστήριξη καταχώρισης συνώνυµων, αντίθετων, παρώνυµων, οµόηχων κτλ

•

Υποστήριξη συσχέτισης θησαυρικών πεδίων

•

∆υνατότητα αναζήτησης ψηφιακών τεκµηρίων µέσω µηχανισµών δυναµικής
επιλογής πεδίων (user defined queries)

•

∆υνατότητα αποθήκευσης αναζητήσεων

•

∆υνατότητα αναζήτησης σε αποτελέσµατα (search within results)

•

∆υνατότητα επιλογής προτύπων εµφάνισης (templates) των ψηφιακών πόρων

•

∆υνατότητες µεγέθυνσης (zoom-in), σµίκρυνσης (zoom-out), µετακίνησης (pan)
ψηφιακών πόρων (για εικόνες και βίντεο)

•

Υποστήριξη

δυναµικής

προσθήκης

εκδόσεων

ψηφιακών

πόρων

thumbnail, low resolution, high resolution, watermarked version)
•

Εργαλεία εξαγωγής αντικειµένων και ψηφιακών πόρων σε HTML

•

Υποστήριξη DIG 35 Metadata Specification και EXIF 2.2 για εικόνες
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(π.χ.

•

Media Player Services & Quick Time για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο και
ήχου

•

Eνσωµάτωση κεφαλαίων (chapters) MPEG7 για την τεκµηρίωση βίντεο και
ήχου.

Η ολοκληρωµένη λύση απαρτίζεται από τα υποσυστήµατα που ακολουθούν.

3.1 Υποσύστηµα Ψηφιοποίησης και Προστασίας Υλικού
Το εν λόγω υποσύστηµα της πλατφόρµας altaDAM θα παρέχει ενιαία διεπαφή
για την εκτέλεση των ακόλουθων λειτουργιών:

•

Κλήση των κατάλληλων εµπορικών λογισµικών για τη διασύνδεση µε τις
συσκευές ψηφιοποίησης.

•

∆ιασύνδεση µε τα υπόλοιπα υποσυστήµατα για την αποθήκευση και διαχείριση
του ψηφιοποιηµένου υλικού σε βάση δεδοµένων.

3.2 Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης και Τεκµηρίωσης Ψηφιακών Πόρων
Πρόκειται για το υποσύστηµα το οποίο θα αποτελέσει

το βασικό εργαλείο

καθώς µέσα από τις λειτουργίες που θα παρέχει θα επιτυγχάνεται η ψηφιακή
τεκµηρίωση και διαχείριση των ψηφιοποιηµένων τεκµηρίων.
Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών ενοτήτων του υποσυστήµατος.

3.2.1 Ορισµός Αντικειµένων (Artifacts)
Βασική αρχιτεκτονική αρχή του συστήµατος altaDAM αποτελεί η αναγνώριση και
αντιµετώπιση των πρωτότυπων ψηφιακών πόρων ως αντικειµένων (artifacts). Η
χρήση του αντικειµένου ως βασικού δοµικού υλικού του συστήµατος, καθιστά
εφικτό τον προσδιορισµό των ψηφιακών πόρων σε πιο «αφηρηµένο» επίπεδο
(abstract concepts). Με τον τρόπο αυτό, ένα αντικείµενο δύναται να συσχετίζεται µε
περισσότερους από έναν ψηφιακούς πόρους. Για παράδειγµα µια συγκεκριµένη
θεατρική παράσταση αποτελεί για το σύστηµα αντικείµενο (artifact) και οι
συσχετιζόµενοι ψηφιακοί πόροι µπορεί να είναι η παράσταση σε VHS και σε DVD
format (2 ψηφιακά τεκµήρια). Γενικά η τεκµηρίωση ψηφιακών πόρων θα πρέπει να
ακολουθεί σηµασιολογικά µοντέλα, µε σκοπό την αρτιότερη οργάνωση και
τεκµηρίωσή τους.
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Είναι σαφές ότι η τεκµηρίωση του αντικειµένου διαφέρει από την τεκµηρίωση
των συσχετιζόµενων ψηφιακών πόρων. Στο παραπάνω παράδειγµα η τεκµηρίωση
του αντικειµένου «Θεατρική Παράσταση» µπορεί να περιλαµβάνει πληροφορίες
όπως η ηµεροµηνία πρεµιέρας της παράστασης, οι ηθοποιοί, η οµάδα
σκηνοθεσίας και σκηνογραφίας κτλ, ενώ η τεκµηρίωση του ψηφιακού πόρου «DVD
format Θεατρικής Παράστασης» θα περιλαµβάνει πληροφορίες όπως το µέγεθος
αρχείου, το format, το frame rate κτλ. Ασφαλώς, τα αντικείµενα είναι ιεραρχικά
δοµηµένα, ώστε να µπορούν να προκύψουν πιο σύνθετες δοµές αντικειµένων –
υπο-αντικειµένων κτλ. Κλασικό παράδειγµα τέτοιας ιεραρχικής δόµησης αποτελεί
ένα τρισδιάστατο αντικείµενο όπως για παράδειγµα µια στολή. Η στολή αποτελεί το
αντικείµενο (artifact) προς τεκµηρίωση. Ωστόσο, τα µέρη της στολής όπως για
παράδειγµα το πηλίκιο, το χιτώνιο, η ζώνη κτλ µπορούν να αποτελούν κάλλιστα
υπο-αντικείµενα (sub artifacts) µε ξεχωριστή τεκµηρίωση. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση οι ψηφιακοί πόροι του αντικειµένου «στολή» θα µπορούσαν να είναι 3D
φωτογραφίες (εµπρόσθια φωτογραφία στολής, οπίσθια φωτογραφία στολής κοκ).

3.2.2 Υποστήριξη Πολυγλωσσικής τεκµηρίωσης
Το σύστηµα altaDAM υποστηρίζει εν γένει απεριόριστο αριθµό γλωσσών. Αυτό
σηµαίνει ότι ο αριθµός των γλωσσών στις οποίες πραγµατοποιείται η τεκµηρίωση
µπορεί να επεκταθεί κατά βούληση χωρίς καµία απολύτως παρέµβαση στο
λογισµικό από τον κατασκευαστή. Το εν λόγω υποσύστηµα θα παραµετροποιηθεί
αρχικά ώστε να επιτρέπει την καταχώρηση δεδοµένων στην Ελληνική και την
Αγγλική γλώσσα. Επίσης, το σύστηµα υποστηρίζει την χρονικά ανεξάρτητη
εισαγωγή δεδοµένων σε κάθε γλώσσα για το ίδιο αντικείµενο. Ωστόσο, είναι
σηµαντικό να επισηµανθεί ότι κατά τον ορισµό των πεδίων τεκµηρίωσης ο χρήστης
καλείται να επιλέξει αν το πεδίο εξαρτάται από την γλώσσα ή όχι. Για παράδειγµα
αν ο χρήστης καταχωρούσε ως πεδίο τεκµηρίωσης τον «ταξινοµικό αριθµό» του
αντικειµένου, τότε προφανώς θα έπρεπε να επιλέξει ότι το εν λόγω πεδίο δεν
εξαρτάται από την γλώσσα. Αντίθετα, αν ο χρήστης καταχωρούσε τους ηθοποιούς
σε µια θεατρική παράσταση, τότε ασφαλώς θα έπρεπε να καταδείξει την εξάρτηση
από την γλώσσα. Κατά συνέπεια, το σύστηµα διασφαλίζει µεν την παράλληλη και
ανεξάρτητη καταχώριση δεδοµένων τεκµηρίωσης ανά γλώσσα για το ίδιο
αντικείµενο, αλλά για την διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδοµένων, εφαρµόζει
µηχανισµούς επίλυσης διαφορών (conflict resolution mechanisms). Σκοπός της
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εφαρµογής τέτοιων µηχανισµών είναι να διασφαλιστεί από το σύστηµα ότι για
παράδειγµα ο «ταξινοµικός αριθµός» ενός αντικειµένου είναι ο ίδιος ανεξάρτητα
από την επιλεγµένη γλώσσα τεκµηρίωσης.

3.2.3 ∆υναµικός ορισµός πεδίων / οµάδων τεκµηρίωσης
Το σύστηµα altaDAM ενσωµατώνει µηχανή διαχείρισης µεταδεδοµένων
(metadata engine). Η µηχανή µεταδεδοµένων αξιοποιείται τόσο για την οργάνωση
των συλλογών των αντικειµένων σε δενδρικές δοµές όσο και για τον ορισµό των
πεδίων τεκµηρίωσης.
διαχειριστής

έχει

Μέσα από το περιβάλλον διεπαφής του συστήµατος ο
την

δυνατότητα

εκτέλεσης

διαδικασιών

προσθήκης,

µετονοµασίας, ενηµέρωσης και διαγραφής των κατηγοριών οµαδοποίησης των
µετα-πεδίων τεκµηρίωσης, των αντικειµένων και των συσχετιζόµενων ψηφιακών
πόρων. Στόχος είναι η δυνατότητα αναπροσαρµογής των αναγκών τεκµηρίωσης
κατά βούληση και χωρίς να απαιτείται παρέµβαση από τον κατασκευαστή του
λογισµικού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά την προσθήκη ενός νέου πεδίου
τεκµηρίωσης παρέχονται στον διαχειριστή οι εξής επιλογές:

•

Προσθήκη Απλού Πεδίου.

Η προσθήκη απλού πεδίου αφορά στην εισαγωγή αδόµητης πληροφορίας στο
σύστηµα. Οι επιλογές που φαίνονται στο παραπάνω σχήµα επιτρέπουν την
προσθήκη:
•

Κείµενο (µία γραµµή)

•

Κείµενο (πολλαπλές γραµµές)

•

HTML περιεχόµενο (Advanced Content Editor)
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•

Ακέραιος

•

∆εκαδικός

•

Ηµεροµηνία

•

Ναι / ‘Όχι

Στην οθόνη του παρακάτω σχήµατος εµφανίζονται επιπρόσθετα οι επιλογές:
•

Μέγιστο µέγεθος, για αλφαριθµητικά κυρίως πεδία

•

Εξαρτάται από γλώσσα, για την σαφή δήλωση του διαχειριστή αναφορικά µε
την εξάρτηση του περιεχοµένου από την γλώσσα τεκµηρίωσης

•

Απαραίτητο, για την υποχρεωτική συµπλήρωση του πεδίου κατά την
τεκµηρίωση ή όχι.

•

Προσθήκη Θησαυρικού Πεδίου

Η προσθήκη θησαυρικού πεδίου αφορά προφανώς στην εισαγωγή δοµηµένης
πληροφορίας (αποθησαυρισµένη). Όπως προκύπτει από την οθόνη του σχήµατος
ο χρήστης επιλέγει τον θησαυρό που θα αποτελέσει την πηγή δεδοµένων (data
source) καθώς και τους επιλέξιµους κόµβους του σχήµατος του θησαυρού. Στην
συνέχεια καλείται να συµπληρώσει τον πληθάριθµο (cardinality) του θησαυρικού
πεδίου (δηλαδή µέχρι πόσες ταυτόχρονες συσχετίσεις επιτρέπονται) και το µέγιστο
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αριθµό σχέσεων για αναζήτηση που αφορά στα επίπεδα που θα διασχίσει ο
µηχανισµός στα συσχετιζόµενα πεδία (συνώνυµα, επιχειρηµατικά ή και λογικά
συσχετιζόµενα πεδία).

3.2.4 ∆υναµικά Meta-∆έντρα
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µηχανή µεταδεδοµένων
αξιοποιείται για το αυτόµατο «κτίσιµο» δυναµικών
δένδρων (µετα-δένδρων), ώστε να δίνεται η δυνατότητα
οµαδοποίησης των αντικειµένων σύµφωνα µε τις τιµές
των µετα-πεδίων τους.
Για τον ορισµό της δοµής των µετα-δένδρων
υπάρχουν

στο

σύστηµα

κατάλληλα

διαχειριστικά

εργαλεία. Προφανώς τα πεδία που είναι επιλέξιµα για το
αυτόµατο κτίσιµο των µετα-δένδρων µπορούν να
περιέχουν δοµηµένη πληροφορία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το δυναµικό κτίσιµο
των µετα-δένδρων το σύστηµα έχει την δυνατότητα
µετασχηµατισµού των πεδίων ηµεροµηνία σε δενδρική
δοµή της µορφής (ΕΤΟΣ->ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ), όπως
φαίνεται στο διπλανό σχήµα.

3.2.5 Μηχανισµοί Αναζήτησης
Το σύστηµα altaDAM ενσωµατώνει µηχανισµό διατύπωσης προσαρµοσµένων
ερωτηµάτων (use defined queries) από τους διαχειριστές, µε σκοπό την
αποτελεσµατική εύρεση των αντικειµένων που διατηρούνται στην σχεσιακή βάση
δεδοµένων. Ο εν λόγω µηχανισµός παρέχει µέγιστη ευελιξία σε σχέση µε πιο
παραδοσιακούς τρόπους αναζήτησης (π.χ. µε λέξεις κλειδιά, wide & deep search).

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήµα ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τα πεδία
τεκµηρίωσης τα οποία επιθυµεί να φιλτράρει. Κατά συνέπεια, το σύστηµα
υποστηρίζει λέξεις κλειδιά ανά πεδίο τεκµηρίωσης τα οποία υπενθυµίζεται ότι είναι
δυναµικά. Για τη διατύπωση του ερωτήµατος ο χρήστης καλείται να επιλέξει τόσο
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τον τρόπο µε τον οποίο επιθυµεί να γίνει η αναζήτηση ανά πεδίο (LIKE, =, >, < κτλ)
όσο και τους τελεστές συσχέτισης (AND, OR) των πεδίων τεκµηρίωσης που
συµµετέχουν στο ερώτηµα. Επιπρόσθετα, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω
σχήµα στην ανάλυση ερωτήµατος, το σύστηµα υποστηρίζει προσαρµοσµένη
ψευδογλώσσα ερωτηµάτων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε προχωρηµένους
χρήστες να διαµορφώσουν κατά βούληση τη λογική του ερωτήµατος (π.χ. µε την
προσθήκη παρενθέσεων σε ερωτήµατα που περιλαµβάνουν λογικούς τελεστές
OR).

Τέλος, το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης των ερωτηµάτων ανά
χρήστη (ή και shared), µε σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάκτησης της
πληροφορίας.

3.2.6 ∆υνατότητες Μεγέθυνσης / Σµίκρυνσης Ψηφιακών Πόρων
Το σύστηµα altaDAM παρέχει δυνατότητες προεπισκόπησης, µεγέθυνσης και
σµίκρυνσης ψηφιακών πόρων, ώστε να διευκολύνονται, όπου απαιτείται, οι
εργασίες τεκµηρίωσης των χρηστών.
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3.2.7 Επιστηµονική Τεκµηρίωση
Η πλατφόρµας επιτρέπει την επιστηµονική τεκµηρίωση των αντικειµένων µε
βάση την παραµετροποίηση των δελτίων δεδοµένων και των οριζόµενων
µεταπεδιών. Παράλληλα επιτρέπει την προεπισκόπηση

του ή των ψηφιακών

µέσων του αντικειµένου, όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί:

Η παραπάνω οθόνη είναι ενδεικτική και θα διαµορφωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες
του φορέα. Ωστόσο καθίσταται σαφής η ευκολία στη χρήση καθώς τα δελτία
δεδοµένων εµφανίζονται διακριτά και ανάλογα µε τα δικαιώµατα πρόσβασης και
χρήσης.

3.3 Υποσύστηµα ∆ιασύνδεσης και ανταλλαγής δεδοµένων µε
άλλα λογισµικά
Το εν λόγω υποσύστηµα ενσωµατώνει µηχανισµούς µαζικής εισαγωγής και
εξαγωγής δεδοµένων. Τα αρχεία διεπαφής είναι σε µορφή XML, ενώ υποστηρίζεται
η εξαγωγή δεδοµένων από αρχεία αυτοµατισµού γραφείου (Excel).
Για την εισαγωγή και εξαγωγή των δεδοµένων το σύστηµα ενσωµατώνει
οδηγούς επιλογής των δελτίων δεδοµένων, των πεδίων για κάθε δελτίο καθώς και
τα ψηφιακά µέσα (εικόνα, ήχος, βίντεο) ως προς το πλήθος και την έκδοση που
πρόκειται να εξαχθούν ή να εισαχθούν.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται τα εξής:
•

Υποδοµή για την ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα πολιτιστικών
φορέων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
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•

∆υνατότητα µεταφοράς δεδοµένων και διασύνδεσης µε συστήµατα που
πρόκειται να αναπτυχθούν µελλοντικά.

•

∆υνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδοµένων µε άλλες βάσεις
δεδοµένων.

Η δοµή των αρχείων XML είναι σε απόλυτη συµµόρφωσης µε τις σχετικές µελέτες
της ΚτΠ.

3.4 Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης φωτογραφικού υλικού
Το συγκεκριµένο υποσύστηµα είναι αρµόδιο για τη διαχείριση του φωτογραφικού
αρχείου.
Πρότυπο EXIF 2.2
Σε ότι αφορά την τεκµηρίωση εικόνων το
σύστηµα ενσωµατώνει το πρότυπο EXIF 2.2.
το οποίο αποτελεί µάλιστα το πιο
διαδεδοµένο πρότυπο σε ότι αφορά την
υποστήριξη από τους µεγαλύτερους
κατασκευαστές ψηφιακών φωτογραφικών
µηχανών. Εναλλακτικά µπορεί να
χρησιµοποιηθεί το πρότυπο DIG35 Metadata
Specification Version 1.1, Digital Imaging
Group
Το σύστηµα altaDAM διαθέτει
ενσωµατωµένο module για την αυτόµατη
ανάγνωση των πεδίων τεκµηρίωσης των εν
λόγω προτύπων, όπως παρουσιάζεται
ενδεικτικά στο διπλανό σχήµα.
Γενικά, η υιοθέτηση συγκεκριµένων
προτύπων από τους αντίστοιχους
κατασκευαστές υλικού, είναι µείζονος
σηµασίας για την αποτελεσµατικότητα του
παρόντος συστήµατος τεκµηρίωσης
ψηφιακών πόρων.
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Το υποσύστηµα εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
•

Εισαγωγή Φωτογραφιών

•

Σύνδεση µε αντικείµενα

•

Αναζήτηση βάσει θεµατικής κατηγορίας, λέξεων κλειδιών, τίτλου κτλ

•

Επεξεργασία και ενηµέρωση στοιχείων για µια φωτογραφία

•

∆ιαγραφή Φωτογραφίας

3.5 Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης ηχητικού αρχείου και αρχείων video
Το συγκεκριµένο υποσύστηµα επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν στην
βάση του συστήµατος τις ψηφιοποιηµένες εκδόσεις συλλογών ήχου και video. Το
σύστηµα δέχεται αρχεία ήχου και βίντεο σε πολλαπλά formats (mpeg, avi, mp3,
wav, asf).
Για τα αρχεία ήχου και βίντεο γίνεται χρήση του προτύπου MPEG-7. H
περιγραφή των πεδίων που έχουν επιλεγεί από το σύνολο του προτύπου,
βρίσκεται στο Παράρτηµα Α.

3.6 Υποσύστηµα Επιλογής και προετοιµασίας υλικού για
δηµοσίευση στον δικτυακό τόπο
Το συγκεκριµένο υποσύστηµα επιτρέπει την αυτόµατη ενηµέρωση των
δικτυακών τόπων µε νέα δεδοµένα και αντικείµενα χωρίς να χρειάζεται η
περαιτέρω διαχείρισή τους από τους χρήστες.

Το υποσύστηµα εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
•

Αναζήτηση για την επιλογή του υλικού που πρόκειται να δηµοσιευθεί

•

∆υνατότητα

Αποθήκευσης

αναζητήσεων

και

αποτελεσµάτων

(Templates)
•

∆υνατότητα δηµοσίευσης νέων δεδοµένων ή και επαναδηµοσίευσης
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•

Συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα δηµοσιευµένα αντικείµενα. Π.χ.
συνολικός αριθµός ιερών κειµηλίων, εικόνων, αριθµός ανά θεµατική
ενότητα ή είδος (αρχεία χειρογράφων κλπ

•

∆υνατότητα δηµοσίευσης ολόκληρης συλλογής τεκµηρίων. Στην
περίπτωση αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ορίζει τη
χρονική διάρκεια για την οποία τα συγκεκριµένα αντικείµενα θα
παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο

•

Προγραµµατισµός

∆ιεργασιών

Αυτόµατης

µεταφοράς

και

δηµοσίευσης (Scheduled Batch Processes).

3.7 Υποσύστηµα Υποστήριξης Θησαυρικών Όρων
Πολυγλωσσικοί Θησαυροί (ISO 5964)
Το altaDAM υποστηρίζει εν γένει πολυγλωσσικούς θησαυρούς. Ο διαχειριστής έχει
την δυνατότητα διαχείρισης του σχήµατος (δοµή), όσο και των περιεχοµένων των
θησαυρών. Οι θησαυροί ενσωµατώνονται στους µηχανισµούς αναζήτησης
αντικειµένων και ψηφιακών τεκµηρίων.
Οι λειτουργίες του υποσυστήµατος είναι οι εξής:
•

Ιεραρχική παρουσίαση των θεµατικών κατηγοριών και των όρων που
χρησιµοποιούνται σαν λέξεις κλειδιά

•

Ιεραρχική συσχέτιση όρων (Broader Term (BT) / Narrower Term (NT))

•

∆υνατότητα καταχώρισης απλού όρου και έννοιας (concept)

•

Εµφάνιση στατιστικών για την χρήση κάποιου όρου

•

Καταχώριση οµωνύµων, συνωνύµων, παρώνυµων, οµόηχων κτλ

•

Συσχετίσεις µεταξύ θησαυρικών όρων (Related Term (RT))

•

∆υνατότητα εύρεσης όρων που δεν χρησιµοποιούνται σαν λέξεις κλειδιά από
κανένα αντικείµενο

•

∆υνατότητα µαζικής εισαγωγής όρων από αρχεία excel ή csv.
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Στην διαχείριση του σχήµατος του θησαυρού ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα
να ορίσει δυναµικά τα επίπεδα πληροφορίας καθώς και την ιεραρχία µεταξύ των
επιπέδων, όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί:

Στην διαχείριση των δεδοµένων του θησαυρού το σύστηµα ουσιαστικά
«καθοδηγεί» τον διαχειριστή στην καταχώρηση δεδοµένων µε βάση την
προκαθορισµένη δοµή.

Επιπρόσθετα, το σύστηµα ενσωµατώνει µηχανισµούς εξαγωγής και εισαγωγής
θησαυρών µε βάση το πρότυπο W3C SKOS.

Σελίδα 63

Γ.

Ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισµικού τεκµηρίωσης
και διαδικτυακής πύλης

1. Τεχνική περιγραφή λογισµικού δικτυακής πύλης
Για

την

ανάπτυξη

της

εφαρµογής

∆ιαδικτυακής

Πύλης

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί µια ολοκληρωµένη πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως π.χ.
η altaB2x [27,28,29] η οποία ενσωµατώνει, µεταξύ άλλων, ισχυρούς µηχανισµούς
ανάπτυξης

δικτυακών

τόπων

και

προβολής

πολιτισµικού

περιεχοµένου.

Επιπρόσθετα, η πλατφόρµα altaB2x διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρό υποσύστηµα
∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management System) [43,44], από όπου
καθίσταται εφικτή η διαχείριση του συνόλου των ενοτήτων περιεχοµένου της
∆ιαδικτυακής Πύλης. Η πλατφόρµα altab2x προσφέρει υπηρεσίες µέσω τυπικών
τεχνολογιών διαδικτύου και ως προς τη διεπαφή του µε τους χρήστες και ως προς
τη διεπαφή µε τους διαχειριστές και επιτρέπει ταυτόχρονη πρόσβαση από
πολλαπλούς χρήστες (web-based & multi-user).
Ένας ∆ιαδικτυακός κόµβος µπορεί να συντίθεται π.χ. από τα ακόλουθα
υποσυστήµατα:
• Υποσύστηµα Υπηρεσίες Πύλης (Portal Services System)
• Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management System)

2. Υποσύστηµα Υπηρεσιών Πύλης
2.1 Γενικά
Πρόκειται για το υποσύστηµα το οποίο είναι υπεύθυνο για την διανοµή
περιεχοµένου προς πολλαπλές οµάδες ενδιαφέροντος, είτε αυτές αφορούν στην
πληροφόρηση

είτε

στην

προώθηση

του

ψηφιοποιηµένου

πολιτισµικού

περιεχοµένου. Η Πύλη αποτελείται από διακριτές λειτουργικές περιοχές, µε στόχο
την καλύψη τις απαιτήσεις των πολυσυλλεκτικών οµάδων ενδιαφέροντος.
∆ύο από τις πιο βασικές λειτουργικές περιοχές:
•

Περιοχή Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης

•

Περιοχή Παροχής Υπηρεσιών ∆ιανοµής και Προώθησης Ψηφιακού
Αποθέµατος.
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Μια δικτυακή πύλη µπορεί να αποτελείται ενδεικτικά από τις ακόλουθες βασικές
ενότητες:

2.2 Πληροφόρηση
•

Ανακοινώσεις – ∆ελτία Τύπου

•

Συνεντεύξεις

•

Οµιλίες

•

Φωτογραφίες

•

Newsletters

•

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

2.3 Ανταλλαγή Απόψεων
•

Forum

•

Discussion Threads

2.4 Ψηφιακό Περιεχόµενο
2.5 Υποστηρικτικές Ενότητες
•

Download Center

•

Γλωσσάριο

•

Χρήσιµες Συνδέσεις

•

Επικοινωνία

2.6 Γλωσσάριο
•

Μια ειδική ενότητα που µπορεί αν αφορά στην προβολή του τοπικού τύπου
ανά

περιοχή

και

θεµατική

κατηγορία.

Μπορούν

να

παρέχονται

πληροφορίες για συνδροµές, διαφηµίσεις στον τοπικό τύπο κ.α.

3. Χαρακτηριστικά Υποσυστήµατος
Η Πύλη αποτελεί µέσο αµφίδροµης και διαδραστικής επικοινωνίας µε τους
πολίτες και µε όλους τους ενδιαφερόµενους. Επίσης αποτελεί µέσο δυναµικής
ενηµέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών σε σχετικά θέµατα
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Στόχους που µπορεί να επιτελέσει η Πύλη, µπορεί να είναι:
•

Η διάδοση του εκκλησιαστικού πολιτισµικού αποθέµατος

•

Η ενηµέρωση και προσέλκυση πολιτών και συσχετιζόµενων φορέων

Βασική προτεραιότητα για την αναβάθµιση της διαδικτυακής πύλης αποτελεί η
εξωτερίκευση της πληροφορίας και η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης,
δηµιουργώντας

ένα

βέλτιστο

περιβάλλον

πληροφόρησης

το

οποίο

θα

χαρακτηρίζεται από:
•

Πλούσια, επίκαιρη, έγκυρη και προστιθέµενης αξίας πληροφόρηση

•

Συµµετοχή των πολιτών σε θέµατα που θα αφορούν διαφορετικές πτυχές
της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής όπως αυτά θα προκύπτουν.

•

Πληροφορία η οποία θα είναι θεµατικά κατηγοριοποιηµένη και οργανωµένη
σε πολλαπλές διαστάσεις.

•

Πληροφορία η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιµη στους χρήστες µέσω
«έξυπνων» µηχανισµών αναζήτησης πολλαπλών κριτηρίων και µέσω
µηχανισµών πλοήγησης.

•

∆ηµιουργία προσωπικού, ένθετου ψηφιακού χώρου από όπου ο κάθε
χρήστης θα ενηµερώνεται για την πορεία των αιτήσεων που έχει καταθέσει.

4. Λειτουργίες Παρουσίασης και Ενηµέρωσης
Οι λειτουργίες παρουσίασης στοχεύουν στην εξασφάλιση περιβάλλοντος
ενηµέρωσης το οποίο θα χαρακτηρίζεται από την χρηστικότητα του, την ευκολία
πλοήγησης, και την ευχέρεια αναζήτησης και εύρεσης του απαιτούµενου
περιεχοµένου. Ο βασικός παράγοντας επιτυχίας που τίθεται για τις συγκεκριµένες
λειτουργίες είναι η εκµετάλλευση του συνόλου της πληροφορίας που βρίσκεται
καταχωρηµένη στην Πύλη σε συνδυασµό µε την εκµετάλλευση της πληροφορίας
που διαχειρίζεται αυτή.
Οι βασικές λειτουργίες που θα πρέπει να καλύπτονται αναφέρονται και
αναλύονται στα επόµενα κεφάλαια:
•

Ένθετες περιοχές πληροφόρησης

•

Παρουσίαση νέων ανακοινώσεων και ειδήσεων

Σελίδα 66

•

Κεντρική σελίδα

•

Αναζήτηση

•

Πλοήγηση

•

Παρουσίαση εξατοµικευµένου περιεχοµένου

•

Online βοήθεια

•

RSS Feed

•

Αυτόµατη

αναγνώριση

επιθυµητής

γλώσσας

εργασίας

για

π.χ.

εγγεγραµµένους χρήστες
•

∆ηµιουργία περιβάλλοντος εργασίας εγγεγραµµένων χρηστών µε τη
δυνατότητα δηµιουργίας – αποθήκευσης – µετονοµασίας – διαγραφής –
χορήγησης δικαιώµατος πρόσβασης σε άλλους εγγεγραµµένους χρήστες,
συλλογών (portfolio) από τα αποτελέσµατα των αναζητήσεων

5. Ένθετες περιοχές πληροφόρησης
Η δηµιουργία ενός ψηφιακού χώρου, ο οποίος θα είναι ένθετος στη διαδικτυακή
πύλη και µέσω του οποίου θα υλοποιείτε µια ιδιαίτερη επικοινωνία µε τους
δυνητικούς χρήστες.

6. Παρουσίαση νέων ανακοινώσεων και ειδήσεων
Η πύλη µπορεί να περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο χώρο στον οποίο θα είναι
δυνατό να παρουσιάζονται τα νέα, ανακοινώσεις, ειδήσεις κ.α., ταξινοµηµένα ανά
θεµατική κατηγορία και ανά ηµεροµηνία εισαγωγής στο σύστηµα. Ο χρήστης θα
βλέπει ένα πίνακα ο οποίος θα περιέχει τα νέα και τις ειδήσεις και ο οποίος π.χ.
µπορεί να περιλαµβάνει, ηµεροµηνία καταχώρησης, τίτλο, απόσπασµα από το
κείµενο µε τα νέα ταξινοµηµένα µε βάση τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί όπως π.χ.
η ηµεροµηνία καταχώρησης και πιθανά κάτω από διαφορετικές θεµατικές ενότητες.
Επιλέγοντας τον τίτλο που τον ενδιαφέρει θα µπορεί να δει µια κάρτα µε όλα τα
στοιχεία της συγκεκριµένης πληροφορίας όπως είναι για παράδειγµα εικόνα, τίτλο,
το σώµα του κειµένου µε τα νέα, το συντάκτη κ.τ.λ.
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7. Κεντρική σελίδα
Η κεντρική σελίδα (home page) αποτελεί το κεντρικό και ενιαίο σηµείο εισόδου
των χρηστών στην Πύλη και θεωρείται ως η ηλεκτρονική «βιτρίνα» , την οποία
επισκέπτονται οι χρήστες προκειµένου να ενηµερωθούν, να πληροφορηθούν και
να αναζητήσουν πολιτιστικά κειµήλια. Στόχοι της κεντρικής σελίδας είναι το
καλωσόρισµα των χρηστών και η αποτύπωση µε συνοπτικό τρόπο του συνόλου
του περιεχοµένου και των λειτουργιών που διατίθενται από τον δικτυακό τόπο. Ο
χρήστης,

καθοδηγούµενος

από

τους

αναζήτησης της κεντρικής σελίδας,

συνδέσµους

και

τους µηχανισµούς

µε εύκολο και αποδοτικό τρόπο θα έχει

πρόσβαση στην επιθυµητή πληροφορία (ή λειτουργία).

8. Αναζήτηση
Η παροχή υπηρεσιών αναζήτησης αποτελεί έναν από τους µηχανισµούς
πρόσβασης στο περιεχόµενο της Πύλης και το κυριότερο εργαλείο για τους
χρήστες που επιθυµούν να ενηµερωθούν εύκολα και αποδοτικά. Σε γενικές
γραµµές υλοποιούνται δύο µορφές αναζήτησης: µε τη χρήση παραµέτρων και µε
τη χρήση καταλόγων και ευρετηρίων. Στις υπηρεσίες αναζήτησης µε τη χρήση
παραµέτρων µπορούν να περιλαµβάνονται:
•

Αναζήτηση στο πλήρες περιεχόµενο των σελίδων της πύλης καθώς και
των αρχείων διαφόρων µορφών τα οποία περιέχονται στην πύλη, βάσει
λέξεων κλειδιών (keywords). Για τον σκοπό αυτό µπορεί να παρέχεται η
δυνατότητα δηµιουργίας κεντρικού ευρετηρίου του υλικού το οποίο θα
διαχειρίζεται η πύλη. Επίσης µπορεί να δοθεί η δυνατότητα ορισµού του
βάρους

κάθε

µέρους

του

αρχείου

(τίτλος,

µετα-δεδοµένα,

κύρια

πληροφορία) έτσι ώστε να επιστρέφονται τα αρχεία µε την σειρά
σπουδαιότητας τους. Αυτού του τύπου η αναζήτηση είναι κατάλληλη για
την εύκολη ανεύρεση ενός συγκεκριµένου τµήµατος του κόµβου ή κάποιου
συγκεκριµένου αρχείου.
•

Αναζήτηση σε επιµέρους τµήµατα του δικτυακού κόµβου (π.χ. δελτία
τύπου) όπου µπορεί να δοθεί η δυνατότητα αναζήτησης στην δοµηµένη
πληροφορία που διατηρείται στην βάση δεδοµένων. Ειδικός µηχανισµός
επιτρέπει τον ορισµό και την δηµιουργία ευρετηρίων τα οποία αναφέρονται
σε συγκεκριµένα πεδία των αντίστοιχων πινάκων και την αναζήτηση βάσει

Σελίδα 68

του τύπου του κάθε πεδίου και της θεµατικής κατηγορίας µε την οποία
σχετίζεται. Μπορεί δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα αναζήτησης βάσει
ηµεροµηνιών, κατηγοριών, θέµατος κλπ.
•

Οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων ανά π.χ. 10 αποτελέσµατα και
παρουσίαση τους σε διαφορετικές σελίδες µε τη χρήση αριθµηµένων links
(10 αποτελέσµατα ανά σελίδα).

•

H δυνατότητα διεξαγωγής ‘similarity search” : Ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα επιλέγοντας ποικίλα κριτήρια να επιλέγει «όµοια» έργα.

•

Ευφυής εννοιολογική αναζήτηση

•

Αναζήτηση µε χρήση προκαθορισµένων κανόνων ή και κανόνων
οριζόµενων από το χρήστη.

9. Πλοήγηση
Η πλοήγηση αποτελεί µία εναλλακτική µορφή αναζήτησης πληροφορίας µε τη
χρήση

ηλεκτρονικών

θεµατικών

καταλόγων.

Οι

χρήστες

καλούνται

να

ακολουθήσουν τα link των κατηγοριών και υποκατηγοριών των θεµατικών
καταλόγων περιορίζοντας την αναζήτηση τους µέχρι να φτάσουν στην επιθυµητή
τελική πληροφορία. Οι λειτουργίες πλοήγησης επιτρέπουν στους χρήστες που δεν
έχουν καταλήξει µε ακρίβεια στη πληροφορία που επιθυµούν να περιηγηθούν
µέσω των µονοπατιών πλοήγησης στον δικτυακό τόπο, και να συνδυάσουν την
αναζήτηση µε τον ψηφιακό περίπατο. Σε κάθε βήµα της πλοήγησης τους, οι
χρήστες µπορούν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τον µηχανισµό
αναζήτησης. Επιπλέον µπορεί να παρέχεται η δυνατότητα πλοήγησης µε χρήση
γραφικών χαρτών εννοιών (topic maps).

10. Περιοχή Banners για την προβολή ιδιαίτερων θεµάτων
Η χρήση των Banners για την προβολή ιδιαίτερων θεµάτων της επικαιρότητας ή
όχι και αποτελεί ένα σύγχρονο µέσο στόχευσης.

11. Παρουσίαση εξατοµικευµένου περιεχοµένου
Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες καλούνται να υποστηρίξουν τις ιδιαίτερες ανάγκες
και προτιµήσεις για πληροφόρηση των χρηστών, όπως επίσης και την ανάγκη για
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άµεση ενηµέρωση και παράκαµψη των λειτουργιών αναζήτησης πληροφορίας και
πλοήγησης στην πληροφορία.
Η εξατοµικευµένη πληροφορία ως συνήθως παρουσιάζεται σε ένθετη περιοχή
του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης ακολουθεί το ανάλογο link, δηλώνει τα στοιχεία
ταυτοποίησης του (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και στη συνέχεια θα
εισέρχεται στη εξατοµικευµένη περιοχή σύµφωνα µε το προφίλ που έχει δηλώσει
κατά τη διαδικασία εγγραφής του.

12. Online βοήθεια
Παρέχεται online βοήθεια στους χρήστες σχετικά µε θέµατα πλοήγησης, µε
θέµατα λειτουργίας του µηχανισµού αναζήτησης, µε θέµατα λειτουργίας του
ηλεκτρονικού φόρουµ, αναζήτησης ψηφιακών κειµηλίων κ.α. Η ενηµέρωση µπορεί
να γίνεται και µε τη χρήση Συχνών Ερωτηµάτων – FAQ.

13. RSS Feed
Μπορούν να µεταχειριστούν επιπρόσθετες µονάδες λογισµικού για την
ενσωµάτωση περιεχοµένου από άλλους διαδικτυακούς τόπους (RSS Feed). Έτσι
δίνεται

η

δυνατότητα

µέσα

από

ιδιαίτερα

απλές

διεπαφές

χρήσης

να

ενσωµατώνεται περιεχόµενο από τρίτα portals.

14. Οργάνωση Περιεχοµένου
Σηµείο αναφοράς σε θέµατα οργάνωσης περιεχοµένου είναι ο κανόνας των
«τριών βηµάτων» (three clicks away rule) [30]. Σύµφωνα µε αυτόν ο επισκέπτης
ενός δικτυακού τόπου πρέπει το πολύ µε τρία κλικ, να έχει καταφέρει να εντοπίσει
την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.
Η εφαρµογή της θεωρίας των τριών βηµάτων, οδηγεί στην ανάπτυξη ενός
δικτυακού τόπου «κατά πλάτος» (hierarchies of breadth) [31] αντί για «κατά
βάθος» (hierarchies of depth) ενισχύοντας την αποτελεσµατικότητά του. Σε
αντίθετη περίπτωση, οι χρήστες απογοητεύονται εύκολα όταν χρειάζεται να
διασχίσουν αρκετά επίπεδα υποκατηγοριών για να εντοπίσουν την πληροφορία
που τους ενδιαφέρει. Μετά το τρίτο επίπεδο ενός δικτυακού τόπου, ο επισκέπτης
αµφιβάλλει για την ορθότητα των κινήσεών του από τη στιγµή που δεν έχει φτάσει
στον τελικό του στόχο.
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Σηµειώνεται ότι ο χάρτης πλοήγησης πρέπει να αναπροσαρµόζεται δυναµικά,
σε κάθε αλλαγή της δοµής του διαδικτυακού κόµβου.

15. Συµπληρωµατική τρόποι πρόσβασης στο Περιεχόµενο
Πλέον του βασικού µηχανισµού πλοήγησης, η Πύλη µπορεί να προσφέρει και
συµπληρωµατικούς τρόπους πρόσβασης στο περιεχόµενο, όπως µηχανή
αναζήτησης (search engine), δένδρο πλοήγησης (navigation tree) και πίνακα
τελευταίων προσθηκών περιεχοµένου (what’s new).
•

Η µηχανή αναζήτησης είναι ο πλέον διαδεδοµένος τρόπος εντοπισµού της
πληροφορίας που ενδιαφέρει το χρήστη, ειδικά όταν αυτός δεν είναι
εξοικειωµένος µε ένα δικτυακό τόπο. Επιπλέον αποτελεί ασφαλή λύση,
όταν κάποιος έχει «χαθεί» στο δικτυακό τόπο και δεν γνωρίζει πώς να
επιστρέψει στο σηµείο που τον ενδιαφέρει. Αν και η ύπαρξή της θα έπρεπε
να είναι αυτονόητη σε όλες τις πύλες, πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται
κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Επιπλέον, σε κάθε σελίδα του δικτυακού
τόπου θα πρέπει να είναι διαθέσιµη η δυνατότητα αναζήτησης.

•

Το δένδρο πλοήγησης είναι ένας ακόµη δηµοφιλής τρόπος για να εντοπίσει
ο επισκέπτης την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Πρακτικά πρόκειται για
µια σελίδα στην οποία εµφανίζεται µε γραφικό τρόπο ή απλό κείµενο η
δοµή του δικτυακού τόπου. Η χρήση δένδρων πλοήγησης δίνει µε µια
µατιά το σύνολο του δικτυακού τόπου διευκολύνοντας την πλοήγηση ειδικά
όσων χρηστών γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια ακριβώς πληροφορία
αναζητούν. Όπως και η µηχανή αναζήτησης έτσι και το δένδρο πλοήγησης
είναι καλό να είναι προσβάσιµο από κάθε σελίδα του δικτυακού τόπου.

•

Τέλος, ο πίνακας τελευταίων προσθηκών είναι ιδιαίτερα χρήσιµος τρόπος
πρόσβασης στο περιεχόµενο, ειδικά για δικτυακούς τόπους µε συχνή
ενηµέρωση. Συνήθως τοποθετείται στην αρχική σελίδα καθώς και σε άλλες
συχνά προσβάσιµες ιστοσελίδες και παρέχει συνδέσεις προς τις επίκαιρες
πληροφορίες.
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16. Μηχανισµός Πλοήγησης (Navigation)
Κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία της ∆ικτυακής Πύλης και την ικανοποίηση
των επισκεπτών, είναι ο µηχανισµός τον οποίο θα προσφέρει για την πρόσβαση
στις διαθέσιµες πληροφορίες (navigation) και για τον οποίο θα ισχύουν τα
παρακάτω:
•

Ο µηχανισµός θα κατατοπίζει τον επισκέπτη ταχύτατα, δίνοντας του να
καταλάβει τι να περιµένει σε κάθε ενότητα και διευκολύνοντας έτσι την
επιλογή του. Ένας επιτυχηµένος µηχανισµός πλοήγησης καταφέρνει να
οδηγεί τους επισκέπτες στα σηµεία που τους ενδιαφέρουν µε τρόπο απλό
και «προφανή» και «διαισθητικό» (intuitive navigation) [32,33]. Η
αδιαµφισβήτητη πληθώρα των διαθέσιµων πληροφοριών στο διαδίκτυο και
ο

περιορισµένος

χρόνος

που

αφιερώνει

ο

µέσος

επισκέπτης,

υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός αποδοτικού µηχανισµού
πλοήγησης.
•

Η εύστοχη επιλογή των λεκτικών περιγραφών στο «µενού» καθώς και η
τοποθέτησή του στις σελίδες επηρεάζουν άµεσα την ευχρηστία του. Η
επιλογή των τίτλων θα γίνεται έχοντας υπόψη το µέσο επισκέπτη του
τόπου και µια εκτίµηση για την εξοικείωσή του µε τη σχετική ορολογία. ∆εν
θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί πρωτότυπη ή αυτοσχέδια ορολογία, διότι έχει
αποδειχθεί ότι η χρήση της περιπλέκει την πλοήγηση και δηµιουργεί
σύγχυση στο χρήστη.

•

Σηµαντική

είναι

η

συνεπής

παρουσίαση

του

τρόπου

πλοήγησης

αποφεύγοντας την επανάληψη των ίδιων επιλογών µε διαφορετική
εµφάνιση σε περισσότερα σηµεία της ίδιας σελίδας. Μια τέτοια πρακτική
προκαλεί σύγχυση στον επισκέπτη, τη στιγµή που προσπαθεί να
αποφασίσει το επόµενο βήµα του. Έτσι κατά τη σχεδίαση της µεθόδου
πλοήγησης θα προβλέπεται συγκεκριµένος τρόπος πρόσβασης σε κάθε
σελίδα, κοινός από όλες τις σελίδες του δικτυακού τόπου.
•

Μια ακόµη βασική αρχή που αφορά την επιλεγείσα δοµή πλοήγησης,
αφορά την τοποθέτησή της στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Η θέση της
θα πρέπει να είναι στο «πρώτο πλάνο» και προσβάσιµη από τον
επισκέπτη χωρίς να απαιτείται κύλιση της σελίδας. Παράλληλα θα
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παρέχεται το λεγόµενο «bread crumb navigation» [34], µε το οποίο ο
χρήστης ανά πάσα στιγµή µπορεί να καταλάβει σε ποιο σηµείο του
δικτυακού τόπου βρίσκεται. Επιπλέον, το «bread crumb navigation» θα
δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να κινηθεί στην ιεραρχία του ιστό-χώρου
παρακάµπτοντας όλα τα βήµατα που ενδεχοµένως παρεµβάλλονται.

17. Σχεδιασµός της Αρχικής Σελίδας
Η αρχική σελίδα πρέπει να είναι κατατοπιστική και ελκυστική ώστε µε µια µατιά
και µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο χρήστης να καταλαβαίνει πού βρίσκεται και τι να
περιµένει από το δικτυακό τόπο. Σκοπός της πρώτης εντύπωσης είναι να
προκαλέσει το ενδιαφέρον του χρήστη και να τον προτρέψει να συνεχίσει την
πλοήγησή του στον υπόλοιπο δικτυακό τόπο.
Θετικό ρόλο µπορεί να παίζει ο περιορισµός των διαστάσεων (σε pixel) της
αρχικής σελίδας. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνεται η ωφέλιµη πληροφορία σε
µικρότερο χώρο και ελαχιστοποιείται η ανάγκη για κύλιση του παραθύρου
(scrolling). Μια τέτοια πρόβλεψη είναι απαραίτητη γιατί η πλειοψηφία των
επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου, εξάγει τα συµπεράσµατά της µε βάση την
πληροφορία που είναι διαθέσιµη µε την πρώτη µατιά και χωρίς να µετακινήσει το
παράθυρό της.
Η εµφάνιση της αρχικής σελίδας θα πρέπει να είναι λιτή, αποφεύγοντας στοιχεία
που αποσπούν την προσοχή από το περιεχόµενο. Στοιχεία όπως animation,
περιττά γραφικά, κείµενα που αναβοσβήνουν (blinking text), κυλιόµενα µηνύµατα
(scrolling

text)

κ.ο.κ.

πρέπει

να

αποφεύγονται,

διότι

ο

επισκέπτης

αποπροσανατολίζεται καθώς δεν µπορεί να εντοπίσει την σηµαντική πληροφορία
και να αποφασίσει το επόµενο βήµα του και εκτός αυτού θεωρεί όλη αυτήν την
πληροφορία ως άχρηστη, σχετιζόµενη µε διαφηµίσεις.
Στην αρχική σελίδα είναι καλό να υπάρχει ένα σύντοµο κείµενο υποδοχής, που
να «καλωσορίζει» το χρήστη και να παρουσιάζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες στον
δικτυακό τόπο. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στον επισκέπτη µια συνοπτική
εικόνα για το περιεχόµενο του χώρου και δηµιουργείται ένα κλίµα εµπιστοσύνης για
τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Αντιθέτως θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση
γραφικών υποδοχής (splash graphics ή intro animations), που σκοπό έχουν την
προσέλκυση του ενδιαφέροντος ενός «τυχαίου» επισκέπτη. Τέτοιες πρακτικές
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πιθανώς να είναι χρήσιµες σε περιπτώσεις εταιρικών δικτυακών τόπων όπου είναι
σηµαντικό να κατακτηθεί το ενδιαφέρον καθενός επισκέπτη. Όµως σε µια
πολιτισµική πύλη, όπου σηµασία έχει η πληροφόρηση και η προβολή των
ψηφιοποιηµένων αποθεµάτων, η πληροφορία πρέπει να προσφέρεται στο χρήστη
ταχύτατα και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αναµονή.

18. Αρχές Σχεδιασµού και τρόπος εµφάνισης
Θεµελιώδης αρχή στο σχεδιασµό δικτυακών τόπων είναι η ενιαία παρουσίαση
και αίσθηση του τόπου (common look and feel) [35]. Συγκεκριµένα, επιβάλλεται η
εφαρµογή ενιαίου τρόπου εµφάνισης των περιεχοµένων του δικτυακού τόπου µε
χρήση σταθερών χρωµατικών συνδυασµών (color scheme), γραµµατοσειρών,
µεθόδων πλοήγησης κ.ο.κ.

∆ιατηρώντας

ένα

κοινό

τρόπο

παρουσίασης

επιτυγχάνεται η διευκόλυνση της επίσκεψης, µειώνοντας το χρόνο που απαιτείται
για την εξοικείωσή του µε την προσφερόµενη πληροφορία.
Πέρα από τα πλεονεκτήµατα για το χρήστη, η υιοθέτηση οµοιόµορφης
παρουσίασης της διαθέσιµης πληροφορίας, προσφέρει οφέλη και για τον ίδιο το
δικτυακό τόπο, ενισχύοντας το αίσθηµα εµπιστοσύνης στο παρουσιαζόµενο
περιεχόµενο και ενισχύοντας τη γενικότερη δικτυακή αξιοπιστία του δικτυακού
τόπου. Πρακτικά η εξασφάλιση της κοινής εικόνας γίνεται µε χρήση της
τεχνολογίας CSS (cascading style sheets) [36,37], η οποία επιτρέπει τον ορισµό
κοινόχρηστων µορφοποιήσεων, ανεξάρτητα από το περιεχόµενο των σελίδων.
Μετά τον ορισµό τους οι µορφοποιήσεις αυτές µπορούν να εφαρµοστούν στο
σύνολο των σελίδων του δικτυακού τόπου. Ένα άλλο από τα πλεονεκτήµατα της
χρήσης της τεχνολογίας CSS είναι η δυνατότητα που δίνεται για την εύκολη
δηµιουργία διαφορετικών στυλ / γραφικών θεµάτων (themes), έτσι ώστε ο
διαχειριστής να µπορεί να επιλέξει ή να αλλάξει συγκεκριµένο στυλ εµφάνισης από
το διαχειριστικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, µπορεί να αποφευχθεί η χρήση
γραφικών για διάφορα κουµπιά και µπάρες κύλισης και αντί αυτών το στυλ τους θα
ρυθµίζεται από τα CSS.
Ξεκινώντας από την εµφάνιση των ιστοσελίδων, η σχεδίασή τους θα πρέπει να
είναι σταθερή χρησιµοποιώντας το ίδιο γραφικό περιβάλλον και διαρρύθµιση. Όλα
τα απαιτούµενα λογότυπα καθώς και όποια άλλα υποδειχθούν θα πρέπει να
εµπεριέχονται σε διακεκριµένο σηµείο της κάθε ιστοσελίδας, έτσι ώστε αφενός να
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είναι εµφανή και αφετέρου να µην αποσπούν την προσοχή του χρήστη από το
κυρίως περιεχόµενο. Ο σχεδιασµός και το γραφικό περιβάλλον των ιστοσελίδων
θα είναι µοναδικό και απαλλαγµένο από οποιαδήποτε πνευµατικά δικαιώµατα
τρίτων.
Είναι απαραίτητη η µέριµνα κατά το σχεδιασµό, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να
είναι ανεξάρτητο της ανάλυσης του χρήστη και να αποδίδεται σωστά σε όλες τις
περιπτώσεις. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αποφεύγοντας τον ορισµό του πλάτους µε
pixel για στοιχεία όπως πίνακες και πλαίσια (frames). Αντιθέτως οι διαστάσεις
δίνονται ως ποσοστό του ενεργού παραθύρου. Έτσι, η κάθε ιστοσελίδα του
δικτυακού τόπου είναι καλό αν είναι συµβατή τουλάχιστον µε ανάλυση 800x600 και
µε οποιαδήποτε µεγαλύτερη.
Οι επισκέπτες δικτυακών τόπων, τείνουν να αποφεύγουν τις µακροσκελείς
σελίδες και αντιθέτως, δείχνουν την προτίµησή τους σε µικρότερες σελίδες, καθώς
είναι

περισσότερο

ευανάγνωστες

και

απαιτούν

λιγότερο

χρόνο

για

να

«φορτώσουν». Ένας πρακτικός κανόνας είναι, ότι µε τέσσερα το πολύ κλικ στην
κατακόρυφη ράβδο κύλισης (vertical scrolling bar) µιας σελίδας, ο χρήστης θα
πρέπει να έχει φτάσει στο τέλος της σελίδας. Στην περίπτωση που είναι
απαραίτητο να δηµοσιευτούν µακροσκελή κείµενα, τότε αυτά θα πρέπει να
χωρίζονται σε επιµέρους συνδεδεµένες σελίδες.
∆ιατηρώντας µικρές διαστάσεις στις σελίδες και κάνοντας συντηρητική χρήση
φωτογραφιών, γίνεται δυνατός ο περιορισµός του µεγέθους των αρχείων και
συνεπώς η αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης στο περιεχόµενο. Με δεδοµένο το
γεγονός ότι η πλειοψηφία των χρηστών διαδικτύου χρησιµοποιούν για την
πρόσβασή τους αναλογικές συνδέσεις χαµηλής ταχύτητας, καλό είναι ωα
περιοριστεί το µέγεθος της πρώτης σελίδας, π.χ. κάτω από τα 70 – 100 kb. Για τις
υπόλοιπες σελίδες ένα αντίστοιχο όριο θα ήταν 50 – 80 kb. Στο µέγεθος αυτό
περιλαµβάνονται όλα τα αρχεία που καλούνται από µια σελίδα όπως αρχεία
εικόνων, αρχεία cascading style sheets, αρχεία Javascript κ.ο.κ.
Ο δικτυακός τόπος πρέπει να είναι συµβατός και να µπορεί να προσπελασθεί
από όλους τους διαδεδοµένους web browsers και τις επιµέρους εκδόσεις τους.
Συγκεκριµένα θα πρέπει να είναι 100% προσπελάσιµος από τους πλέον
διαδεδοµένους φυλλοµετρητές ιστοσελίδων Mozilla Firefox και Internet Explorer
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από PC και από Macintosh. Επειδή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµο για µια πολιτισµική
πύλη να µην δρα µε αποκλεισµούς για µικρές οµάδες χρηστών, τουλάχιστον στους
παραπάνω φυλλοµετρητές όσο και στα διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα των
χρηστών, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η σταθερή εµφάνιση και λειτουργία του
δικτυακού τόπου. Για την επίτευξη της ανεξαρτησίας από τον χρησιµοποιούµενο
web browser πρέπει να υπάρχει η συµµόρφωση µε το πρότυπο HTML 4.0 [38].
Όσο για την επιλογή χρωµάτων και την συµβατότητά τους, θα γίνει χρήση
ασφαλών χρωµάτων (browser-safe colors) [39], ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερη
συµβατότητα.
Τα οποιοδήποτε κείµενα υπάρχουν πρέπει να είναι ευανάγνωστα τόσο επί της
οθόνης όσο και εκτυπωµένα. Προτεινόµενο είναι να γίνει χρήση διαδεδοµένων
γραµµατοσειρών όπως Arial, Verdana και Tahoma. Ο συνδυασµός αυτών των
γραµµατοσειρών είναι ευρέως διαδεδοµένος για την υλοποίηση εφαρµογών Web
και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις χρηστών. Επιπροσθέτως οι χρωµατικοί
συνδυασµοί γραµµατοσειράς – φόντου πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή αντίθεση
(contrast) επιλέγοντας σκούρου χρώµατος χρωµατισµό γραµµάτων έναντι
ανοιχτόχρωµου φόντου ή το αντίθετο.
Η ύπαρξη συνέπειας σε διάφορους όρους που αφορούν οποιαδήποτε στοιχεία
και σηµεία του δικτυακού τόπου κρίνεται ως ένα σηµαντικό στοιχείο που ευνοεί την
φιλικότητα προς τον χρήστη. Παροµοίως, η συνέπεια στην ορολογία, εµφάνιση,
αναγνωσιµότητα και αναγνωρισιµότητα των επικεφαλίδων της κάθε ιστοσελίδας
είναι αναγκαία για την διευκόλυνση των χρηστών κατά την πλοήγησή τους.
Σε ό,τι αφορά τη χρήση των εικόνων, αυτές προτείνεται να είναι του τύπου είτε
jpeg είτε gif, οι οποίοι άλλοι ευρέως διαδεδοµένοι µορφότυποι. Η επιλογή µεταξύ
των προτύπων γίνετε κατά περίπτωση λαµβάνοντας υπόψη την ποιότητα της
τελικής εικόνας, τις διαστάσεις και το χρωµατικό βάθος.
Κάθε φωτογραφία θα συνοδεύεται από εναλλακτική λεκτική περιγραφή
(alternative -alt- text) [40], για την σωστή προβολή του ιστοχώρου σε text-only
browsers. Τέλος ο σωστός ορισµός των παραµέτρων width και height για κάθε
φωτογραφία, θα βοηθά στην ταχύτερη προβολή τους επιτρέποντας στον browser
να τοποθετήσει σωστά το κείµενο εκ των προτέρων ενώ «κατεβάζει» το αρχείο
εικόνας.
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Η πύλη θα πρέπει να µπορεί να προσφέρει περιεχόµενο σε µια πλειάδα
πολυµεσικών µορφών (multimedia format), όπως video, 3d graphics, animation σε
flash και ήχο.
Σχετικά µε υλικό που θα προσφέρεται για αποθήκευση (download), καλό είναι
να παρέχονται οι ανάλογες πληροφορίες, όπως ο ακριβής µορφότυπος, το
µέγεθος και η ακριβής περιγραφή του περιεχοµένου.

19. Αναζήτηση Περιεχοµένου και Υπηρεσιών
Ο πρωταρχικός τρόπος εντοπισµού περιεχοµένου είναι συνήθως µέσω
πλοήγησης (browsing) στην ιεραρχική θεµατική ταξινόµηση. Επιπλέον οι χρήστες
του συστήµατος µπορούν να αναζητούν περιεχόµενο χρησιµοποιώντας λέξεις ή
φράσεις, είτε µε απλό είτε µε σύνθετο τρόπο. Στην απλή αναζήτηση ο χρήστης
µπορεί να θέτει µόνο τους όρους αναζήτησης ενώ κατά τη σύνθετη αναζήτηση θα
µπορεί να θέτει επιπρόσθετες παραµέτρους όπως την ηµεροµηνία δηµιουργίας
εγγράφου (ή χρονικό διάστηµα), τον συντάκτη, τον τύπο του εγγράφου, την
κατηγορία στην οποία ανήκει κ.α.
Το περιβάλλον διεπαφής της µηχανής αναζήτησης θα πρέπει να είναι πλήρως
κατανοητό από τον χρήστη, και θα πρέπει να ακολουθεί ευρέως αποδεκτές
προδιαγραφές, που χρησιµοποιούνται και από τις γνωστές µηχανές αναζήτησης
που υπάρχουν στο Internet. Επιπλέον, η διεπαφή της σύνθετης αναζήτησης
επιθυµητό είναι αν περιλαµβάνει επεξηγηµατικά σχόλιο (µε µορφή tool tips) τα
οποία θα κατατοπίζουν πλήρως τον χρήστη για κάθε µία από τις επιµέρους
παραµέτρους.
Επιπρόσθετο θετικό είναι η δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειµένου (full-text
search) [41,42]. Η αναζήτηση γίνεται στo καταχωρηµένο περιεχόµενο, στις
επισυνάψεις τους και σε υποκαταλόγους µε εξωτερικά αρχεία (π.χ. word, excel,
powerpoint, pdf, κτλ.) και επιπλέον δυνατότητες αναζήτησης στη βάση δεδοµένων,
η οποία θα «τροφοδοτεί» τον δικτυακό τόπο µε περιεχόµενο.
Συνεπώς, ο µηχανισµός αναζήτησης µπορεί να παρέχει στους χρήστες τη
δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειµένου (full-text search) τόσο σε αδόµητο όσο
και σε δοµηµένο περιεχόµενο ποικίλων µορφοτύπων (ενδεικτικά αναφέρονται doc,
xls, pdf, ppt, html, xml κ.α.) της δικτυακής πύλης.
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Η προβολή των αποτελεσµάτων της αναζήτησης θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο
φιλικό προς τον χρήστη. Αυτά θα πρέπει να είναι χωρισµένα σε παραπάνω από
µία σελίδες (paging) και να προβάλλονται µε σειρά προτεραιότητας που θα έχει
καθορίσει ο εκάστοτε χρήστης. Επιθυµητή είναι η δυνατότητα ο καθορισµού του
µέγιστου

αριθµού

αποτελεσµάτων

–

είτε

ως

σύνολο

είτε

ανά

σελίδα

αποτελεσµάτων. Επίσης, ο χρήστης καλό είναι να έχει την δυνατότητα να
ταξινοµήσει τα αποτελέσµατα βάση επιλεγµένων πεδίων (π.χ. όνοµα εγγράφου,
ηµ/νία, βαθµολογία αποτελέσµατος κλπ.)
Η παροχή αυτόµατης περίληψης (2-5 γραµµές) του πραγµατικού κειµένου όπου
βρέθηκαν οι όροι αναζήτησης είναι χρήσιµη και επιβάλλετε, όπως και η δυνατότητα
περαιτέρω αναζήτησης µέσα στα αποτελέσµατα καθώς και το φιλτράρισµα αυτών
βάση των επιµέρους παραµέτρων και µετα-δεδοµένων που συνδέονται µε το
περιεχόµενο.
Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των αναζητήσεών του στο
σύστηµα (ιστορικό αναζήτησης). Με τον τρόπο αυτό µπορεί να εκτελεί την ίδια
αναζήτηση κάθε φορά που χρειάζεται ή και ακόµα να την αυτοµατοποιήσει σε
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα.

20. Χρήστες
Οι χρήστες του υποσυστήµατος υπηρεσιών πύλης µπορούν να διακρίνονται στις
εξής κατηγορίες:
•

Ανώνυµοι Χρήστες µε πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό (Guest
Users)

•

Εγγεγραµµένοι Χρήστες µε πρόσβαση σε ενότητες όπου απαιτείται
απλή εγγραφή (newsletters, forum) (Portal Registered Users)

•

Εγγεγραµµένοι Χρήστες µε πρόσβαση σε ειδικές περιοχές της Πύλης
όπως Ειδικές Καλλιτεχνικές Οµάδες (Portal Authenticated Users) οι
οποίες ενδέχεται να βλέπουν επιπρόσθετα στοιχεία τεκµηρίωσης και
ψηφιακά µέσα µέσης ή υψηλής ανάλυσης.

Οι δύο πρώτες κατηγορίες αναφέρονται στους κοινούς (δηµόσιους) χρήστες του
συστήµατος ενώ η τρίτη αναφέρεται στους χρήστες που θα έχουν πρόσβαση
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(βάσει συγκεκριµένων δικαιωµάτων) στην περιοχή µελών. Θα µπορεί να παρέχετε
η δυνατότητα on-line εγγραφής των χρηστών µε την συµπλήρωση ειδικής
ηλεκτρονικής φόρµας. Η διαχείριση των χρηστών του υποσυστήµατος υπηρεσιών
πύλης γίνεται µέσω του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content
Management System).

21. Αυτόµατη αποστολή ενηµερωτικών δελτίων (Newsletter)
Η πύλη µπορεί να διαθέτει µηχανισµό ο οποίος θα επιτρέπει την αυτόµατη
αποστολή Newsletter στους χρήστες που κατά την συµπλήρωση των στοιχείων
τους θα έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν να λαµβάνουν τέτοια email. ∆ηλαδή, όταν ο
επιµελητής περιεχοµένου ετοιµάζει µια καινούργια ανακοίνωση ή κάποιο νέο
περιεχόµενο και το ανεβάζει στη πύλη θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να το
αποστείλει στους χρήστες µέσω email επιλέγοντας σχετική εντολή από το γραφικό
περιβάλλον του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου

22. Οµάδες συζητήσεων (Φόρουµ)
Είναι η δυνατότητα δηµιουργίας forum (οµάδων συζήτησης). Για το σκοπό αυτό
θα πρέπει να προβλεφθεί µηχανισµός ο οποίος θα δίνει την δυνατότητα στον
Επιµελητή Περιεχοµένου της πύλης να δηµιουργεί τις βασικές θεµατικές ενότητες
των χώρων συζήτησης. Ένας εγγεγραµµένος χρήστης θα µπορεί επισκεπτόµενος
την σχετική σελίδα να επιλέγει θεµατική ενότητα και να δηµιουργεί ένα καινούργιο
χώρο συζήτησης (πχ. επιλέγοντας τίτλο και προσθέτοντας το πρώτο σχόλιο). Από
την στιγµή που ένας χώρος συζήτησης έχει δηµιουργηθεί κάθε χρήστης θα µπορεί
να δει τα σχόλια τα οποία έχουν µπει µέχρι στιγµής και αν είναι εγγεγραµµένος
χρήστης να προσθέσει ένα σχόλιο. Οι οµάδες θεµατικών συζητήσεων αποτελέσουν
τον ψηφιακό τόπο συνάντησης των αναγνωστών στον οποίο θα ανταλλάζονται
απόψεις και προβληµατισµοί σχετικά µε κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα.
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23. Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου
Το

Υποσύστηµα

∆ιαχείρισης

Περιεχοµένου

αποτελεί

τον

πυρήνα

του

πληροφοριακού συστήµατος αναφορικά µε την διαχείριση του συνόλου των
θεµατικών ενοτήτων του Portal.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου είναι τα
εξής:
• ∆ιαµόρφωση δοµής σελίδων βάσει προτύπων διαµόρφωσης (templates)
• ∆ιαµόρφωση παρουσίασης περιεχοµένου βάσει προτύπων εµφάνισης (themes)
• ∆ιαχείριση και οργάνωση πολυµεσικού περιεχοµένου
• ∆ιαχείριση Πολλαπλών Μενού Πλοήγησης σε απεριόριστο βάθος (δενδρικής
δοµές)
• ∆ιαχείρισης Στατικού Περιεχοµένου HTML µε χρήση προσαρµοσµένου webbased επεξεργαστή κειµένου (ACE – Advanced Content Editor)
• Ενσωµατωµένη µηχανή µεταδεδοµένων (metadata engine) µε σκοπό την
προσαρµογή της πληροφορίας από τους διαχειριστές
• Ασφάλεια χρηστών µε µηχανισµούς διαβάθµισης στην πρόσβαση και χρήση
(Roled based on operations security)
• Ασφάλεια περιεχοµένου µε µηχανισµούς απόδοσης δικαιωµάτων σε επίπεδο
λειτουργικών ενοτήτων (control security based on rules)
• ∆υναµική διαχείριση γλωσσών (υποστηρίζεται απεριόριστος αριθµός)
• ∆υναµική διαχείριση Περιοχών Ενδιαφέροντος (Locales), για τον καταµερισµό
και διαφοροποίηση της πληροφορίας και της διανοµής αυτής
• ∆υναµική ∆ιαχείριση οργάνωσης περιεχοµένου σε κατηγορίες
• ∆υναµική διαχείριση Φορµών Επικοινωνίας (δυνατότητα προσθήκης µεταπεδίων)
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• ∆υναµική διαχείριση Newsletters και λιστών αποδεκτών
• ∆υναµική διαχείριση Νέων / Ανακοινώσεων / ∆ελτίων Τύπου
• ∆υναµική διαχείριση ∆ιαγωνισµών
• ∆υναµική διαχείριση εκδηλώσεων
• ∆υναµική διαχείριση Συχνών Ερωτηµάτων (FAQ)
• ∆ιαχείριση Οµάδων Συζητήσεων Forum
• ∆υναµική

διαχείριση ∆ιαφηµιστικών Πινακίδων (banners) µε

αντίστοιχα

στατιστικά επισκεψιµότητας και δυνατότητες πολυκριτηριακής αναζήτησης
• ∆υναµική διαχείριση Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών (e-democracy)
• ∆ιαχείριση Χρηστών / Συνεργατών / Συνδροµητών
• ∆υνατότητα Αυτόµατης Εκκαθάρισης Πιστωτικών Καρτών (On-line credit card
clearance)
• Μηχανισµοί import / export µε XML για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας
µε ετερογενή πληροφοριακά συστήµατα (altaConnector)
• Συνοδεύεται από τεκµηριωµένο API
• Υποσύστηµα στατιστικής ανάλυσης και παρουσίασης της επισκεψιµότητας του
διαδικτυακού κόµβου.
• Υποσύστηµα

άντλησης

δεδοµένων

από

Τεκµηρίωσης Ψηφιακών Πόρων
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το

Σύστηµα

∆ιαχείρισης

και

Επίλογος
Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών µέσων µπορεί να έχει πολύ θετικά
επικοινωνιακά και εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, όταν, µεταξύ άλλων, βασίζεται σε
καλά επεξεργασµένο θεωρητικό υπόβαθρο. Ειδικότερα όταν αποσκοπεί στην
προσέγγιση, ανάδειξη, κατανόηση και ερµηνεία της πολιτισµικής κληρονοµιάς, η
ποιότητα του παραγόµενου υλικού συνδέεται µε πολλούς παράγοντες που
αφορούν, µεταξύ άλλων, δοµικά ζητήµατα, όπως χρονική διάρκεια και σχέση
εικόνας-λόγου, αισθητικές, επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές απόψεις, αλλά και το
ευρύτερο επιστηµολογικό και ερµηνευτικό υπόβαθρο που καθορίζει τη σχέση του
οπτικοακουστικού υλικού µε την πολιτισµική πραγµατικότητα στην οποία
αναφέρεται.
Ως βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα του παραγόµενου οπτικοακουστικού
υλικού µπορούν να θεωρηθούν η οικονοµία του χρόνου, η οικονοµία του λόγου, η
οπτική κατά κύριο λόγο ανάδειξη της πολιτισµικής κληρονοµιάς µε τρόπους που
δεν παρέχουν γενικές κλειστές εικόνες σε ένα εξίσου γενικό και αδιαφοροποίητο
κοινό ή απόλυτες απαντήσεις σε ερωτήµατα που δεν έχουν τεθεί, αλλά που
απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες κοινού, εξάπτοντας τη φαντασία, θέτοντας
ερωτήµατα, ανατρέποντας προκαταλήψεις και παγιωµένες απόψεις, ανοίγοντας
δρόµους για περαιτέρω αναζητήσεις, µε την ανάδειξη πολύπλευρων πολιτισµικών,
κοινωνικών, ιστορικών και αισθητικών πλευρών που διασυνδέονται µε το
σύγχρονο ερµηνευτικό πλαίσιο των µουσείων, των αρχαιολογικών και ιστορικών
χώρων,

καθώς

και

ευρύτερων

χώρων

πολιτισµικής

αναφοράς.

Επίσης,

επισηµαίνεται η σηµασία της χρήσης και ανάδειξης παλαιότερου φωτογραφικού
υλικού από αντίστοιχες αρχαιολογικές φωτογραφικές συλλογές.
Ο πολιτισµός µπορεί να χρησιµεύσει ως γέφυρα και ως βήµα διαλόγου. Η
ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και ανταλλαγής, µέσω της καθιέρωσης σταθερών
διόδων και πλαισίων επικοινωνίας, και η παρουσίαση ποικίλων πολιτιστικών
εκδηλώσεων από ελληνικούς φορείς και άτοµα σε άλλες χώρες και, αντιστρόφως,
από φορείς και άτοµα άλλων χωρών στην Ελλάδα, µπορούν να συµβάλουν στην
άρση προκαταλήψεων και καχυποψίας, στη διάψευση παγιωµένων και µηχανικά
αναπαραγόµενων στερεότυπων, στην οικοδόµηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και
εκτίµησης και, άρα, στην πρόληψη αντιπαραθέσεων και εντάσεων. Καλλιεργείται
έτσι γόνιµο έδαφος συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, κοινωνικό,
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οικονοµικό, επιστηµονικό, τεχνολογικό, περιβαλλοντικό κ.ο.κ.), µιας συνεργασίας
ιδιαίτερα αναγκαίας στην εποχή µας που τα µείζονα προβλήµατα δεν γνωρίζουν
σύνορα και εθνικότητες αλλά είναι κοινά και απαιτούν συλλογικές προσεγγίσεις.
Η εξασφάλιση της προσβασιµότητας όλων στις τέχνες και τον πολιτισµό, τόσο
σε επίπεδο «παραγωγής» όσο και σε επίπεδο «κατανάλωσης» πολιτιστικών
προϊόντων, µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης, στη
βελτίωση της επικοινωνίας, στη διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης, στην
αµοιβαία, γόνιµη απορρόφηση διαφορετικών πολιτισµικών χαρακτηριστικών και
στην εν γένει αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των ατόµων και του συνόλου. Ο
πολιτισµός µπορεί να γίνει όχηµα για τη σταδιακή και αρµονική ένταξη όλων στην
ελληνική κοινωνία µε τρόπο αµφίδροµο.
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Παράρτηµα Α Πρότυπο MPEG-7
Πρότυπο MPEG-7
Το πρότυπα mpeg-7 θα χρησιµοποιηθεί για την τεκµηρίωση ψηφιακών τεκµηρίων
πολυµεσικού περιεχοµένου. Στην ουσία το εν λόγω πρότυπο προσδιορίζει µια
ιεραρχική δοµή µετα-πεδίων µε σκοπό την άρτια τεκµηρίωση των αντικειµένων. Η
συγκεκριµένη ιεραρχική δοµή ενσωµατώνει µεγάλο πλήθος (chapters µετα-πεδίων)
από τα οποία προτείνεται η ενσωµάτωση στο altaDAM των εξής ενοτήτων:
•

Header

•

MediaInformation

•

CreationInformation

•

ClassificationInformation

•

UsageInformation
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Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των προτεινόµενων ενοτήτων του mpeg-7
1. Header
1.1

Version
Definition: δηλώνει την έκδοση της περιγραφής που συνδέεται µε το
συγκεκριµένο σχήµα περιγραφής.

1.2

Creation Time
Definition: δηλώνει τον χρόνο κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η
περιγραφή.

1.3

Last Update
Definition: κωδικοποιεί τον χρόνο κατά τον οποίο ενηµερώθηκε για τελευταία
φορά η περιγραφή που προκύπτει από το Σχήµα Περιγραφής (ΣΠ)

1.4

Comment
Definition: κωδικοποιεί σχόλια σχετικά µε την περιγραφή που προκύπτει
από το ΣΠ σε κειµενική µορφή/ χρησιµοποιώντας κειµενικό σχολιασµό
(textual annotation)

1.5

Creator
Definition: κωδικοποιεί το δηµιουργό της περιγραφής που προκύπτει από το
ΣΠ. Ο δηµιουργός µπορεί να είναι ένα πρόσωπο, οργανισµός ή λογισµικό
που αυτόµατα παράγει µεταδεδοµένα. Επιτρέπεται η επανάληψη του
στοιχείου σε περίπτωση που τα µεταδεδοµένα έχουν προκύψει από
διαφορετικούς δηµιουργούς.

1.6

Tool version
Definition: κωδικοποιεί την έκδοση του εργαλείου µέσω του οποίου έγινε η
κωδικοποίηση των µεταδεδοµένων.

Σελίδα 85

2. Media Information
2.1

Media Identification
Definition:
1.2.1 Entity Identifier
Definition: ορίζει µοναδικά τη συγκεκριµένη οντότητα πολυµεσικού
περιεχοµένου που περιγράφεται.

2.2.

Media Profile
2.2.1 Media Format
Definition: κωδικοποιεί πληροφορία σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του
µορφότυπου του αρχείου και τις παραµέτρους κωδικοποίησης του
Media Profile.
2.2.1.1

Content

Definition:

κωδικοποιεί

πληροφορία

για

τον

τύπο

του

οπτικοακουστικού περιεχοµένου. Μπορεί να πάρει τις τιµές:
audio, image, video, audiovisual
2.2.1.2

Medium

Definition: κωδικοποιεί πληροφορία για το φυσικό µέσο
αποθήκευσης του πολυµεσικού περιεχοµένου
2.2.1.3

File Format

Definition: κωδικοποιεί πληροφορία για το µορφότυπο του
αρχείου του Media Profile
2.2.1.4

File Size

Definition: κωδικοποιεί το µέγεθος σε bytes του αρχείου στο
οποίο είναι αποθηκευµένο το Media Profile.
2.2.1.5

Media Duration

2.2.2 Visual Coding
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Definition: περιγράφει τα χαρακτηριστικά του οπτικού περιεχοµένου
του Media Profile
2.2.2.1 Video Format
Definition: αναφέρεται στο µορφότυπο κωδικοποίησης του
οπτικού περιεχοµένου του media profile. Σε περίπτωση που
µια οντότητα είναι ο/α περιεχοµένου τότε χρησιµοποιείται τόσο
το στοιχείο Visual Coding όσο και το στοιχείο Audio Coding.
2.2.2.2 Compression
Definition:

ορίζει

τον

τύπο

συµπίεσης

του

οπτικού

περιεχοµένου του media profile.
2.2.2.3 Resolution
Definition: κωδικοποιεί την ανάλυση σε dpi των εικόνων και
των καρέ (frames).
2.2.3 Audio Coding
Definition:

περιγράφει

τα

χαρακτηριστικά

του

ακουστικού

περιεχοµένου του Media Profile
2.2.3.1

Audio Format

Definition: περιγράφει το µορφότυπο κωδικοποίησης του
ακουστικού περιεχοµένου του Media Profile. Σε περίπτωση
που µια οντότητα είναι ο/α περιεχοµένου τότε χρησιµοποιείται
τόσο το στοιχείο Visual Coding όσο και το στοιχείο Audio
Coding.
2.2.3.2

Audio Channels

Definition:

κωδικοποιεί

τον αριθµό

και προαιρετικά

τη

διαµόρφωση (configuration) των καναλιών ήχου.
2.2.3.3

Sample Rate

Definition: κωδικοποιεί τη συχνότητα δειγµατοληψίας σε Hz για
τα αρχεία ήχου.
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2.3

Media Instance
Definition: Μία οντότητα πολυµεσικού περιεχοµένου είναι δυνατόν να
αναπαρασταθεί µε τη µορφή φυσικών οντοτήτων που ονοµάζονται media
instances. Το στοιχείο media instance αναγνωρίζει/ προσδιορίζει και
εντοπίζει τα διαφορετικά αντίγραφα/ τις διαφορετικές εκδοχές ενός media
profile.

2.3.1 Instance Identifier
Definition: προσδιορίζει τη φυσική οντότητα που αντιστοιχεί σε µια
οντότητα περιεχοµένου ή αντίγραφο αυτής.
2.3.2 Instance Locator
Definition: προσδιορίζει τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η φυσική
οντότητα που αντιστοιχεί σε µια οντότητα περιεχοµένου
3.

Creation Information
Definition:

περιγράφει

την

πληροφορία

που

παράγεται

από

τον

κωδικοποιητή σχετικά µε τη διαδικασία δηµιουργίας/ παραγωγής του ο/α
περιεχοµένου.
3.1

Description
Definition: σύντοµη περιγραφή του πολυµεσικού υλικού

3.2

Title
Definition: κωδικοποιεί τον τίτλο του πολυµεσικού περιεχοµένου σε κειµενική
µορφή. Υπάρχει η δυνατότητα κωδικοποίησης πολλαπλών τίτλων.

3.3

Creation Loc
Definition: κωδικοποιεί την τοποθεσία στην οποία δηµιουργήθηκε το
πολυµεσικό περιεχόµενο.

3.4

Creation Country
Definition: κωδικοποιεί τη χώρα στην οποία δηµιουργήθηκε το πολυµεσικό
περιεχόµενο.

3.5

Creation Date
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Definition:

κωδικοποιεί την ηµεροµηνία ή την περίοδο κατά την οποία

δηµιουργήθηκε το πολυµεσικό περιεχόµενο.
3.5

Media Creator
Definition:

κωδικοποιεί

τα

χαρακτηριστικά

που

περιγράφουν

το

δηµιουργό του πολυµεσικού περιεχοµένου. Επιτρέπει την περιγραφή
προσώπων, οργανισµών, οµάδων κλπ.
3.5.1 Agent Type
Definition: κωδικοποιεί τον τύπο του δηµιουργού του πολυµεσικού
περιεχοµένου. Ο δηµιουργός µπορεί να είναι ένα πρόσωπο, µία
οµάδα προσώπων, ένας οργανισµός κλπ.


Name

Definition: κωδικοποιεί το όνοµα του δηµιουργού του πολυµεσικού
περιεχοµένου.
4.

Classification Information
Definition:

κωδικοποιεί

πληροφορία

σχετικά

µε

τα

χαρακτηριστικά

ταξινόµησης του πολυµεσικού περιεχοµένου ανάλογα µε το είδος του. Οι
περιγραφές αυτές διευκολύνουν την αναζήτηση και το φιλτράρισµα του
πολυµεσικού περιεχοµένου βάσει των προτιµήσεων του χρήστη.

4.1

Language Type
Definition: δηλώνει τον τύπο την γλώσσας του ακουστικού υλικού, των
υποτίτλων ή των closed captions (π.χ. main, original etc.)

4.2

Form
Definition: δηλώνει τον τύπο του αρχείου π.χ. ταινία, ειδήσεις, ντοκυµαντέρ
κλπ.
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5.

Usage Information
Definition: περιγράφει την πληροφορία σχετικά µε τις συνθήκες και τα
χαρακτηριστικά χρήσης του πολυµεσικού περιεχοµένου.

5.1

Rights Type
Definition: ορίζει αυτόν που έχει τα δικαιώµατα διάθεσης του πολυµεσικού
περιεχοµένου.

5.2

Availability
Definition:

περιγράφει

τα

χαρακτηριστικά

διάθεσης

του

πολυµεσικού

περιεχοµένου.
5.2.1

Availability Type
Definition: περιγράφει τον τρόπο διάθεσης του πολυµεσικού περιεχοµένου
(π.χ. cd, broadcasting, on demand delivery κλπ.)

5.2.2

Availability Start Date
Definition: δηλώνει την ηµεροµηνία κατά την οποία ξεκίνησε η διάθεση του
πολυµεσικού περιεχοµένου.

5.2.3

Availability End Date
Definition: δηλώνει την ηµεροµηνία κατά την οποία σταµάτησε η διάθεση
του πολυµεσικού περιεχοµένου.

5.3

Usage Record

Definition:

αναφέρεται στις φορές που το πολυµεσικό υλικό χρησιµοποιήθηκε στο

παρελθόν.

Το υποσύστηµα εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
•

Εισαγωγή νέου αρχείου. Θα γίνεται η επιλογή του τύπου του αρχείου (ήχου ή video)
και θα δίνονται πρόσθετες πληροφορίες όπως: κωδικός, θεµατική κατηγορία,
περιγραφή, χρονολογία ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης, διάρκεια, λέξεις κλειδιά κτλ

•

Σύνδεση µε αντικείµενα
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•

Αναζήτηση βάσει θεµατικής κατηγορίας, λέξεων κλειδιών, τίτλου κτλ. . Για κάθε ένα
από τα αποτελέσµατα της αναζήτησης ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ακούσει ή να
δει το συγκεκριµένο αρχείο ή ένα δείγµα (Media Player, QuickTime).

•

Επεξεργασία και ενηµέρωση στοιχείων για αρχείο

•

∆ιαγραφή αρχείου.
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Παράρτηµα B Watermarking

Χρήση λογισµικού watermarking

Υδατογράφηση Εντύπων
Το πρόγραµµα Watermark.exe εισάγει ψηφιακά δεδοµένα που ενσωµατώνονται
στην ψηφιακή εικόνα. Κατά την ανίχνευση της ύπαρξης του υδατογραφήµατος
αποδεικνύεται και η ταυτότητα του κατόχου της ψηφιακής φωτογραφίας και οι
νοµικοί περιορισµοί χρήσης της.

Το πρόγραµµα υποστηρίζει την δυνατότητα εισαγωγής και ανίχνευσης
υδατογραφήµατος για µεµονωµένες καθώς και σύνολο ψηφιακών εικόνων. Η
επιφάνεια αλληλεπίδρασης φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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Mεµονοµένες ψηφιακές εικόνες:
Πατώντας την επιλογή "Create wm in single image" ανοίγει ένα τυπικος browser
των windows, από τον οποίο ο χρήστης επιλέγει το αρχείο που θα υδατοσηµανθεί.
Η έξοδος είναι ένα αρχείο στο ίδιο φάκελο που έχει όνοµα ίδιο µε το αρχικό
αρχείο, µε την διαφορά ότι στο τέλος του νέου αρχείου προστίθεται η κατάληξη
"_WM" (αν το αρχικό αρχείο έχει ονοµασία image1.jpg το τελικό θα αποκτήσει
ονοµασία image1_WM.jpg).
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας φαίνεται µε µήνυµα στο πλαίσιο Log
(image1_WM.jpg Watermarked!)
Πατώντας την επιλογή "Detect wm in a single image" ανοίγει ένα τυπικος
browser των windows από τον οποίο επιλέγεται το αρχείο που ο χρήστης θέλει να
ανιχνέυσει αν έχει υδατοσηµανθεί. Η έξοδος είναι το αντίστοιχo µήνυµα στο
πλαίσιο Log δίπλα από το όνοµα του αρχείουν που εξετάζεται ( No watermark ή
Watermark Detected).

Σύνολο ψηφιακών εικόνων:
Πατώντας την επιλογή "Create wm in a set of images" ανοίγει ένα τυπικος
browser των windows, από τον οποίο ο χρήστης επιλέγει έναν φάκελο θα
υδατοσηµανθούν όλες οι εικόνες που περιέχονται.
Η έξοδος είναι το σύνολο των εικόνων µε τρόπο ονοµατολογιάς όπως
προηγουµένως. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση οι νέες εικόνες (µε κατάληξη _WM
αποθηκεύονται σε ένα νέο φάκελο µε ονοµασία Watermarked που περιέχεται µέσα
στο φάκελο που βρισκόταν οι αρχικές εικόνες που υδατοσηµάνθηκαν.
Πατώντας την επιλογή "Detect wm in a set of image" ανοίγει ένα τυπικός
browser των windows από τον οποίο ο χρήστης επιλέγει έναν φάκελο όπου θα
ανιχνευτεί η υδατοσήµανση σε όλες τις εικόνες που περιέχονται. Η έξοδος είναι το
αντίστοιχο µήνυµα δίπλα από το όνοµα του κάθε αρχείου που εξετάζεται( No
watermark ή Watermark Detected).
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Παράµετροι:
Οι παράµετροι που προτείνονται για την διαδικασία υδοτοσήµανσης είναι:
Method:CDF 97
Level:Level0
Seed: 40
Watermark Strength:0.7

Η παράµετρος Watermark Strength καθορίζει τον βαθµό που θα διακρίνεται η
υδατοσήµανση στην εικόνα. Όσο µεγαλύτερος τόσο πιο διακριτή θα είναι η
υδασήµανση στην εικόνα.

Έλεγχος:
Για τον έλεγχο της αντοχής του αλγορίθµου σε επιθέσεις, που έχουν ως στόχο
να καταστήσουν αδύνατη την ανίχνευση του υδατογραφήµατος, ενσωµατώθηκε
στο πρόγραµµα και προσοµοίωση επιθέσεων.
Εποµένως ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το είδος της επίθεσης επιλέγοντας ένα
η περισσότερα είδη επιθέσεων που επιθυµεί (jpeg image compression
κ.τ.λ).Έπειτα επιλέγοντας είτε "Attack wm in a single image" είτε "Attack wm in a
set of images" µπορεί να "επιτεθεί" είτε σε ένα αρχείο είτε σε πολλά αρχεία που
περιέχονται σε ένα φάκελο.

Το µηνύµατα σχετικά µε το είδος της "επίθεσης" και τα αποτελέσµατα
(Watermark detected ή Νο Watermark) φαίνονται στο πλαίσιο µε τίτλο Log.
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Υδατογράφηση Ήχου

To πρόγραµµα SynthesisWav.exe εισάγει υδατοσήµανση στον ψηφιακό ήχο. Το
πρόγραµµα

υποστηρίζει

την

δυνατότητα

εισαγωγής

και

ανίχνευσης

υδατογραφήµατος για µεµονωµένα καθώς και για σύνολα αρχείων ψηφιακού ήχου.
Η διεπαφή χρήσης του προγράµµατος φαίνεται στη εικόνα που ακολουθεί:

Εισαγωγή υδατογραφήµατος σε αρχεία ήχου
Μεµονωµένο αρχείο:
Στο πλαίσιο "Embedding procedure" o χρήστης επιλέγει "Insert watermark in
single file". Στο παράθυρο που αναδύεται εισάγονται ως παράµετροι οι παρακάτω
τιµές: Audio mark strenght:40 και WaterMarker Seed:5. Αφού πιεστεί το "ΟΚ" στο
αναδυόµενο παράθυρο ανοίγει ο Browser όπου επιλέγεται το αρχείο.

Σύνολο αρχείων:
Στο πλαίσιο "Embedding procedure" o χρήστης επιλέγει "Insert watermark in
multiple files" αν επιθυµεί να υδατοσηµάνει πολλά αρχεία που περιέχονται σε ένα
φάκελο. Έπειτα Στο παράθυρο που αναδύεται εµφανίζεται ένας browser όπου
επιλέγεται ο φάκελος που περιέχεται το σύνολο των αρχείων. Αφού επιλεγεί ο
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φάκελος αναδύεται ένα παράθυρο όπου εισάγονται ως παράµετροι οι παρακάτω
τιµές: Audio mark strenght:40 και WaterMarker Seed:5.

Και για τις δύο περιπτώσεις, η πρόοδος της διαδικασίας παρατηρείται στο
πλαίσιο Messages. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδύεται ένα παράθυρο που
ενηµερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ανίχνευση υδατογραφήµατος σε αρχεία ήχου
Μεµονωµένο αρχείο:
Στο πλαίσιο "Detecting procedure" o χρήστης επιλέγει "Detect watermark in
single file". Έπειτα κάνει click στο Detect και στην συνέχεια αναδύεται ένα
παράθυρο που εισάγονται ως παράµετροι οι παρακάτω τιµές: Audio mark
strenght:40 και WaterMarker Seed:5. Αφού πιεστεί το "ΟΚ" στο αναδυόµενο
παράθυρο ανοίγει ο Browser όπου επιλέγεται το αρχείο.

Σύνολο αρχείων:
Στο πλαίσιο "Detecting procedure" o χρήστης επιλέγει "Detect watermark in
multiple files" αν επιθυµεί να υδατοσηµάνει πολλά αρχεία που περιέχονται σε ένα
φάκελο. Έπειτα κάνει Click στο Detect και στην συνέχεια αναδύεται ένας browser
όπου επιλέγεται ο φάκελος που περιέχεται το σύνολο των αρχείων. Αφού επιλεγεί
ο φάκελος αναδύεται ένα παράθυρο όπου εισάγονται ως παράµετροι οι παρακάτω
τιµές: Audio mark strenght:40 και WaterMarker Seed:5.

Και για τις δύο περιπτώσεις, η πρόοδος της διαδικασίας παρατηρείται στο
πλαίσιο Messages. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για το εκάστοτε αρχείο
φαίνεται ένα µήνυµα το οποίο ενηµερώνει ότι έχει ανιχνευτεί ή ότι δεν έχει
ανιχνευτεί υδατογράφηµα. Τα µηνύµατα φαίνονται διαδοχικά για το κάθε αρχείο σε
περίπτωση που έχουµε σύνολο αρχείων και αφού πατήσουµε ΟΚ ξεκινά η
ανίχνευση για το επόµενο αρχείο:
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Υδατογράφηση Βίντεο

To πρόγραµµα MPEG-Watermarking.exe εισάγει υδατοσήµανση σε αρχεία
βίντεο µε κωδικοποίηση mpg. Το πρόγραµµα υποστηρίζει την δυνατότητα
εισαγωγής και ανίχνευσης υδατογραφήµατος για µεµονωµένα αρχεία ψηφιακού
βίντεο. Η διεπαφή χρήσης του προγράµµατος φαίνεται στη εικόνα που ακολουθεί:

Εισαγωγή υδατογραφήµατος σε αρχεία βίντεο

Αρχικά ο χρήστης επιλέγει: Embedding από το πλαίσιο Watermarking process.

Πατώντας το κουµπί browse δίπλα στο πλαίσιο µε όνοµα Input MPEG file ο
χρήστης επιλέγει το αρχείο βίντεο που θα υδατοσηµανθεί. Στο πλαίσιο Output
MPEG file ο χρήστης εισάγει το όνοµα του αρχείου εξόδου και την διαδροµή που
θα δηµιουργηθεί το νέο αρχείο.
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Στο πλαίσιο Digital signature µπαίνει το κείµενο της υδατοσήµανσης.
Αφού γίνουν τα παραπάνω ο χρήστης επιλέγει Start Embedding.

Ανίχνευση υδατογραφήµατος σε αρχεία βίντεο

Ο χρήστης επιλέγει Detection από το πλαίσιο Watermarking process. H διεπαφή
παίρνει την παρακάτω µορφή:

Πατώντας το κουµπί browse δίπλα στο πλαίσιο µε όνοµα Input MPEG file ο
χρήστης επιλέγει το αρχείο βίντεο που θα ανιχνευθεί η υδατοσήµανση.

Στο πλαίσιο Digital signature µπαίνει το κείµενο της υδατοσήµανσης.
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Αφού γίνουν τα παραπάνω ο χρήστης επιλέγει Start Detection. Ανάλογα µε την
επιτυχία ή µη ανίχνευσης εµφανίζεται και ένα ενηµερωτικό µήνυµα:

∆ιαχωρισµός εικόνων και εξαγωγή µεταδεδοµένων
Το πρόγραµµα ImageInfo.exe αποβλέπει στον διαχωρισµό των εικόνων καθώς
και στην εξαγωγή µεταδεδοµένων από αυτές.

Η κεντρική διεπαφή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Generate Info:
Ο χρήστης επιλέγοντας Generate Info µπορεί να εξάγει µεταδεδοµένα από τις
εικόνες που περιέχονται σε ένα φάκελο. Η διεπαφή χρήσης του προγράµµατος
είναι:
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Ο χρήστης συµπληρώνει τα πεδία της διεπαφής. Τα πεδία συµπληρώνονται ως
εξής:

Image type:

Τύπος εικόνας (jpeg ή tif)

Person of Digitization: Ονοµατεπώνυµο ψηφιοποιητή
Person Responsible:

Ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου ψηφιοποίησης

Image Package:

Αριθµός Πακέτου

Date of Acceptance:

Ηµεροµηνία παράδοσης (µορφή ηη/µµ/εε)

Image comment:

Σχόλια στην ποιότητα των εικόνων

Calibration:

Τρόπος βαθµονόµησης (Με λογισµικό (software) ή
Ειδικό εξάρτηµα (Hardware))

Software used:

Λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε

Scanner Type:

Τύπος σαρωτή

Στο πλαίσιο Preprocessing elements used ο χρήστης µπορεί να επιλέξει
προαιρετικά τις ενέργειες που έγιναν για την επεξεργασία των εικόνων.

Αφού συµπληρωθούν τα πεδία ο χρήστης επιλέγει Generate και από τον
browser που αναδύεται επιλέγει τον φάκελο που περιέχει τις εικόνες για τις οποίες
επιθυµεί να εξάγει µεταδεδοµένα και στη συνέχεια επιλέγει “ΟΚ”.

Στο φάκελο που περιέχονται τα αρχεία δηµιουργείται νέος φάκελος µε ονοµασία
ImageDetails που περιέχει το αρχείο ImageDetailsFile.txt. Το αρχείο αυτό περιέχει
τα µεταδεδοµένα για όλα τα αρχεία που περιέχονται στον φάκελο που επιλέχθηκε.
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Thumbs and Preview:

Το αρχείο αυτό περιέχει δυνατότητα διαχωρισµού των αρχείων µε βάση κάποια
χαρακτηριστικά. Η διεπαφή φαίνεται παρακάτω:

Ο χρήστης επιλέγει αρχικά τον τύπο τις εικόνας ( jpg ή tif ) και µετά το είδος του
διαχωρισµού και µετά επιλέγει “ΟΚ”. Στην συνέχεια ανοίγει browser όπου
επιλέγεται ο φάκελος που βρίσκονται τα αρχέια Οι τρόποι διαχωρισµού είναι:
1. Separate greyscale images: ∆ιαχωρίζει τις έγχρωµες εικόνες από τις
ασπρόµαυρες.

Οι

ασπρόµαυρες

εικόνες

µεταφέρονται

στο

φάκελο

GreyScale που δηµιουργείται µέσα στον φάκελο που βρίσκονται τα αρχεία.
Ενώ οι έγχρωµες δεν µετακινούνται.
2. Separate width and height images: ∆ιαχωρίζει τις εικόνες που έχουν ως
µεγαλύτερη διάσταση το ύψος από τις εικόνες που έχουν ως µεγαλύτερη
διάσταση το πλάτος. Οι εικόνες µετακινούνται αντίστοιχα στους φακέλους
Height και Width που δηµιουργούνται στον φάκελο που επιλέχθηκε.
3. Separate greyscale with RGB24 format: ∆ιαχωρίζει τις έγχρωµες εικόνες
από

τις

ασπρόµαυρες

(µε

format

RGB24).

Οι

έγχρωµες

εικόνες

µεταφέρονται στο φάκελο Grey που δηµιουργείται µέσα στον φάκελο που
βρίσκονται τα αρχεία. Ενώ οι ασπρόµαυρες δεν µετακινούνται.
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Αρχεία τύπου Photoshop script

Τα αρχεία script εκτελούνται σέρνοντας τα εικονίδια στην επιφάνεια του
Photoshop

FTK_StandardConvertion
Για την δηµιουργία του ψηφιακού αντιγράφου από το αρχικά ψηφιοποιηµένο
αρχείο χρησιµοποιείται το script FTK_StandardConversion.jsx. Κατά την εκτέλεση
του αρχείου ανοίγει ένας browser από όπου ο χρήστης επιλέγει τον φάκελο που
περιέχει τα αρχικά αρχεία. Στη συνέχεια ανοίγει ένα άλλος browser από όπου ο
χρήστης επιλέγει τον φάκελο που θα τοποθετηθούν τα αρχεία εξόδου (ψηφιακά
αντίγραφα). Τα ψηφιακά αντίγραφα έχουν µέγιστη διάσταση 4000 pixels.

FTK_ResizeImage
Για την δηµιουργία του αρχείου προβολής και του αρχείου προεπισκόπησης
από

τα

ψηφιακά

αντίγραφα,

χρησιµοποιείται

το

script

µε

ονοµασία

FTK_ResizeImage.jsx. Κατά την εκτέλεση του αρχείου ανοίγει ένας browser από
όπου ο χρήστης επιλέγει τον φάκελο που περιέχει τα ψηφιακά αντίγραφα Στη
συνέχεια ανοίγει ένα άλλος browser από όπου ο χρήστης επιλέγει τον φάκελο που
θα τοποθετηθούν τα αρχεία προεπισκόπησης. Τέλος ανοίγει και ο browser στον
οποίο επιλέγεται ο φάκελος που θα τοποθετηθούν τα αρχεία προβολής. Τα αρχεία
προεπισκόπησης

έχουν

µέγιστη

διάσταση

600pixels

προεπισκόπησης έχουν µέγιστη διάσταση 150 pixels.
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ενώ

τα

αρχεία

Παράρτηµα Γ ∆ιαδικασία ψηφιοποίησης
∆ιαδικασία ψηφιοποίησης εντύπων, εγγράφων και φωτογραφιών
Αφού τοποθετηθεί το έγγραφο στο ψηφιακό σαρωτή εκτελείται το λογισµικό
σάρωσης. Οι βασικές παράµετροι της ψηφιοποίησης για αρχεία διαφορετικών
µεγεθών είναι:

Ανάλυση (dpi)

Ψηφιακό
Αντίγραφο
350-400

Τύπος Αρχείου
Βάθος Χρωµ.

Ανάλυση (dpi)
Τύπος Αρχείου
Βάθος Χρωµ.

Μέγεθος Α3
Αρχείο Προβολής
Αρχείο Προεπισ.
150

72

TIFF

JPEG

JPEG

24bit

24bit

24bit

Ψηφιακό
Αντίγραφο
600
TIFF
24bit

Μέγεθος Α4
Αρχείο
Αρχείο Προεπισ.
Προβολής
150
72
JPEG
JPEG
24bit
24bit

Ανάλυση (dpi)
Τύπος Αρχείου
Βάθος Χρωµ.

Μέγεθος <Α4 (Κανονικές Φωτογραφίες)
Ψηφιακό
Αρχείο Προβολής
Αρχείο Προεπισ.
Αντίγραφο
600-800
150
72
TIFF
JPEG
JPEG
24bit
24bit
24bit

Ανάλυση (dpi)

Μέγεθος φωτογραφιών διαβατηρίου (µικρότερο από
κανονική φωτογραφία)
Ψηφιακό
Αρχείο Προβολής
Αρχείο Προεπισ.
Αντίγραφο
800-3000
150
72
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Τύπος Αρχείου
Βάθος Χρωµ.

TIFF
24bit

JPEG
24bit

JPEG
24bit

Το αρχείο στην συνέχεια αποθηκεύεται και ακολουθούν ενέργειες επεξεργασίας
της εικόνας.

Επεξεργασία εικόνας
Ξάκρισµα
Εάν το έγγραφο είναι µικρότερο από A4 τότε δηµιουργείται γύρω από το αρχικά
ψηφιακό αντίγραφο του λευκό πλαίσιο. Στη περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται το
photoshop για το ξάκρισµα της εικόνας ώστε να διατηρηθεί, µόνο η πληροφορία
του πρωτοτύπου και όχι το πλαίσιο της εικόνας.
Στην βασική παλέτα του photoshop υπάρχει επιλογή για ξάκρισµα της εικόνας.
Όπου ο χρήστης διαλέγει µόνο την ωφέλιµη περιοχή και αποθηκεύει την νέα
εικόνα. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η διαδικασία ξακρίσµατος:
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Συνένωση εικόνων
Εφόσον οι διαστάσεις του έγγραφου (π.χ. αφίσα) είναι µεγαλύτερες από το
µέγεθος

που

µπορεί

να

σαρωθεί,

σαρώνονται

αρχικά

επιµέρους

αλληλεπικαλυπτόµενα τµήµατα του εγγράφου και στην συνέχεια συνενώνονται µε
την χρήση του εµπορικού προγράµµατος Panavue Image Assembler.
Στο λογισµικό αυτό αρχικά επιλέγεται: File ->New project και σαν τύπος stitching
επιλέγεται Mosaic Stitching. Αφού γίνει η παραπάνω επιλογή ανοίγει η παρακάτω
καρτέλα όπου υπάρχουν τα βήµατα για την ένωση των εικόνων:

Βήµατα:
•

Στο βήµα 2 ο χρήστης επιλέγει (Add) τις εικόνες που θα ενωθούν.

•

Στο βήµα 3 ο χρήστης επιλέγει: Manual Stitch with flags και στις εικόνες
εµφανίζονται σηµαίες που ο χρήστης τοποθετεί σε σηµεία που είναι κοινά
για τις δύο εικόνες στις περιοχές επικάλυψης.
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•

Στο βήµα 5 επιλέγει Full Run και τα επιµέρους τµήµατα ενώνονται σε µια
εικόνα.

Έτσι ο χρήστης ενώνοντας διαδοχικά επιµέρους τµήµατα δηµιουργεί την τελική
εικόνα.
Αντίθεση και χρωµατική ισορροπία
Σε περίπτωση που επιθυµεί ο χρήστης να ρυθµίσει την αντίθεση και την
χρωµατική ευκρίνεια θα ακολουθήσει την διαδροµή που φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα και θα επιλέξει Brightness/Contrast ή Color Balance αντίστοιχα:

Αποθορυβοποίηση
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί να αποθορυβοποιήσει την εικόνα
ακολουθεί την διαδροµή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και στη συνέχεια
επιλέγει Reduce noise. Στην νέα φόρµα (δεξιά εικόνα) που εµφανίζεται ο χρήστης
ρυθµίζει τις παραµέτρους αποθορυβοποίησης.
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∆ηµιουργία ψηφιακού αρχείου
Αφού γίνει η επεξεργασία του αρχικού ψηφιακού αρχείου (ξάκρισµα,
αποθορυβοποίηση, ρύθµιση χρώµατος και αντίθεσης) ο χρήστης είναι σε θέση να
παράγει τις απαιτούµενες µορφές του έντυπου ψηφιακού υλικού (ψηφιακά
αντίγραφα, αρχεία προβολής, αρχεία προεπισκόπησης).
∆ηµιουργία αρχείου προβολής και αρχείου προεπισκόπησης
Για την δηµιουργία των αρχείων προβολής και των αρχείων προεπισκόπησης
από το ψηφιακά αντίγραφα µε βάση τις προδιαγραφές που ορίστηκαν υλοποιήτε
ένα script.
Μεταδεδοµένα ψηφιακών αντιγράφων
Για τα ψηφιακά αντίγραφα εξάγονται µεταδεδοµένα.
Υδατοσήµανση αρχείων προβολής
Για την υδατοσήµανση των αρχείων προβολής χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα
Warermark.exe που η λειτουργία του περιγράφεται Παράρτηµα Β.

Τα ψηφιακά αντίγραφα, τα αρχεία προβολής και τα αρχεία προεπισκόπησης
που προέκυψαν από την διαδικασία που αναλύθηκε παραπάνω µεταφέρονται στις
αντίστοιχες συλλογές που προβλέπονται από το σύστηµα διαχείρισης της βάσης
δεδοµένων.
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∆ιαδικασία ψηφιοποίησης αρχείων ήχου
Προδιαγραφές Ψηφιακών Τεκµηρίων Ήχου
Υψηλή Ανάλυσης
Windows PCM (*.wav) µε 24 bit, 96 KHz για µεγάλο εύρος συχνοτήτων (µουσική)
Windows PCM (*.wav) µε 24 bit, 48 KHz για µικρό εύρος συχνοτήτων (οµιλία)

Μεσαίας Ανάλυσης
Windows PCM (*.wav) µε 16bit 44,1kHz (Ποιότητα CD)

Χαµηλής Ανάλυσης
Αρχείο Τύπου Mp3, 256 Κbps, 44100Hz

Λογισµικό Ψηφιοποίησης Ήχου
Για την σύλληψη (capture) των ηχητικών ντοκουµέντων χρησιµοποιήθηκε
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές το Adobe Audition µε τις εξής ρυθµίσεις
ψηφιοποίησης

Για τα ψηφιακά αντίγραφα υψηλής ανάλυσης:
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Για αρχεία ήχου προβολής:

Για αρχεία ήχου προεπισκόπησης:
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Εξοπλισµός Ψηφιοποίησης Ήχου
Μια εξωτερική κάρτα ήχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µετατροπή
αναλογικών κασετών µε ηχητικά ντοκουµέντα σε ψηφιακό ήχο. Η µεταφορά µπορεί
να γίνει από ένα απλό Stereo Cassette Deck σε συνδυασµό µε ένα Extentded
Audio System, όπως π.χ. αυτά

24bit/192kHz Extentded Audio System

Stereo Cassette Deck

Stereo Integrated Amplifier
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Υδατοσήµανση αρχείων προβολής και αρχείων προεπισκόπησης
Για την υδατοσήµανση των αρχείων προβολής και των αρχείων προεπισκόπησης
χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SynthesisWav.exe.

∆ιαδικασία ψηφιοποίησης αρχείων βίντεο
Προδιαγραφές Ψηφιακών Βίντεο
Υψηλή Ανάλυσης
Uncompressed Avi PAL 720x576, «4:2:2» µε κβαντισµό 10 bit, για τα ψηφιακά
αντίγραφα υψηλής ανάλυσης

Μεσαίας Ανάλυσης
MPEG1 SIF µεγέθους 352x288, «4:2:1» µε κβαντισµό 10 bit, για τα video
προβολής.

Χαµηλής Ανάλυσης
MPEG1 QSIF µεγέθους 176x144, «4:1:0» µε κβαντισµό 8 bit, για τα video
προεπισκόπησης.
Λογισµικό Ψηφιοποίησης Βίντεο
Για την σύλληψη (capture) του βίντεο χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές το Adobe Premiere Pro.

Ακολουθούν οι ρυθµίσεις ψηφιοποίησης για τη σύλληψη του βίντεο.
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Για την µετατροπή σε βίντεο προβολής και βίντεο προεπισκόπησης ενδείκνυνται
οι παρακάτω ρυθµίσεις:
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Μετατροπή VHS και SVHS κασετών

Η µετατροπή VHS και SVHS κασετών γίνεται µε χρήση ειδικού εξοπλισµού,
όπως του ενός Video Cassette Recorder όπως απεικονίζεται παραπάνω και
παρακάτω.

Μετατροπή ΒΕΤΑ κασετών
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Παράρτηµα ∆ Αξιολόγηση του βαθµού αλλοίωσης
Αντικείµενο του παρόντος είναι η αξιολόγηση του βαθµού αλλοίωσης του
ψηφιακού περιεχοµένου από τις διαδικασίες υδατοσήµανσης. Η αξιολόγηση θα
εκτελεστεί µέσω υδατογράφησης των αρχείων µε διαφορετικές κάθε φορά
παραµέτρους, υποβολής των υδατογραφηµένων αρχείων σε διάφορες µεταβολές
και

επεξεργασίες

(επιθέσεις)

και

παρατήρηση

της

ανιχνευσιµότητας

του

υδατογραφήµατος σε συνδυασµό µε την αλλοίωσή τους. Σκοπός της ανάλυσης θα
είναι να τεκµηριώσει ότι η υδατοσήµανση δεν επηρεάζει αντιληπτά (όσον αφορά
την όραση και την ακοή) το ψηφιακό περιεχόµενο.

Γενικές προδιαγραφές συστήµατος υδατογράφησης
Εικόνα
Το σύστηµα υδατογράφησης εικόνων θα πρέπει να πληροί κατά το δυνατό δύο
βασικές προδιαγραφές:

•

Τα υδατογράφηµα δεν θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο
σύστηµα όρασης.

•

Η αφαίρεση του υδατογραφήµατος θα πρέπει να είναι εξαιρετικά δύσκολη
και ουσιαστικά αδύνατη χωρίς τη σοβαρή αλλοίωση του οπτικού
περιεχοµένου της εικόνας.

Κατά συνέπεια, το σύστηµα υδατογράφησης πρέπει να παραµετροποιηθεί έτσι,
ώστε να επιτευχθεί µία ισορροπία ανάµεσα στο βαθµό αλλοίωσης του
περιεχοµένου και την ανθεκτικότητα του υδατογραφήµατος σε επιθέσεις. Το
υδατογράφηµα θα πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικό ώστε να µπορεί να διατηρηθεί
µετά από τις παρακάτω επεξεργασίες:
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Αποσυµπίεση – επανασυµπίεση JPEG
Στην

περίπτωση

που

η

υδατογραφηµένη

εικόνα

αποσυµπιεστεί

και

επανασυµπιεστεί ως JPEG, µε τον ίδιο ή διαφορετικό συντελεστή ποιότητας, το
υδατογράφηµα θα πρέπει να είναι ακόµα ανιχνεύσιµο.

Μετατροπή σε άλλη µορφή (transcoding)
Το υδατογράφηµα θα πρέπει να ανθίσταται σε διαδοχικές µετατροπές της
εικόνας σε άλλες µορφές.

Φίλτρα οµαλοποίησης / Χαµηλοδιαβατο φιλτράρισµα (median)
Το χαµηλοδιαβατό φιλτράρισµα δεν θα πρέπει να είναι ικανό να καταστήσει το
υδατογράφηµα µη ανιχνεύσιµο, ακόµη και σε περιπτώσεις εκτεταµένης εφαρµογής.

Φίλτρα όξυνσης (sharpening)
Το υψηλοδιαβατό φιλτράρισµα δεν θα πρέπει να είναι ικανό να καταστήσει το
υδατογράφηµα µη ανιχνεύσιµο, ακόµη και σε περιπτώσεις εκτεταµένης εφαρµογής.

Προσθήκη θορύβου οµοιόµορφης κατανοµής (Uniform noise)
Προσθήκη θορύβου κανονικής κατανοµής (Gaussian noise)
Περιστροφή (Rotation)
Κλιµάκωση (Scaling)
Αποκοπή (Cropping)

Ηχος
Το σύστηµα υδατογράφησης ήχου θα πρέπει να πληροί κατά το δυνατό δύο
βασικές προδιαγραφές:

•

Τα υδατογράφηµα δεν θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο
σύστηµα ακοής.
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•

Η αφαίρεση του υδατογραφήµατος θα πρέπει να είναι εξαιρετικά δύσκολη
και ουσιαστικά αδύνατη χωρίς τη σοβαρή αλλοίωση του ηχητικού
περιεχοµένου του αρχείου.

Κατά συνέπεια, το σύστηµα υδατογράφησης πρέπει να παραµετροποιηθεί έτσι,
ώστε

να επιτευχθεί µία ισορροπία

ανάµεσα στο βαθµό

αλλοίωσης

του

περιεχοµένου και την ανθεκτικότητα του υδατογραφήµατος σε επιθέσεις. Το
υδατογράφηµα θα πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικό ώστε να µπορεί να διατηρηθεί
µετά από τις παρακάτω επεξεργασίες:

Αποσυµπίεση – επανασυµπίεση mp3
Στην περίπτωση που αρχείο ήχου αποσυµπιεστεί και επανασυµπιεστεί, µε τον
ίδιο ή διαφορετικό συντελεστή ποιότητας, το υδατογράφηµα θα πρέπει να είναι
ακόµα ανιχνεύσιµο.

Μετατροπή σε άλλη µορφή (transcoding)
Το υδατογράφηµα θα πρέπει να ανθίσταται σε διαδοχικές µετατροπές της
εικόνας σε άλλες µορφές (π.χ. από αρχεία ήχου τύπου wav σε mp3)

Φίλτρα οµαλοποίησης / Χαµηλοδιαβατο φιλτράρισµα (median)
Το χαµηλοδιαβατό φιλτράρισµα δεν θα πρέπει να είναι ικανό να καταστήσει το
υδατογράφηµα µη ανιχνεύσιµο, ακόµη και σε περιπτώσεις εκτεταµένης εφαρµογής.

Προσθήκη θορύβου οµοιόµορφης κατανοµής (Uniform noise)
Ακόµη και µε την προσθήκη θορύβου οµοιόµορφης κατανοµής, στον βαθµό που
αυτή η προσθήκη δεν αλλοιώνει σοβαρά το ηχητικό περιεχόµενο του αρχείου, το
υδατογράφηµα θα πρέπει να παραµείνει ανιχνεύσιµο.

Προσθήκη θορύβου κανονικής κατανοµής (Gaussian noise)
Ακόµη και µε την προσθήκη θορύβου κανονικής κατανοµής, στον βαθµό που
αυτή η προσθήκη δεν αλλοιώνει σοβαρά το ηχητικό περιεχόµενο του αρχείου, το
υδατογράφηµα θα πρέπει να παραµείνει ανιχνεύσιµο.
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Αποκοπή (Cropping)
Το υδατογράφηµα θα πρέπει να παραµείνει ανιχνεύσιµο, ακόµη και στην
περίπτωση που το αρχείο ήχου υποστεί αλλαγές στην χρονική διάρκεία του (π.χ.
προσθήκη ξένου ήχου σε κάποιο σηµείο του αρχείου, αποκοπή µέρους αυτου).

Βίντεο
Το σύστηµα υδατογράφησης βίντεο θα πρέπει να πληροί κατά το δυνατό δύο
βασικές προδιαγραφές:

•

Τα υδατογράφηµα δεν θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο
σύστηµα όρασης και ακοής.

•

Η αφαίρεση του υδατογραφήµατος θα πρέπει να είναι εξαιρετικά δύσκολη
και ουσιαστικά αδύνατη χωρίς τη σοβαρή αλλοίωση του οπτικού ή/και
ηχητικού περιεχοµένου του αρχείου.

Το υδατογράφηµα θα πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικό ώστε να µπορεί να
διατηρηθεί µετά από τις παρακάτω επεξεργασίες:

Κωδικοποίηση – αποκωδικοποίηση MPEG-2 (DVD video format)
Κωδικοποίηση – αποκωδικοποίηση MPEG-1 (VCD video format)
Προσθήκη θορύβου (Noise)
Αποκοπή (Cropping)
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Αλληλεπίδραση µεταξύ βαθµού αλλοίωσης του περιεχοµένου και
ανθεκτικότητας της µεθόδου
Εικόνα
Η ανθεκτικότητα του υδατογραφήµατος εξαρτάται εκτός από τη µέθοδο
υδατογράφησης και από τη συγκεκριµένη εικόνα η οποία υδατογραφείται. Όσο
µεγαλύτερη είναι η υδατογραφηµένη εικόνα τόσο πιο αποτελεσµατική είναι η
υδατογράφησή της. Επίσης εξαρτάται και από το συντελεστή ένθεσης. Όσο
µεγαλύτερη είναι η τιµή του συντελεστή, τόσο πιο ανθεκτικό είναι το
υδατογράφηµα.

Ο βαθµός αλλοίωσης της εικόνας εξαρτάται επίσης από τη συγκεκριµένη εικόνα,
καθώς σε εικόνες µε µονόχρωµο ή οµοιόµορφο φόντο (π.χ. ορίζοντας, νύχτα, κτλ.)
οι αλλοιώσεις γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές. Επίσης εξαρτάται και από το
συντελεστή ένθεσης. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του συντελεστή, τόσο πιο
έντονη είναι η αλλοίωση.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η κοινή παράµετρος µεταξύ ανθεκτικότητας
και βαθµού αλλοίωσης είναι ο συντελεστής ένθεσης, για τον οποίο πρέπει να βρεθεί
µια τιµή ισορροπίας. Για το σκοπό αυτό εκτελείτε µια σειρά δοκιµών, κατά την
οποία ακολουθήτε η εξής διαδικασία:

•

Υδατογράφηση της εικόνας µε διαφορετικό κάθε φορά συντελεστή
ένθεσης

•

Αξιολόγηση του βαθµού αλλοίωσης

•

Εφαρµογή επιλεγµένων επιθέσεων µε προκαθορισµένες παραµέτρους

•

Ανίχνευση του υδατογραφήµατος

Τα αποτελέσµατα για την Εικόνα 1 (JPEG µορφή), τα στοιχεία της οποίας δείχνει
ο Πίνακας 1, είναι αντιπροσωπευτικά της συµπεριφοράς της µεθόδου.

Σελίδα 119

Παράµετρος
Πλάτος
Ύψος
Οριζόντια ανάλυση
Κάθετη ανάλυση
Βάθος χρώµατος

Τιµή
800
600
72
72
24

Μονάδα
pixel
pixel
dpi
dpi
bit

Πίνακας 1: Παράµετροι της εικόνας δοκιµών

Η εικόνα υδατογραφήτε µε διαφορετικό κάθε φορά συντελεστή ένθεσης.
Παρακάτω παρουσιάζονται αποτελέσµατα ανίχνευσης του υδατογραφήµατος,
καθώς και εικόνες ενδεικτικές για το βαθµό αλλοίωσης της µεθόδου, ανά τιµή του
συντελεστή ένθεσης.

Εικόνα 1: Η προς υδατογράφηση εικόνα
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Αποτελέσµατα µε συντελεστή ένθεσης 0.1

Εικόνα 2: Υδατογραφηµένη εικόνα µε συντελεστή ένθεσης 0.1

Επίθεση

Προδιαγραφές

Αποσυµπίεση –
επανασυµπίεση JPEG
Μετατροπή σε άλλη
µορφή
Περιστροφή
Κλιµάκωση
Αποκοπή
Φίλτρο Median
Φίλτρο όξυνσης
Προσθήκη θορύβου
οµοιόµορφης κατανοµής
Προσθήκη θορύβου
κανονικής κατανοµής

Κάλυψη των
προδιαγραφών

Ανθεκτικότητα

50 % της αρχικής
ποιότητας

80 %

GIF

GIF

Από -5° έως 5°
Λόγος από 0.5 έως 2.0
50 % της αρχικής εικόνας
2 περάσµατα
4 περάσµατα

0°
1.0
0%
0 περάσµατα
Πάνω από 4 περάσµατα

20 %

5%

15 %

5%

Πίνακας 2: Ανθεκτικότητα υδατογραφήµατος για συντελεστή ένθεσης 0.1
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Αποτελέσµατα µε συντελεστή ένθεσης 0.3

Εικόνα 3: Υδατογραφηµένη εικόνα µε συντελεστή ένθεσης 0.3

Επίθεση

Προδιαγραφές

Αποσυµπίεση –
επανασυµπίεση JPEG
Μετατροπή σε άλλη
µορφή
Περιστροφή
Κλιµάκωση
Αποκοπή
Φίλτρο Median
Φίλτρο όξυνσης
Προσθήκη θορύβου
οµοιόµορφης κατανοµής
Προσθήκη θορύβου
κανονικής κατανοµής

Κάλυψη των
απαιτήσεων

Ανθεκτικότητα

50 % της αρχικής
ποιότητας

50 %

GIF

GIF

Από -5° έως 5°
Λόγος από 0.5 έως 2.0
50 % της αρχικής εικόνας
2 περάσµατα
4 περάσµατα

Από -3° έως 2°
Από 0.9 έως 1.2
10 %
0 περάσµατα
Πάνω από 4 περάσµατα

20 %

Πάνω από 20 %

15 %

10 %

Πίνακας 3: Ανθεκτικότητα υδατογραφήµατος για συντελεστή ένθεσης 0.3
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Αποτελέσµατα µε συντελεστή ένθεσης 0.5

Εικόνα 4: Υδατογραφηµένη εικόνα µε συντελεστή ένθεσης 0.5

Επίθεση

Προδιαγραφές

Αποσυµπίεση –
επανασυµπίεση JPEG
Μετατροπή σε άλλη
µορφή
Περιστροφή
Κλιµάκωση
Αποκοπή
Φίλτρο Median
Φίλτρο όξυνσης
Προσθήκη θορύβου
οµοιόµορφης κατανοµής
Προσθήκη θορύβου
κανονικής κατανοµής

Κάλυψη των
απαιτήσεων

Ανθεκτικότητα

50 % της αρχικής
ποιότητας

Πάνω από 50 %

GIF

GIF

Από -5° έως 5° Τουλάχιστον από -5° έως 5°
Λόγος από 0.5 έως 2.0
Από 0.8 έως 2.0
50 % της αρχικής
35 %
εικόνας
2 περάσµατα
1 πέρασµα
4 περάσµατα
Πάνω από 4 περάσµατα
20 %

Πάνω από 20 %

15 %

15 %

Πίνακας 4: Ανθεκτικότητα υδατογραφήµατος για συντελεστή ένθεσης 0.5
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Αποτελέσµατα µε συντελεστή ένθεσης 0.6

Εικόνα 5: Υδατογραφηµένη εικόνα µε συντελεστή ένθεσης 0.6

Επίθεση

Προδιαγραφές

Αποσυµπίεση –
επανασυµπίεση JPEG
Μετατροπή σε άλλη
µορφή
Περιστροφή
Κλιµάκωση
Αποκοπή
Φίλτρο Median
Φίλτρο όξυνσης
Προσθήκη θορύβου
οµοιόµορφης κατανοµής
Προσθήκη θορύβου
κανονικής κατανοµής

Κάλυψη των
απαιτήσεων

Ανθεκτικότητα

50 % της αρχικής
ποιότητας

Πάνω από 50 %

GIF

GIF

Από -5° έως 5° Τουλάχιστον από -5° έως 5°
Λόγος από 0.5 έως 2.0
Από 0.6 έως 2.0
50 % της αρχικής
45 %
εικόνας
2 περάσµατα
2 περάσµατα
4 περάσµατα
Πάνω από 4 περάσµατα
20 %

Πάνω από 20 %

15 %

15 %

Πίνακας 5: Ανθεκτικότητα υδατογραφήµατος για συντελεστή ένθεσης 0.6
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Αποτελέσµατα µε συντελεστή ένθεσης 0.7

Εικόνα 6: Υδατογραφηµένη εικόνα µε συντελεστή ένθεσης 0.7

Επίθεση

Προδιαγραφές

Αποσυµπίεση –
επανασυµπίεση JPEG
Μετατροπή σε άλλη
µορφή
Περιστροφή
Κλιµάκωση
Αποκοπή
Φίλτρο Median
Φίλτρο όξυνσης
Προσθήκη θορύβου
οµοιόµορφης κατανοµής
Προσθήκη θορύβου
κανονικής κατανοµής

Κάλυψη των
απαιτήσεων

Ανθεκτικότητα

50 % της αρχικής
ποιότητας

Πάνω από 50 %

GIF

GIF

Από -5° έως 5°
Λόγος από 0.5 έως 2.0
50 % της αρχικής
εικόνας
2 περάσµατα
4 περάσµατα

Τουλάχιστον από -5° έως 5°
Τουλάχιστον από 0.5 έως 2.0

20 %

Πάνω από 20 %

15 %

Πάνω από 15 %

50 %
Πάνω από 2 περάσµατα
Πάνω από 4 περάσµατα

Πίνακας 6: Ανθεκτικότητα υδατογραφήµατος για συντελεστή ένθεσης 0.7
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Συµπεράσµατα
Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα των δοκιµών, ο ελάχιστος συντελεστής
ένθεσης µε τον οποίο καλύπτονται µε ασφάλεια οι προδιαγραφές είναι 0.7. Με την
τιµή

αυτή

επιτυγχάνεται

ισορροπία

µεταξύ

της

ανθεκτικότητας

του

υδατογραφήµατος και του βαθµού αλλοίωσης της εικόνας. Το υδατογράφηµα
παραµένει ανιχνεύσιµο µετά την εφαρµογή των επιθέσεων, εκτός και αν η εικόνα
υποστεί πολύ µεγάλη υποβάθµιση στην ποιότητα της, κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί
τους σκοπούς των πιθανών παραχαρακτών, ενώ παράλληλα η αλλοίωση που
παρατηρείται µετά την ένθεση του υδατογραφήµατος δεν γίνεται άµεσα αντιληπτή.
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Ηχος
Η ανθεκτικότητα του υδατογραφήµατος εξαρτάται εκτός από τη µέθοδο
υδατογράφησης και από το συγκεκριµένο αρχείο ήχου το οποίο υδατογραφείται.
Όσο µεγαλύτερο είναι το προς υδατογράφηση αρχείο τόσο πιο αποτελεσµατική
είναι η υδατογράφησή του. Επίσης εξαρτάται και από το συντελεστή ένθεσης. Όσο
µεγαλύτερη είναι η τιµή του συντελεστή, τόσο πιο ανθεκτικό είναι το
υδατογράφηµα.

Ο βαθµός αλλοίωσης του ηχητικού περιεχοµένου εξαρτάται επίσης από το προς
υδατογράφηση αρχείο ήχου, καθώς σε αρχεία µε απόλυτη ποιότητα ήχου (π.χ.
συµφωνική ορχήστρα) η αλλοίωση είναι πιο έντονη ακουστικά. Επίσης ο βαθµός
αλλοίωσης του ηχητικού περιεχοµένου εξαρτάται από το συντελεστή ένθεσης.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η κοινή παράµετρος µεταξύ ανθεκτικότητας
και βαθµού αλλοίωσης είναι ο συντελεστής ένθεσης, για τον οποίο πρέπει να βρεθεί
µια τιµή ισορροπίας. Για το σκοπό αυτό εκτελείτε µια σειρά δοκιµών, κατά την
οποία ακολουθήτε η εξής διαδικασία:
•

Υδατογράφηση του αρχείου µε διαφορετικό κάθε φορά συντελεστή
ένθεσης

•

Αξιολόγηση του βαθµού αλλοίωσης

•

Εφαρµογή επιλεγµένων επιθέσεων µε προκαθορισµένες παραµέτρους

•

Ανίχνευση του υδατογραφήµατος

Τα αποτελέσµατα για το αρχείο ήχου ( PCM format), τα στοιχεία του οποίου
δείχνει ο Πίνακας 7, είναι αντιπροσωπευτικά της συµπεριφοράς της µεθόδου.

Παράµετρος
Μέση ταχύτητα δεδοµένων
Ρυθµός δειγµάτων
Μέγεθος δείγµατος έντασης
Κανάλια

Τιµή
88.200
22.50
16
2

Μονάδα
Kbit/sec
KHz
bit
Stereo

Πίνακας 7: Παράµετροι του αρχείου ήχου δοκιµών

Σελίδα 127

Το αρχείο ήχου υδατογραφήθηκε µε διαφορετικό κάθε φορά συντελεστή
ένθεσης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανίχνευσης του
υδατογραφήµατος, ανά τιµή του συντελεστή ένθεσης.

Αποτελέσµατα µε συντελεστή ένθεσης 0.1
Επίθεση

Προδιαγραφές

Αποσυµπίεση –
επανασυµπίεση
Μετατροπή σε άλλη
µορφή
Αποκοπή
Φίλτρο Median
Προσθήκη θορύβου
οµοιόµορφης κατανοµής
Προσθήκη θορύβου
κανονικής κατανοµής
Υποκειµενική
ακουστική ποιότητα
του περιεχοµένου του
αρχείου

Κάλυψη των
απαιτήσεων

Ανθεκτικότητα

50 % της αρχικής
ποιότητας

80 %

WAV->MP3

Χρησιµοποίηση των
προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
του κωδικοποιητή lame

50 % της αρχικής
διάρκειας του αρχείου
ήχου
2 περάσµατα

0 περάσµατα

20 %

5%

15 %

5%

80 %

∆εν υπάρχει ακουστική διαφορά ανάµεσα στο αυθεντικό και στο
υδατογραφηµένο αρχείο, παρά το γεγονός ότι το αυθεντικό αρχείο ήχου
έχει απόλυτη ποιότητα ήχου

Πίνακας 8: Ανθεκτικότητα υδατογραφήµατος για συντελεστή ένθεσης 0.1
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Αποτελέσµατα µε συντελεστή ένθεσης 0.3

Επίθεση

Προδιαγραφές

Αποσυµπίεση –
επανασυµπίεση
Μετατροπή σε άλλη
µορφή
Αποκοπή
Φίλτρο Median
Προσθήκη θορύβου
οµοιόµορφης κατανοµής
Προσθήκη θορύβου
κανονικής κατανοµής
Υποκειµενική ακουστική
ποιότητα του
περιεχοµένου του
αρχείου

Κάλυψη των
απαιτήσεων

Ανθεκτικότητα

50 % της αρχικής
ποιότητας

50 %

WAV->MP3

Χρησιµοποίηση των
προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
του κωδικοποιητή lame

50 % της αρχικής
διάρκειας του αρχείου
ήχου
2 περάσµατα

0 περάσµατα

20 %

Πάνω από 20 %

15 %

10 %

82 %

∆εν υπάρχει ακουστική διαφορά ανάµεσα στο αυθεντικό και στο
υδατογραφηµένο αρχείο, παρά το γεγονός ότι το αυθεντικό αρχείο ήχου
έχει απόλυτη ποιότητα ήχου

Πίνακας 9: Ανθεκτικότητα υδατογραφήµατος για συντελεστή ένθεσης 0.3

Αποτελέσµατα µε συντελεστή ένθεσης 0.5

Επίθεση

Προδιαγραφές

Αποσυµπίεση –
επανασυµπίεση
Μετατροπή σε άλλη
µορφή
Αποκοπή
Φίλτρο Median
Προσθήκη θορύβου
οµοιόµορφης κατανοµής
Προσθήκη θορύβου
κανονικής κατανοµής
Υποκειµενική ακουστική
ποιότητα του
περιεχοµένου του
αρχείου

Κάλυψη των
απαιτήσεων

Ανθεκτικότητα

50 % της αρχικής
ποιότητας

Πάνω από 50 %

WAV->MP3

Χρησιµοποίηση των
προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
του κωδικοποιητή lame

50 % της αρχικής
διάρκειας του αρχείου
ήχου
2 περάσµατα

1 πέρασµα

20 %

Πάνω από 20 %

15 %

15 %

83 %

∆εν υπάρχει ακουστική διαφορά ανάµεσα στο αυθεντικό και στο
υδατογραφηµένο αρχείο, παρά το γεγονός ότι το αυθεντικό αρχείο ήχου
έχει απόλυτη ποιότητα ήχου

Πίνακας 10: Ανθεκτικότητα υδατογραφήµατος για συντελεστή ένθεσης 0.5
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Αποτελέσµατα µε συντελεστή ένθεσης 0.8

Επίθεση

Προδιαγραφές

Αποσυµπίεση –
επανασυµπίεση από
WAV
Μετατροπή σε άλλη
µορφή
Αποκοπή
Φίλτρο Median
Προσθήκη θορύβου
οµοιόµορφης κατανοµής
Προσθήκη θορύβου
κανονικής κατανοµής
Υποκειµενική ακουστική
ποιότητα του
περιεχοµένου του
αρχείου

Κάλυψη των
απαιτήσεων

Ανθεκτικότητα

50 % της αρχικής
ποιότητας

Πάνω από 50 %

WAV->MP3

Χρησιµοποίηση των
προεπιλεγµένων ρυθµίσεων
του κωδικοποιητή lame

50 % της αρχικής
διάρκειας του αρχείου
ήχου
2 περάσµατα

2 περάσµατα

20 %

Πάνω από 20 %

15 %

15 %

85 %

Εµφανίζεται µια ανεπαίσθητης έντασης ηχώ στο υδατογραφηµένο
αρχείο. Η αλλοίωση αυτή γίνεται αντιληπτή µόνο όταν γίνεται πολύ
προσεκτική σύγκριση του αυθεντικού µε το υδατογραφηµένο αρχείο.
Είναι αµφίβολο εάν ένας κανονικός χρήστης ακούγοντας µόνο το
υδατογραφηµένο αρχείο θα µπορέσει να καταλάβει την αλλοίωση του
ηχητικού περιεχοµένου

Πίνακας 11: Ανθεκτικότητα υδατογραφήµατος για συντελεστή ένθεσης 0.8

Συµπεράσµατα
Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα των δοκιµών, ο ελάχιστος συντελεστής
ένθεσης µε τον οποίο καλύπτονται µε ασφάλεια οι προδιαγραφές είναι 0.7-0.8. Με
την

τιµή

αυτή

επιτυγχάνεται

ισορροπία

µεταξύ

της

ανθεκτικότητας

του

υδατογραφήµατος και του βαθµού αλλοίωσης του ηχητικού περιεχοµένου του
αρχείου. Το υδατογράφηµα παραµένει ανιχνεύσιµο µετά την εφαρµογή των
επιθέσεων, εκτός και αν το αρχείο ήχου υποστεί πολύ µεγάλη υποβάθµιση στην
ποιότητα της, κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς των πιθανών
παραχαρακτών, ενώ παράλληλα η αλλοίωση που παρατηρείται µετά την ένθεση
του υδατογραφήµατος δεν γίνεται άµεσα αντιληπτή.
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Βίντεο
Η ανθεκτικότητα του υδατογραφήµατος εξαρτάται από το συγκεκριµένο αρχείο
βίντεο το οποίο υδατογραφείται. Όσο µεγαλύτερο (σε διάρκεια και ανάλυση) είναι
το προς υδατογράφηση αρχείο τόσο πιο αποτελεσµατική είναι η υδατογράφησή
του. Η ιδανική τιµή του συντελεστή ένθεσης για την υδατογράφηση των αρχείων
βίντεο βρίσκεται αυτόµατα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο βαθµός αλλοίωσης
του ηχητικού περιεχοµένου εξαρτάται από το προς υδατογράφηση αρχείο βίντεο,
καθώς σε αρχεία µε µικρή ανάλυση η αλλοίωση είναι πιο έντονη οπτικά.
Παρακάτω

θα

παρουσιαστούν

µερικά

χαρακτηριστικά

παραδείγµατα

υδατογράφησης βίντεο, τα στοιχεία των οποίων δείχνει ο Σφάλµα! Το αρχείο
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. Τα υδατογραφηµένα βίντεο
δέχτηκαν όλες τις επιθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και τα υδατογραφήµατα
αναγνωρίστηκαν µε ευκολία.
Παράµετρος
General
Format
File size
Play Time
Bit rate
Video
Codec
Codec settings/Matrix
Bit rate
Bit rate mode
Width
Height
Aspect ratio
Frame rate
Interlacement
Bits/(Pixel*Frame)
Audio
Codec
Bit rate
Bit rate mode
Channel(s)
Sampling rate
Resolution

Αρχείο δοκιµών 1

Αρχείο δοκιµών 2

MPEG-1
633 MB
50m 49s
1742 Kbps

MPEG-1
189 MB
58m 25s
453 Kbps

MPEG-1 Video
Standard
1500 Kbps
CBR
352 pixels
288 pixels
4/3
25.000 fps
Progressive
0.592

MPEG-1 Video
Standard
253 Kbps
VBR
176 pixels
144 pixels
4/3
25.000 fps
Progressive
0.400

MPEG-1 Audio layer 2
224 Kbps
CBR
2
44 KHz
16 bits

MPEG-1 Audio layer 2
192 Kbps
CBR
2
44 KHz
16 bits
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Πίνακας 12: Παράµετροι των αρχείων δοκιµών

Εικόνα 7: Στιγµιότυπο από το αρχικό αρχείο 1

Εικόνα 8: Στιγµιότυπο από το υδατογραφηµένο αρχείο 1

Εικόνα 9: Στιγµιότυπο από το αρχικό αρχείο 2
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Εικόνα 10: Στιγµιότυπο από το υδατογραφηµένο αρχείο 2
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