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Συνοπτικά στοιχεία Έργου
Σκοπός του έργου «∆ίκτυο Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων» είναι
η δηµιουργία υλικού και περιεχοµένου δηµοσιότητας-προώθησης, ώστε να καταστούν
εφικτές οι ενέργειες δηµοσιότητας για την ανάδειξη των διαδροµών του αρχαίου Βασιλείου
των Μακεδόνων στην κεντρική Μακεδονία. Το υλικό αυτό µέσω του διαδικτύου, αλλά και των
εφαρµογών που προβλέπονται να υλοποιηθούν για τους επισκέπτες των µνηµείων, των
αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων που εντάσσονται στο «∆ίκτυο» και αποτελούν
σηµεία «στάσεις» του επισκέπτη, θα είναι προσιτό σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε
εκατοµµύρια επισκέπτες-θεατές από όλο τον κόσµο.
Στο πλαίσιο της δηµιουργίας του ολοκληρωµένου «∆ικτύου» µνηµείων - αρχαιολογικών
χώρων - µουσείων θα προβάλλονται επίσης, τµήµατα της ιστορίας στα οποία µέχρι στιγµής
δεν υπάρχει η δυνατότητα νοητικής ή φυσικής πρόσβασης των επισκεπτών σε αυτά. Αυτό
οφείλεται είτε στη µη διάχυση µίας αµειγούς επιστηµονικής γνώσης, η οποία θα µεταδίδεται µε
τρόπο τέτοιο ώστε να είναι προσιτή και εύλιπτη από ένα µη εξειδικευµένο κοινό, είτε αφορά σε
εσωτερικά µνηµείων των οποίων δεν είναι εφικτή η υλική αποκατάστασή τους και η
υπάρχουσα εικόνα δεν είναι ολοκληρωµένη, είτε γιατί για διαφόρους λόγους δεν είναι εφικτή
η είσοδος σε αυτά.
Ο σηµερινός «αποκλεισµός» του επισκέπτη δύναται να αναιρεθεί –κατά περίπτωση και υπό
προϋποθέσεις- αρχικά µέσω της διαδικτυακής επίσκεψης (portal) και στη συνέχεια κατά την
επιτόπια επίσκεψη των χώρων του «∆ικτύου» µε τη βοήθεια των ψηφιακών µέσων απόδοσης
και των εφαρµογών που προβλέπονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.
Λαµβάνοντας όλα τα αναγκαία µέτρα και χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα µέσα και
«εργαλεία», θα πρέπει να επιτυγχάνεται:
•

Η παροχή δοµηµένης πληροφορίας και γνώσης προς τον επισκέπτη, µέσω της
δηµιουργίας µιας προσβάσιµης και αποκατεστηµένης εικόνας των µνηµείων, των
αρχαιολογικών χώρων, των ανασκαφικών ευρυµάτων, των µουσείων και γενικότερα
του αρχαίου Βασιλείου των Μακεδόνων.

•

Η διαµόρφωση µίας επίσης δοµηµένης ταυτότητας προορισµού για τον συγκεκριµένο
γεωγραφικό χώρο του «∆ικτύου», τοποθετώντας τον προορισµό στον παγκόσµιο
χάρτη των αναγνωρίσιµων προορισµών πολιτιστικού τουρισµού ή ενδιαφέροντος εν
γένει.

Το έργο υλοποιείται µε βάση τα ακόλουθα Υποέργα (6) και Ενότητες Εργασιών (ΕΕ) του
πίνακα που ακολουθεί:
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επιλογή πρωτογενούς υλικού και υποβάθρων, επιστηµονική τεκµηρίωση,
προδιαγραφή και ποιοτικός έλεγχος περιεχοµένου - υπηρεσιών, παραγωγή
κειµένων υποστήριξης και παρουσίασης, παραγωγή ψηφιακών
υποβάθρων
ΕΕ1.1: Επιλογή και επιστηµονική τεκµηρίωση καταλόγου εκθεµάτων
ΕΕ1.2: Συγγραφή εισαγωγικών κειµένων ενοτήτων και υποενοτήτων
ΕΕ1.3: Σύνταξη ληµµάτων και λεζαντών
ΕΕ1.4: Προδιαγραφή περιεχοµένου, σενάρια κινούµενης εικόνας, πολυµέσων και
ψηφιακών εφαρµογών του κόµβου, κείµενα περιεχοµένου για συστήµατα
αυτόµατης ξενάγησης των µουσείων του κόµβου ή άλλες εφαρµογές,
ψηφιακά υπόβαθρα και αποκαταστάσεις (χώρων, µνηµείων, αντικειµένων)
ΕΕ1.5: Επιµέλεια κειµένων και µεταφράσεων
ΕΕ1.6: Ποιοτικός έλεγχος όλων των παραδοτέων των λοιπών υποέργων
ΕΕ1.7: Παρακολούθηση παραδοτέων και χρονοδιαγράµµατος
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

Προσχεδιακός σχεδιασµός, γραφιστική επιµέλεια και έλεγχος συµβατότητας
µε την ψηφιακή πλατφόρµα ανάπτυξης των εφαρµογών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:

Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου. Παραγωγή ψηφιακών
αναπαραστάσεων, κινούµενης εικόνας, διαδραστικών εκθεµάτων,
εφαρµογών για smartphones, Augmented Reality, Audio guide και ήχων.

ΕΕ3.1: Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου του κόµβου
ΕΕ3.2: Βιωµατικές περιηγήσεις – mixed media – Μουσείων (Αιγές, Πέλλα, Βέροια)
ΕΕ3.3: Ψηφιακά φωτογραφικά υπόβαθρα υψηλής ανάλυσης αρχαίων
αντικειµένων, µνηµείων και χώρων.
ΕΕ3.4: Ψηφιακά υπόβαθρα κινούµενης εικόνας αντικειµένων, µνηµείων και χώρων.
ΕΕ3.5: Ψηφιακές αναπαραστάσεις και αποκαταστάσεις που θα προκύπτουν από
ψηφιακά υπόβαθρα και µετρητικά εργαλεία απόδοσης περιεχοµένου.
ΕΕ3.6: Παραγωγή 3D animation
ΕΕ3.7: Παραγωγή QTVRs
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ΕΕ3.8: Παραγωγή mixed media (µνηµείων και χώρων)
ΕΕ3.9: Ψηφιοποίηση και απόκτηση αρχειακού υλικού κινούµενης εικόνας.
ΕΕ3.10: Ψηφιακές αεροφωτογραφήσεις αρχαιολογικών χώρων (Πιέρια, Πέλλα,
Αιγές, Μίεζα, Έδεσσα)
ΕΕ3.11: Εφαρµογή – προσαρµογή περιεχοµένου - για smartphones
ΕΕ3.12: Εφαρµογή Augmented Reality
ΕΕ3.13: 3D Laser scanning επιλεγµένων µνηµείων.
ΕΕ3.14: Ψηφιακές λήψεις (panoramas) αρχαιολογικών χώρων
ΕΕ3.15: Παραγωγή πρωτότυπων ήχων
ΕΕ3.16: ∆ιαδραστικά παιχνίδια
ΕΕ3.17: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
ΕΕ3.18: Εφαρµογή αυτόµατης ξενάγησης για ατοµικό φορητό σύστηµα
(Εκφωνούµενος λόγος)
ΕΕ3.19: Παραγωγή περιεχοµένου κινούµενης εικόνας – mixed media –
αρχαιολογικών χώρων (ανασκαφές, αναστηλώσεις, κλπ.)
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Μεταφράσεις (Τρεις γλώσσες: Αγγλικά – Ρώσικα – Κινέζικα.)
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Προµήθεια υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισµού (hardware – software).
ΕΕ5.1: Αγορά Server
ΕΕ5.2: Αγορά Graphics Workstation (για γραφικά, 3D, κλπ.)
ΕΕ5.3: Αγορά Standard PC
ΕΕ5.4: Αγορά Software (προγράµµατα λογισµικού, άδειες, προγράµµατα
προστασίας κλπ.)
ΕΕ5.5: Αγορά Φωτογραφικής µηχανής µεσαίου φορµάτ.
ΕΕ5.6: Αγορά συσκευών αναµετάδοσης αυτόµατης ξενάγησης.
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ∆ράσεις προώθησης περιεχοµένου
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Tα τµήµατα – Υποέργα που αναλύθηκαν παραπάνω αφορούν το φυσικό αντικείµενο του
σύνολου των δράσεων της πράξης µε τίτλο: «∆ίκτυο Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο
Βασίλειο των Μακεδόνων». Στο αντικείµενο του διαγωνισµού εντάσσονται –µόνο- και πρέπει
συνολικά να υλοποιηθούν από τον ανάδοχο, µέσα από µία σταδιακή και ολιστική
προσέγγιση της απόδοσης του περιεχοµένου, αυτά του Υποέργου 3 του ανωτέρου πίνακα
και συγκεκριµένα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου. Παραγωγή ψηφιακών
αναπαραστάσεων, κινούµενης εικόνας, διαδραστικών εκθεµάτων,
εφαρµογών για smartphones, Augmented Reality, Audio guide και ήχων.
ΕΕ3.1: Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου
ΕΕ3.2: Βιωµατικές περιηγήσεις – mixed media – Μουσείων (Αιγές, Πέλλα, Βέροια)
ΕΕ3.3: Ψηφιακά φωτογραφικά υπόβαθρα υψηλής ανάλυσης αρχαίων
αντικειµένων, µνηµείων και χώρων.
ΕΕ3.4: Ψηφιακά υπόβαθρα κινούµενης εικόνας αντικειµένων, µνηµείων και χώρων.
ΕΕ3.5: Ψηφιακές αναπαραστάσεις και αποκαταστάσεις που θα προκύπτουν από
ψηφιακά υπόβαθρα και µετρητικά εργαλεία απόδοσης περιεχοµένου.
ΕΕ3.6: Παραγωγή 3D animation
ΕΕ3.7: Παραγωγή QTVRs
ΕΕ3.8: Παραγωγή mixed media (µνηµείων και χώρων)
ΕΕ3.9: Ψηφιοποίηση και απόκτηση αρχειακού υλικού κινούµενης εικόνας.
ΕΕ3.10: Ψηφιακές αεροφωτογραφήσεις αρχαιολογικών χώρων (Πιέρια, Πέλλα,
Αιγές, Μίεζα, Έδεσσα)
ΕΕ3.11: Εφαρµογή – προσαρµογή περιεχοµένου - για smartphones
ΕΕ3.12: Εφαρµογή Augmented Reality
ΕΕ3.13: 3D Laser scanning επιλεγµένων µνηµείων.
ΕΕ3.14: Ψηφιακές λήψεις (panoramas) αρχαιολογικών χώρων
ΕΕ3.15: Παραγωγή πρωτότυπων ήχων
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ΕΕ3.16: ∆ιαδραστικά παιχνίδια (σύνθετα διαδραστικά παιχνίδια)
ΕΕ3.17: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (casual games)
ΕΕ3.18: Εφαρµογή αυτόµατης ξενάγησης για ατοµικό φορητό σύστηµα
(Εκφωνούµενος λόγος)
ΕΕ3.19: Παραγωγή περιεχοµένου κινούµενης εικόνας – mixed media –
αρχαιολογικών χώρων (ανασκαφές, αναστηλώσεις, κλπ.)
Ο διαγωνισµός αφορά τόσο το σύνολο, όσο και τα τµήµατα του ανωτέρου έργου
(Υποέργο 3), το οποίο αποτελεί αισθητικά και λειτουργικά µια ενότητα. Η σύναψη
της σύµβασης θα γίνει µε έναν Ανάδοχο ο οποίος καλείται να εντάξει όλα τα
επιµέρους στοιχεία σε ένα ενιαίο «υπόβαθρο» - εφαρµογή διαχείρισης
περιεχοµένου και να παράξει µία ενιαία αισθητική – λεκτική – λειτουργική ταυτότητα
του «∆ικτύου», που αποτελεί το ολοκληρωµένο παραδοτέο του διαγωνισµού.
Παράλληλα, σκοπός της δηµιουργίας του «∆ικτύου» είναι η δηµιουργία ταυτότητας
προορισµού και η προώθηση µιας ενδιαφέρουσας και ελκυστικής εικόνας για την
περιοχή, αρχικά µέσω του διαδικτύου και τη δηµιουργία µίας ψηφιακής βιωµατικής
ξενάγησης, η οποία θα προτρέπει και θα προκαλεί τον «διαδικτυακό» επισκέπτη
στο να επισκεφθεί ως φυσικός επισκέπτης πλέον, τους αρχαιολογικούς χώρους,
τα µνηµεία, τα µουσεία και το φυσικό χώρο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής
στην οποία αυτά εντάσσονται (∆ίκτυο).
Σύµφωνα µε το τεχνικό δελτίο, οι προτεινοµενες εφαρµογες θα πρέπει να
δηµιουργουν µια ψηφιακη διαδροµη-βιωµατικη ξεναγηση στο αρχαιο Βασιλειο των
Μακεδόνων, η οποία θα λειτουργεί σαν αδάπανη, ευπρόσιτη και συνεχής
προβολή-διαφήµιση προς ένα πολύ µεγάλο παγκόσµιο κοινό και εκτιµάται ότι µε
τον τρόπο αυτό θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του για µια επίσκεψη στον
πραγµατικό γεωγραφικό χώρο, ενισχύοντας παράλληλα την κινητικότητα των
επισκεπτών προς την ευρύτερη περιοχή.
Για τους παραπάνω λόγους το έργο αφορά την παραγωγη περιεχοµενου µε
µνηµεια και χωρους που θα αποτελεσουν συστατικα - στασεις του
ολοκληρωµενου δικτυου περιηγησης σε ενα “διαδραστικο ψηφιακο χαρτη” της
κεντρικής Μακεδονιας, ωστε ο επισκεπτης να αποκτα µια συνολικη αντιληψη για το
θέµα και το χώρο, αρχικά µέσω της διαδικτυακής επίσκεψης, η οποία θα πρέπει να
ολοκληρώνεται µέσω και των άλλων προβλεπόµενων εφαρµογών, στο φυσικό
χώρο (ολοκληρωµένο πακέτο εµπειρίας).
Η εφαρµογή –τελικό ολοκληρωµένο παραδοτέο- θα προκύψει απο τη σύνθεση και
την επεξεργασια είτε υφιστάµενων υποβαθρων, είτε από την παραγωγή νέων που
προβλέπονται να παραχθούν στο πλαίσιο του έργου, τα οποία προκυπτουν απο
διαφορετικα µετρητικα η µη εργαλεια επεξεργασιας, ενώ τα επιµέρους ψηφιακα
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παραδοτεα χαρακτηριζονται ειτε πολυµεσικα στο συνολο τους, ειτε κατά
περίπτωση κινουµενης η στατικης εικονας, 3D animations, εφαρµογές
επαυξηµένης πραγµατικότητας κλπ. Ειδικοτερα, προβλεπεται µια σειρα δρασεων
για την παραγωγη περιεχοµενου µε βαση ενα σεναριο βιωµατικης περιηγησης
στον χωρο των αρχαιων πολεων, το οποίο εξυπηρετειται απο την ψηφιακή
απόδοση των στοιχειων των φυσικων χωρων, τα οποια κατα τη συνθεση τους µε
ψηφιακα υποβαθρα και περιεχοµενο, αποδιδουν τον ψηφιακο χωρο (∆ίκτυο).
Στην εφαρµογή – «∆ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο Βασίλειο των
Μακεδόνων» - συµπεριλαµβανονται:
οι αρχαιολογικοί χωροι και τα Μουσεια των Αιγων, της Πελλας, της Βεροιας, οι
χωροι της Μιεζας, της Εδεσσας, του Ιερου της Μητερας των θεών, της
Νικοµηδειας, του Κλειδιου και της Μακεδονιδος γης,
η βιωµατικη περιηγηση στα Μουσεια (3),
οι ψηφιακες αναπαραστασεις και οι λήψεις αρχαίων αντικειµένων, µνηµείων και
χώρων,
οι ψηφιακες αποκαταστασεις και κινηση στο εσωτερικο µη προσβασιµων ταφων,
οι ψηφιακες αποκαταστασεις σηµαντικων µνηµειων (Mixed media),
οι εφαρµογες αυτοµατης ξεναγησης για ατοµικο φορητο συστηµα,
οι εφαρµογες augmented reality και για smart phones,
οι παραγωγες περιεχοµενου κινουµενης εικονας για τα εργα σε αρχαιολογικούς
χώρους και τις εκπαιδευτικες δρασεις (Mixed media),
η παρουσίαση πεντακοσίων (500) κινητών αντικειµένων σε ψηφιακη µορφη (εικονα
& κειµενο),
η δηµιουργία τριών (3) διαδραστικών παιχνιδιών και τριών (3) εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο του έργου θα παραχθουν:
ψηφιακα φωτογραφικα υποβαθρα υψηλης αναλυσης (500),
ψηφιακα υποβαθρα κινουµενης εικονας (200' – µονταρισµένο υλικό),
ψηφιακες αναπαραστασεις και αποκαταστασεις απο ψηφιακα υποβαθρα και
µετρητικα εργαλεια αποδοσης περιεχοµενου (20),
3D animation (30) και QTVRs (15),
mixed media (30),
ψηφιοποιηση και αποκτηση αρχειακου υλικου κινουµενης εικονας (360'),
συγγραφη, αφηγηση, παραγωγη ηχων (30 λεπτα),
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Web apps (9),
mobile apps (6),
Ως παραδοτέα της πράξης – υπηρεσίες προς τους πολίτες, σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο, είναι:
Υπηρεσια πολυκαναλικης διαθεσης πολιτιστικου περιεχοµενου.
Υπηρεσια βιωµατικης ξεναγησης και εικονικης περιηγησης σε αρχαιολογικους
χωρους και µουσεια.
Υπηρεσια εκπαιδευτικων παιχνιδιων πολιτιστικου περιεχοµενου.
Η παρακολούθηση και η διαχείριση της σύµβασης που αναµένεται να προκύψει
από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση,
προς όφελος της ποιότητας και του καλλιτεχνικού χαρακτήρα της Πράξης. Η ΙΖ’
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι σε θέση να ανταποκριθεί
σε αυτή την πρόκληση, χάρη στο έµπειρο δυναµικό της και στους συνεργάτες της,
που έχουν σχεδιάσει αναλυτικά και θα παρακολουθήσουν στενά την υλοποίηση
κάθε φάσης του έργου.
Η σηµασία της προτεινόµενης πράξης είναι µεγάλη, δεδοµένου ότι θα συµβάλλει
καθοριστικά στην προβολή του ελληνικού πολιτιστικού αποθέµατος. Η προβολή
των ελληνικών µουσείων και χώρων µέσα από το ∆ιαδίκτυο και η σύνδεση µε την
ακτινοβολία του αρχαίου Βασιλείου των Μακεδόνων ή εµβληµατικών
προσωπικοτήτων του (Φίλιππος Β΄, Μέγας Αλέξανδρος κλπ.), αποτελεί ίσως την
πιο αποτελεσµατική, οικονοµική και οπωσδήποτε την περισσότερο εκτεταµένη
διαρκή διαφήµιση του πολιτιστικού πλούτου της χώρας, εφόσον επιτρέπει την
άµεση πρόσβαση σε εκατοµµύρια χρήστες χωρίς διαµεσολάβηση τρίτων.
Παράλληλα, η διαδικτυακή παρουσία του ∆ικτύου Εικονικής Περιήγησης στο
Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων θα λειτουργεί και σαν σηµείο αναφοράς για τη
µελέτη του αρχαίου µακεδονικού βασιλείου και θα ενισχύσει µε γεωµετρική πρόοδο
το ρόλο της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας στην διαµόρφωση των απόψεων
και στην διακίνηση των ιδεών στον συγκεκριµένο χώρο των ανθρωπιστικών
σπουδών.
Επίσης, το «∆ίκτυο Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων» θα
αποτελέσει έναν ακόµη παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών για την πραγµατική
επίσκεψη στους χώρους που περιλαµβάνονται στο Αρχαίο Βασίλειο των
Μακεδόνων, συνεπικουρούµενο είτε από το Εικονικό Μουσείο: «Μέγας Αλέξανδρος
από τις Αιγές στην Οικουµένη», ένα έργο το οποίο στοχεύει στην εις βάθος
πληροφόρηση των «εικονικών» επισκεπτών για την αυτοκρατορία που
δηµιούργησε ο Μέγας Αλέξανδρος, είτε από άλλες διαδικτυακές εφαρµογές οι
οποίες είναι σε λειτουργία και αφορούν την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, τα
µνηµεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία της.
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Το «∆ίκτυο Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων» θα
προσφέρει χρήσιµες υπηρεσίες τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε στοχευµένες
κατηγορίες πολιτών, όπως:
Σε φιλοµαθείς πολίτες που θα µπορούν να περιηγηθούν και να γνωρίσουν
σηµαντικά µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής που σύµφωνα µε τα
αρχαιολογικά δεδοµένα αντιστοιχεί µε αυτή του Αρχαίου Βασιλείου των
Μακεδόνων.
Σε επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, οι οποίοι θα µπορούν να
αντλήσουν αναλυτικές πληροφορίες, εικόνες και χάρτες για τους αρχαιολογικούς
χώρους και µνηµεία, όπου διαµορφώθηκε και αναπτύχθηκε το αρχαίο Βασίλειο
των Μακεδόνων.
Σε µαθητές και νέους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα µέσω των καινοτόµων,
ειδικά σχεδιασµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών πληροφόρησης να εκπαιδευτούν,
αλλά και να ψυχαγωγηθούν.
Στο διδακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, που θα µπορεί να
συµβουλεύεται και να αντλεί πληροφορίες από το portal, αλλά και να το
χρησιµοποιεί ως διαδικτυακή παραποµπή στη διδασκαλία.
Σε επιστήµονες - ερευνητές, δεδοµένου ότι στο portal θα διατίθεται πλήθος υλικού
τεκµηρίωσης, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα προβολής των νεότερων
αποτελεσµάτων των ερευνητικών οµάδων που δραστηριοποιούνται σε σχετικά
επιστηµονικά αντικείµενα.
Σε πολίτες που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εξειδικευµένη ή/και
προσωποποιηµένη πληροφόρηση σχετικά µε το πολιτιστικό απόθεµα της περιοχής
που περιλαµβάνεται στο «∆ίκτυο Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των
Μακεδόνων».
Σε επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των
αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων του «∆ικτύου» που µέσω της κατάλληλης
προβολής της περιοχής και του πολιστιστικού αποθέµατός της στο ∆ιαδίκτυο,
προσδοκούν στην αύξηση της τουριστικής κίνησης προς την περιοχή τους.
Σε ΑµεΑ, αφού το portal θα ακολουθεί τους διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες
προσβασιµότητας (WAI/WCAG).
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Συντοµογραφίες
ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
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ΕΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

ΕΠΠΕ

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου

ΨΣ

Ψηφιακή Σύγκλιση

ΟΕ

Οµάδα Έργου

∆Α

Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
(∆ιαχειριστική Αρχή)

ΕΠΠ

Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας των Παραδοτέων της
Πράξης

ΕΕΕΕ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης /Επίσηµο έντυπο όπου
δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις,
προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη
ή αυτούς που αφορούν

ΣΑΕ

Συλλογική Απόφαση Έργου

ΤΠΕ

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΙΖ’ ΕΠΚΑ

ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ISO

International Organization for Standardization

WS

Web Services

H/W

Hardware

S/W

Software

Α1. Περιβάλλον του Έργου
Α1.1. Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου
Αντικείµενο του έργου «∆ίκτυο Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων»
που µέσω του διαδικτύου θα είναι προσιτό σε εκατοµµύρια επισκέπτες-θεατές από όλο τον
κόσµο, είναι:
•

να καταστεί διεθνώς ο βασικός άξονας αναφοράς για την προσέγγιση του θέµατος
«αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων» τόσο για το ευρύ κοινό, όσο και για τους ειδικούς,
ενσωµατώνοντας όλο το δυνατό διαθέσιµο υλικό (αρχαιολογικά ευρήµατα, ιστορικές
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πηγές, τοπογραφικές έρευνες κ.λ.π.), αλλά και στο µέλλον τα νέα -σχετικών µε τον
χώρο- δεδοµένα της επιστηµονικής έρευνας.
•

η δηµιουργία υλικού και περιεχοµένου δηµοσιότητας-προώθησης, ώστε να καταστούν
εφικτές οι ενέργειες δηµοσιότητας για την ανάδειξη των διαδροµών του αρχαίου
βασιλείου των Μακεδόνων στην κεντρική Μακεδονία.

•

λαµβάνοντας όλα τα αναγκαία µέτρα και χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα µέσα
και εργαλεία στη διαµόρφωση ταυτότητας προορισµού µε παγκόσµια εµβέλεια,
τοποθετώντας τον προορισµό στον παγκόσµιο χάρτη αναγνωρίσιµων προορισµών
πολιτιστικού τουρισµού.

Το έργο θα υλοποιηθεί µε βάση τα ακόλουθα Υποέργα (6) και Ενότητες Εργασιών (ΕΕ) του
πίνακα που ακολουθεί:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Επιλογή πρωτογενούς υλικού και υποβάθρων, επιστηµονική τεκµηρίωση,
προδιαγραφή και ποιοτικός έλεγχος περιεχοµένου - υπηρεσιών, παραγωγή
κειµένων υποστήριξης και παρουσίασης, παραγωγή ψηφιακών
υποβάθρων

ΕΕ1.1:

Επιλογή και επιστηµονική τεκµηρίωση καταλόγου εκθεµάτων

ΕΕ1.2:

Συγγραφή εισαγωγικών κειµένων ενοτήτων και υποενοτήτων

ΕΕ1.3:

Σύνταξη ληµµάτων και λεζαντών

ΕΕ1.4:

Προδιαγραφή περιεχοµένου, σενάρια κινούµενης εικόνας, πολυµέσων και
ψηφιακών εφαρµογών του κόµβου, κείµενα περιεχοµένου για συστήµατα
αυτόµατης ξενάγησης των µουσείων του κόµβου ή άλλες εφαρµογές,
ψηφιακά υπόβαθρα και αποκαταστάσεις (χώρων, µνηµείων, αντικειµένων)

ΕΕ1.5:

Επιµέλεια κειµένων και µεταφράσεων

ΕΕ1.6:

Ποιοτικός έλεγχος όλων των παραδοτέων των λοιπών υποέργων

ΕΕ1.7:

Παρακολούθηση παραδοτέων και χρονοδιαγράµµατος

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

Προσχεδιακός σχεδιασµός, γραφιστική επιµέλεια και έλεγχος συµβατότητας
µε την ψηφιακή πλατφόρµα ανάπτυξης των εφαρµογών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:

Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου. Παραγωγή ψηφιακών
αναπαραστάσεων, κινούµενης εικόνας, διαδραστικών εκθεµάτων,
εφαρµογών για smart phones, Augmented Reality, Audio guide και ήχων.

ΕΕ3.1:

Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου
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ΕΕ3.2:

Βιωµατικές περιηγήσεις – mixed media – Μουσείων (Αιγές, Πέλλα, Βέροια)

ΕΕ3.3:

Ψηφιακά φωτογραφικά υπόβαθρα υψηλής ανάλυσης αρχαίων
αντικειµένων, µνηµείων και χώρων.

ΕΕ3.4:

Ψηφιακά υπόβαθρα κινούµενης εικόνας αντικειµένων, µνηµείων και χώρων.

ΕΕ3.5:

Ψηφιακές αναπαραστάσεις και αποκαταστάσεις που θα προκύπτουν από
ψηφιακά υπόβαθρα και µετρητικά εργαλεία απόδοσης περιεχοµένου.

ΕΕ3.6:

Παραγωγή 3D animation

ΕΕ3.7:

Παραγωγή QTVRs

ΕΕ3.8:

Παραγωγή mixed media (µνηµείων και χώρων)

ΕΕ3.9:

Ψηφιοποίηση και απόκτηση αρχειακού υλικού κινούµενης εικόνας.

ΕΕ3.10:

Ψηφιακές αεροφωτογραφήσεις αρχαιολογικών χώρων (Πιέρια, Πέλλα,
Αιγές, Μίεζα, Έδεσσα)

ΕΕ3.11:

Εφαρµογή – προσαρµογή περιεχοµένου - για smart phones

ΕΕ3.12:

Εφαρµογή Augmented Reality

ΕΕ3.13:

3D Laser scanning επιλεγµένων µνηµείων.

ΕΕ3.14:

Ψηφιακές λήψεις (panoramas) αρχαιολογικών χώρων

ΕΕ3.15:

Παραγωγή πρωτότυπων ήχων

ΕΕ3.16:

∆ιαδραστικά παιχνίδια (σύνθετα διαδραστικά παιχνίδια)

ΕΕ3.17:

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (casual games)

ΕΕ3.18:

Εφαρµογή αυτόµατης ξενάγησης για ατοµικό φορητό σύστηµα
(Εκφωνούµενος λόγος)

ΕΕ3.19:

Παραγωγή περιεχοµένου κινούµενης εικόνας – mixed media –
αρχαιολογικών χώρων (ανασκαφές, αναστηλώσεις, κλπ.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 4:

Μεταφράσεις (Τρεις γλώσσες: Αγγλικά – Ρώσικα – Κινέζικα.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 5:

Προµήθεια υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισµού (hardware – software).
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ΕΕ5.1:

Αγορά Server

ΕΕ5.2:

Αγορά Graphics Workstation (για γραφικά, 3D, κλπ.)

ΕΕ5.3:

Αγορά Standard PC

ΕΕ5.4:

Αγορά Software (προγράµµατα λογισµικού, άδειες, προγράµµατα
προστασίας κλπ.)

ΕΕ5.5:

Αγορά Φωτογραφικής µηχανής µεσαίου φορµάτ.

ΕΕ5.6:

Αφορά συσκευών αναµετάδοσης αυτόµατης ξενάγησης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6:

∆ράσεις προώθησης περιεχοµένου

Το ΥΠΟΕΡΓΟ (1) εκτελείται µε ίδια µέσα της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ (αρχαιολογική αυτεπιστασία). Τα ΥΠΟΕΡΓΑ
(2), (4), (5) & (6) δεν αποτελούν τµήµα της παρούσας διακήρυξης, αλλά αναφέρονται για
λόγους συνολικής κατανόησης του έργου.
Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας
Η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠ.ΠΟ.Α), σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, έχει έδρα την
Έδεσσα και αρµοδιότητα που εκτείνεται στους Νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας (µέχρι το 2006 η
αρµοδιότητα της εκτεινόταν και στους νοµούς Καστοριάς και Φλώρινας). Ιδρύθηκε το 1973
και κύριο έργο της είναι η προστασία, προβολή και ανάδειξη των αρχαιοτήτων που
βρίσκονται στους ανωτέρω Νοµούς και ανάγονται από τους προϊστορικούς έως και τους
ρωµαϊκούς χρόνους.
Στις κύριες δραστηριότητες της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
περιλαµβάνεται η επιστηµονική έρευνα, η διεξαγωγή σωστικών και συστηµατικών
ανασκαφών, η διενέργεια αυτοψιών για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εποπτεία και η ανάδειξη
των αρχαιολογικών χώρων, η λειτουργία των υπαρχόντων αρχαιολογικών µουσείων αλλά
και η ίδρυση νέων, η συντήρηση και η φύλαξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων, η
διοργάνωση εκθέσεων και επιστηµονικών ηµερίδων, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, η δηµιουργία εποπτικού υλικού και η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των
επιστηµονικών ερευνών καθώς και η γενικότερη προβολή του πολιτιστικού αποθέµατος του
χώρου ευθύνης της.
Η Εφορεία επιτελεί σύνθετο αρχαιολογικό έργο, επιστηµονικής και ταυτόχρονα διοικητικής
φύσεως, που αποσκοπεί αφ' ενός στην καλύτερη γνώση, διάσωση και ανάδειξη της
αρχαιολογικής µας κληρονοµιάς, ώστε αυτή να καταστεί πέραν των άλλων και µοχλός
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αειφόρου ανάπτυξης και αφ' ετέρου σε µία στενότερη και κατά το δυνατόν βιωµατικής
σχέσης του πολίτη µ' αυτήν.
Η Εφορεία απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα: 1. Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και
Αρχαιογνωστικής Έρευνας, 2. Τµήµα Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων,
3. Τµήµα Τεκµηρίωσης Καταγραφής Ταξινόµησης και ∆ηµοσίευσης Αρχαίων, 4. Τµήµα
Συντήρησης, 5. Τµήµα Αρχαιολογικών Εκθέσεων και Έργων, 6. Τµήµα ∆ιοικητικής και
Οικονοµικής Υποστήριξης, στα οποία υπηρετούν 9 αρχαιολόγοι (οργανικές θέσεις 16), 1
αρχιτέκτονας (οργανικές θέσεις 2), 1 µουσειοπαιδαγωγός, 1 ζωγράφος, 2 σχεδιαστές, 5
συντηρητές (οργανικές θέσεις 8) 45 φύλακες και εργατοτεχνίτες (οργανικές θέσεις 65). Το
προσωπικό αυξάνεται µε εποχιακές προσλήψεις κατά το θέρος, αλλά και ανάλογα µε τα
έργα που εκτελούνται, π.χ. στο έργο ανάπλασης ανάδειξης της βασιλικής νεκρόπολης και
του ανακτόρου των Αιγών απασχολούνται κατά µέσο όρο 100 εξειδικευµένοι επιστήµονες και
εργατοτεχνίτες, ενώ στο υποέργο 1 του ∆ικτύου Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο
των Μακεδόνων (αυτεπιστασία) απασχολούνται επί του παρόντος δύο αρχαιολόγοι, µια
αρχαιολόγος-µουσειολόγος και µία αρχαιολόγος µε εξειδίκευση στις ψηφιακές εφαρµογές.
Η χωρική αρµοδιότητα της ΙΖ΄ΕΠΚΑ καταλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή στην οποία
βρισκόταν η καρδιά του αρχαίου Μακεδονικού βασιλείου µε τις δύο σηµαντικότερες
µητροπόλεις των Μακεδόνων, τις Αιγές (σηµερινή Βεργίνα) την πρώτη πόλη του βασιλείου
όπου βρίσκονται τα παλαιότερα ιερά, τα ανάκτορα και όλοι οι τάφοι των Μακεδόνων
βασιλέων - ο χώρος είναι εγγεγραµµένος στον κατάλογο των µνηµείων της Παγκόσµιας
Πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO- και την Πέλλα, την πόλη όπου γεννήθηκαν ο
Φίλιππος Β΄ και ο Μεγαλέξανδρος, η οποία έγινε η πρωτεύουσα του βασιλείου στα
ελληνιστικά χρόνια.
Εκτός από τους αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών και της Πέλλας, στους οποίους
βρίσκονται τα σηµαντικότερα και πιο γνωστά παγκοσµίως µνηµεία της Μακεδονίας και
στους οποίους είναι σε εξέλιξη µεγάλα έργα συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης που
συνεχίζονται και στο ΕΣΠΑ, η εφορεία είναι αρµόδια και για τα µνηµεία της Βέροιας, την
αρχαία Μίεζα, όπου η περίφηµη σχολή του Αριστοτέλη , τους αρχαιολογικούς χώρους της
Έδεσσας, του Αρχοντικού, της Αλώρου, της Λευκόπετρας κ.λ.π. αλλά και για τρία µουσεία, το
αρχαιολογικό µουσείο της Βέροιας, το µουσείο της Πέλλας, ένα νέο, υποδειγµατικό µουσείο
που κατασκευάστηκε ως έργο του Γ΄ΚΠΣ και µόλις άνοιξε τις πύλες του για το κοινό, και το
Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών τµήµα του οποίου αποτελεί το περίφηµο Μουσείο των
Βασιλικών Τάφων των Αιγών, µε τους θησαυρούς από τους τάφους του Φιλίππου Β΄, του
πατέρα, και του Αλεξάνδρου ∆΄, του γιου του Μεγαλέξανδρου.
To µουσείο των Αιγών που µε 180.000 - 200.000 επισκέπτες ετησίως συγκαταλέγεται ανάµεσα
στα 5 πρώτα σε επισκεψιµότητα της χώρας είναι το πιο δηµοφιλές µουσείο βορείως των
∆ελφών, αποτελώντας φύσει και θέσει (δίπλα στην Εγνατία, πολύ κοντά στον ΠΑΘΕ) το
κέντρο της αρχαιολογικής περιήγησης στην Μακεδονία.
Τα 25.000 εκθέσιµα αντικείµενα του Μουσείου των Αιγών, ανάµεσα στα οποία
συγκαταλέγονται µερικά από τα πιο διάσηµα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής τέχνης
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(π.χ. ελεφαντοστέϊνα πορτραίτα του Φιλίππου Β΄ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου), τα 5.000
εκτεθειµένα και τα 50.000 αποθηκευµένα αντικείµενα του µουσείου της Πέλλας, τα 10.000
αντικείµενα του µουσείου της Βέροιας και τα εκατοντάδες αντικείµενα που συνεχώς έρχονται
στις φως από τις δεκάδες σωστικές, αλλά και τις τακτικές ανασκαφές που συνεχίζονται
αδιάκοπα στους αρχαιολογικούς χώρους της Ηµαθίας και της Πέλλας, καθώς και τα δεκάδες
µνηµεία (24 ναόσχηµοι µακεδονικοί τάφοι, οι σηµαντικότεροι του είδους, πολλοί µε
εντυπωσιακές τοιχογραφίες, εκατοντάδες τετραγωνικά µέτρα ψηφιδωτών, 2 τεράστια
ανακτορικά συγκροτήµατα, ιερά κ.λ.π.) αποτελούν το βασικό απόθεµα για την προσέγγιση
του πολιτισµού και της ιστορίας του Μακεδονικού βασιλείου και βέβαια της βασιλικής
οικογένειας και του φυσικού περιβάλλοντος.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας αναφέρονται στην
παράγραφο Β1.3 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση φορέα Υλοποίησης
Όπως ανωτέρω στο Α1.1.1
Α1.1.3 Άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου
∆εν υπάρχουν άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς.
Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (∆ιακυβέρνηση του Έργου)
∆ιοικητική οργάνωση της Αναθέτουσας Αρχής για το Έργο
Για την διοίκηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε)
που θα ασχοληθεί µε το συντονισµό των εργασιών και των επιµέρους εµπλεκοµένων. Η Ο∆Ε
αποτελείται από πέντε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής τα οποία αποτελούν και το σηµείο
επαφής µε τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια αιτήµατα του έργου.
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει «Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου» (ΕΠΠΕ) που θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του
Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αρχής µε βασικό στόχο την προετοιµασία και
παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, της λήψης αποφάσεων στα καίρια ζητήµατα του
Έργου και τον διοικητικό συντονισµό των επιµέρους εργασιών του.
Στην ΕΠΠΕ θα οριστούν ως µέλη:
•

Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου

•

Υπεύθυνος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Έργου

Τέλος αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ θα είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καθώς και
η τµηµατική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Η ΕΠΠΕ θα
ενηµερώνεται κάθε τέλος του µήνα για την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο
και για ενδεχόµενα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν.
∆ιοικητική οργάνωση του Αναδόχου για το Έργο
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Από την πλευρά του ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην τεχνική προσφορά του –
καθώς και όπου αλλού ζητείται από τη διακήρυξη- ολοκληρωµένη πρόταση για το σχήµα
διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του Έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει
(οµάδα Έργου), µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του χρόνου απασχόλησής τους
στο Έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Στην καταγραφή της οµάδας του Έργου θα πρέπει ρητώς να συµπεριληφθεί ο Υπεύθυνος
του Έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα
αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισµό των
εργασιών και τη διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και
πληρωµής του Έργου.
Για κάθε µέλος της οµάδας του Έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος
στο Έργο, το αντικείµενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης (πίνακας ανθρωποµηνών ανά
φάση του Έργου) κ.λ.π. Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναµία
συγκεκριµένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόµενο από την οµάδα Έργου
ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόµενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του
Έργου, ζητά την άρση της µη συµµόρφωσης µε την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη
που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να προτείνει για την υλοποίηση του Έργου ένα σύστηµα
επικοινωνίας µε την Αναθέτουσα Αρχή που να προβλέπει συγκεκριµένη µεθοδολογία
παράδοσης ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού που θα χρησιµοποιηθεί για την τήρηση των
απαραίτητων διαδικασιών από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. Το Έργο πρέπει να
περιλαµβάνει απαραίτητα και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ελέγχου ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών και των αποτελεσµάτων του. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει
τη Μεθοδολογία, το Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου και γενικά όλες τις ενέργειες και τα µέτρα που θα
λαµβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, προκειµένου να εξασφαλισθεί η άρτια
και έγκαιρη υλοποίησή του. Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο
οργάνωσης και διαχείρισης των υπό ανάπτυξη - υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται
στο Έργο, λαµβάνοντας υπόψη το κύρος και την αναγνωρισµένη διεθνώς παρουσία της
Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης θα πρέπει να εκπονήσει και να παρουσιάσει ένα κατάλληλο για
το φορέα και το παρόν Έργο σχήµα οργάνωσης των παραδοτέων, ενώ δίδεται ιδιαίτερη
βαρύτητα σε µία σωστή και έγκυρη ∆ιαχείριση Έργου, συνοδευόµενη από τρόπο ελέγχου της
ποιότητας των εργασιών.
Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει και να τεκµηριώσει τόσο τις ενέργειες, όσο και την
ακολουθούµενη µεθοδολογία και (ενδεχοµένως) τυχόν εξοπλισµό ή και λογισµικό που θα
χρησιµοποιήσει για την υλοποίηση του έργου.
Παράλειψη της ως άνω τεκµηρίωσης όλων των ανωτέρω κρίσιµων παραγόντων, οδηγεί σε
απόρριψη της τεχνικής προσφοράς και αποκλεισµό του υποψηφίου αναδόχου από τη
συνέχεια του διαγωνισµού.
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Παρακολούθηση χρονικών δεσµεύσεων του Αναδόχου
Ο ανάδοχος του έργου συντάσσει, παρακολουθεί και ενηµερώνει σε µηνιαία βάση µε
αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών του έργου του, µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρούσας. Η συµµόρφωση του αναδόχου επιβεβαιώνεται
και παρακολουθείται από τον Υπεύθυνο της Πράξης. Ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει,
στο τέλος κάθε εξαµήνου του έτους, Εκθέσεις Προόδου του έργου του. Οι Εκθέσεις Προόδου
κοινοποιούνται στην ΕΠΠΕ.
Για οποιεσδήποτε αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα εργασιών, παρατάσεις των τµηµατικών
προθεσµιών ή και της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, ενηµερώνεται η
∆ιαχειριστική Αρχή και όπου απαιτείται, λαµβάνεται και η σχετική προέγκρισή της.

Πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου
•

Οι φάσεις κάθε Τµήµατος του έργου ή οι χρονικές περίοδοι, όπου απαιτείται η
πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου, καθορίζονται µε την παρούσα ∆ιακήρυξη.

•

Τα µέλη της Οµάδας Έργου παρακολουθούν άµεσα την εξέλιξη της υλοποίησης των
εργασιών του Αναδόχου και παραλαµβάνουν τα ενδιάµεσα παραδοτέα του έργου.
Στις καθορισµένες χρονικές περιόδους η ΕΠΠΕ προβαίνει σε έλεγχο πιστοποίησης του
φυσικού αντικειµένου και των παραδοτέων.

•

Οι προαναφερόµενοι αρµόδιοι βεβαιώνουν µε έγγραφο πιστοποίησης του
πραγµατοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου του έργου την υλοποίηση µέρους ή του
συνόλου του, µε βάση τα στοιχεία τεκµηρίωσης (ποιοτικές και ποσοτικές παραλαβές
κ.ά.) και ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης. Η υποβολή του εγγράφου αυτού στην
Οικονοµική ∆ιαχείριση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση
οποιασδήποτε πληρωµής.

•

Με την ολοκλήρωση κάθε Τµήµατος του έργου ενηµερώνεται η ΕΠΠΕ η οποία
προβαίνει στη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής του.

•

Οι προαναφερόµενοι αρµόδιοι ενηµερώνουν επίσης µε εκθέσεις ελέγχου και
εισηγήσεις διορθωτικών ενεργειών την Αναθέτουσα Αρχή, τον αρµόδιο για την
οικονοµική διαχείριση της ΙΖ’ ΕΠΚΑ και τη ∆ιαχειριστική Αρχή.

•

Σε περίπτωση µη τήρησης ή ελλιπούς τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου, ο Υπεύθυνος της Πράξης µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του
Προϊσταµένου ώστε να προβεί σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο ή την επιβολή των
αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, µετά από έγκριση, εφόσον απαιτείται.
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Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου)
Η χωρική αρµοδιότητα της ΙΖ΄ΕΠΚΑ καταλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή στην οποία
βρισκόταν η καρδιά του αρχαίου Μακεδονικού βασιλείου, µε τις δύο σηµαντικότερες
µητροπόλεις των Μακεδόνων, τις Αιγές (σηµερινή Βεργίνα), την πρώτη πόλη του βασιλείου ο χώρος είναι εγγεγραµµένος στον κατάλογο των µνηµείων της Παγκόσµιας Πολιτιστικής
κληρονοµιάς της UNESCO- και την Πέλλα, την πόλη όπου γεννήθηκαν ο Φίλιππος Β΄ και ο
Μεγας Αλέξανδρος.
Εκτός από τους αχανείς αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών, της Πέλλας και της Μίεζας,
όπου η περίφηµη σχολή του Αριστοτέλη, στους οποίους βρίσκονται τα σηµαντικότερα και
πιο γνωστά παγκοσµίως µνηµεία της Μακεδονίας και στους οποίους είναι σε εξέλιξη µεγάλα
έργα συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης η ΙΖ’ ΕΠΚΑ είναι αρµόδια και για τρία
µουσεία, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας και το
περίφηµο Πολυκεντρικό Mουσείο των Αιγών, µε τους θησαυρούς από τους τάφους του
Φιλίππου Β΄, του πατέρα, και του Αλεξάνδρου ∆΄, του γιου του Μεγάλου Αλέξανδρου.
Τα 25.000 εκθέσιµα αντικείµενα του Μουσείου των Αιγών, ανάµεσα στα οποία
συγκαταλέγονται µερικά από τα πιο διάσηµα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής τέχνης
(π.χ. ελεφαντοστέϊνα πορτραίτα του Φιλίππου Β΄ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου), τα 5.000
εκτεθειµένα και τα 50.000 αποθηκευµένα αντικείµενα του µουσείου της Πέλλας, τα 10.000
αντικείµενα του µουσείου της Βέροιας και τα εκατοντάδες αντικείµενα που συνεχώς έρχονται
στις φως από τις δεκάδες σωστικές, αλλά και τις τακτικές ανασκαφές που συνεχίζονται
αδιάκοπα στους αρχαιολογικούς χώρους της Ηµαθίας και της Πέλλας, καθώς και τα δεκάδες
µνηµεία (24 ναόσχηµοι µακεδονικοί τάφοι, οι σηµαντικότεροι του είδους, πολλοί µε
εντυπωσιακές τοιχογραφίες, εκατοντάδες τετραγωνικά µέτρα ψηφιδωτών, 2 τεράστια
ανακτορικά συγκροτήµατα, ιερά κ.λ.π.) αποτελούν το βασικό απόθεµα για την προσέγγιση
του πολιτισµού και της ιστορίας του Μακεδονικού βασιλείου και βέβαια της βασιλικής
οικογένειας και του φυσικού περιβάλλοντος του Μεγάλου Αλέξανδρου και κατά συνέπεια την
βάση για την δηµιουργία του περιεχοµένου του προτεινόµενου εικονικού µουσείου.
Η ΙΖ’ ΕΠΚΑ πραγµατοποιεί επίσης αρχαιολογικές έρευνες στο ελληνιστικό ιερό στη Φαϊλάκα
του Κουβέιτ, έχει οργανώσει/συµµετάσχει σε µεγάλες αρχαιολογικές εκθέσεις µε θέµα τον
Μέγα Αλέξανδρο στο Νέο ∆ελχί, την Ρώµη, το Αννόβερο, την Αυστραλία, τον Καναδά, την
Αργεντινή, την Μασσαλία, το Παρίσι και την Οξφόρδη και έχει αναλάβει τον συντονισµό της
προσπάθειας για την δηµιουργία του διακρατικού πολιτιστικού δικτύου «Οι δρόµοι του
Μεγαλέξανδρου». Το επιστηµονικό δυναµικό της είναι το πλέον εξειδικευµένο σε θέµατα
σχετικά µε την Μακεδονία, τον Μεγα Αλέξανδρο και τον Ελληνιστικό κόσµο και τα στελέχη της
έχουν κάνει σχετικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, έχουν οργανώσει/συµµετάσχει σε πολλά
συναφή επιστηµονικά συνέδρια και ηµερίδες ή υπήρξαν επιστηµονικοί σύµβουλοι σε ελληνικά
και ξένα (BBC, RAI, ZDF, History Channel κ.λ.π.) ντοκιµαντέρ µε σχετικά θέµατα.
Το ∆ιαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν σε έναν ιστότοπο, όλες οι παραπάνω
πληροφορίες και η γνώση που έχει αποκτιθεί από την έρευνα και την αρχαιολογική σκαπάνη
για το Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων. Έτσι, ανταποκρινόµενο σε ένα επιτακτικό αίτηµα που
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έχει εκφραστεί και από τα πιο έγκυρα ΜΜΕ, το ΥΠ.ΠΟ.Α µέσω της ΙΖ΄ΕΠΚΑ, υπηρεσίας που
είναι υπεύθυνη για την έρευνα, την προστασία και την ανάδειξη των θησαυρών και των
µνηµείων της κοιτίδας του αρχαίου Βασιλείου των Μακεδόνων, αποφάσισε, αξιοποιώντας το
εντυπωσιακό µνηµειακό απόθεµα, αλλά και το έµπειρο επιστηµονικό δυναµικό της, να
προχωρήσει υπεύθυνα και καθοριστικά στη δοµηµένη συλλογή και προβολή της πολιτιστικής
κληρονοµιάς του Αρχαίου Βασιλείου των Μακεδόνων, αξιοποιώντας το ∆ιαδικτύο και τις
εφαρµογές της πληροφορικής, προτείνοντας τη δηµιουργία του «∆ικτύου Εικονικής
Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων».
Σχετικά µε τους σκοπούς, τη δοµή και τους αποδέκτες της προτεινόµενης πράξης βλέπε
παραπάνω:
•

Συνοπτικά στοιχεία Έργου.

•

Α.1.1

Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας.
•

Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού

•

Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

•

ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισµού, σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, έχει έδρα την Έδεσσα και αρµοδιότητα που
εκτείνεται στους Νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας (Μέχρι το 2006 η αρµοδιότητα της εκτεινόταν και
στους νοµούς Καστοριάς και Φλώρινας). Ιδρύθηκε το 1973 και κύριο έργο της είναι η
προστασία, προβολή και ανάδειξη των αρχαιοτήτων στους ανωτέρω Νοµούς, που
ανάγονται στους προϊστορικούς έως και τους ρωµαϊκούς χρόνους.
Στις κύριες δραστηριότητες της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
περιλαµβάνεται η επιστηµονική έρευνα, η διεξαγωγή σωστικών και συστηµατικών
ανασκαφών, η διενέργεια αυτοψιών για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εποπτεία και η ανάδειξη
των αρχαιολογικών χώρων, η λειτουργία των υπαρχόντων αρχαιολογικών µουσείων αλλά
και η ίδρυση νέων, η συντήρηση και η φύλαξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων, η
διοργάνωση εκθέσεων και επιστηµονικών ηµερίδων, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, η δηµιουργία εποπτικού υλικού και η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των
επιστηµονικών ερευνών καθώς και η γενικότερη προβολή του πολιτιστικού αποθέµατος του
χώρου ευθύνης της.
Η Εφορεία επιτελεί σύνθετο αρχαιολογικό έργο, επιστηµονικής και ταυτόχρονα διοικητικής
φύσεως, που αποσκοπεί αφ' ενός στην καλύτερη γνώση, διάσωση και ανάδειξη της
αρχαιολογικής µας κληρονοµιάς, ώστε αυτή να καταστεί πέραν των άλλων και µοχλός
αειφόρου ανάπτυξης και αφ' ετέρου σε µία στενότερη και κατά το δυνατόν βιωµατικής
σχέσης του πολίτη µ' αυτήν. Η χωρική αρµοδιότητα της ΙΖ΄ΕΠΚΑ καταλαµβάνει ολόκληρη την
περιοχή στην οποία βρισκόταν η καρδιά του αρχαίου Μακεδονικού βασιλείου µε τις δύο
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σηµαντικότερες µητροπόλεις των Μακεδόνων, τις Αιγές (σηµερινή Βεργίνα) την πρώτη πόλη
του βασιλείου όπου βρίσκονται τα παλαιότερα ιερά, τα ανάκτορα και όλοι οι τάφοι των
Μακεδόνων βασιλέων - ο χώρος είναι εγγεγραµµένος στον κατάλογο των µνηµείων της
Παγκόσµιας Πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO- και την Πέλλα, την πόλη όπου
γεννήθηκαν ο Φίλιππος Β΄ και ο Μεγας Αλέξανδρος, η οποία έγινε η πρωτεύουσα του
βασιλείου στα ελληνιστικά χρόνια.
Εκτός από τους αχανείς αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών και της Πέλλας, στους οποίους
βρίσκονται τα σηµαντικότερα και πιο γνωστά παγκοσµίως µνηµεία της Μακεδονίας και
στους οποίους είναι σε εξέλιξη µεγάλα έργα συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης που
συνεχίζονται και στο ΕΣΠΑ, η εφορεία είναι αρµόδια και για τα µνηµεία της Βέροιας, την
αρχαία Μίεζα, όπου η περίφηµη Σχολή του Αριστοτέλη, τους αρχαιολογικούς χώρους της
Έδεσσας, του Αρχοντικού, της Αλώρου, της Λευκόπετρας κ.λ.π., αλλά και για τρία µουσεία,
το αρχαιολογικό µουσείο της Βέροιας, το µουσείο της Πέλλας, ένα νέο, υποδειγµατικό
µουσείο που κατασκευάστηκε ως έργο του Γ΄ΚΠΣ και µόλις άνοιξε τις πύλες του για το κοινό,
και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών τµήµα του οποίου αποτελεί το περίφηµο µουσείο
των βασιλικών Τάφων των Αιγών, µε τους θησαυρούς από τους τάφους του Φιλίππου Β΄,
του πατέρα, και του Αλεξάνδρου ∆΄, του γιου του Μεγάλου Αλέξανδρου. Το µουσείο αυτό
που µε 180.000-200.000 επισκέπτες ετησίως συγκαταλέγεται ανάµεσα στα 5 πρώτα σε
επισκεψιµότητα µουσεία της χώρας, είναι το πιο δηµοφιλές µουσείο βορείως των ∆ελφών,
αποτελώντας φύσει και θέσει (δίπλα στην Εγνατία, πολύ κοντά στον ΠΑΘΕ) το κέντρο της
αρχαιολογικής περιήγησης στη Μακεδονία.
Τα 15.000 εκθέσιµα αντικείµενα του Μουσείου των Αιγών, ανάµεσα στα οποία
συγκαταλέγονται µερικά από τα πιο διάσηµα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής τέχνης
(π.χ. ελεφαντοστέϊνα πορτραίτα του Φιλίππου Β΄ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου) τα 5.000
εκτεθειµένα και τα 50.000 αποθηκευµένα αντικείµενα του µουσείου της Πέλλας, τα 10.000
αντικείµενα του µουσείου της Βέροιας και τα εκατοντάδες αντικείµενα που συνεχώς έρχονται
στις φως από τις δεκάδες σωστικές, αλλά και τις τακτικές ανασκαφές που συνεχίζονται
αδιάκοπα στους αρχαιολογικούς χώρους της Ηµαθίας και της Πέλλας, καθώς και τα δεκάδες
µνηµεία (24 ναόσχηµοι µακεδονικοί τάφοι, οι σηµαντικότεροι του είδους, πολλοί µε
εντυπωσιακές τοιχογραφίες, εκατοντάδες τετραγωνικά µέτρα ψηφιδωτών, 2 τεράστια
ανακτορικά συγκροτήµατα, ιερά κ.λ.π.) αποτελούν το βασικό απόθεµα για την προσέγγιση
του πολιτισµού και της ιστορίας του αρχαίου Βασιλείου των Μακεδόνων και κατά συνέπεια
την βάση για την δηµιουργία του προτεινόµενου δικτύου εικονικής περιήγησης.
Α1.2.2 Οργανωτική ∆οµή και Στελέχωση της µονάδας του Φορέα που είναι αρµόδια για την
υλοποίηση και τη λειτουργία της πράξης.
Η ΙΖ’ ΕΠΚΑ απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα: 1. Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και
Αρχαιογνωστικής Έρευνας 2. Τµήµα Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
3. Τµήµα Τεκµηρίωσης Καταγραφής Ταξινόµησης και ∆ηµοσίευσης Αρχαίων 4. Τµήµα
Συντήρησης 5. Τµήµα Αρχαιολογικών Εκθέσεων και Έργων 6. Τµήµα ∆ιοικητικής και
Οικονοµικής Υποστήριξης , στα οποία υπηρετούν 9 αρχαιολόγοι (οργανικές θέσεις 16), 1
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αρχιτέκτονας (οργανικές θέσεις 2), 1 µουσειοπαιδαγωγός, 1 ζωγράφος, 2 σχεδιαστές, 5
συντηρητές (οργανικές θέσεις 8) 45 φύλακες και εργατοτεχνίτες (οργανικές θέσεις 65).
Το προσωπικό αυξάνεται µε εποχιακές προσλήψεις κατά το θέρος, αλλά και ανάλογα µε τα
έργα που εκτελούνται, π.χ. στο έργο «Ανάπλαση - ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και
του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Γ» απασχολούνται κατά µέσο όρο 100 εξειδικευµένοι
επιστήµονες και εργατοτεχνίτες, ενώ στο υποέργο 1. του ∆ικτύου Εικονικής Περιήγησης στο
Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων (αυτεπιστασία) απασχολούνται επί του παρόντος δύο
αρχαιολόγοι εξειδικευµένοι στο αντικείµενο του έργου, µια αρχαιολόγος-µουσειολόγος και µία
αρχαιολόγος µε εξειδίκευση στην πολιτισµική πληροφορική.
Οι διαδραστικές λειτουργίες, η συνεχής επικαιροποίηση του περιεχοµένου και οι λοιπές
δραστηριότητες της ιστοσελίδας θα στηρίζονται από την ΙΖ΄ ΕΠΚΑ και µάλιστα από το
προσωπικό του µουσείου των Αιγών και τους αρµόδιους υπαλλήλους της ΙΖ’ ΕΠΚΑ.
Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών
•

Η αξιοποίηση του υφιστάµενου ψηφιοποιηµένου περιεχοµένου για τα Μουσεία και
τους Αρχαιολογικούς Χώρους των Αιγών, της Πέλλας, της Βέροιας, της Μίεζας, της
Έδεσσας, της Αρχαίας Νικοµήδειας κ.λ.π.

•

Η περαιτέρω ανάπτυξη, διάδοση και ανάδειξη της πολιτισµικής, αλλά και εκπαιδευτικής
αξίας του πολιτιστικού αποθέµατος για το Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων στην
ψηφιακή εποχή και η εναπόθεση της διαχείρισης και της επικαιροποίησής του στον
πλέον αρµόδιο φορέα, το ΥΠ.ΠΟ.Α.

•

Η πολύγλωσση παραγωγή περιεχοµένου.

•

Η διασφάλιση της επιχειρησιακής και λειτουργικής βιωσιµότητας του portal µε την
διασύνδεσή του µε το δυναµικό Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών.

•

Η εξυπηρέτηση του πολίτη µέσω της επίσπευσης των διαδικασιών συναλλαγής του µε
την Υπηρεσιακή Μονάδα (παροχή ηλεκτρονικών εντύπων για τον πολίτη), απαντήσεις
σε συχνά ερωτήµατα, αποδοχή ιδεών και προτάσεων των πολιτών για την καλύτερη
λειτουργία των χώρων και µουσείων της ΙΖ’ ΕΠΚΑ.

•

Η εξασφάλιση του επικοινωνιακού, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, επιµορφωτικού,
τουριστικού και ευρύτερα κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα του portal µε διεθνή
διάσταση και απήχηση. Επιπλέον, η αύξηση του ενδιαφέροντος των χρηστών του
∆ιαδικτύου για τον πολιτισµό µέσω της κάλυψης πολλαπλών ενδιαφερόντων των
επισκεπτών και της παροχής εκτεταµένων υπηρεσιών αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη.

•

Η υποστήριξη µέσω του γνωστικού υλικού που θα διατίθεται συγκροτηµένα από το
«∆ίκτυο», των συναφών εκπαιδευτικών προγραµµάτων άλλων µουσείων ή φορέων,
αλλά και της διδασκαλίας της ιστορίας σε χώρους τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

•

H διάδοση της πληροφορίας µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συµµετοχικού
∆ιαδικτύου (Web 2.0) και µε διάφορα εργαλεία όπως: (α) χρήση RSS feed 2.0 για
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άµεση λήψη νέων πληροφοριών, όποτε ενηµερώνεται η ιστοσελίδα, (β) ενηµέρωση
της Wikipedia µε τα λήµµατα των κειµένων, αλλά και επιλεγµένα κείµενα των
εφαρµογών, (γ) η προβολή του ∆ικτύου Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο
των Μακεδόνων µε τη βοήθεια των µέσων κοινωνικής δικτύωσης (βλ. Facebook,
Twitter) για τη διάδοση και τη διάχυση της πληροφορίας, (δ) εφαρµογή Βιβλίου
επισκεπτών, κλπ.

•

Η in situ προβολή και διάχυση της ιστορικής και αρχαιολογικής πληροφορίας µε τη
βοήθεια αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως η Επαυξηµένη Πραγµατικότητα
(Augmented Reality), αλλά και η ψυχαγωγία και η µάθηση µέσα από διαδραστικά
παιχνίδια.

Α1.2.4 Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
•

Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού

•

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης

•

∆ιεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για το συντονισµό και την εποπτεία των παρακάτω Τµηµάτων που
υπάγονται σε αυτή, σε σχέση µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Τµήµα Ανάπτυξης και συντήρησης εφαρµογών.
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος υπάγονται η ανάλυση, η µελέτη, ο σχεδιασµός, ο
προγραµµατισµός, η βελτίωση, η επέκταση και η συντήρηση των πληροφορικών
συστηµάτων, η προδιαγραφή, αξιολόγηση και επιλογή των προγραµµάτων εφαρµογών,
καθώς και ο έλεγχος συµβατότητας του λογισµικού των συστηµάτων πληροφορικής και η
τεκµηρίωσή τους.
Τµήµα ∆ιαδικτύου
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος υπάγονται η µελέτη, ο σχεδιασµός δικτύων για την
µεταφορά δεδοµένων, ήχου και εικόνας, η εγκατάσταση και η συντήρηση αυτών, η επιλογή,
αξιολόγηση και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού για την διασύνδεση των
Υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και του τηλεπικοινωνιακού υλικού του δικτύου, όπως
επίσης και η δηµιουργία της ιστοσελίδας του Υπουργείου Πολιτισµού και η εν γένει διαχείριση
του ηλεκτρονικού κόµβου αυτού.
Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος υπάγονται η προδιαγραφή, αξιολόγηση και επιλογή του
εξοπλισµού των συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εγκατάσταση και
συντήρηση του εξοπλισµού των συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η παροχή
τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου και στις δηµόσιες Υπηρεσίες και τα
νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στο
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αντικείµενο του Τµήµατος, καθώς και η τεκµηρίωση του εξοπλισµού των συστηµάτων
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Η ∆/νση Πληροφορικής είναι αρµόδια για την στήριξη και λειτουργία των Πληροφοριακών
συστηµάτων του ΥΠΠΟΑ, Γ. Γ. Πολιτισµού (culture.gr), και σε αυτήν (σύµφωνα µε το τεχνικό
δελτίο) θα τοποθετηθεί ο διαµετακοµιστής που θα χρησιµοποιείται από το Portal καθώς και ο
back-up server, ώστε να διασφαλίζεται ο τεχνικός έλεγχος και η συντήρησή του.
Εναλλακτικά, ο διαµετακοµιστής που θα χρησιµοποιείται από το Portal και ο back-up server
µπορούν να τοποθετηθούν στο κτίριο του υπό ανέγερση Πολυκεντρικού Μουσείου των
Αιγών (ΙΖ΄ ΕΠΚΑ), ώστε οι διαδραστικές λειτουργίες, η συνεχής επικαιροποίηση του
περιεχοµένου και οι λοιπές δραστηριότητες του "∆ικτύου Εικονικής Περιήγησης" να
υποστηρίζονται από το προσωπικό του Μουσείου ή/και το προσωπικό της Εφορείας εν
γένει.

Κάθε πιθανή εναλλακτική για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του
διαµετακοµιστή είναι επί του παρόντος υπό έξέταση µε βασικό κριτήριο τη σχέση
αποτελεσµατικότητας και κόστους (cost-effectiveness) του κάθε ενδεχοµένου.
Α1.2.5 Επίπεδο Ωριµότητας του παρόντος Έργου
Η ΙΖ’ ΕΠΚΑ διαθέτει τεράστια εµπειρία στην σχεδίαση (εκπονήσεις µελετών) και την υλοποίηση
συγχρηµατοδοτούµενων έργων (έργα συντήρησης µνηµείων, ανάπλασης-ανάδειξης
αρχαιολογικών χώρων, δηµιουργίας µουσειακών εκθέσεων, ψηφιακής και συµβατικής
τεκµηρίωσης υλικού, παραγωγής συµβατικού και ψηφιακού εποπτικού υλικού και εκδόσεων,
δηµιουργία ιστοσελίδων κ.λ.π.), που πραγµατοποιήθηκαν και πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων του Β΄ΚΠΣ, INTERREG, Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ (στο
τελευταίο η ΙΖ΄ΕΠΚΑ υλοποιεί έργα µε προϋπολογισµό περ. 18,7 εκατοµµύρια Ευρώ).
Ειδικότερα σε σχέση µε το παρόν έργο έχουν προδιαγραφεί και προσδιοριστεί οι απαιτήσεις
του έργου και οι τεχνικές προδιαγραφές. Το 2013 η οµάδα επιστηµονικής τεκµηρίωσης του
∆ικτύου Εικονικής Περιήγησης που αποτελείται από τακτικό προσωπικό της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ και το
προσωπικό που έχει προσληφθεί στο πλαίσιο του έργου (Υποέργο 1 – αρχαιολογική
αυτεπιστασία), προχώρησε στην έρευνα της βιβλιογραφίας, στην συγκέντρωση, ταξινόµηση,
επιλογή και οργάνωση του υλικού που υπάρχει για τους αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών
και της Πέλλας, την Αρχαία Μίεζα, την Αρχαία Έδεσσα, την Αρχαία Βέροια, το Ιερό της
Μητέρας των Θεών στο Βέρµιο, την Αρχαία Νικοµήδεια, τη Ρωµαϊκή γέφυρα στο Κλειδί
Ηµαθίας και γενικότερα της περιοχής ενδιαφέροντος του έργου.
Το υλικό που παράγεται από τις ανωτέρω εργασίες του Υποέργου 1, οι οποίες θα
συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, θα αποτελέσει την πηγή για την
«σχεδίαση» των «ψηφιακών αντικειµένων» και ενοτήτων, τη συγκρότηση βάσης δεδοµένων
στην οποία καταχωρείται όλο το υλικό (κείµενα, λεζάντες, σενάρια, πηγές υλικού, εικόνες,
σχέδια κ.λ.π.), καθώς και στην συγγγραφή των απαραίτητων κειµένων – σεναρίων
αφήγησης, κλπ. - που θα δοθούν στον ανάδοχο ο οποίος θα υλοποιήσει το Υποέργο 3 της
πράξης: «∆ίκτυο Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων».

Σελίδα 25 από 81

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο: «∆ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου

Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου.
Α2.1 Αντικείµενο του Έργου
Αντικείµενο του έργου είναι η Εφαρµογη διαχειρισης περιεχοµενου, η παραγωγη ψηφιακων
αναπαραστασεων, κινουµενης εικονας, διαδραστικων εκθεµατων, εφαρµογων για smart
phones, augmented reality, audio guide και ηχων, για την ενοποιηµένη θεµατική
παρουσίαση υλικού των πόλεων που ανήκουν στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων. Πιο
συγκεκριµένα και σύµφωνα µε το τεχνικό δελτίο οι προτεινόµενες εφαρµογές δηµιουργούν
ένα διαδραστικό διαδικτυακό τόπο και µια ψηφιακή διαδροµή - βιωµατική ξενάγηση στην
καρδιά του αρχαίου Βασιλείου των Μακεδόνων, η προστασία και η ανάδειξη του οποίου
εµπίπτει στη διοικητική αρµοδιότητα της ΙΖ’ ΕΠΚΑ (Περιφερειακές ενότητες Πέλλας και
Ηµαθίας).
Οι προτεινόµενοι αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία θα παρουσιάζονται ως ένα ενιαίο δίκτυο
σύνθετης αρχαιολογικής και ιστορικής πληροφορίας σε συνδυασµό µε την πραγµατική υλική
κατάστασή τους. Οι αρχαιολογικοί χώροι των Αιγών και της Πέλλας, η αρχαία Μίεζα, η
Αρχαία Έδεσσα, η αρχαία Βέροια, το Ιερό της Μητέρας των Θεών στο Βέρµιο, η Αρχαία
Νικοµήδεια, η Ρωµαϊκή γέφυρα στο Κλειδί Ηµαθίας θα παρέχουν τις πληροφορίες για την
παραγωγή περιεχοµένου του ολοκληρωµένου δικτύου περιήγησης που σε διαδικτυακό
περιβάλλον θα αποδίδονται µέσω µίας διαδραστικής εφαρµογής διαχείρισης του
περιεχοµένου και γενικότερα διαφόρων ψηφιακών εφαρµογών, ώστε ο επισκέπτης του
διαδικτυακού ή του φυσικού χώρου να µπορεί να αποκτήσει µια τρισδιάστατη αντίληψη για το
σύνολο ή µέρος αυτού.
Με τη προτεινόµενη πράξη δίνεται η δυνατότητα προβολής και διάθεσης του ψηφιακού
πολιτιστικού περιεχοµένου στους επισκέπτες. Θα έχουν τη δυνατότητα να προσπελάσουν το
περιεχόµενο (φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, πανοράµατα, τρισδιάστατα µοντέλα µνηµείων
κ.λ.π.) µέσα από µια διαδραστική αναζήτηση των στοιχείων που τους ενδιαφέρουν,
χρησιµοποιώντας τις εφαρµογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου. Θα
χρησιµοποιηθούν δυναµικά εργαλεία παρουσίασης που θα οµαδοποιούν και
κατηγοριοποιούν βασικά στοιχεία του περιεχοµένου, όπως ο τόπος, ο χρόνος, η
θεµατολογία κ.λ.π., για να διευκολύνουν την επισκόπηση του τελικού προϊόντος από τους
επισκέπτες. Παράλληλα, θα δίνεται η προοπτική αναβάθµισης των σχετικών υπηρεσιών µέσα
σε ένα νέο, τεχνολογικά ανεπτυγµένο περιβάλλον, που θα συνδυάσει το συνολικά υψηλό
επίπεδο τόσο του φορέα, όσο και την διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση νέων υπηρεσιών µέσω
του ∆ιαδικτύου.
Ως τελικό αποτέλεσµα της πράξης θα είναι η ψηφιακή απόδοση του δικτύου των
αποκατεστηµένων (τουλάχιστον ψηφιακά) χώρων και µνηµείων που αποτέλεσαν τον πυρήνα
του αρχαίου Βασιλείου των Μακεδόνων και θα συναπαρτίζουν τον χώρο της περιήγησης πλοήγησης του διαδικτυακού επισκέπτη.
Πιο αναλυτικά, περιλαµβάνονται:
•

Εικαστικός σχεδιασµός, µε σκοπό τη δηµιουργία ενιαίας οπτικής και λεκτικής
ταυτότητας, του συνόλου των διεπαφών της ιστοσελίδας (χρωµατική παλέτα,
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διευθέτηση µικροτυπογραφίας - γραµµατοσειρών, εικονοσυµβόλων και στοιχείων
πλοήγησης, σύνδεσµοι, τρόπος και ύφος γραφής περιεχοµένου, έκταση και µέγεθος
ιστοσελίδων, µορφοποίηση και παρουσίαση περιεχοµένου, χρήση ειδικών µορφών
περιεχοµένου κλπ.). Σκοπός των ανωτέρω είναι: α) να παρέχεται η δυνατότητα για τη
δηµιουργία ενός παραµετροποιήσιµου προωθητικού εργαλείου το οποίο µέσω
µετάπτωσης θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη δηµιουργία ταυτότητας
προορισµού (destination branding), β) το παραγόµενο «προϊόν» να αξιοποιεί άλλες
ενεργές ψηφιακές εφαρµογές του Φορέα (ΙΖ΄ ΕΠΚΑ), γ) η δηµιουργία µίας ιστοσελίδας
η οποία θα βελτιστοποιείται οπτικά, ανάλογα µε τη συσκευή πλοήγησης και θα
ακολουθεί το Responsive Web Design, για να είναι συµβατή και να εµφανίζεται σωστά
σε άλλες φορητές συσκευές (κινητά, smartphones, tablets).
•

Επεξεργασία των αρχικών σεναρίων αφήγησης (δίνονται από το Υποέργο 1) και
επιµέλεια - παραγωγή των τελικών (Υποέργο 3).

•

∆ηµιουργία Εφαρµογής ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Ε∆Π) που ενδεικτικά θα
περιλαµβάνει: α) αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας της Ε∆Π και αρχείο βοήθειας για
τους χρήστες (system, operation, user manual και help file), β) παραµετροποίηση και
εισαγωγή δεδοµένων, γ) υποσυστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, καθώς και
ενέργειες ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών, δ) δηµιουργία µηχανισµών ευφυούς
αναζήτησης για την εύρεση των τεκµηρίων, σε φυσική γλώσσα και µε βάση
διαφορετικά κριτήρια, όπως θεµατική ενότητα, χρονολογική αναζήτηση, αναζήτηση µε
λέξεις κλειδιά κ.λ.π., ε) εργαλείο προστασίας ακεραιότητας (integrity) περιεχοµένου
πιστοποίησης και διαχείρισης προέλευσης (provenance), ζ) αντιπροσώπευση του
µουσείου σε sites κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ανταλλαγής δεδοµένων µέσω RSS ή
αντίστοιχης τεχνολογίας κ.α.

•

Τρεις (3) βιωµατικές περιηγήσεις – mixed media – Μουσείων (Αιγές, Πέλλας, Βέροιας)

•

Πεντακόσια (500) ψηφιακά φωτογραφικά υπόβαθρα (ολοκληρωµένα πακέτα λήψεων)
υψηλής ανάλυσης αρχαίων αντικειµένων, µνηµείων και χώρων.

•

Ψηφιακά υπόβαθρα κινούµενης εικόνας αντικειµένων, µνηµείων και χώρων (200΄
µονταρισµένου υλικού)

•

Είκοσι (20) ψηφιακές αναπαραστάσεις και αποκαταστάσεις που θα προκύπτουν από
ψηφιακά υπόβαθρα και µετρητικά εργαλεία απόδοσης περιεχοµένου. Οι ψηφιακές
αναπαραστάσεις και αποκαταστάσεις των µνηµείων, εκτός από την ιστοσελίδα του
∆ικτύου Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων, να µπορούν
κατά περίπτωση να ενσωµατωθούν και στο Google Earth.

•

Παραγωγή τριάντα (30) 3D animations.

•

Παραγωγή δεκαπέντε (15) QTVRs µνηµείων και χώρων ή/και των γεωγραφικών
περιοχών ενδιαφέροντος.

•

Παραγωγή τριάντα (30) mixed media µνηµείων και χώρων.
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•

Ψηφιοποίηση και απόκτηση τριακοσίων εξήντα λεπτών (360΄) αρχειακού υλικού
κινούµενης εικόνας.

•

Υλοποίηση πέντε (5) «πακέτων» ψηφιακής αεροφωτογράφησης αρχαιολογικών
χώρων ή χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (Πέλλα, Αιγές, Μίεζα, Έδεσσα, Πιέρια).

•

Ανάπτυξη - Παραγωγή έξι (6) εφαρµογών για smart phones (Μobile apps).

•

Παραγωγή δύο (2) εφαρµογών Augmented Reality - Πλατφόρµας για κινητές
συσκευές, οι οποίες θα επαυξήσουν την πραγµατικότητα µε τη χρήση εικονικών
αναπαραστάσεων. Η επαύξηση θα δρα επικουρικά στις δραστηριότητες του
επισκέπτη του αρχαιολογικού χώρου και µε βάση τον εντοπισµό της τοποθεσίας του
θα µπορούν: (α) να εµφανίζονται πρόσθετα χαρακτηριστικά σε κινητά ή ακίνητα
µνηµεία, π.χ. να συµπληρώνονται τα θεµέλια ενός κτιρίου µε µια εικονική
αναπαράστασή του, (β) να εµφανίζονται σήµατα που διευκολύνουν την περιήγησή
του στο χώρο, (γ) να αναπαρίστανται εικονικές σκηνές, ή/ και να παρέχονται
δυνατότητες για άλλες δραστηριότητες.

•

Παραγωγή είκοσι (20) µοντέλων επιλεγµένων µνηµείων µέσω 3D Laser scanning

•

Παραγωγή τεσσάρων (4) «πακέτων» ψηφιακών λήψεων (panoramas) αρχαιολογικών
χώρων.

•

Παραγωγή τριάντα λεπτών (30΄) πρωτότυπων ήχων ή ηχοτοπίων, ενταγµένων σε ένα
ολοκληρωµένο sound design.

•

Ανάπτυξη – Παραγωγή τριών (3) διαδραστικών παιχνιδιών.

•

Ανάπτυξη – ∆ηµιουργία υλικού για τρεις (3) εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

•

Ανάπτυξη εφαρµογής σε δύο (2) γλώσσες (εκφωνούµενος λόγος) για ατοµικό
φορητό σύστηµα αυτόµατης ξενάγησης.

•

Παραγωγή περιεχοµένου κινούµενης εικόνας – mixed media – έξι (6) αρχαιολογικών
χώρων (ανασκαφές, αναστηλώσεις κλπ.)

Η αναλυτικη παρουσιαση των απαιτησεων παραγωγης περιεχοµενου, της αρχιτεκτονικης του
συστηµατος και των επιµερους παραδοτεων του εργου αναλυεται παρακατω βλ. Α3.
Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη
H προτεινόµενη πράξη στοχεύει στην παροχή ενός εµπεριστατωµένου, τεκµηριωµένου και
αξιόπιστου συνόλου ψηφιακών εφαρµογών που θα παρουσιάζουν συνολικά και µε
οργανική συνάφεια τους αρχαιολογικούς χώρους και τα µνηµεία του πυρήνα του αρχαίου
Βασιλείου των Μακεδόνων. Χώροι, µνηµεία, µουσεία και ιστορική πληροφορία παρέχονται
ολοκληρωµένα στον ψηφιακό χώρο, προβάλλοντας και την αθέατη ή/και µη προσιτή
πλευρά τους.
Για την παραγωγή του ψηφιακού περιεχοµένου χρησιµοποιούνται επιπλέον και
πρωτοποριακά
µετρητικά εργαλεία αποτύπωσης και ψηφιακής αποκατάστασης των
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αρχαίων µνηµείων. Η εργασία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά έχει ως
στόχο την
ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη πληροφόρηση του επισκέπτη στο ∆ιαδίκτυο ή στο φυσικό
χώρο, χωρίς µάλιστα να θίγεται η φυσική κατάσταση των µνηµείων. Η προβολή των
ελληνικών µουσείων και των χώρων του «∆ικτύου» µέσα από το ∆ιαδίκτυο, αποτελεί –ίσωςτην πιο αποτελεσµατική, οικονοµική και οπωσδήποτε την πιο εκτεταµένη διαρκή διαφήµιση
του πολιτιστικού πλούτου της χώρας, εφόσον επιτυγχάνει την άµεση πρόσβαση χωρίς
διαµεσολάβηση τρίτων σε εκατοµµύρια χρήστες.
Η παρουσίαση ενός ολοκληρωµένου δικτύου µνηµείων - χώρων - µουσείων θα προβάλλει
τµήµατα της ιστορίας στα οποία µέχρι στιγµής δεν υπάρχει η δυνατότητα νοητικής ή φυσικής
πρόσβασης, εφόσον αφορά σε επιστηµονική γνώση και σε εσωτερικά µνηµείων των οποίων
είτε δεν είναι εφικτή η υλική αποκατάστασή τους και η υπάρχουσα εικόνα δεν είναι
ολοκληρωµένη, είτε για διαφόρους λόγους δεν είναι εφικτή η είσοδος σε αυτά, ώστε ο
επισκέπτης να έχει µια σφαιρική εικόνα. Ο αποκλεισµός –κατά περίπτωση και υπό
προϋποθέσεις - µπορεί να αναιρεθεί µε ψηφιακά µέσα απόδοσης, τα οποία µπορούν να
δηµιουργήσουν µια προσβάσιµη αποκατεστηµένη εικόνα, να παρέχουν πληροφορία και
γνώση.
Ως τελικό αποτέλεσµα της πράξης είναι η ψηφιακή απόδοση του δικτύου των
αποκατεστηµένων (τουλάχιστον ψηφιακά) χώρων και µνηµείων που αποτέλεσαν τον πυρήνα
του αρχαίου Βασιλείου των Μακεδόνων και θα συναπαρτίζουν τον χώρο της περιήγησης πλοήγησης του διαδικτυακού επισκέπτη. Απότερος στόχος είναι η δηµιουργία µίας
εφαρµογής (portal) και ενός παραµετροποιήσιµου προωθητικού «εργαλείου», το οποίο µέσω
µετάπτωσης θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία και τον καθορισµό της
ταυτότητας του προορισµού (destination branding).
Παράλληλα, η εικονική περιήγηση θα λειτουργήσει ως σηµείο αναφοράς για την µελέτη
ολόκληρου του Μακεδονικού Βασιλείου και θα ενισχύσει µε γεωµετρική πρόοδο το ρόλο της
ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας στην διαµόρφωση των απόψεων και στην διακίνηση των
ιδεών στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών.
Το «∆ίκτυο» θα προσφέρει χρήσιµες υπηρεσίες τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε
στοχευµένες κατηγορίες πολιτών, όπως:
Σε φιλοµαθείς πολίτες που θα µπορούν να περιηγηθούν και να γνωρίσουν µέσα
από το «∆ίκτυο» σηµαντικά µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους, που συνδέονται
µεταξύ τους και να αποκτήσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα.
Σε επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, οι οποίοι θα µπορούν να
αντλήσουν αναλυτικές πληροφορίες, εικόνες και χάρτες για τους αρχαιολογικούς
χώρους και µνηµεία, όπου διαµορφώθηκε και αναπτύχθηκε το αρχαίο Βασίλειο
των Μακεδόνων.
Σε µαθητές και νέους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα µέσω των καινοτόµων,
ειδικά σχεδιασµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών πληροφόρησης να µάθουν, αλλά
και να ψυχαγωγηθούν.
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Στο διδακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, που θα µπορεί να
συµβουλεύεται και να αντλεί πληροφορίες από το portal, αλλά και να το
χρησιµοποιεί ως βασική δικτυακή παραποµπή στη διδασκαλία.
Στην διεθνή επιστηµονική – ερευνητική κοινότητα, δεδοµένου ότι στο portal θα
διατίθεται πλήθος υλικού τεκµηρίωσης, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα προβολής
των νεότατων αποτελεσµάτων των ερευνητικών οµάδων που δραστηριοποιούνται
σε σχετικά θέµατα.
Σε πολίτες, στους οποίους διασφαλίζεται
προσωποποιηµένη πληροφόρηση.

πρόσβαση

σε

εξειδικευµένη

/

Σε επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή που προβληθεί
µέσω του «∆ικτύου» στο ∆ιαδίκτυο (αρχαιολογικού χώροι, µουσεία, φυσικό
περιβάλλον, διαδροµές κλπ.) και αναµένουν µέσω αυτής της δράσης, στην
αύξηση της τουριστικής κίνησης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής
Μακεδονίας.
Σε ΑµεΑ, αφού το portal θα ακολουθεί τους διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες
προσβασιµότητας (WAI/WCAG).
Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το δηµοπρατούµενο έργο θα θεωρηθεί ότι έχει
ολοκληρωθεί επιτυχώς αν οδηγήσει στο σχεδιασµό πρωτότυπων, δηµιουργικών,
λειτουργικών, ευφάνταστων, ελκυστικών, τεχνολογικά προηγµένων (ενεργές κατά
την επόµενη πενταετία) και άµεσα υλοποιήσιµων εφαρµογών, όπως επίσης και
ψηφιακού περιεχοµένου υψηλής ποιότητας, κατάλληλου για άµεση ενσωµάτωση
στις εφαρµογές. Για όλα τα παραπάνω κύριο κριτήριο αξιολόγησης είναι το κατά
πόσο η πρόταση του αναδόχου οδηγεί σε ένα παραδοτέο σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές (γενικές και ειδικές), απολύτως άρτιο λειτουργικά και αισθητικά,
αποδίδοντας στο ακέραιο το περιεχόµενο και τους στόχους της µελέτης που
εκπόνησαν και επιµελήθηκαν τα στελέχη της ΙΖ΄ΕΠΚΑ.
Οι σχεδιαστικές προτάσεις του αναδόχου θα πρέπει να συγκεντρώνουν όλα τα
προαναφερόµενα χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα η υλοποίησή τους θα πρέπει
να είναι αποδεδειγµένα εφικτή µε τη χρήση τρεχόντων τεχνολογικών εργαλείων
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και µε λογικό κόστος. Επίσης, οι
σχεδιαστικές λύσεις που θα παραδώσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι επαρκώς
επεξεργασµένες και λεπτοµερώς τεκµηριωµένες, ώστε να τεκµαίρεται ότι είναι εφικτή
η άµεση υλοποίησή τους.
Η συµµόρφωση κάθε αναδόχου µε τις παραπάνω γενικές απαιτήσεις, όπως αυτές
εξειδικεύονται στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού που
περιλαµβάνονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, θα ελέγχεται διαρκώς από τα
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αρµόδια όργανα του Φορέα ανάθεσης και θα αποτελεί προϋπόθεση για την
παραλαβή οποιουδήποτε µέρους του έργου του.
Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Α/Α

Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

Τύπος

Ενέργειες
αντιµετώπισης (*)

1

Εµπειρία της οµάδας έργου του αναδόχου
στη συνθετική παραγωγή ψηφιακών
εκθεµάτων πολιτισµού και προϊόντων
πολιτισµού εν γένει στους ακόλουθους
επιµέρους τοµείς:

Ποιοτικό –
Τεχνικό

Α) Να αποδεικνύεται
κατά τον έλεγχο
(αριθµητικό) της
πληρότητας του
φακέλου των
δικαιολογητικών
συµµετοχής.

2

•

Οπτικής ταυτότητας και Γραφιστικής.

•

∆ιαδραστικών εφαρµογών.

•

Εφαρµογών σε διαδικτυακό
περιβάλλον.

•

Εφαρµογών για κινητά τηλέφωνα.

•

Συστηµάτων διαχείρισης
περιεχοµένου.

•

Εργαλείων προώθησης και
δηµιουργίας ταυτότητας προορισµού
(destination branding).

Εµπειρία της οµάδας έργου του αναδόχου
στην παραγωγή –κυρίως- αρχαιολογικού
ή/και πολιτιστικού περιεχοµένου
κινούµενης εικόνας.

Β) Να αποδεικνύεται
κατά τον έλεγχο της
τεχνικής προσφοράς
ως προς την ταύτιση
µε τις απαιτήσεις της
∆ιακήρυξης (έργα,
ανθρωποµήνες, κλπ.).

Ποιοτικό Τεχνικό

Α) Να αποδεικνύεται
κατά τον έλεγχο
(αριθµητικό) της
πληρότητας του
φακέλου των
δικαιολογητικών
συµµετοχής.
Β) Να αποδεικνύεται
κατά τον έλεγχο της
τεχνικής προσφοράς
ως προς την ταύτιση
µε τις απαιτήσεις της
∆ιακήρυξης (έργα,
ανθρωποµήνες, κλπ.).
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Α/Α

Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

Τύπος

Ενέργειες
αντιµετώπισης (*)

3

Εµπειρία της οµάδας έργου του αναδόχου
στην φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση –
κυρίως- αρχαιολογικών αντικειµένων και
χώρων.

Ποιοτικό Τεχνικό

Α) Να αποδεικνύεται
κατά τον έλεγχο
(αριθµητικό) της
πληρότητας του
φακέλου των
δικαιολογητικών
συµµετοχής.
Β) Να αποδεικνύεται
κατά τον έλεγχο της
τεχνικής προσφοράς
ως προς την ταύτιση
µε τις απαιτήσεις της
∆ιακήρυξης (έργα,
ανθρωποµήνες, κλπ.)

4

Εµπειρία της οµάδας έργου του αναδόχου
στη δηµιουργία ψηφιακών παιχνιδιών και
εκπαιδευτικών δράσεων.

Ποιοτικό Τεχνικό

Α) Να αποδεικνύεται
κατά τον έλεγχο
(αριθµητικό) της
πληρότητας του
φακέλου των
δικαιολογητικών
συµµετοχής.
Β) Να αποδεικνύεται
κατά τον έλεγχο της
τεχνικής προσφοράς
ως προς την ταύτιση
µε τις απαιτήσεις της
∆ιακήρυξης (έργα,
ανθρωποµήνες, κλπ.).

5

Εµπειρία της οµάδας έργου του αναδόχου
στην οργάνωση παραγωγής και στο
σχεδιασµό σύνθετων έργων πολιτισµού
και πολυµεσικών εφαρµογών, όπου
απαιτείται ο συντονισµός υλοποίησης
παράλληλων δράσεων.

∆ιοίκησης

Α) Να αποδεικνύεται
κατά τον έλεγχο
(αριθµητικό) της
πληρότητας του
φακέλου των
δικαιολογητικών
συµµετοχής.
Β) Να αποδεικνύεται
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Α/Α

Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

Τύπος

Ενέργειες
αντιµετώπισης (*)
κατά τον έλεγχο της
τεχνικής προσφοράς
ως προς την ταύτιση µε
τις απαιτήσεις της
∆ιακήρυξης, σύµφωνα
µε το διάγραµµα ροής
των εργασιών και τον
χρονοπρογραµµατισµό
που προτείνει.

6

Υλικοτεχνική υποδοµή αναδόχου

Τεχνικό

Α) Να αποδεικνύεται
κατά τον έλεγχο
(αριθµητικό) της
πληρότητας του
φακέλου των
δικαιολογητικών
συµµετοχής.
Β) Να αποδεικνύεται
κατά τον έλεγχο της
τεχνικής προσφοράς
ως προς την ταύτιση
µε τις απαιτήσεις της
∆ιακήρυξης.

7

Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών

∆ιοίκησης

Βέλτιστο διάγραµµα
ροής εργασιών και
δυνατότητα
παρακολούθησης
σύµφωνα µε την
οµάδα έργου και να
αποδεικνύεται κατά τον
έλεγχο της τεχνικής
προσφοράς

8

Ανταπόκριση του αναδόχου στα αιτήµατα
του φορέα και τις απαιτήσεις του έργου.

∆ιοίκησης

Στελεχιακή πληρότητα
της οµάδας έργου.

9

∆ιαλειτουργικότητα, ευχρηστία και
αισθητική προτεινόµενης λύσης.

Τεχνικό

Έλεγχος µε βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές
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Α/Α

Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

Τύπος

Ενέργειες
αντιµετώπισης (*)

10

Παροχή σχετικού υλικού τεκµηρίωσης για τ
ο
λογισµικό και τις ενέργειες εγκατάστασης
και παραµετροποίησης

Τεχνικό,
Οργανωτικ
ό∆ιοίκησης

Έλεγχος για την
επικαιροποίηση του
υλικού τεκµηρίωσης µετ
άαπό κάθε φάση µετα
βολής Αξιολόγηση υ
λικού τεκµηρίωσης

(*)

H ποιότητα και η τεχνική επάρκεια της οµάδας έργου (στελέχη) του αναδόχου
προκύπτουν µόνο προσκοµίζοντας αποδεικτικά βεβαιωµένων εργασιών τις
οποίες έχει υλοποιήσει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και όπως
ορίζεται σε αυτή για κάθε διαφορετικό στέλεχος (βεβαιώσεις, δηµοσιεύσεις,
υπεύθυνες δηλώσεις κλπ.), καθώς και πτυχία όπου απαιτούνται (πλήρες
portfolio).

Α3. Λειτουργίες και Τεχνικές προδιαγραφές των τµηµάτων του Έργου.
Α3.1. Βασικές παράµετροι σχεδιασµού.
Η εφαρµογή του ∆ικτύου Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των
Μακεδόνων θα υλοποιηθεί µε τη χρήση κειµένων, εικόνων, ήχων, ψηφιοποιηµένων
απεικονίσεων κινητών και ακίνητων µνηµείων, αλλά και φυσικών τοπίων, 3D
animations, κλπ. Το περιεχόµενο της εφαρµογής θα παρουσιάζεται µε τη χρήση
εργαλείων διαδραστικής ψηφιακής αφήγησης (storytelling tools), ενδεχοµένως και
σε συνδυασµό ή και αποκλειστικά µε τη χρήση «ασύγχρονων» τεχνικών
παρουσίασης περιεχοµένου (πχ. interactive documentary ή web documentary ή
multimedia documentary).
Η χρήση των µέσων - εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία της
εφαρµογής, θα πρέπει να εξυπηρετούν την αφήγηση -«οδοιπορικό»- και την
πλοήγηση στο χώρο και να αποδίδουν πληρέστερα το περιβάλλον των αρχαίων
Μακεδονικών Πόλεων, αλλά και το σύγχρονο, καθώς επίσης αρχαιολογικούς
χώρους και µουσεία, τις συνεχιζόµενες ανασκαφές και αναστηλώσεις, τις
εκπαιδευτικές δράσεις κλπ.
Μέσω της εφαρµογής θα πρέπει να εξυπηρετούνται ή/και να επιτυγχάνονται τα
ακόλουθα:
Η αρχική γνωριµία του διαδικτυακού επισκέπτη µε: (α) το φυσικό τοπίο των
περιοχών ενδιαφέροντος που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική οµορφιά, (β) τα
µνηµεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που αποκαθίστανται ή γίνονται
«προσβάσιµοι» (γ) τα µουσεία (δ) την ανασκαφική διαδικασία, (ε) τις
αναστηλωτικές επεµβάσεις και το αρχαιολογικό έργο, (ζ) τα εκπαιδευτικά
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προγράµµατα που υλοποιούνται, (η) τη συµβολή των ανθρώπων στις διαδικασίες
αυτές.
Να παρέχεται στο χρήστη κατά την πλοήγησή του η δυνατότητα να
αλληλεπιδράσει µε την ιστορία, να «ελίσσεται» κατά τη βούλησή του στο χώροχρόνο µε τη βοήθεια της “αρχιτεκτονικής” της πληροφορίας, το γραφιστικό
σχεδιασµό, τους τίτλους και υπότιτλους και άλλα οπτικά βοηθήµατα και
εικονοσύµβολα.
Να επιστρέφει εύκολα στο σηµείο που επιθυµεί, χωρίς να καθίσταται απαραίτητο
να ξαναδεί τµήµατα της περιήγησης που έχει ήδη δει ή να παρακάµψει αυτά που
δεν εµπίπτουν στα ενδιαφέροντά του.
Το σύνολο των δράσεων να εκτυλίσσονται στην πλειονότητά τους σε ένα
«παράθυρο», αποφεύγοντας τις συχνές αλλαγές σελίδας, πράγµα σύνηθες σε
έναν ιστοχώρο.
Η εφαρµογή θα παρέχει υψηλό ποσοστό συµµετοχής (διάδραση), βιωµατικότητας
και εµπειρίας για τον χρήστη, προβάλλοντας το χώρο, την ιστορία και το υλικό
αποτύπωµα του Αρχαίου Βασιλείου των Μακεδόνων.
Επισηµαίνεται ότι µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε διάστηµα εξήντα (60)
ηµερών θα παραδοθεί στον ανάδοχο το αναλυτικό – αρχικό- σενάριο για την
απόδοση και την παραγωγή των απαιτούµενων δράσεων.

Α3.2. Βασικοί χρήστες – Οµάδες χρηστών
Οι οµάδες που θα υποστηρίζονται από το σύστηµα χωρίζονται στις ακόλουθες
κύριες κατηγορίες:
∆ιαχειριστές του Συστήµατος, που χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες:
Υπεύθυνοι για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος, της Βάσης ∆εδοµένων µε
πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήµατα και τις εφαρµογές του portal. Ο ρόλος τους
είναι κυρίως υποστηρικτικός και αφορά το τεχνικό επίπεδο των Υποσυστηµάτων
και των Εφαρµογών.
Εσωτερικούς Χρήστες της ΙΖ’ ΕΠΚΑ και του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που είναι υπεύθυνοι για την διαρκή ενηµέρωση των δεδοµένων του Συστήµατος.
Τελικοί Εξωτερικοί Χρήστες (επισκέπτης), οι οποίοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης
στην εφαρµογή - portal.
Α3.3. Απαιτήσεις και γενικές αρχές της Αρχιτεκτονικής συστήµατος.
Κατ' ελάχιστο το σύστηµα θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω µέρη:
Εφαρµογή Πελάτη (Client Application)
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Εφαρµογή ∆ιαχείρισης (Administration Application)
Επίπεδο Υπηρεσιών (Services Layer)
Βάση ∆εδοµένων (Database)

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει:
(α) την πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται,
(β) την ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδοµένων των εφαρµογών,
(γ) τη σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήµατος και των εργαλείων διαχείρισης
(system manuals) και λεπτοµερών εγχειριδίων λειτουργίας του συστήµατος
(operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals), (
δ) πλήρη τεκµηρίωση του συστήµατος µέσω της αναλυτικής περιγραφής των
µερών του συστήµατος.
Για το σχεδιασµό της εφαρµογής θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ώριµες και δοκιµασµένες
τεχνολογίες (best practices) ανοικτής αρχιτεκτονικής, στα χαρακτηριστικά των οποίων
κριτήριο αξιολόγησης είναι η δυνατότητα επεκτασιµότητας, µετάπτωσης και διασύνδεσης µε
άλλα συστήµατα. Οι υποχρεώσεις του Φορέα έναντι του προγράµµατος της «Ψηφιακής
Σύγκλισης» ορίζουν µονοσήµαντα τα συστήµατα µε τα οποία η εφαρµογή οφείλει να έχει
συµβατότητα, καθώς και τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.
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Θα πρέπει να ακολουθηθεί ανοιχτή αρχιτεκτονική τόσο σε επίπεδο εξοπλισµού (εύκολη
διασύνδεση, επέκταση, αντικατάσταση µερών, κλπ.), όσο και σε επίπεδο λογισµικού
εφαρµογών (π.χ. αρθρωτός σχεδιασµός, επέκταση λειτουργικότητας, ύπαρξη APIs, κλπ).
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του
συστήµατος, ώστε να επιτρέπονται µελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις,
ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών τµηµάτων λογισµικού ή εξοπλισµού.
Ακόµη, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα της στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων,καθώς και
της εξαγωγής του συνόλου των αναφορών και των στατιστικών του συστήµατος σε
διαφορετικές ηλεκτρονικές µορφές αρχείων για την κατά περίπτωση καλύτερη αξιοποίησή
τους (π.χ. ιστοσελίδες, απλό κείµενο, έγγραφα PDF, έγγραφα Word/Excel, σχεσιακοί πίνακες,
ανοιχτό σχήµα XML), για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσµατική επικοινωνία µε
άλλες βάσεις δεδοµένων.
Α3.3.1 Εφαρµογή - Πελάτης (Client Application)
Η “εφαρµογή πελάτης” ή αλλιώς “client application” αφορά στο µέρος του
λογισµικού το οποίο θα εκτελείται στον browser του χρήστη-επισκέπτη του
εικονικού µουσείου, πρόκειται δηλαδή για την “τελική” σελίδα µε όλη τη
διαδραστικότητα που απαιτείται να έχει.
Περιλαµβάνει:
1) Υποστήριξη συσκευών.
Συσκευές στις οποίες θα πρέπει να εκτελείται:
Σε κάθε είδους σύγχρονο Η/Υ (σταθεροί, φορητοί, υπέρ-φορητοί)
Σε όλα τα ευρέως διαδεδοµένα λειτουργικά συστήµατα τύπου: Windows 7 ή/και
νεότερο, Mac OS X 10.6 ή/και νεότερο, Linux µε kernel 2.6 ή/και νεότερο, ή άλλο
ισοδύναµο.
Tablets και Κινητά Τηλέφωνα: iOS, Android, Windows Phone 8, Blackberry, ή άλλο
ισοδύναµο.
Συνυπολογίζοντας τις αυξηµένες απαιτήσεις της εφαρµογής για διαδραστικότητα,
τη ραγδαία άνοδο των κινητών συσκευών, αλλά και τα αναδυόµενα διεθνή
πρότυπα προτείνεται η χρήση τεχνολογιών – “ανοικτής αρχιτεκτονικής” - που είναι
παγκόσµια αποδεκτές και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από όλους τους
σύγχρονους browsers όπως HTML5, CSS3 και JavaScript, ή άλλο ισοδύναµο.
Φυλλοµετρητές Ιστού (Web browsers).
Κρίνεται απαραίτητος ο περιορισµός των φυλλοµετρητών ιστού µόνο σε αυτούς
που χαρακτηρίζονται ως “σύγχρονοι” ώστε να µπορεί να γίνει η ανάπτυξη της
εφαρµογής καθαρά σε HTML χωρίς τη χρήση πρόσθετων (plugins).
Κάτι τέτοιο επιτρέπει την εκτέλεση της εφαρµογής σε ακόµη µεγαλύτερη γκάµα
συσκευών και λόγω χρήσης διεθνών προτύπων που τυγχάνουν παγκόσµιας
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υιοθέτησης, το πλήθος των συσκευών συνεχώς θα αυξάνεται αφού θα
προστίθενται συνεχώς νέες συσκευές όσο ο χρόνος περνά (future proof
technology). Φυλλοµετρητές Ιστού (Browsers) ή άλλος ισοδύναµος που πρέπει να
υποστηρίζονται είναι οι ακόλουθοι:
Mozilla Firefox 26.0 ή/και νεότερος
Chrome 32.0 ή/και νεότερος
Safari 7.0 ή/και νεότερος
Opera 18 ή/και νεότερος
Internet Explorer 11 ή/και νεότερος
iOS Safari 7.0 ή/και νεότερος
Android Browser 4.3 ή/και νεότερος
Internet Explorer Mobile 10.0 ή/και νεότερος
Blackberry Browser 10.0 ή/και νεότερος
Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω φυλλοµετρητές θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη
πρόσβαση των «εικονικών» επισκεπτών χωρίς την απαίτηση χρήσης πρόσθετων
λογισµικών και επεκτάσεων (add-ons, extensions όπως π.χ. Java, Flash,
Shockwave, Silverlight κ.λπ.), καθώς µπορεί να περιορίσουν σηµαντικά τον αριθµό
των τελικών χρηστών της εφαρµογής.
Εµπειρία Χρήστη και ∆ιάδραση (User Experience and Interaction).
Λόγω της φύσεως της εφαρµογής και των στόχων που καλείται να εξυπηρετήσει, η
αλληλεπίδραση (interaction) του χρήστη – επισκέπτη κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική. Ο χρήστης
- επισκέπτης της εφαρµογής θα πρέπει µέσα από ένα άκρως οπτικό (visual) περιβάλλον να
αλληλεπιδρά µε τις πληροφορίες της διεπαφής (interface). Η εφαρµογή θα πρέπει να
αξιοποιεί τις δυνατότητες τόσο του υλικού (hardware), όσο και του λογισµικού (softwareweb browser) µε το οποίο εκτελείται.
Ο χρήστης - επισκέπτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στις διάφορες
ενότητες µε τρόπο τέτοιο ώστε να περιορίζονται ή να ελαχιστοποιούνται οι άσκοπες αλλαγές
σελίδας, λόγω πληµελούς παραµετροποίησης των στοιχείων που επηρεάζουν το συνολικό
σχεδιασµό της εφαρµογής, από την πλευρά του «σχεδιαστή». Η «εφαρµογή» θα πρέπει να
δρα ως ένα κέλυφος (shell) µέσα στο οποίο θα προβάλλονται οι ενότητες και τα περιεχόµενά
της, τα οποία θα προσφέρονται µε ασύγχρονες τεχνικές από τον εξυπηρετητή της
εφαρµογής, σύµφωνα µε τις επιλογές του επισκέπτη, εξυπηρετώντας την «αφήγηση» του
περιεχοµένου και προσοµοιάζοντας περισσότερο σε µία multimedia εφαρµογή και λιγότερο
σε µία τυπική – συνηθισµένη διαδικτυακή εφαρµογή (website).
Ανταλλαγή δεδοµένων και Επίδοση (Data exchange and Performance).
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Σηµαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση τη εφαρµογής είναι το κριτήριο της εµπειρίας
του χρήστη (User Experience), οπότε είναι απαραίτητο να προβλεφθούν και να
εφαρµοστούν «εργαλεία» βελτιστοποίησης της, σε κάθε τι που αφορά επικοινωνία µε τον
εξυπηρετητή. Ο χρόνος απόκρισης του συστήµατος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός.
Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, οι χρήστες θα πρέπει µέσω οπτικών ερεθισµάτων
- µηνυµάτων να ενηµερώνονται ότι λειτουργίες του συστήµατος βρίσκονται σε εξέλιξη και να
µη δηµιουργείται η αίσθηση ότι το σύστηµα δεν ανταποκρίνεται. Ενδεικτικά και όχι
αποκλειστικά αναφέρονται κάποιοι τοµείς που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:
Ανταλλαγή δεδοµένων µε χρήση ελαφρών σε µέγεθος προτύπων όπως XML,
JSON, ή άλλο ισοδύναµο.
Χρήση ασύγχρονων τεχνικών µε ταυτόχρονη βελτιστοποίηση και στο server.
∆ηµιουργία περιεχοµένου (φωτογραφίες, εικόνες, video) βελτιστοποιηµένα για το
∆ιαδίκτυο.
Σερβίρισµα διαφορετικών αρχείων περιεχοµένου σε µέγεθος και ανάλυση ανάλογα
µε τις δυνατότητες της συσκευής και τη συνδεσιµότητα (Broadband, 3G, 4G κλπ).
Ανάπτυξη κώδικα στο client side που να µπορεί να εκµεταλλευτεί το υλικό
(hardware acceleration) όπου αυτό είναι δυνατό.
Ανάπτυξη κώδικα στο client side µε χρήση τεχνικών που να εξασφαλίζουν ένα
βασικό performance ακόµη και σε συσκευές που δεν έχουν ισχυρούς
επεξεργαστές, µεγάλη µνήµη ή ισχυρή κάρτα γραφικών.
Επίσης, εκτός των ανωτέρω ενδεικτικών «εργαλείων», η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει
αυτόµατη παραγωγήςστατιστικών στοιχείων στον διαχειριστή της διαδικτυακής πύλης,
σχετικών µε την επισκεψιµότητα της.
Α3.3.2 Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Administration Application).
Η “εφαρµογή διαχείρισης” ή αλλιώς “administration application” αφορά στο µέρος του
λογισµικού το οποίο θα εκτελείται στον Η/Υ του διαχειριστή και ο σκοπός της είναι η
διαχείριση του υλικού και της δοµής του εικονικού µουσείου. Το κέλυφος του κόµβου θα
βασίζεται σε µια Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Ε∆Π), η οποία θα επιτρέπει την
εισαγωγή, την θεµατική ευρετηρίαση, την διαχείριση, τη διασύνδεση και τη δηµοσίευση στο
διαδίκτυο του συνόλου του ψηφιακού περιεχοµένου. Η διεπαφή µε τον χρήστη (user
interface) επιτυγχάνεται µέσω «ιστοσελίδων», οι οποίες λειτουργούν σε όλους τους
γνωστούς φυλλοµετρητές (Web browsers).
Λόγω του ότι η χρήση της εφαρµογής αυτής θα γίνεται αποκλειστικά από τους διαχειριστές
του δικτύου, δεν κρίνεται απαραίτητη η εφαρµογή οποιωνδήποτε περιορισµών στις
τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξή της, παρά µόνο η ύπαρξη σε αυτήν
κάποιων ουσιαστικών γνωρισµάτων που θα την καθιστούν εύκολη στην εγκατάσταση και
στη χρήση:
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Θα πρέπει να µπορεί να εκτελείται σε οποιοδήποτε σύγχρονο Η/Υ (όχι απαραίτητα
κινητή συσκευή ή ταµπλέτα) µε οποιοδήποτε ευρέως διαδεδοµένο λειτουργικό
σύστηµα τύπου Windows 7 ή/και νεότερο, Mac OS X 10.6 ή/και νεότερο, Linux µε
kernel 2.6 ή/και νεότερο, ή άλλα ισοδύναµα.
Μπορεί να αναπτυχθεί ως εφαρµογή ιστού (web application) ή ως αυτόνοµη
εφαρµογή (standalone application) αρκεί στη δεύτερη περίπτωση η εγκατάσταση
να γίνεται αυτοµατοποιηµένα µέσα από πρόγραµµα εγκατάστασης (setup) και η
µεταφόρτωσή του να παρέχεται µε σύνδεσµο µέσα από ειδική σελίδα στο web site
που θα φιλοξενεί το εικονικό µουσείο.
Η αρχιτεκτονική της Ε∆Π θα πρέπει να βασίζεται στα εξής: υποσύστηµα
δηµοσίευσης περιεχοµένου, υποσύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου και σχεσιακή
βάση δεδοµένων, µε δυνατότητα περεταίρω διαχωρισµού σε ενότητες, που θα
σχετίζεται µε τις ενότητες περιεχοµένου και θα µπορεί να αποτελέσει βάση
πρότασης του υποψήφιου αναδόχου ως προς τις ανάλογες ενότητες της
αρχιτεκτονικής της Ε∆Π.
Η εφαρµογή θα πρέπει να διαθέτει εκτεταµένες λειτουργίες διαχείρισης αρχείων
(εικόνων, video κλπ) όπως ανέβασµα πολλαπλών αρχείων µε ασύγχρονες
τεχνικές, ανέβασµα µεγάλων αρχείων (> 100ΜΒ) µετονοµασία και µαζική
µετακίνηση ή αντιγραφή αρχείων κλπ.
Η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή φιλικό κειµενογράφο για την
εύκολη καταχώρηση και ενηµέρωση κειµένου µε σκοπό την προβολή του στο web
(HTML).
Η εφαρµογή θα πρέπει να επικοινωνεί µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο (REST API) όπως
και η εφαρµογή-πελάτης, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση και των δύο µε το
ίδιο server side code.
Στον τεχνικό φάκελο θα πρέπει να περιγράφονται (αρχική προσέγγιση) οι
κατηγορίες χρηστών του συστήµατος και τα δικαιώµατά τους.
Α3.3.3 Επίπεδο Υπηρεσιών (Services Layer).
Το “επίπεδο υπηρεσιών” ή αλλιώς “services layer” αφορά στο µέρος του λογισµικού το
οποίο θα εκτελείται στον server. Κύριο αντικείµενό του είναι η παροχή µιας “∆ιεπαφής
Προγραµµατισµού Εφαρµογών” ή αλλιώς “Application Programming Interface (API)” προς
τις εφαρµογές χρήστη όπως είναι η εφαρµογή-πελάτης και η διαχειριστική εφαρµογή.
Κύρια κριτήρια για την επιλογή των τεχνολογιών και των προτύπων, αλλά και των τεχνικών
για ανάπτυξη του λογισµικού αυτού είναι:
Η διαχρονικότητα της λύσης (future proof).
Η συµβατότητα του συστήµατος (compatibility).
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H αποδοχή και η υιοθέτηση των τεχνολογιών από τη διεθνή κοινότητα
(acceptance and adoption).
H επίδοση (performance).
Η δυνατότητα για εκµετάλλευση του cloud computing.
Τα τρία πρώτα κριτήρια (future proof, compatibility, acceptance/adoption) αφορούν στην
επιλογή των τεχνολογιών και των προτύπων, ενώ τα δύο τελευταία (performance, cloud
computing ready) αφορούν περισσότερο στην χρήση τεχνικών και τον τρόπο ανάπτυξης.
REST API.
Αναλογιζόµενοι τις τάσεις της παγκόσµιας κοινότητας πληροφορικής σχετικά µε την
επικοινωνία µεταξύ εφαρµογών κρίνεται απαραίτητο η ∆ιεπαφή Προγραµµατισµού
Εφαρµογών (API) του συστήµατος να αναπτυχθεί στα πρότυπα ενός REST API
(Representational State Transfer).
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουµε ότι πληρούνται τα τρία πρώτα κριτήρια (future proof,
compatibility, acceptance/adoption), ιδίως αν αναλογιστούµε ότι όλα τα σύγχρονα µεγάλα
διαδικτυακά συστήµατα (Facebook, Twitter, κλπ) χρησιµοποιούν αποκλειστικά αυτό το
παράδειγµα για να παρέχουν µια διεπαφή σε τρίτους προγραµµατιστές και συστήµατα.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τόσο κατά την ανάπτυξη των δύο εφαρµογών (client και
administration) όσο και στο µέλλον, όταν ο ίδιος ο φορέας ή κάποιος τρίτος θα µπορεί να
αναπτύξει εφαρµογές για άλλα µέσα (κινητές συσκευές, έξυπνη τηλεόραση, κλπ.)
χρησιµοποιώντας µια ευρέως διαδεδοµένη τεχνολογία µε γνωστές καλές πρακτικές (best
practices).
Απόδοση (Performance).
Βασικό κριτήριο κατά την ανάπτυξη όλων των υποσυστηµάτων είναι η επίδοση
(performance). Στην περίπτωση του REST API αυτό µεταφράζεται κυρίως σε δύο σηµεία που
χρήζουν προσοχής:
To format των δεδοµένων που θα ανταλλάσσονται µε τις εφαρµογές (data
exchange format).
Τεχνικές και καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την ανάπτυξη του
REST API.
Format Ανταλλαγής ∆εδοµένων.
Για την ανταλλαγή των δεδοµένων προτείνεται να χρησιµοποιηθεί το πρότυπο τύπου JSON ή
άλλο ισοδύναµο. Πρόκειται για ένα ευρέως διαδεδοµένο πρότυπο που χρησιµοποιείται από
όλα τα σύγχρονα συστήµατα τόσο για τη δύναµη που έχει στην αναπαράσταση της
πληροφορίας, αλλά και γιατί –κυρίως- είναι οικονοµικό σε µέγεθος µια και δεν είναι τόσο
«φλύαρο», όπως για παράδειγµα η XML.
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Τεχνικές και καλές πρακτικές.
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται κάποιες τεχνικές και καλές πρακτικές που
µπορούν να εφαρµοστούν µε σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης στο REST API:
Stateless Architecture
Response Caching and Compression
Support for Querying and Pagination
Linking and Link Expansion
Partial Representation
Ασφάλεια.
Λόγω της φύσης του περιεχοµένου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
µέτρα για την ασφάλεια του συστήµατος. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται
κάποιες τεχνικές και καλές πρακτικές που µπορούν να εφαρµοστούν µε γνώµονα την
ασφάλεια:
H µοναδική δίοδος πληροφοριών από και προς το σύστηµα να είναι το REST API
H εφαρµογή-πελάτης (client application) αλλά και οποιαδήποτε τρίτη εφαρµογή
να έχει δικαιώµατα µόνο για ανάγνωση και σε περιορισµένα resources.
Να εφαρµοστούν τεχνολογίες και πρακτικές δοκιµασµένες για REST API όπως
αυθεντικοποίηση µέσω OAuth ή/και API Tokens, ή άλλο ισοδύναµο.
Στον τεχνικό φάκελο θα πρέπει να περιγραφεί (αρχικό στάδιο) ο τρόπος υλοποίησης και
προστασίας από τυχαίες ή και κακόβουλες πράξεις.
Κατά το στάδιο της υλοποίησης και κυρίως κατά το στάδιο της δοκιµαστικής λειτουργίας, σε
συνεργασία µε τον Φορέα θα προδιοριστούν: α) το απαιτούµενο επίπεδο ασφαλείας για το
σύστηµα µε δοκιµές υψηλού φόρτου (stress testing) και β) το φορτίο επισκεπτών εξαιτίας του
πολυγλωσσικού (ελληνικά – αγγλικά – ρώσικα – κινέζικα) περιεχοµένου.
Ο τελικός εκτιµώµενος αριθµός χρηστών και η αναµενόµενη επισκεψιµότητα του «∆ικτύου», οι
αναλυτικοί ρόλοι των Εσωτερικών Χρηστών και τα αντίστοιχα δικαιώµατα και επίπεδα
ασφάλειας, θα αποτελέσουν (µεταξύ άλλων) αντικείµενο της Μελέτης Εφαρµογής του
συστήµατος που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου.
Cloud Computing.
Ένα βασικό κριτήριο για την επιλογή των τεχνολογιών, αλλά κυρίως των τεχνικών ανάπτυξης
είναι η τελική λύση να δίνει τη δυνατότητα εκµετάλλευσης του Cloud Computing. Η ανάγκη
αυτή γίνεται ακόµη µεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς την πιθανή επισκεψιµότητα που µπορεί
να έχει το «∆ίκτυο». Το θετικό είναι ότι στη σηµερινή εποχή όλες σχεδόν οι σύγχρονες
τεχνολογίες για ανάπτυξη server side web-based εφαρµογών υποστηρίζουν το cloud
computing. Είναι πλέον περισσότερο θέµα τεχνικών και καλών πρακτικών παρά επιλογής
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τεχνολογίας. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία
πρέπει να κατέχει ο κώδικας του Services Layer, ώστε να καθιστά διαθέσιµη τη λύση -σε
περίπτωση που χρειαστεί- για το Cloud Computing:
Atomicity
Statelessness
Idempotence
Parallelism
Α.3.3.4 Βάση ∆εδοµένων (Database).
Η βάση δεδοµένων είναι το υποσύστηµα όπου αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα. Ο όρος στις
παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, χρησιµοποιείται µε την ευρεία έννοια και περιλαµβάνει την
αποθήκευση και τήρηση τόσο των δεδοµένων, όσο και τα αρχείων. Λόγω της ιδιαίτερης (αν
όχι αποκλειστικής) ανάγκης του συστήµατος να «φιλοξενεί» περιεχόµενο θα πρέπει να µην
αποκλειστούν διαφορετικού τύπου βάσεις δεδοµένων πέραν των γνωστών RDBMSs
(Relational Database Management System – Συστήµατα ∆ιαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων
∆εδοµένων).
Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να εξεταστεί αν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε
το RDBMS ή ακόµη και αποκλειστικά, ένα άλλο είδος βάσης δεδοµένων ευρέως διαδεδοµένο
σε πολλά σύγχρονα web-based συστήµατα (Google), το οποίο είναι καταλληλότερο για την
τήρηση περιεχοµένου: Οι NoSQL Databases και πιο συγκεκριµένα µια κατηγορία αυτών
γνωστή ως Document Databases. Πλεονεκτήµατα NoSQL Document Databases για
φιλοξενία περιεχοµένου:
Εγγενής δυνατότητα φιλοξενίας αδόµητης πληροφορίας, χαρακτηριστικό που τα
κάνει το καταλληλότερο είδος για φιλοξενία περιεχοµένου (content)
Πολύ καλύτερο performance.
Πολύ ευκολότερο Scaling (µέσω sharding).
Για κάποιες πιο ειδικές ανάγκες (όπως π.χ. Indexing) δύναται να χρησιµοποιηθούν και άλλα
είδη βάσεων δεδοµένων όπως για παράδειγµα οι Key-Value Stores οι οποίες µπορούν να
δρουν επικουρικά προσφέροντας τεράστια πλεονεκτήµατα σε performance και scaling.
Σηµεία που χρήζουν προσοχής.
Σε κάθε περίπτωση και για όποια ή όποιες βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο κατά το σχεδιασµό, όσο και κατά την εγκατάσταση
(deployment) κατ’ ελάχιστο στα παρακάτω σηµεία:
Αυτοµατοποίηση διαδικασιών Backup για την αποφυγή απώλειας δεδοµένων.
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Εφαρµογή πρακτικών Fault Tolerance ώστε σε περίπτωση που βγει εκτός
λειτουργίας ο database server να µπορεί άµεσα να χρησιµοποιηθεί κάποιος
άλλος χωρίς down time.
Εφαρµογή πρακτικών για εξασφάλιση του Scalability (κυρίως µε scale out) ώστε
να µπορεί να εξυπηρετηθεί µεγάλος αριθµός requests (και κατ’ επέκταση µεγάλος
αριθµός επισκεπτών) ταυτόχρονα.
Α3.4 Χρηστικότητα περιβάλλοντος εφαρµογής.
Στόχος είναι η προτεινόµενη τεχνική λύση να προκύψει έπειτα από διερεύνηση της
χρηστικότητας των λειτουργιών της διεπαφής, δηλαδή των λειτουργιών που προσφέρονται
στους χρήστες µε την ανάλογη αλληλεπίδραση.
Ως ελάχιστο, όχι και µοναδικό εργαλείο - µέθοδος προτείνεται η Ευρετική αξιολόγηση
(HEURISTIC EVALUATION) που εξετάζει τη χρηστικότητα του περιβάλλοντος ιστοτόπων, υπό το
πρίσµα των κύριων κατηγοριών των χρηστών, του επισκέπτη του ιστοχώρου και του
συγγραφέα/διαχειριστή.
Η επιλογή εργαλείου – µεθόδου αποτελεί στοιχείο του τεχνικού φακέλου.
∆ΕΚΑ ΕΥΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Jacob Nielsen):
Ενηµέρωση για την κατάσταση του συστήµατος (οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν
την πορεία των ενεργειών τους).
Αντιστοίχηση συστήµατος - πραγµατικού κόσµου (κατανοητό επίπεδο της
γλώσσας και χρήση καθαρών συµβόλων).
Ελευθερία και έλεγχος από τον χρήστη (δηλαδή ύπαρξη καθαρών εξόδων, όπως η
ύπαρξη κουµπιού που θα οδηγεί στην κεντρική σελίδα).
∆ιατήρηση συνέπειας και συνέχειας στο µοντέλο πλοήγησης και δόµησης της
σελίδας (δηλαδή η ίδια ενέργεια θα πρέπει να γίνεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο σε
κάθε σηµείο της διεπιφάνειας).
Αποφυγή λαθών (έλεγχος για συνδέσµους που δεν οδηγούν πουθενά και έλεγχος
εγκυρότητας).
Αναγνώριση αντί για ανάκληση (να υπάρχουν σωστά ονόµατα στα αντικείµενα
πλοήγησης, ώστε να µην χρειάζεται περαιτέρω νοητική επεξεργασία).
Προσαρµοστικότητα και αποδοτικότητα (λ.χ. να επιτρέπεται η χρήση σύνθετων
τεχνικών αναζήτησης κλπ.).
Καλαίσθητος “µινιµαλιστικός” σχεδιασµός στοιχείων πλοήγησης και εµφάνισης
των βασικών οθονών και των υποβάθρων πλοήγησης (λ.χ. να µην υπάρχει
περιττή πληροφορία που να µπερδεύει τους χρήστες).
Αναγνώριση και ανάνηψη από λάθη (όπως εξήγηση των σφαλµάτων σε καθαρή
και κατανοητή γλώσσα).
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Παροχή βοήθειας και τεκµηρίωσης (λ.χ. ύπαρξη χαρτών πλοήγησης, επεξήγηση
ενεργειών).
Επίσης, πρέπει να ελεγχθούν τα βασικά θέµατα προσβασιµότητας σύµφωνα µε:
http://www.w3c.gr/ εξασφαλίζοντας κατ’ ελάχιστο:
Η χρωµατική παλέτα και οι αντιθέσεις χρωµάτων στον ιστοχώρο να είναι
αντιληπτές από όλες τις οµάδες πληθυσµού (π.χ. άτοµα µε αχρωµατοψία ή
δυσχρωµατοψία).
Το
CSS
να
είναι
συµβατό
µε
τα
πρότυπα
http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html

W3C;

Ο ιστοχώρος να λειτουργεί µε άνεση σε χαµηλότερες αναλύσεις οθόνης (π.χ. 1024
x 768 pixels) και ταχύτητες σύνδεσης (π.χ. 2Mbps).
Α3.5 Περιβάλλον εφαρµογής (Αισθητική ταυτότητα – Ευχρηστία- Τεχνική αρτιότητα).
Το αντικείµενο του έργου είναι η δηµιουργία µίας εφαρµογής διαχείρισης περιεχοµένου (Ε∆Π),
καθώς και επιµέρους παραδοτέων (βλέπε Ενότητες εργασιών Υποέργου 3), όπως αυτά
περιγράφονται στη συνοπτική παρουσίαση του έργου (Υποέργο 3). Όλες οι περιγραφόµενες
δράσεις και υποπροϊόντα – µεµονωµένα - δεν αποτελούν παρά τα «εκφραστικά µέσα» µε τα
οποία πρέπει να αποδοθεί το περιεχόµενο της εφαρµογής – «∆ίκτυο» σε τέσσερις γλώσσες
(Ελληνικά-Αγγλικά-Ρωσικά-Κινέζικα). Συνδυαστικά, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ανάγκες
και οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί από τη µελέτη, οι οποίες δεν είναι άλλες από τη δηµιουργία
ενός αφηγηµατικού και διαδραστικού περιβάλλοντος πλοήγησης, αυξάνοντας την «εµπειρία»
του επισκέπτη στο διαδικτυακό περιβάλλον - εικονικό χώρο παρουσιάζοντας εύληπτα και
κατανοητά τη δοµηµένη πληροφορία ενταγµένη σε «υποενότητες», προσδοκώντας την
«πλοήγηση» στο φυσικό χώρο που περιγράφεται στο «∆ίκτυο».
Η παραγωγή και κυρίως η σύνθεση των υποπροϊόντων που παράγονται µε διαφορετικά
εκφραστικά µέσα, αναµένεται να αποδώσουν τη δοµηµένη πληροφορία προς το κοινό µέσω
των επιλογών πλοήγησης, δηλαδή το περιεχόµενο των χώρων του «∆ικτύου». Για την
πλειονότητά τους, η παραγωγή δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το «µέσο» µέσω του οποίου
εξασφαλίζεται η απόδοση ενός επεξεργασµένου και τεκµηριωµένου περιεχοµένου,
ενταγµένου σε ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά –εικονικό- διαδικτυακό περιβάλλον. Άρα,
εκτός των επιµέρους απαραίτητων δράσεων απόδοσης περιεχοµένου (αρχεία στατικής και
κινούµενης εικόνας, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, ήχοι, κ.λ.π.) ως παραδοτέο νοείται –
κυρίως - η «σύνθεση» των υποπροϊόντων/ εκφραστικών µέσων και η ένταξή τους σε µία
ενιαία χρηστική και διαδραστική web-based πλατφόρµα απόδοσης περιεχοµένου.
Το οπτικοποιηµένο περιβάλλον που θα παραχθεί, θα πρέπει να έχει έντονα αφηγηµατικά
χαρακτηριστικά και χαρακτήρα, ώστε µε εύληπτα στοιχεία πλοήγησης και σύµφωνα µε τα
ενδιαφέροντα του επισκέπτη, να ξετυλίγεται το νήµα της ιστορίας γύρω από το Αρχαίο
Βασίλειο των Μακεδόνων. Η διάδραση συνίσταται στο επίπεδο της επιλογής της
πληροφορίας και στο βάθος στο οποίο ο κάθε διαφορετικός χρήστης θέλει να φτάσει.
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η κάθε διαφορετική πρόταση υλοποίησης του αντικειµένου του
έργου, δηλαδή της δηµιουργίας του «∆ικτύου», θα κριθεί κυρίως ως προς το κατά πόσο
απαντά στα ακόλουθα ποιοτικά και τεχνικά κριτήρια:
Την αισθητική ταυτότητα που θα δηµιουργηθεί για την απόδοση του περιεχοµένου.
Την ευχρηστία της εφαρµογής.
Την υποκειµενική ικανοποίηση (subjective satisfaction) που προσφέρει.
Την αίσθηση της «συµµετοχής» που θα πρέπει να αισθάνεται ο εικονικός
επισκέπτης.
Την τεχνική αρτιότητα της παραγωγής και των επιλεγµένων τεχνολογιών.
Απορριπτέες θεωρούνται οι προτάσεις – τεχνικές λύσεις που:
Κατακερµατίζουν τον αφηγηµατικό χαρακτήρα και της πλοήγησης.
∆εν παρουσιάζουν µε σαφήνεια τα επίπεδα των επιλογών του χρήστη.
∆εν εξασφαλίζουν τη διάδραση, τη διασύνδεση και την εύκολη µετάβαση (κατά το
δυνατόν µε µία κίνηση) µεταξύ των κύριων επιπέδων πληροφόρησης.
Παρουσιάζουν διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις (βασικό layout) ή
αδικαιολόγητη ανοµοιογένεια, µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων πληροφόρησης
-εµβύθισης.
∆εν παρέχουν τη δυνατότητα αισθητικής «οµογενοποίησης» του συχνά
ετερόκλητου πρωτογενούς υλικού (διαφορετικής µορφής ψηφιοποιηµένο ή προς
ψηφιοποίηση εποπτικό αρχειακό υλικό, όπως χάρτες, χειρόγραφα, δηµοσιευµένο
υλικό σε έντυπη µορφή, φωτογραφίες, videos κ.λ.π.) µε αυτό που ζητείται να
παραχθεί στο πλαίσιο του έργου, ώστε να υποστηρίξει την απόδοση του
περιεχοµένου – «συνθέσεις».
Απαιτούν υψηλό εξοπλισµό λειτουργίας από την πλευρά του χρήστη (υψηλή
ταχύτητα σύνδεσης, γρήγορο επεξεργαστή, υψηλή ανάλυση οθόνης, πρόσθετα
εργαλεία λειτουργικού κ.λ.π.).
∆εν εξυπηρετούν στο µεγαλύτερο µέρος τους (περιβάλλον πλοήγησης,
εικονοσύµβολα, παλέτα χρωµάτων) τη χρήση από άτοµα µε προβλήµατα όρασης,
ακοής και περιορισµένης κινητικής συµπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση είναι
υποχρεωτική
η
συµµόρφωση
µε
τα
πρότυπα
http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html
Για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος που πρέπει να δηµιουργηθεί µέσω της
υλοποίησης του αντικειµένου του διαγωνισµού, ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των
κρίσιµων στοιχείων της “αρχιτεκτονικής” του «∆ικτύου» που οδηγούν στην αποφυγή των
παραπάνω µη αποδεκτών λύσεων.
Τα επιµέρους στοιχεία εξειδικεύονται στο κεφάλαιο των ειδικών προδιαγραφών του τµήµατος
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Α και αφορούν:
το περιεχόµενο και την οργάνωση των «θεµατικών» ενοτήτων,
τις επιµέρους δράσεις τις οποίες πρέπει να προβεί ο υποψήφιος ανάδοχος,
τις ελάχιστες προδιαγραφές εξοπλισµού οι οποίες εξασφαλίζουν µια αποδεκτά
ποιοτική παραγωγή και απόδοση του περιεχοµένου.
Σχετικά µε το «ευρετηριακό» περιβάλλον, θα πρέπει να τονιστεί ότι:
θα εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση µε τα υπόλοιπα επίπεδα – επιλογές του χρήστη
και την πληροφορία που εντάσσεται στις θεµατικές ενότητες – επιλογές πλοήγησης
του «∆ικτύου»,
θα εξασφαλίζεται η επιστροφή στο επίπεδο πληροφόρησης (µία κίνηση στις
περισσότερες περιπτώσεις) και στο σηµείο που το άφησε ο χρήστης,
κάθε «υποενότητα» που δηµιουργείται θα έχει τη δική της εσωτερική αυτονοµία,
εφόσον θα µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να προσφέρει µεγαλύτερο βάθος
πληροφορίας, κυρίως όπου το «βάθος» του θέµατος το απαιτεί και µπορεί να
υποστηρικτεί από το πρωτογενές υλικό (αφορά και το παραγώµενο στο πλαίσιο
του έργου).
Η εφαρµογή θα µπορεί να λειτουργεί ως προς τις υπηρεσίες αναζήτησης εξειδικευµένης
πληροφορίας και διασύνδεσης (links) µε τις παρακάτω µορφές ή/και χαρακτηριστικά:
Πολυκεντρικός κόµβος πληροφόρησης.
Κατηγοριοποίηση του περιεχοµένου µε σηµασιολογικές έννοιες (tags) για
ευκολότερη αναζήτηση της πληροφορίας.
Ευρετηριακή βάση αναζήτησης και παρουσίασης του περιεχοµένου.
Ηλεκτρονικό αποθετήριο πληροφοριών.
Επικοινωνίας.
Ελάχιστες απαιτήσεις διευθέτησης των βασικών οθονών.
Ζητούµενο είναι να υπάρχει πάντα η δυνατότητα παρουσίασης των θεµάτων που επιλέγονται
κατά την πλοήγηση, σε full screen (πχ. Φωτογραφίες, videos, 3D’s κ.λ.π.), ή κατά περίπτωση,
ανάλογα µε τη θεµατολογία των διαφορετικών επιπέδων πλοήγησης της εφαρµογής.
Στο σχεδιασµό πρέπει να υπάρξει εξαρχής διευθέτηση της ζώνης τοποθέτησης των
διαφόρων εικονοσυµβόλων – logos (πχ. του προγράµµατος, του ΥΠ.ΠΟ.Α, κ.λ.π.) καθώς και
των στοιχείων πλοήγησης στα βασικά επίπεδα πληροφόρησης. Επίσης πρέπει να επιλυθούν
σε επίπεδο λογισµικού και να διευθετηθούν σχεδιαστικά όλες οι “χρηστικές” εφαρµογές τύπου
myweb, RSS, thesaurus, ΑctionNow κ.λ.π.
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Θα πρέπει µε εύληπτο τρόπο να αναγνωρίζεται από το χρήστη η δυνατότητα επιστροφής
στην αρχική σελίδα, καθώς και η απευθείας µετάβαση ή η επιλογή µεταξύ των επιπέδων
πλοήγησης που θα προδιαγραφούν, παρακάµπτοντας την όποια προκαθορισµένη ροή.
Η χρήση εικονοσυµβόλων και εντολών, προτείνεται να είναι η ελάχιστη δυνατή ώστε να µην
προκαλείται σύγχυση στον επισκέπτη. Απαίτηση είναι να υπάρχει συνέπεια ως προς τη
χρήση “όµοιων” συµβόλων για παρεµφερείς επιλογές. ∆εν απορρίπτεται η χρήση
εικονοσυµβόλων µε τα οποία οι χρήστες του ∆ιαδικτύου είναι εξοικειωµένοι, όπως για
παράδειγµα µε αυτά που είναι ευρέως διαδεδοµένα και τα χρησιµοποιούν για να εκτελούν τις
βασικές κινήσεις πλοήγησης σε πολύ διαδεδοµένες εφαρµογές (πχ. ΥouΤube κ.λ.π.).
Όπως έχει προαναφερθεί µεγάλη σηµασία έχει ο σχεδιασµός της εφαρµογής ώστε να
παρουσιάζονται εξίσου καλά και σε smart phones ή tablets. Στο πλαίσιο του έργου, τα
επιµέρους υποπροϊόντα που θα παραχθούν για την υποστήριξη του «∆ικτύου» (πχ.
augmented reality, mobile Apps κλπ.) θα πρέπει να ακολουθούν την καθορισµένη για την
εφαρµογή αισθητική και χρηστική ταυτότητα.
Ως προς την «Εισαγωγή» στην εφαρµογή θα λέγαµε ότι, µε άµεσο τρόπο και σε σύντοµο
χρόνο θα πρέπει να αποδώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του «χώρου» στον οποίο, είτε ο
τυχαίος, είτε ο συνειδητοποιηµένος επισκέπτης έχει εισέλθει. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται η
δυνατότητα «παράκαµψης» της εισαγωγής στην περίπτωση που ο επισκέπτης έχει επισκεφθεί
το χώρο περισσότερες από µία φορές και επιθυµεί να µεταβεί απευθείας σε συγκεκριµένο
σηµείο χωρίς να χάνει το χρόνο του.
Οπτική ταυτότητα στοιχείων (αισθητική).
Εισαγωγή: ∆ηµιουργία ταυτότητας του «χώρου» του ∆ικτύου Εικονικής Περιήγησης
στο αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων. Στοιχεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
είναι η εικόνα (κινούµενη ή στατική), ανάγλυφοι γεωφυσικοί χάρτες (βουνά, λίµνες,
ποτάµια, θάλασσα) και line animation, το χρώµα – µη χρώµα, ο λόγος, η γραφή
και ο ήχος. Ως προς την εµφάνιση και την παλέτα χρωµάτων, αυτή θα επιλεγεί
ώστε να συµφωνεί µε την ευρύτερη αισθητική που θα διέπει το σύνολο των
εφαρµογών µέσω των οποίων θα έχει τη δυνατότητα ταύτισης - εξάρτησης των
«ιστορικών» σηµείων ενδιαφέροντος µε τις σηµερινές θέσεις και τα ονόµατά τους.
Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα µεγάλης ευκρίνειας στην περίπτωση που ο
επισκέπτης ή το σενάριο απαιτεί να γίνεται κοντινή εστίαση (zoom in).
Εικονικός Χώρος – «∆ίκτυο»: Αποτελεί την ψηφιακή «µακέτα» µε τους
αρχαιολογικούς χώρους, τα µνηµεία, τα µουσεία, τα τοπόσηµα και τον ευρύτερο
γεωγραφικό χώρο στους οποίους ο επισκέπτης καλείται να πλοηγηθεί και να
επιλέξει την εµβύθιση στην πληροφορία που του προσφέρεται, ενώ ως προς την
απεικόνιση µπορεί να προσοµοιάζει σε ένα αφαιρετικό και όχι απαραίτητα
παραστατικό χώρο. Ως προς την παλέτα χρωµάτων αυτή θα επιλεγεί ώστε να
συµφωνεί µε την ευρύτερη αισθητική που θα διέπει το σύνολο των εφαρµογών.
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«Χωρικό» στοιχείο πλοήγησης: ∆ισδιάστατο, τρισδιάστατο ή ψευδοτρισδιάστατο
στοιχείο πλοήγησης στις επιµέρους θεµατικές. Θα παρουσιάζει µε εύληπτο τρόπο
πληροφορίες αναφορικά µε το χώρο – το χρόνο – το θέµα ή τα θέµατα µεταξύ των
οποίων µπορεί να επιλέξει ο επισκέπτης.
Η προτεινόµενη παλέτα χρωµάτων και οι υφές των στοιχείων παρουσίασης του συνόλου της
εφαρµογής, κυρίως λόγο της θεµατολογίας, σε κάθε περίπτωση εντάσσεται στην γκάµα των
φυσικών χρωµάτων – γαιώδη. Η χρωµατική παλέτα η οποία χρησιµοποιείται στην περίπτωση
των στοιχείων πλοήγησης – σήµανσης δύναται να είναι µονοδιάστατα σε τόνους του γκρι ή
των γήινων αποχρώσεων, καθώς και σε µαύρο η λευκό (τα µη χρώµατα εξυπηρετούν την
προσαρµογή της εφαρµογής για άτοµα µε προβλήµατα οράσεως). Η επιλογές για τη
δηµιουργία της οπτικής ταυτότητας σκοπό έχουν να προκαλέσουν στον επισκέπτη την
αίσθηση του µυστηρίου και να δηµιουργήσουν ένα ιδιαίτερο, αποκλειστικό οπτικό ύφος.
Ο τρόπος µε τον οποίο θα συνδυάζονται τα χρώµατα στα σηµεία αλληλεπικαλυψης πρέπει
να προτάσσει µια αρµονική ένωση όλων των στοιχειών της επιθυµητής εικόνας. Επίσης
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις µεταβάσεις από το “χώρο” στο “µη χώρο”, από το
“κλειστό” στο “ανοικτό”, από το “πραγµατολογικό” στο “µυθικό – ονειρικό”, οι οποίες θα
πρέπει να είναι ήπιες (smooth) χωρίς “σκαλοπάτια” (gaps) δηµιουργώντας ασυνέχειες στη
ροή της αφήγησης.
Για όλες τις θεµατικές και τα θέµατα, λόγω της φύσεως του εποπτικού υλικού του ∆ικτύου
Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων, που πρέπει να συνδυαστεί για
να αποδώσει συνθετικά το περιεχόµενο, η επιλογή του αναδόχου (τεχνική λύση) θα πρέπει να
επιτρέπει την «οµογενοποίηση» της παρουσίασης του περιεχοµένου, υπό το πρίσµα της
γενικότερης προτεινόµενης αισθητικής του «∆ικτύου».
Η πληροφορία θα είναι δοµηµένη σε αυστηρά blocks, ξεκάθαρη, εύληπτη και σαφης. Ως
προς την τυπογραφική διευθέτηση τόσο των στοιχείων πλοήγησης, όσο και των κείµενων
πρέπει να πληροί κάθε λειτουργική απαίτηση και να εµφανίζεται εύληπτα σε θετική η αρνητική
µορφή (µαύρο-λευκό).
Η επιλογή της γραµµατοσειράς των λεζαντών - κειµένων προτείνεται να είναι της οικογένειας
των γραµµατοσειρών χωρίς ακραιµονες και της “οπτικής” – σήµανσης τέτοια ώστε να
µπορεί να λειτουργήσει µε πεζά η κεφαλαία σε ψηφιακό περιβάλλον και σε διαφορετικές
γλώσσες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι λειτουργικές, χωρίς να παρουσιάζουν
προβλήµατα, τόσο στα ελληνικά όσο και στις άλλες γλώσσες, στις οποίες θα είναι
µεταφρασµένο το περιεχόµενο του ∆ικτύου Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των
Μακεδόνων, και να διατίθενται από το σύστηµα των υπολογιστών.
Α3.6 Βιωµατικές περιηγήσεις - mixed media – Μουσείων.
Προβλέπονται βιωµατικές περιηγήσεις τριών αρχαιολογικών µουσείων (Αιγές, Πέλλα, Βέροια)
µε mixed media. Θα περιλαµβάνεται οπτικοακουστικό υλικό µονταρισµένο για το σκοπό των
περιηγήσεων, καθώς και δεύτερο επίπεδο πληροφόρησης µε χρήση mixed media σε
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επιλεγµένα σηµεία της περιήγησης, και µε δυνατότητα παραποµπής στα libraries γραπτών
ληµµάτων (τρίτο επίπεδο).
Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
Α3.7 Ψηφιακα
φωτογραφικα
υπο βαθρα
αντικειµε νων, µνηµει ων και χω ρων (Shots).

υψηλη ς

ανα λυσης

αρχαι ων

Το νέο φωτογραφικό υλικό (υπόβαθρα) το οποίο πρέπει να παραχθεί στο πλαίσιο του έργου
στόχο έχει:
να εµπλουτίσει το εποπτικό υλικό των θεµατικών ενοτήτων του «∆ικτύου»,
να κάνει «κτήµα» και προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό, µέρος της ιστορικής –
αρχαιολογικής πληροφορίας και γνώσης που σχετίζεται µε το θέµα,
να τεκµηριώσει, να οπτικοποιήσει και να «ζωντανέψει» σηµαντικό µέρος της,
να εξυπηρετήσει στη συνθετική παρουσίαση των επιµέρους θεµάτων,
να φέρει «κοντά» στον διαδικτυακό επισκέπτη όλα αυτά τα σηµεία ενδιαφέροντος
για να τον προσελκύσει να τα επισκεφθεί.
Η καλή οργάνωση, η αποδεδειγµένη εµπειρία και η υψηλή ποιοτική στελέχωση της οµάδας
που θα δηµιουργηθεί για την υλοποίηση αυτού του τµήµατος του έργου το οποίο αποτελεί
εξαιρετικά αποφασιστικό παράγοντα για την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος, καθώς και η
τεχνική αρτιότητα της εκτέλεσης των λήψεων, συνιστά έναν από τους καθοριστικότερους
παράγοντες για την επιτυχή υλοποίησή του. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο από τη µία
πλευρά δίνεται µεγάλη σηµασία στον τρόπο υλοποίησης και στην εµπειρία του αναδόχου και
από την άλλη στη δυνατότητα που θα επιδείξει στο να κατανοήσει το ζητούµενο του τρόπου
απόδοσης συγκεκριµένων θεµάτων, υπό την καθοδήγηση και την αυστηρή εποπτεία του
φορέα (ΙΖ ΕΠΚΑ).
Οι χώροι, τα µνηµεία και τα αντικείµενα, το πλήθος και το είδος των λήψεων παρουσιάζονται
στο κεφάλαιο των ειδικών προδιαγραφών (Α3.24) στη συνέχεια και θα αναλυθούν περαιτέρω
µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε διάστηµα µέχρι εξήντα (60) ηµέρες. Αντικείµενο της
συνεργασίας µε το φορέα στο διάστηµα αυτό θα είναι, η επικαιροποίηση του
χρονοπρογραµµατισµού του συγκεκριµένου τµήµατος του έργου και η συγκεκριµενοποίηση
των ειδικών απαιτήσεων (πχ. εποχές, ώρες λήψεων, ποιότητα φωτισµού, γωνίες θέασης και
οπτικού άξονα, υπόδειξη συγκεκριµένων αντικειµένων, όψεων, λεπτοµερειών κ.λ.π.).
Για την υλοποίηση των λήψεων και σχετικά µε τον εξοπλισµό, στο παρόν κείµενο
προδιαγραφών προσδιορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τα οποία εξασφαλίζουν τα
ποιοτικά standards του έργου. Ο ανάδοχος δύναται να προτείνει εξοπλισµό µε ισοδύναµα
τεχνικά χαρακτηριστικά διαφορετικής εταιρικής προέλευσης.
Ο εξοπλισµός πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες φωτογράφησης - κινηµατογράφησης
αρχιτεκτονικών συνόλων, ανασκαφών, τοπίων και αντικειµένων σε διαφορετικές εποχές ή
ώρες της ηµέρας (24ωρο) και εν γένει σε διαφορετικές ή ακραίες σε κάποιες περιπτώσεις
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συνθήκες ποιότητας φυσικού φωτισµού, καθώς και λήψεις σε εσωτερικούς χώρους χωρίς τη
χρήση flash, αλλά µε φώτα και ανακλαστήρες.
Κρίσιµος παράγοντας είναι η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού µε τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
να είναι εύχρηστος,
αποσυναρµολόγηση,

δηλαδή

να καλύπτει διαφορετικές
κινηµατογράφησης,

εύκολος

ανάγκες

και

κατά

τη

συναρµολόγηση

/

συνθήκες

φωτογράφησης

–

να παρέχει το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσµα
Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται να χρησιµοποιηθούν φωτογραφικές µηχανές και
βιντεοκάµερες, µε εξέχουσα απόδοση και στους δύο τοµείς. Θα πρέπει να καταγράφουν την
πληροφορία (photo/video-ήχο) σε κάρτες CFC (compact flash cards) µε χωρητικότητα από
4GB έως 128GB.
Η φωτογραφική µηχανή χρειάζεται επίσης και µια γκάµα από φακούς που θα καλύπτουν τις
απαιτήσεις του θέµατος προς καταγραφή, δηλαδή ευρυγώνιους και ζουµ µε δυνατότητα
καταγραφής και “macro” λήψεων (κοντινές, µακρινές λεπτοµέρειες, εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους µνηµείων, νοµίσµατα, χειρόγραφα κ.λ.π.).
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά - ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές - αναφέρεται ο παρακάτω
εξοπλισµός που καλύπτει τις παραπάνω ανάγκες:
Κάµερα για φωτογραφίες της σειράς DSLR (digital single-lens reflex camera),
τύπου Canon EOS 5D MK III ή Canon EOS C300 ή άλλο ισοδύναµο.
Φακοί τύπου της σειράς ZEISS / ZE prime set EF mount (21, 35, 50, 100, 200mm) ή
άλλης ισοδύναµης σειράς.
Επαγγελµατική βιντεοκαµέρα κατηγορίας Digital Cinema Cameras µε αισθητήρα
S35mm για βίντεο-λήψεις. Ενδεικτικά µοντέλα τύπου: ARRI ALEXA ή EPIC RED PRO ή
Sony NEX-FS100EK. ή άλλο ισοδύναµο.
Για τις ανάγκες των γυρισµάτων απαιτείται και εξοπλισµός για τη σταθερότητα των λήψεων
όπως τριπόδι, µικρός γερανός και για οµαλές µετακινήσεις της κάµερας, steadicam.
Επίσης για τις λήψεις σε εσωτερικό κυρίως χώρο απαιτούνται φώτα και ανακλαστήρες τύπου
Dedolights, Kinoflo, ή άλλα ισοδύναµα. ∆εν θα γίνονται αποδεκτές λήψεις µε flash.
Όλες οι δαπάνες µετακίνησης, διαµονής, αποζηµίωσης του προσωπικού, καθώς και
αγοράς, ενοικίασης ή βλάβης εξοπλισµού και φυσικών προσώπων βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει (α) τα αρχεία εικόνας για περιβάλλον χρήσης σε τρεις
εκδοχές: κύρια αντίγραφα, χρηστικά αρχεία και αρχεία εύρεσης (ή προεπισκόπησης), (β) τα
αρχεία ήχου σε τέσσερις εκδοχές: για περιβάλλον κύριας χρήσης και για χρηστικό περιβάλλον
τόσο σε ασυµπίεστη, όσο και σε συµπιεσµένη µορφή και για τις δύο περιπτώσεις, (γ) τα

Σελίδα 51 από 81

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο: «∆ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου

αρχεία video σε συµπιεσµένη και µη-συµπιεσµένη µορφή. Πιο αναλυτικά, οι Ενέργειες
Ψηφιοποίησης του Υλικού θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραµµές της
Europeana για τις απαιτήσεις των τεχνικών προτύπων (D2.3 Europeana Inside,
Recommendations for Technical Standards).
Για την ψηφιοποίηση εικόνας µε ψηφιακή κάµερα:

Παράµετρος

Περιβάλλον χρήσης
Κύρια ψηφιακά
αντίγραφα

Μορφότυπος
αρχείου
Ποιότητα
χρώµατος
Ανάλυση

Αρχεία προβολής

Αρχεία προεπισκόπισης

JPEG; PNG
RAW; DNG; TIFF

JPEG; PNG

8 bit greyscale

8 bit greyscale

8 bit greyscale

24 bit colour

24 bit colour

24 bit colour

50-200

72

Το µέγιστο που µπορεί να
αποδώσει ο εξοπλισµός

600

Μέγιστη διάσταση

100-200

(pixels)

Για την ψηφιοποίηση εικόνας µε σάρωση:
Παράµετρος

Μορφότυπος
αρχείου
Ποιότητα
χρώµατος
Ανάλυση

Μέγιστη διάσταση

Περιβάλλον χρήσης
Κύρια ψηφιακά
αντίγραφα

Αρχεία προβολής

Αρχεία προεπισκόπισης

TIFF

JPEG; PNG

JPEG; PNG

8 bit greyscale

8 bit greyscale

8 bit greyscale

24 bit colour

24 bit colour

24 bit colour

600 (για τις
φωτογραφίες)

50-200
600

72

100-200

(pixels)

Για αρχεία ήχου:
Παράµετρος

Περιβάλλον κύριας χρήσης (Master Use Environment)

Μορφότυπος αρχείου

Μη-συµπιεσµένο: WAV; AIFF
Συµπιεσµένο: MP3; WMA; RealAudio; AU
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Ποιότητα δηµιουργίας

24-bit stereo και 48/96 KHz sample rate

Παράµετρος

Χρηστικό περιβάλλον (Service Use Environment)

Μορφότυπος αρχείου

Μη-συµπιεσµένο: MP3; RealAudio; WMA
Συµπιεσµένο: WAV; AIFF; AU

Ποιότητα δηµιουργίας

256 Kbps, 160 Kbps (καλή ποιότητα)

Σηµείωση

Η εύρεση του αρχείου ήχου θα γίνεται µε την προεπισκόπηση σχετικής
εικόνας που απεικονίζει το θέµα του αρχείου ήχου.

Για αρχεία video:
Παράµετρος

Περιβάλλον κύριας χρήσης (Master Use Environment)

Μορφότυπος αρχείου

Μη-συµπιεσµένο: RAW; AVI
Συµπιεσµένο: MPEG (MPEG-1, MPEG-2 or MPEG-4); WMV; ASF;
Quicktime.

Ποιότητα δηµιουργίας

Μέγεθος πλαισίων (Frame size): 720x576 pixels;
Μέγεθος πλαισίων (Frame size) του (HDTV) 1280x720 pixels;
Ταχύτητα πλαισίων (Frame rate) 25 πλαίσια / sec;
24-bit χρώµα; PAL κωδικοποίηση χρώµατος (colour encoding)

A3.8 Ψηφιακα

υπο βαθρα κινου µενης εικο νας αντικειµε νων, µνηµει ων και χω ρων.

Η παραγωγή των ψηφιακών υποβάθρων κινούµενης εικόνας (µονταρισµένο υλικό) αποτελεί
αυτοτελές παραδοτέο του έργου και απαιτείται να τηρηθούν όλες οι γενικές προδιαγραφές
που προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο Α3.7. Ως προς το περιεχόµενο, τη διάρκεια και την
ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο ειδικών προδιαγραφών Α3.24.
Συνοπτικά, το περιεχόµενο των υποβάθρων συνίσταται στην παρουσίαση πόλεων, µνηµείων,
αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, αρχαιολογικών αντικειµένων, φύση και περιβάλλον στα
σηµεία ενδιαφέροντος που θα υποδειχθούν. Ειδικότερα αφορούν:
Την παραγωγή περιεχοµένου κινούµενης εικόνας µε αντικείµενο τις συνεχιζόµενες
ανασκαφές και τις αναστηλώσεις που συντελούνται στους αρχαιολογικούς
χώρους των Αιγών, της Πέλλας, της Μίεζας, της Έδεσσας, του ιερού στη
Λευκόπετρα Βερµίου και γενικότερα σε µια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που
περιλαµβάνει τα ορεινά Πιέρια, την κοιλάδα του Αλιάκµονα και το Βέρµιο.
Απαιτήσεις παραγωγής:
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Η παραγωγή του περιεχοµένου πρέπει να αποδίδει τα χαρακτηριστικά που
υποδεικνύονται από το κάθε ξεχωριστό αρχικό σενάριο, σύµφωνα µε την
περιγραφή απόδοσης του περιεχοµένου που θα παραδοθεί από το φορέα, µετά
την υπογραφή της σύµβασης.
Η αισθητική άποψη και η κινηµατογραφική αντίληψη θα πρέπει να προσοµοιάζουν
σε αυτή του ντοκιµαντέρ παρουσίασης ιστορικού - αρχαιολογικού περιεχοµένου,
και θα εξειδικεύονται κατά περίπτωση ανάλογα µε την θεµατολογία και τους
στόχους του συγκεκριµένου βίντεο, αλλά και της ενότητας στην οποία αυτό
ενσωµατώνεται, όπως ορίζεται από το σενάριο και σύµφωνα µε τις γενικότερες
υποδείξεις του φορέα.
Η απόδοση της «αίσθησης» που αποπνέουν οι χώροι, µέσω του κατάλληλου
µοντάζ θα πρέπει να πλησιάζει στην
πραγµατικότητα µε έµφαση στο
ήθος/αποχρώσεις/ επί µέρους λεπτοµέρειες που υπαγορεύονται από το σενάριο
και τον φορέα. Αυτό αποτελεί ελάχιστη απαίτηση του σεναρίου απόδοσης και κατ’
επέκταση αποδοχής του παραδοτέου.
Κατά περίπτωση η απεικόνιση του περιεχοµένου θα πρέπει να αποτυπώνει πόλεις,
µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους σε διαφορετικές συνθήκες φωτισµού (ηµερήσιος
– νυχτερινός) και σε διαφορετικές εποχές. Στο τελικό παραδοτέο περιλαµβάνονται
ήχοι περιβάλλοντος, οµιλίες, συνεντεύξεις, σκηνές καθηµερινής ζωής, τοπία,
καθώς και ότι άλλο εξυπηρετεί την απόδοση του περιεχοµένου.
Σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος (εφαρµογής), είναι η
ποιότητα και η ποσότητα των «αµοντάριστων» λήψεων που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο
του έργου. Με αυτές δύναται και αναµένεται να επενδυθεί ένας σηµαντικός αριθµός
ενοτήτων της εφαρµογής και γι’ αυτό θα παραδοθούν µαζί µε το µονταρισµένο υλικό, ώστε
µε τις υποδείξεις και την καθοδήγηση του φορέα να επικοινωνήσουν το περιεχόµενο µέσω
της οπτικοποίησης της διήγησης. Η αναλογία µονταρισµένου παραδοτέου υλικού προς το
αµοντάριστο παραδοτέο υλικό θα είναι 1:4 (800 λεπτά αµοντάριστων λήψεων για τα 200
λεπτά µονταρισµένων λήψεων).
Ως προς το υλικό (αφορά και το αµοντάριστο υλικό) που θα παραδοθεί, θα πρέπει να
ακολουθηθούν οι κατευθυντήριες γραµµές της Europeana για τις απαιτήσεις των τεχνικών
προτύπων (βλ. Πίνακες Α.3.7).
A3.9 Ψηφιακές αναπαραστάσεις και αποκαταστάσεις που θα προκύπτουν από ψηφιακά
υπόβαθρα και µετρητικά εργαλεία απόδοσης περιεχοµένου.
Η πλειονότητα των µη εξειδικευµένων χρηστών του ∆ιαδικτύου, ειδικά σε θέµατα ιστορικού –
αρχαιολογικού περιεχοµένου, δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις δύο διαστάσεων απεικονίσεις.
Επίσης, δεν διαθέτουν το κατάλληλο – εξειδικευµένο - γνωστικό υπόβαθρο το οποίο
απαιτείται, ώστε να δηµιουργήσουν µία σχετικά ολοκληρωµένη εικόνα χώρων, πόλεων και
κτηρίων τα οποία βρίσκονται είτε σε κατάσταση ερειπίου, είτε υφίστανται αλλά στη διάρκεια
των προηγούµενων αιώνων επήλθε σοβαρή µετάλλαξη της φυσιογνωµίας τους και έχουν
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αλλοιωθεί ή απλά δεν υπάρχουν πια. Κατά συνέπεια εάν η πληροφορία που θα τους
προσφερθεί δεν θα έχει υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία ή δεν θα έχει αποδοθεί µε τα
κατάλληλα εκφραστικά µέσα, τότε ίσως να µη τους είναι προσβάσιµη και κατανοητή. Αυτή
είναι κυρίως η αιτία για την οποία θεωρούµε ότι στο πλαίσιο του έργου, τα τρισδιάστατα
µοντέλα ή/και η µοντελοποίηση που απαιτούνται να παραχθούν, καλούνται να
εξυπηρετήσουν τους στόχους της µελέτης και την απόδοση του περιεχοµένου, ώστε να
παρουσιαστούν µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο κατά κύριο λόγο χώροι, µνηµεία,
αντικείµενα και δράσεις ενός κόσµου µε διαφορετικές προσλαµβάνουσες από τον σηµερινό.
Ως προς την αισθητική απόδοση των µοντέλων αυτών, σκοπός της δηµιουργίας τους είναι
να αποκτήσει ο ενδιαφερόµενος χρήστης της εφαρµογής µία αίσθηση για τη γεωµετρία των
χώρων και όχι απαραίτητα µια πιστή ή/και λεπτοµερή αναπαράστασή τους. Στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες υπάρχουν ικανά τεκµήρια (όχι µόνο σχεδιαστικά) που θα δοθούν από το
φορέα και σύµφωνα µε την καθοδήγησή του, τα µοντέλα δύναται να είναι λεπτοµερή και να
αποτελούν πιστή αναπαράσταση του αντικειµένου – του µνηµείου – χώρου ο οποίος πρέπει
να παρουσιαστεί.
Τα µοντέλα που θα παραχθούν για πόλεις, χώρους και µνηµεία θα είναι –κυρίως- λιτά,
ογκοµετρικά, θα προσοµοιάζουν σε ψηφιακές «µακέτες», ειδωµένα στην πλειονότητά τους
από µία σχετική απόσταση, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις πλοήγησης (πχ. walk through) εκτός
αν προσδιορίζονται διαφορετικά στο κεφάλαιο Α3.24. Ανάλογα µε το σενάριο δύναται να
περιστραφούν γύρω από τον άξονά τους (360ο) και ενδέχεται να µην αποτελέσουν
αυθύπαρκτα ψηφιακά «προϊόντα», αλλά να απαιτείται η ένταξή τους σε διαφορετικές
συνθέσεις, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούν τη γενικότερη αισθητική
της εφαρµογής στην οποία εντάσσονται, ως προς την απεικόνιση (µατιέρες, ύφος κλπ.).
Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι ποιότητες των διαφορετικών υφών (µατιέρων) που θα
χρησιµοποιηθούν για τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι, µε τη
σχετική καθοδήγηση που θα δίνεται από την αυτεπιστασία του έργου, όσο το δυνατό πιο
ρεαλιστικές και φυσικές, να αποδίδουν τις ιδιαιτερότητες των υλικών (π.χ. λείο/ τραχύ,
µατ/γυαλιστερό κλπ.), καθώς και την πατίνα του χρόνου.
Ως «υπόβαθρα» και σηµείο αναφοράς για να αποφευχθούν αυθαίρετες ερµηνείες της
τρισδιάστατης απόδοσης του περιεχοµένου, θα χρησιµοποιηθούν:
Σχέδια (κατόψεις – όψεις – τοµές – αναπαραστάσεις).
Φωτογραφίες (χώρων – αντικειµένων).
Υπαρκτά µοντέλα αντικειµένων, όπως αγάλµατα, ζωγραφικά έργα, παραστάσεις
σε αγγεία κ.λ.π.
Περιγραφές.
Τα παραπάνω θα δοθούν από το φορέα είτε ψηφιοποιηµένα, είτε σε έντυπη µορφή και σε
αυτή την περίπτωση η ψηφιοποίηση ως ενέργεια και ως δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Το νέφος σηµείων των τρισδιάστατων µοντέλων για τα µικρά αντικείµενα θα πρέπει να έχει
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ακρίβεια από δύο χιλιοστά, έως ένα εκατοστό. Το νέφος σηµείων για µεγάλα µνηµεία θα
πρέπει να έχουν κάναβο σηµείων δύο εκατοστών. Τα τρισδιάστατα µοντέλα θα πρέπει να
παραδίδονται τόσο σε µορφότυπο STL, όσο και σε 3D pdf.
Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
Α3.10 Παραγωγή 3D animation.
Με στόχο το συνδυασµό εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας (edutainment), θα δοθεί κίνηση
(animation) σε επιλεγµένα τρισδιάστατα µοντέλα. Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα
των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
Α3.11 Παραγωγή QTVRs.

Για την καλύτερη δυνατή παρουσίαση και µέγιστη ανάδειξη επιλεγµένων µνηµείων και
κινητών ευρηµάτων, θα χρησιµοποιηθούν QTVR. Απαιτείται η µικρότερη δυνατή
παραµόρφωση κοντά στα άκρα του κάθε πλάνου. Ως προς το περιεχόµενο και την
ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
Α3.12 Παραγωγή mixed media (µνηµείων και χώρων).
Σε µνηµεία και χώρους για τους οποίους σύµφωνα µε το σενάριο απαιτείται να δηµιουργηθεί
µία πληρέστερη εικόνα, θα απαιτηθεί η δηµιουργία νέων συνθέσεων που θα παραχθούν από
την εκ νέου επεξεργασία υλικού, το οποίο ήδη έχει παραχθεί για άλλη χρήση στο πλαίσιο του
έργου ή παραδίδεται από το Φορέα, όπως:
φωτογραφικές – κινηµατογραφικές λήψεις όλων των ειδών,
τµήµατα documentary,
ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού
ψηφιοποιηµένο από το φορέα),

(µέρος

του

υλικού

παραδίδεται

ήδη

τρισδιάστατα µοντέλα,
αρχεία ήχων και ιστορικών κειµένων (το υλικό επιλέγεται και παραδίδεται από το
φορέα)
εκφώνηση κειµένου.

Τεχνικά, παράγονται από το συνδυασµό διαφορετικών εκφραστικών µέσων απόδοσης
περιεχοµένου (mixed media) και ολοκληρώνονται µε την παραγωγή ενός νέου αρχείου,
κυρίως, κινούµενης εικόνας µικρής διάρκειας. ∆εν αποκλείεται η «στατική» απόδοση του
περιεχοµένου. Αυτό όµως, θα υποδειχθεί από το φορέα, σύµφωνα και µε τα σενάρια τα
οποία θα παραδώσει στον ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε συνεννόηση
µαζί του, µε κριτήριο το εφικτό – βέλτιστο σχετικά µε τις δυνατότητες απόδοσης του
συγκεκριµένου περιεχοµένου.
Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
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Α3.13 Ψηφιοποίηση και απόκτηση αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού.
Προκειµένου να παρουσιαστούν συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες (π.χ. ιστορία της
ανασκαφικής δραστηριότητας), απαιτείται η απόκτηση και ψηφιοποίηση αρχειακού
οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. παλαιότερης ανασκαφικής δραστηριότητας στις περιοχές
ενδιαφέροντος, ιστορικές λήψεις Μανόλη Ανδρόνικου, οπτικοακουστικό αρχειακό υλικό από
τις Αιγές, την Πέλλα, και γενικότερα τη Μακεδονία). Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα
των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
Α3.14 Ψηφιακές αεροφωτογραφήσεις αρχαιολογικών χώρων.
Οι αεροφωτογραφήσεις θα δώσουν µια συνολικότερη εικόνα των χώρων στον επισκέπτη.
Πρόκειται για πέντε τοποθεσίες, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι αρχαιολογικοί χώροι ( Πέλλα,
Αιγές, Μίεζα, Εδεσσα) και τα Πιέρια. Θα πραγµατοποιηθούν µε επανδρωµένο ελικόπτερο που
θα πετάξει στο χαµηλότερο δυνατό ύψος, ώστε η εικόνα των χώρων να είναι ευκρινής κατά
το µέγιστο δυνατό βαθµό.
Για κάθε χώρο απαιτείται album αεροφωτογραφιών. Αποδίδονται από όλες τις κατευθύνσεις
µε όλα τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα.
Η αεροφωτογράφηση θα πραγµατοποιηθεί µε ειδικό εξοπλισµό που θα διαθέτει ο Ανάδοχος όπως σταθερό ανυψωτικό
µηχάνηµα ελαφρού τύπου διαστάσεων το πολύ 2.50x3.50m και ύψους τουλάχιστον 20m. Σε κάθε περίπτωση ο
Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό ώστε να εξασφαλίζεται η οριζοντίωση, η κατακορύφωση και η
σταθερότητα της φωτογραφικής µηχανής σε κάθε φωτογραφική λήψη. Επιπλέον, στους χώρους όπου θα απαιτηθούν
περισσότερες από µία φωτογραφίες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ειδικό φωτογραφικό εξοπλισµό, όπως
πανοραµικά ροµπότ ή ειδικές πανοραµικές κεφαλές, τα οποία επιτρέπουν την ακριβέστατη συνένωση των επιµέρους
φωτογραφιών δίχως παραµορφώσεις ή εµφανή σηµεία συνένωσης.
Η φωτογράφηση θα πραγµατοποιηθεί µε οδηγίες και υποδείξεις από πλευράς του Φορέα. Ο αριθµός των φωτογραφιών
θα καθοριστεί από την ανάλυση της λήψης, ώστε να είναι ικανές να αποδώσουν άριστης ποιότητας εικόνες κατά την
εκτύπωσή τους. Οι ψηφιακές µηχανές λήψης που θα χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο θα πρέπει να διαθέτουν
αισθητήρα µεσαίου φορµά µε ανάλυση τουλάχιστον 35ΜΡIXEL καθώς και να παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης
αρχιτεκτονικών φακών για διόρθωση των σφαλµάτων προοπτικής όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο προγραµµατισµός
της φωτογράφησης (επιλογή ύψους πτήσης από το έδαφος, εστιακής απόστασης και προεπιλογή θέσης λήψεων) καθώς
και η επεξεργασία των φωτογραφιών θα γίνουν για τελική κλίµακα απόδοσης 1:20 ή 1:50 ώστε να ορίζουν ένα µέσο
µέγεθος εικονοψηφίδας στο έδαφος περί τα 2mm ή 5mm, αντίστοιχα.
Θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο Φορέα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφικών λήψεων σε µορφή TIFF (και JPG) και
οι αντίστοιχες εκτυπώσεις εις διπλούν υπό κλίµακα (1:20 ή 1:50) των τελικών φωτογραφικών λήψεων που θα
καθορισθούν από το Φορέα. Στην περίπτωση της πανοραµικής συνένωσης των επιµέρους φωτογραφιών, στην υπηρεσία
θα παραδοθούν τα έτοιµα συνενωµένα αρχεία στη µέγιστη ανάλυση αλλά και τα µη επεξεργασµένα. Η συνένωση των
φωτογραφιών είναι ευθύνη του Αναδόχου.
Η φωτογράφηση πρέπει να γίνει όταν ο καιρός το επιτρέπει, δηλαδή µε χαµηλής εντάσεως ανέµους, ηλιοφάνεια και µε τις
βέλτιστες συνθήκες φωτισµού (αποφυγή σκιών που δηµιουργούν προβλήµατα στην ευκρίνεια και αναγνωσιµότητα των
εικόνων).

Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
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Α3.15 Εφαρµογή – προσαρµογή περιεχοµένου για smartphones.
Προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο προσανατολισµός των επισκεπτών στο φυσικό χώρο έξι
σηµείων ενδιαφέροντος του δικτύου (Αιγές, Πέλλα, Μίεζα, Λευκόπετρα, Έδεσσα, Βέροια),
αλλά και να παρέχονται οπτικοακουστική ξενάγηση και γενικότερες χρήσιµες πληροφορίες,
απαιτείται µια στοχευµένη προσαρµογή περιεχοµένου του portal, για τη δηµιουργία
εφαρµογών για φορητές συσκευές επικοινωνίας (smartphones). Ως προς το περιεχόµενο και
την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.

Α3.16 Εφαρµογή Augmented Reality.
Οι εφαρµογές Augmented Reality (Επαυξηµένη Πραγµατικότητα) αφορούν την επαύξηση
του πραγµατικού κόσµου, την προσθήκη ψηφιακών στοιχείων και οπτικοποιηµένων
πληροφοριών στο περιβάλλον που βρίσκεται ο χρήστης. Οι δύο εφαρµογές που θα
δηµιουργηθούν για χρήση σε smartphones ή/και στο διαδίκτυο αφορούν την Αγορά της
Πέλλας και το Ανάκτορο των Αιγών, µε σκοπό την αποκατάσταση της «αρχικής» εικόνας των
µνηµείων, η οποία επιτυγχάνεται µε περιήγηση σε όλες τις πλευρές της στοάς της Αγοράς,
καθώς και µε περιήγηση στο περιστύλιο του Ανακτόρου. Τα ψηφιοποιηµένα αρχεία, θα
πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά µεταδεδοµένα (βλέπε παρακάτω A3.27).
Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
Α3.17 3D Laser scanning επιλεγµένων µνηµείων.
Η αποτύπωση τρισδιάστατων µνηµείων µε laser scanner παράγει προϊόντα µε µετρητική
πληροφορία ακρίβειας χιλιοστών αποτελούµενη από νέφη σηµείων. Ο υποψήφιος ανάδοχος
θα πρέπει να σαρώσει µε laser scanner είκοσι (20) µνηµεία, εκ των οποίων τα δεκαεπτά είναι
ακίνητα µνηµεία, δηλαδή το θέατρο της Μίεζας και δεκαέξι (16) τάφοι: δώδεκα (12) στις Αιγές
(Τάφος Φιλίππου Β’, Τάφος Αλεξάνδρου ∆’, Τάφος Ελευθέρων Κιόνων, Τάφος Ευρυδίκης,
Τάφος Ρωµαίου, τρεις µακεδονικοί τάφοι, δύο υπόστυλοι τάφοι συστάδας Γ’, δύο τάφοι
Μπέλλα), ο Τάφος Λευκαδίων (Ανθεµίων), δύο µακεδονικοί τάφοι Πέλλας, ένας
πολυθάλαµος τάφος Πέλλας. Με laser scanning θα σαρωθούν και τρία (3) αντικείµενα ή
σύνολα αντικειµένων, δηλαδή η χρυσοποίκιλτη πανοπλία του Φιλίππου Β’ (θώρακας,
ασπίδα, κράνος, κνηµίδες, ξίφος) και οι δύο χρυσελεφάντινες κλίνες.
Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
Α3.18 Ψηφιακές λήψεις (panoramas) αρχαιολογικών χώρων.
Οι πανοραµικές εικόνες θα επιτρέπουν τη θεώρηση των αρχαιολογικών χώρων σε 3600 και
δίνουν την ευκαιρία στο χρήστη να περιστρέψει την εικόνα δίνοντάς του την εντύπωση ότι
κινείται στο χώρο των τεσσάρων (4) αρχαιολογικών χώρων της Πέλλας, των Αιγών, της
Έδεσσας και της Μίεζας.
Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
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Α3.19 Παραγωγή πρωτότυπων ήχων.
Το σύνολο των ψηφιακών δράσεων που συνθέτουν την εφαρµογή, απαιτεί συχνά την
ύπαρξη ηχητικής επένδυσης. Αυτή συνίσταται:
στην παραγωγή πρωτότυπου µουσικού θέµατος µικρής διάρκειας,
στην ηχογράφηση και επεξεργασία ήχων περιβάλλοντος, διάλογων κ.λ.π.,
στη δηµιουργία και την ένταξη των ηχητικών εφέ στην εφαρµογή,
στη δηµιουργία ήχων, όπως «ανταπόκρισης» που πιστοποιεί την εκτέλεση από την
εφαρµογή σωστής/λάθους εντολής του χρήστη ή «επιβράβευσης» στην
περίπτωση των εκπαιδευτικών δράσεων κ.λ.π.
στη συνθετική επεξεργασία του µουσικού θέµατος, των ήχων, των εκφωνούµενων
κειµένων και την πλήρη ένταξή τους στην εφαρµογή.
Τα αρχεία της ηχητικής επένδυσης που θα παραχθούν θα είναι στερεοφωνικά. Ο ανάδοχος
θα τα παραδώσει και ως αρχεία ήχου (σε format mp3 ή/και wav) πριν την ένταξή τους στην
εφαρµογή.
Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.

Α3.20 ∆ιαδραστικά παιχνίδια.
Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τρεις (3) σύνθετες εκπαιδευτικές online δράσεις που
απευθύνονται σε διαφορετικές οµάδες χρηστών και παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα
δυσκολίας. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στο να καταστήσουν ελκυστική τη γνώση και την
πληροφορία που παρέχεται στους επισκέπτες, να εκπαιδεύσουν και ταυτόχρονα να
ψυχαγωγήσουν µε την έννοια του edutainment, δηλαδή της αφοµοίωση της εκπαίδευσης
(education) µέσω της ψυχαγωγίας (entertainment).
Πρόκειται για ένα µια βασική ιδέα διαδραστικού παιχνιδιού το οποίο θα προσαρµοστεί
κατάλληλα ως προς το περιεχόµενο και το βαθµό δυσκολίας σε τρία διαφορετικά επίπεδα
δυσκολίας.
Για την υλοποίηση των διαδραστκών παιχνιδιών απαιτείται η παραγωγή ή/ και η
προσαρµογή:
τρισδιάστατων αντικειµένων,
σχεδίων,
οπτικών εφέ,
ηχητικών εφέ.
Για το σύνολο των δράσεων δεν απαιτούνται νέες λήψεις εφόσον είτε θα παραδοθούν από
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το φορέα, είτε θα έχουν ήδη παραχθεί στο πλαίσιο του έργου για να υποστηρίξουν άλλα
τµήµατα της εφαρµογής.
Μετά την υπογραφή της σύµβασης και σε διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες θα παραδοθεί στον
ανάδοχο το αναλυτικό σενάριο για την απόδοση του περιεχοµένου, καθώς και των
απαιτούµενων δράσεων.
Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
Α3.21 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τρεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (casual games)
που απευθύνονται σε στοχευµένες ηλικιακές οµάδες χρηστών, µε ενδεικτική κεντρική ιδέα το
παιχνίδι αναζήτησης κρυµµένων αντικειµένων και στοιχεία αφήγησης (narrative, storyboard).
Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στο να καταστήσουν ελκυστική τη γνώση και την
πληροφορία που παρέχεται στους επισκέπτες, να εκπαιδεύσουν και ταυτόχρονα να
ψυχαγωγήσουν.
Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
Α3.22 Εφαρµογή αυτόµατης ξενάγησης για ατοµικό φορητό σύστηµα.

Η εφαρµογή αυτόµατης ξενάγησης θα παρέχει στους επισκέπτες των µουσείων και
των αρχαιολογικών χώρων των Αιγών και της Πέλλας, εφόσον και όταν εκείνοι το
επιλέξουν, σε βάθος πληροφόρηση σε επιλεγµένα σηµεία της διαδροµής τους µέσα
στο µουσείο ή στο χώρο.
Μέρος της ηχητικής επένδυσης των τµηµάτων της εφαρµογής είναι και η εκφώνηση κειµένων
και των ξενόγλωσσων µεταφράσεών τους για τις ανάγκες της εφαρµογής αυτόµατης
ξενάγησης.
Ο ανάδοχος πρέπει να προτείνει δείγµατα ανδρικής – γυναικείας φωνής για την εκφώνηση
των κειµένων στην ελληνική γλώσσα και αντίστοιχα δείγµατα για την εκφώνηση των
ξενόγλωσσων κειµένων. Οι εκφωνητές κάθε ξένης γλώσσας που θα προταθούν για την
εκφώνηση των κειµένων, θα πρέπει να είναι η µητρική τους.
Η τελική επιλογή θα γίνει από το φορέα.
Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
Α3.23 Παραγωγή περιεχοµένου κινούµενης εικόνας – mixed media – αρχαιολογικών
χώρων.
Με µεικτά µέσα (mixed media) που θα συνδυάζουν οπτικοακουστικό υλικό, αφήγηση
κειµένου και επιµέρους ψηφιακές εφαρµογές, θα παρουσιαστούν τα παρακάτω θέµατα:
1. Εξέλιξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Μακεδονίας
2. Η ζωή στα νεολιθικά χρόνια (Νέα Νικοµήδεια, νεολιθικό σπίτι στην Αλµωπία, κινητά
ευρήµατα, σχέδια, 3D animation κλπ.
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3. Η µακεδονική βασιλεία
4. Ανασκόπηση ιστορίας του βασιλείου
5. Οικονοµία (εµπόριο, νοµίσµατα, γεωργία, εργαστήρια, µεταφορές)
6. Μακεδονική Γλώσσα (εικόνες από επιγραφές και ενεπίγραφα µνηµεία, κείµενα, ήχος)
7. Θεοί των Μακεδόνων
8. Οι τέχνες και τα γράµµατα στη Μακεδονία
9. Μακεδονικό συµπόσιο
10. Μακεδονικό σπίτι
11. Η ζωή των γυναικών στο βασίλειο της Μακεδονίας
12. Η ζωή των παιδιών: σχολή Αριστοτέλη, αθλητές, βασιλικοί παίδες (επιγραφές,
επιτύµβιες στήλες, τοιχογραφίες)
13. Πέλλα (πολεοδοµία και εξέλιξη της πόλης)
14. Ψηφιδωτά της Πέλλας
15. Ανάκτορο της Πέλλας
16. Νεκρόπολη Πέλλας
17. Μια περίεργη ιστορία από την Πέλλα (τα µάγια της Θεοτίµας)
18. Η πόλη της Έδεσσας
19. Μίεζα (οργάνωση του χώρου, ιστορική εξέλιξη της πόλης)
20. Βέροια (οργάνωση του χώρου, ιστορική εξέλιξη της πόλης)
21. Ιερό της Μητέρας των Θεών στη Λευκόπετρα µε ψηφιακή αποκατάσταση
22. Εξέλιξη της πόλης των Αιγών
23. Τα τείχη των Αιγών
24. Όπλα και στρατός των Μακεδόνων
25. Βασιλικές ταφικές πυρές και Νεκρόπολη των Αιγών
26. Τοιχογραφία κυνηγιού από τον τάφο του Φιλίππου
27. Εθιµα ταφής
28. Μακεδονική χρυσοχοΐα
29. Μακεδονική µεταλλοτεχνία
30. Νεκροταφείο ορεισίβιων Μακεδόνων, Τζαµάλα
Ως προς την παραγωγή βλέπε Α3.12
Ως προς το περιεχόµενο και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο Α3.24.
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Α3.24 Ειδικές προδιαγραφές έργου (Παραγωγή περιεχοµένου) & Πίνακας παραδοτέων.
Με τον όρο «ειδικές» προδιαγραφές καλείται η διασύνδεση, τα ποιοτικά και τα ποσοτικά
χαρακτηριστικά των δράσεων που πρέπει να παράξει ο ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου.
Τα επιµέρους αρχικά σενάρια για την υλοποίηση των δράσεων θα παραδοθούν στον
ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε διάστηµα ενός (1) µήνα.
Το εποπτικό υλικό που κατέχει ή έχει αποκτήσει ο φορέας (ελεύθερο νοµικών δεσµεύσεων) και
θα επενδύσει τις δράσεις που περιλαµβάνονται στις θεµατικές ενότητες, θα παραδοθεί στον
ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες.
Το εποπτικό υλικό που θα παραδοθεί από το φορέα αφορά κυρίως οπτικοποιηµένο υλικό,
όπως σχέδια, φωτογραφίες, βιντεολήψεις κλπ. Το υλικό είτε θα παραδοθεί ψηφιοποιηµένο,
είτε σε έντυπη µορφή προς ψηφιοποίηση από τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση που η ποιότητα ψηφιοποίησης του υλικού που θα παραδοθεί από το φορέα
δενα ικανοποιεί τον ανάδοχο, αυτός καλείται να το ψηφιοποιήσει εκ νέου, µε δικό του
προσωπικό και δαπάνη που βαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση το υλικό προς επεξεργασία
θα παραδοθεί στον ανάδοχο ελεύθερο νοµικών δεσµεύσεων και στη µέγιστη διαθέσιµη
ανάλυση.
Τα παραδοτέα θα ανήκουν αποκλειστικά και απαρέγκλιτα στην Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος θα παραιτηθεί
εγγράφως από κάθε δικαίωµα εκµετάλλευσής τους όπως προβλέπεται από το αρθρ. 46 του 3028/2002.
Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικός πίνακας του θεµατικού περιεχοµένου, πίνακας
περιεχοµένου παραδοτέων και συνοπτικός πίνακας ποσοτικής ανάλυσης παραδοτέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ενότητα:

1

Περιγραφή - Παρατηρήσεις:

Ενότητα:

2

Περιγραφή - Παρατηρήσεις:

Τίτλος : Εισαγωγή

Το σκεπτικό της συγκεκριµένης ενότητας προσδιορίζει το
τελικό παραδοτέο ως προς τον γεωγραφικό χώρο και την
παραγωγή περιεχοµένου. Μέσα από αυτήν την ενότητα θα
συνδεθούν οι ψηφιακοί πόροι µε το χώρο και το χρόνο µέσω
ενός χρονολογίου (timeline),
Τίτλος : «Αναζητώντας τις Ρίζες στην Μακεδονίδα Γη»

Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να παρουσιάζεται η ορεινή
Μακεδονίς γη, όχι µόνο ως κοιτίδα των Μακεδόνων, αλλά και
ως ο κύριος άξονας επικοινωνίας της Μακεδονικής λεκάνης
και του ευρύτερου βορειο -ελλαδικού χώρου µε το Νότο
αφήνοντας να διαφανεί η διαχρονική χρήση και την
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Ενότητα:

1

Τίτλος : Εισαγωγή

στρατηγική σηµασία του χώρου που δεσπόζει κατά µήκος
της κοιλάδας του Αλιάκµονα.
Ενότητα:

3

Περιγραφή - Παρατηρήσεις:

Ενότητα:

4

Περιγραφή - Παρατηρήσεις:

Ενότητα:

5

Περιγραφή - Παρατηρήσεις:

Ενότητα:

6

Περιγραφή - Παρατηρήσεις:

Τίτλος : «Αρχαιολογικός χώρος των Αιγών»

Η ενότητα αφορά στην εξέλιξη, τις δοµές, την καθηµερινή
ζωή εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες των Αιγών. Περιλαµβάνει
µια σειρά δράσεων για την παραγωγή περιεχοµένου που
εξυπηρετεί ένα σενάριο βιωµατικής περιήγησης στον ιδεατό
χώρο της αρχαίας πόλης. Το σενάριο εξυπηρετείται από
στοιχεία των φυσικών χώρων, τα οποία κατά τη σύνθεσή
τους µε ψηφιακά υπόβαθρα και περιεχόµενο, αποδίδουν τον
ψηφιακό χώρο.
Τίτλος : «Αρχαιολογικός χώρος Πέλλας»

Η ενότητα περιλαµβάνει µια σειρά δράσεων για την
παραγωγή περιεχοµένου που εξυπηρετεί ένα σενάριο
βιωµατικής περιήγησης στον ιδεατό χώρο της αρχαίας
πόλης της Πέλλας. Το σενάριο περιλαµβάνει στοιχεία των
φυσικών χώρων, τα οποία κατά τη σύνθεσή τους µε τα
ψηφιακά υπόβαθρα και το περιεχόµενο, αποδίδουν τον
ψηφιακό χώρο. Η παρουσίαση αφορά στην εξέλιξη, τις
δοµές και την καθηµερινή ζωή, εστιάζοντας στις
ιδιαιτερότητες της αρχαίας Πέλλας.
Τίτλος : «Αρχαία Μίεζα»

Η ενότητα περιλαµβάνει µια σειρά δράσεων για την
παραγωγή περιεχοµένου που εξυπηρετεί ένα σενάριο
βιωµατικής περιήγησης σε επιλεγµένα σηµεία του ιδεατού
χώρου της αρχαίας πόλης της Μίεζας. Το σενάριο
εξυπηρετείται µε στοιχεία των φυσικών χώρων και τα οποία
κατά τη σύνθεσή τους µε ψηφιακά υπόβαθρα και
περιεχόµενο, αποδίδουν τον ψηφιακό χώρο.
Τίτλος : «Αρχαία Έδεσσα»

Η ενότητα περιλαµβάνει µια σειρά δράσεων για την
παραγωγή περιεχοµένου που εξυπηρετεί ένα σενάριο
βιωµατικής περιήγησης σε επιλεγµένα σηµεία του ιδεατού
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Ενότητα:

1

Τίτλος : Εισαγωγή

χώρου της αρχαίας πόλης της Έδεσσας. Το σενάριο
εξυπηρετείται µε στοιχεία των φυσικών χώρων και τα οποία
κατά τη σύνθεσή τους µε ψηφιακά υπόβαθρα και
περιεχόµενο, αποδίδουν τον ψηφιακό χώρο.
Ενότητα:

7

Περιγραφή - Παρατηρήσεις:

Ενότητα:

8

Περιγραφή - Παρατηρήσεις:

Ενότητα:

9

Περιγραφή - Παρατηρήσεις:

Τίτλος : «Αρχαία Βέροια»

H Αρχαία Βέροια, «έδρα του Κοινού των Μακεδόνων»,
σηµαντική και οχυρωµένη πόλη, µε συνεχή εγκατοίκηση από
την αρχαιότητα µέχρι σήµερα έχει υλικά κατάλοιπα από
πολλές και διαφορετικές φάσεις της ιστορίας της, αλλά και
σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα, όπως ο Γυµνασιαρχικός
Νόµος και επιτύµβιες στήλες. Ο ανάδοχος θα πρέπει να
υλοποιήσει µια σειρά δράσεων για την παραγωγή
περιεχοµένου που να εξυπηρετεί ένα σενάριο βιωµατικής
περιήγησης µε mixed media σε επιλεγµένα σηµεία του
ιδεατού χώρου της αρχαίας πόλης.
Τίτλος : «Ιερό της µητέρας των Θεών στο Βέρµιο»

Η ενότητα αφορά το ιερό της Μητρός των Θεών Αυτόχθονος
στη Λευκόπετρα Βερµίου, ένα από λιγοστά γνωστά
µακεδονικά ιερά. Η ανασκαφική σκαπάνη ανέδειξε την
ιδιαίτερή του αρχιτεκτονική του, αλλά και τα πλούσια
κεραµικά, νοµισµατικά και επιγραφικά ευρήµατα, όπως οι
απελευθερωτικές επιγραφές, που ρίχνουν φως στη λατρεία
που τελούνταν σε αυτό. Ο ανάδοχος θα πρέπει να
υλοποιήσει µια σειρά δράσεων για την παραγωγή
περιεχοµένου που να εξυπηρετεί ένα σενάριο βιωµατικής
περιήγησης.

Τίτλος : «Αρχαία Νικοµήδεια»

Η ενότητα αφορά τον οικισµό της Αρχαίας Νικοµήδειας, που
ήταν χτισµένος σε τούµπα ως αποτέλεσµα συνεχούς
ανθρώπινης εγκατοίκησης σε διάφορες οικιστικές φάσεις. Οι
ανασκαφική σκαπάνη αποκάλυψε πασσαλόπηκτα οικήµατα,
µε χαρακτηριστική αρχιτεκτονική οικισµών που βρίσκονταν
κοντά σε νερό, κλιβάνους και αρκετά ευρήµατα, όπως
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Ενότητα:

1

Τίτλος : Εισαγωγή

εργαλεία, αγγεία και ειδώλια, που δίνουν µια καλή εικόνα της
ζωής και της καθηµερινότητας στον οικισµό, που θα
συµπεριληφθούν στην παραγωγή περιεχοµένου.
Ενότητα:

10

Περιγραφή - Παρατηρήσεις:

Τίτλος : «Ρωµαϊκή γέφυρα στο Κλειδί Ηµαθίας»

Η ενότητα αφορά τη ρωµαϊκή γέφυρα, που βρίσκεται σε
απόσταση περίπου τριών χιλιοµέτρων ανατολικά του
Κλειδιού, ορατό από την εθνική οδό που βρίσκεται στα νότιά
της. Η αρχαιολογική έρευνα ανακάλυψε πωρόλιθους
παρόµοιας κατασκευής µε την γέφυρα «στη νοητή ευθεία
προέκταση της γέφυρας και δηλώνουν πιθανότατα την
πορεία του δρόµου που οδηγούσε σ' αυτήν». Ο ανάδοχος
θα πρέπει να υλοποιήσει µια σειρά δράσεων για την
παραγωγή περιεχοµένου που να εξυπηρετεί ένα σενάριο
βιωµατικής περιήγησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
3.1

Βασικό
παραδοτέο

Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου

3.2

Βιωµατικές
3 τµχ (Αιγές, Πέλλα, Βέροια)
περιηγήσειςDocumentaries µε λήψεις κινούµενης εικόνας από πραγµατικές
mixed media
περιηγήσεις στο χώρο µε ήχο και αφήγηση, λήψεις από πολλαπλές
µουσείων
γωνίες/ κάµερες που δεν ακολουθεί µονόπλευρα τη διαδροµή του
επισκέπτη, και επικεντρώνει σταµατώντας σε επιλεγµένα σηµεία
ενδιαφέροντος.
Περιλαµβάνεται εκ νέου µονταρισµένο υλικό από τις λήψεις που θα
γίνουν, το οποίο αφορά τρία µουσεία: διάρκειας 45’ για το Μουσείο
Βασιλικών Τάφων Αιγών, 45’ για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
Πέλλας, 20’ για το Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας.
∆ιαχωρίζεται σε τρία επίπεδα πληροφόρησης: (α) οπτικοακουστική
περιήγηση, (β) σε βάθος πληροφόρηση κατ’ επιλογή του επισκέπτη
σε επιλεγµένα σηµεία ενδιαφέροντος, και (γ) παραποµπή στα libraries
ληµµάτων.

3.3

Ψηφιακά
φωτογραφικά

500 τµχ: 50 µνηµεία-κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων, 400 αντικείµενα
διαφόρων διαστάσεων (αγάλµατα, αρχιτεκτονικά µέλη, κοσµήµατα,
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3.4

υπόβαθρα
υψηλής
ανάλυσης
αρχαίων
αντικειµένων,
µνηµείων,
χώρων
(έτσι
ώστε
τα
θέµατα
να
αποδίδονται
στην
πληρότητά
τους)

όπλα), 50 συνθέσεις αντικειµένων.

Ψηφιακα
υποβαθρα
κινουµενης
εικονας
αντικειµενων,
µνηµειων και
χωρων

200 λεπτά λήψεις αρχαιολογικών χώρων µε µνηµεία και κινητά
ευρήµατα από αυτούς, καθώς και µε το περιβάλλον τους/ Φύση µε
λήψεις όλες τις εποχές ηµέρα και νύχτα µε ανασκαφές, εκδηλώσεις,
εργασίες συντήρησης, αναστήλωσης κλπ., µονταρισµένα σε βίντεοντοκυµαντέρ µικρότερης διάρκειας το καθένα κατανεµηµένα ως εξής:

Για κάθε αντικείµενο-υπόβαθρο απαιτείται album φωτογραφιών.
Αποδίδονται από όλες τις πλευρές µε όλα τα χαρακτηριστικά τους
γνωρίσµατα.

1. 45’Αρχαιολογικός χώρος Αιγών (χώρος Παγκόσµιας
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς-UNESCO)
2. 45’ Πιέρια-Μακεδονίδα Γη έως Όλυµπο
3. 20’ Βέροια Λευκόπετρα
4. 20’ αρχαιολογικοί χώροι Βερµίου-Μίεζας
5. 30’ Πέλλα
6. 20’ Έδεσσα
7. 20’ Αλµωπία
Το αµοντάριστο υλικό θα είναι σε αναλογία
µονταρισµένο και θα παραδοθεί επίσης στο φορέα.

3.5

3D
Laser
scanning
επιλεγµένων
µνηµείων και
ψηφιακες
αναπαραστα
σεις
και
αποκαταστασ
εις που θα

1:4

προς

το

20 µνηµεία, εκ των οποίων τα 17 είναι ακίνητα µνηµεία, δηλαδή το
θέατρο τηε Μίεζας και 16 τάφοι: 12 στις Αιγές (Τάφος Φιλίππου,
Τάφος Αλεξάνδρου ∆’, Τάφος Ελευθέρων Κιόνων, Τάφος Ευρυδίκης,
Τάφος Ρωµαίου, τρεις µακεδονικοί τάφοι, δύο υπόστυλοι τάφοι
συστάδας Γ’, δύο τάφοι Μπέλλα), Τάφος Λευκαδίων (Ανθεµίων), δύο
µακεδονικοί τάφοι Πέλλας, ένας πολυθάλαµος τάφος Πέλλας, καθώς
και 3 αντικείµενα ή σύνολα αντικειµένων, δλδ. χρυσοποίκιλτη
πανοπλία (θώρακας, ασπίδα, κράνος, κνηµίδες, ξίφος), δύο
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προκυπτουν
χρυσελεφάντινες κλίνες.
απο ψηφιακα
υποβαθρα και
µετρητικα
εργαλεια
αποδοσης
περιεχοµενου
3.6

Παραγωγη 3D 30 αντικείµενα: ∆έσποινα Αιγών, Πέλλα:Κυρία του Αρχοντικού,
animation
Πολεµιστής του Αρχοντικού µε τη χρυσή µάσκα, Αιγές: ∆έσποινα
εποχής Σιδήρου µε ίυγγα, ∆έσποινα Πιερίων, Ιππέας Μακεδόνας,
Τοιχογραφία κυνηγιού, Τοιχογραφία αρµατοδροµίας, Αρπαγή
Περσεφόνης, Στήλη Κλεωνύµου, Χοίρος της Έδεσσας, Αρπαγή
Ελένης-µωσαϊκό Πέλλας, Οικία Πέλλας µε συµπόσιο σε εξέλιξη,
Σύνταγµα κυνηγού και αγριόχοιρου από Αιγές, Βάκχες από κρατήρα
∆ερβενίου, Βέροια-τείχος µε Μέδουσα, Τείχος και κεντρική οδός της
Έδεσσας, Πυρά Φιλίππου, Οικισµός πρώιµης εποχής Σιδήρου από
Βέρµιο, Νέα Νικοµήδεια, Αγορά Πέλλας, Τάφος Κρίσεως, Μητρώο
Αιγών, Ιερό Εύκλειας, Άγηµα σαρισοφόρων-µακεδονική φάλαγγα,
χρυσελεφάντινη κλίνη Φιλίππου, χρυσελεφάντινη κλίνη Μήδας, οι
«κουτσοµπόλες της Πέλλας» οµάδα ειδωλίων γυναικών από Πέλλα,
γέφυρα στο Κλειδί µε άµαξα, ξόανα από λακοειδή τάφο βασίλισσας
Αιγών

3.7

Παραγωγη
QTVRs

3.8

Παραγωγη
30 τµχ, µε τα ακόλουθα θέµατα:
mixed media
Εξέλιξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της
(µνηµείων και
Μακεδονίας
χώρων)
Η ζωή στα νεολιθικά χρόνια (Νέα Νικοµήδεια, νεολιθικό σπίτι
στην Αλµωπία, κινητά ευρήµατα, σχέδια, 3D animation κλπ.

15 τµχ: 5 µνηµεία (Τάφος Περσεφόνης, Τάφος Φιλοσόφων, Τάφος
Λύσωνα, Κιβωτιόσχηµος Τάφος Αιγών, Τάφος Παλατιτσίων) και 10
κινητά ευρήµατα (όπλα, κοσµήµατα, αγγεία, αγάλµατα).

Η µακεδονική βασιλεία
Ανασκόπηση ιστορίας του βασιλείου
Οικονοµία (εµπόριο,
µεταφορές)

νοµίσµατα,

γεωργία,

εργαστήρια,

Μακεδονική Γλώσσα (εικόνες από επιγραφές και ενεπίγραφα
µνηµεία, κείµενα, ήχος)
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Θεοί των Μακεδόνων
Οι τέχνες και τα γράµµατα στη Μακεδονία
Μακεδονικό συµπόσιο
Μακεδονικό σπίτι
Η ζωή των γυναικών στο βασίλειο της Μακεδονίας
Η ζωή των παιδιών: σχολή Αριστοτέλη, αθλητές, βασιλικοί
παίδες (επιγραφές, επιτύµβιες στήλες, τοιχογραφίες)
Πέλλα (πολεοδοµία και εξέλιξη της πόλης)
Ψηφιδωτά της Πέλλας
Ανάκτορο της Πέλλας
Νεκρόπολη Πέλλας
Μια περίεργη ιστορία από την Πέλλα (τα µάγια της Θεοτίµας)
Η πόλη της Έδεσσας
Μίεζα (οργάνωση του χώρου, ιστορική εξέλιξη της πόλης)
Βέροια (οργάνωση του χώρου, ιστορική εξέλιξη της πόλης)
Ιερό της Μητέρας των Θεών στη Λευκόπετρα µε ψηφιακή
αποκατάσταση
Εξέλιξη της πόλης των Αιγών
Τα τείχη των Αιγών
Όπλα και στρατός των Μακεδόνων
Βασιλικές ταφικές πυρές και Νεκρόπολη των Αιγών
Τοιχογραφία κυνηγιού από τον τάφο του Φιλίππου
Εθιµα ταφής
Μακεδονική χρυσοχοΐα
Μακεδονική µεταλλοτεχνία
Νεκροταφείο ορεισίβιων Μακεδόνων, Τζαµάλα
3.9

Ψηφιοποιηση
360 λεπτά (από αρχειακό υλικό ανασκαφικής δραστηριότητας,
και αποκτηση ιστορικές λήψεις Μανόλη Ανδρόνικου, αρχεία οπτικοακουστικού
αρχειακου
υλικού σχετικά µε Αιγές, Πέλλα, Μακεδονία)
υλικου
κινούµενης
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εικόνας
3.10

Ψηφιακές
αεροφωτογρα
φήσεις
αρχαιολογικώ
ν χώρων

3.11

Εφαρµογή
- 6 εφαρµογές για 6 χώρους: Αιγές, Πέλλα, Μίεζα, Λευκόπετρα,
προσαρµογή
Έδεσσα, Βέροια
περιεχοµένου Οπτικοακουστική ξενάγηση
για
smartphones

3.12

Εφαρµογή
Augmented
Reality

2 εφαρµογές (για χρήση στο ∆ιαδίκτυο ή/και στις εφαρµογές για
Αγορά Πέλλας και Ανάκτορο Αιγών/ αποκατάσταση «αρχικής»
εικόνας των εφιστάµενων ερειπίων µε περιήγηση σε όλες τις πλευρές
της στοάς της Αγοράς και περιήγηση στο περιστύλιο του
Ανακτόρου)

3.13

Ψηφιακές
λήψεις
(panoramas)
αρχαιολογικώ
ν χώρων

Σε 4 αρχαιολογικούς χώρους: Πέλλας, Αιγών, Έδεσσας, Μίεζας

3.14

Παραγωγη
πρωτοτυπων
ηχων

30 λεπτά

3.15

∆ιαδραστικά
παιχνίδια

3 σύνθετα διαδραστικά παιχνίδια

3.16

Εκπαιδευτικές
δραστηριότητε
ς

3 casual games

3.17

Εφαρµογή
2 εφαρµογές
αυτόµατης
ξενάγησης
στο
κινητό
(Εκφωνούµενο
ς λόγος)

5 χώροι: Πέλλα, Αιγές, Μίεζα, Έδεσσα, Πιέρια Για κάθε χώρο απαιτείται
album αεροφωτογραφιών. Αποδίδονται από όλες τις κατευθύνσεις
µε όλα τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα.
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3.18

6 µονταρισµένα videos συνολικής διάρκειας 200’ από το υλικό των
Παραγωγή
ψηφιακών υποβάθρων κινούµενης εικόνας (βλ. 3.4).
περιεχοµένου
κινούµενης
εικόνας
mixed media αρχαιολογικώ
ν
χώρων
(ανασκαφές
αναστηλώσεις
κλπ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Α/
Α

Κατηγορία

1

Βασικό παραδοτέο

Ποσότητα

1

Είδος

Εφαρµογή
∆ιαχείρισης
περιεχοµένου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

A3
(βλέπε περιεχόµενο όλων των
κεφαλαίων 1-30)

Ποσοτική ανάλυση βασικών επιµέρους παραδοτέων της εφαρµογής.
(παράγονται για την υλοποίηση του βασικού παραδοτέου - εφαρµογή και περιλαµβάνονται σε αυτό)

Α/
Α

Κατηγορία

Ποσότητα

Μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

2

Βιωµατικές περιηγήσεις –
mixed media – Μουσείων

3

Αριθµός

A3.7 | Α3.8 | A3.9 | Α3.10 |
Α3.11 | Α3.13 | Α3.18 | Α3.24

3

Ψηφιακά φωτογραφικά
υπόβαθρα υψηλής
ανάλυσης αρχαίων
αντικειµένων, µνηµείων και
χώρων.

500

Αριθµός

A3.7 | Α3.24

4

Ψηφιακα υπο βαθρα
κινου µενης εικο νας
αντικειµε νων, µνηµει ων
και χω ρων.

200

Λεπτά

A3.8 | A3.24

5

Ψηφιακε ς
αναπαραστα σεις και
αποκαταστα σεις που θα

20

Αριθµός

Α3.9 | Α3.24
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Α/
Α

Κατηγορία

Ποσότητα

Είδος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

προκυ πτουν απο
ψηφιακα υπο βαθρα και
µετρητικα εργαλει α
απο δοσης
περιεχοµε νου
6

Παραγωγη

3D animation

30

Αριθµός

A3.10 | Α3.24

7

Παραγωγη

QTVRs

15

Αριθµός

Α3.11 | Α3.24

8

Παραγωγη mixed media
(µνηµείων και χώρων)

30

Αριθµός

Α3.12 | Α3.7 | Α3.8 | Α3.9 |
Α3.10 | Α3.11 | Α3.14 | Α3.24

9

Ψηφιοποι ηση και
απο κτηση αρχειακου
υλικου κινου µενης
εικο νας

360

Λεπτά

Α3.13 | Α3.24

10

Ψηφιακές
αεροφωτογραφήσεις
αρχαιολογικών χώρων

5

Αριθµός

Α3.14 | Α3.24

11

Εφαρµογή - προσαρµογή
περιεχοµένου - για
smartphones

6

Αριθµός

Α3.15 | Α3.24

12

Εφαρµογή augmented
reality

2

Αριθµός

Α3.16 | Α3.24

13

3D Laser scanning
επιλεγµένων µνηµείων

20

Αριθµός

Α3.17 | Α3.24

14

Ψηφιακές λήψεις
(panoramas)
αρχαιολογικών χώρων

4

Αριθµός

Α3.18 | Α3.7 | Α3.8 | Α3.24

15

Παραγωγη
πρωτο τυπων η χων

30

Λεπτά

Α3.19 | Α3.24

16

∆ιαδραστικά παιχνίδια

3

Αριθµός

Α3.20 | Α3.24

17

Εκπαιδευτικές

3

Αριθµός

Α3.21 | Α3.24
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Α/
Α

Κατηγορία

Ποσότητα

Είδος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

δραστηριότητες
18

Εφαρµογή αυτόµατης
ξενάγησης για ατοµικό
φορητό σύστηµα

2

Αριθµός

Α3.22 | Α3.24

19

Παραγωγή περιεχοµένου
κινούµενης εικόνας - mixed
media - αρχαιολογικών
χώρων

6

Αριθµός

Α3.23 | Α3.24

Α3.25 ∆ιαλειτουργικότητα
Ο
ανάδοχος υποχρεούται να
δηµιουργήσει
ένα
ολοκληρωµένο
περιβάλλον
διαλειτουργικότητας του συστήµατος και να φροντίσει για την κάλυψη άµεσων αναγκών που
αφορούν στην υφιστάµενη εφαρµογή µε τα προτεινόµενα σενάρια χρήσης. Θα πρέπει να
ακολουθηθούν διεθνή και αναγνωρισµένα πρότυπα µε στόχο τη δυνατότητα πιστοποίησης
των διασυνδέσεων που πιθανόν απαιτηθούν σε δεύτερη φάση.
Επίσης, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς και χρήσης της πληροφορίας µε ενιαίο
και αποτελεσµατικό τρόπο από διαφορετικούς οργανισµούς και πληροφοριακά συστήµατα
καθώς και να παρέχεται σε µεγάλο βαθµό η δυνατότητα ανταλλαγής ή/και ενοποίησης
(integration) µηχαναγνώσιµων δεδοµένων που προέρχονται από διαφορετικά
πληροφοριακά περιβάλλοντα µέσω της υιοθέτησης κοινών προτύπων (πχ. διεθνείς και
εγχώριοι αποθέτες πολιτιστικού περιεχοµένου).
Α3.26 Πολυκαναλική προσέγγιση
Η προσέγγιση µιας ικανής µάζας χρηστών µέσα από πολλά κανάλια είναι απαραίτητη για να
επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα. Το µήνυµα πρέπει να προσεγγίζει τους ενδιαφερόµενους
µέσα από πληθώρα διαθέσιµων µέσων ώστε ο τελικός χρήστης να διευκολύνεται αλλά και να
αυξάνεται η ποιότητα της εµπειρίας του. Το κύριο βάρος της ανάπτυξης µετατοπίζεται από το
παραδοσιακό PC, σε φορητές συσκευές και κυρίως στα σύγχρονα κινητά και στους
υπολογιστές τύπου tablets οι οποίοι δηµιουργούν ήδη σηµαντικές ανακατατάξεις στην
αγορά και στις συνήθειες των χρηστών.
Α3.27 Ανοικτά δεδοµένα
Στο περιεχόµενο θα προστίθενται τα κατάλληλα µεταδεδοµένα µε χρήση ανοικτών προτύπων,
κάτι που θα τα καθιστά έτοιµα για χρήση από άλλες εφαρµογές και πλατφόρµες.
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Το υλικό στη συνέχεια θα αποθηκεύεται σε αποθετήριο προσβάσιµο από το ευρύ κοινό και
θα διατίθεται µε τις κατάλληλες άδειες ανοικτού περιεχοµένου. Πιο συγκεκριµένα, το σύνολο
των µεταδεδοµένων που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να διατίθενται σε
ανοιχτό µορφότυπο και σε µορφή που να επιτρέπει τη µεταφόρτωσή τους καθώς και τη
διασύνδεση άλλων συστηµάτων µε αυτά. Τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του
συνόλου των µεταδεδοµένων θα πρέπει να έχουν εκκαθαριστεί, έτσι ώστε να µπορεί ο
Φορέας να τα διαθέτει µε την Ελληνική έκδοση των αδειών Creative Commons 3.0 Αναφορά,
µε την Creative Commons Zero ή µε οποιαδήποτε άλλη ισοδύναµη άδεια και µε τεχνικές
προδιαγραφές τέτοιες, ώστε να µην παρεµποδίζεται η περαιτέρω χρήση των δεδοµένων.
Προκειµένου να εξασφαλιστει η βιωσιµότητα και διαλειτουργικότητα των µεταδεδοµένων και
κάθε µελλοντική ενδεχόµενη χρήση ή αναβάθµιση από τη ΙΖ’ ΕΠΚΑ, τα ψηφιοποιηµένα
εκθέµατα του ∆ικτύου Εικονικής Περιήγησης θα πρέπει να είναι συµβατά µε αντίστοιχα
πρότυπα (π.χ. Spectrum, LIDO). Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να εξασφαλίζουν συµβατότητα
µε: (α) το Εννοιολογικό Πρότυπο Αναφοράς CIDOC/CRM της Επιτροπής Τεκµηρίωσης του
∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (ICOM) ISO/CD21127, (β) µε τα πρότυπα περιγραφικών
µεταδεδοµένων SPECTRUM, LIDO και Dublin Core. Ακόµη, τα µεταδεδοµένα του portal θα είναι
σύµφωνα µε τα πρότυπα της Europeana (Europeana Semantic Elements) έτσι ώστε να
µπορεί
να
διασυνδεθεί
µε
τη
µεγαλύτερη
Ευρωπαϊκή
Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη
πολλαπλασιάζοντας την επισκεψιµότητά του ∆ικτύου Εικονικής Πειήγησης.
Βλέπε επίσης Α3.3 - Α3.3.1 και Α3.3.3.
Α3.28 Απαιτήσεις ασφαλείας.
Για το σχεδιασµό του Έργου ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα, να δροµολογήσει τις
ακόλουθες δράσεις και να παρουσιάσει σχέδιο για:
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εφαρµογών, Μέσων και Υποδοµών.
Προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών.
Προστασία των εµπεριεχοµένων δεδοµένων.
Βλέπε επίσης την παρ. Α3.3 και Α3.3.3.
Α3.29 Απαιτήσεις συστήµατος.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Βασικό στοιχείο του συστήµατος συνολικά θα αποτελεί πρωτίστως η ευχρηστία,
ώστε να διευκολύνονται όλες οι κατηγορίες τελικών χρηστών κατά τη χρήση.
Απαιτείται η δηµιουργία υψηλού επιπέδου ευχρηστίας στην οργάνωση και
παρουσίαση των παρεχόµενων ψηφιακών εφαρµογών
Το κύριο µενού θα πρέπει να είναι ορατό και διαθέσιµο σε κάθε σελίδα και να
αντιλαµβάνεται εύκολα ο χρήστης σε ποιο σηµείο της εφαρµογής βρίσκεται.
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Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού της πύλης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
κατευθυντήριες οδηγίες που καθόρισε το ΜΙΤ για το σχεδιασµό ιστοτόπων:
http://ist.mit.edu/services/consulting/usability/guidelines.
Ζητούµενο είναι επίσης η ευχρηστία του συστήµατος από σύγχρονες φορητές
συσκευές, η οποία µεταφράζεται σε εύχρηστα και ευκολονόητα µενού της
εφαρµογής, ακόµα και για µη εξοικειωµένους χρήστες.
Για τις απαιτήσεις ευχρηστίας συστήµατος ισχύουν επίσης όσα αναφέρονται στo Α3.4 και
Α3.5.
Α3.30 Απαιτήσεις προσβασιµότητας.
Κατά την ανάπτυξη των υπηρεσιών θα τηρηθούν όλες οι σχετικές και διεθνώς
εφαρµοζόµενες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) τόσο στο περιεχόµενο όσο και στις παραγόµενες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες (WC3). Προκειµένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε
αναπηρία στο σύνολο των προσφερόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό
περιεχόµενο της διαδυκτιακής πύλης και των εφαρµογών του έργου, η κατασκευή της πύλης
και των διαδυκτιακών υπηρεσιών θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε τις ελέγξιµες
Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο
προσβασιµότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA).
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρµογών µε «ισχυρά διαδραστικό χαρακτήρα» που δεν
εµπίπτουν στην κατηγορία διαδυκτιακών υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η αναλυτική
τεκµηρίωση από τον Ανάδοχο της εξασφάλισης της προσβασιµότητας βάσει διεθνών
προτύπων και οδηγιών προσβασιµότητας και ευχρηστίας εφαρµογών πληροφορικής.
Σηµειώνεται ότι η συµµόρφωση µε τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση θα
πρέπει να ελεγχθεί µε συστηµατικό τρόπο µε ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να
παραδώσει σχετικό παραδοτέο στο οποίο αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που
ακολουθήθηκαν για την τήρηση των προδιαγραφών προσβασιµότητας και τα
αποτελέσµατα των ελέγχων. Η συµµόρφωση και τα αποτελέσµατα αυτά θα ελεγχθούν για
την ορθότητά τους προ της οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του έργου.
Πιο συγκεκριµένα, θα υιοθετηθούν οι αρχές της "Καθολικής Σχεδίασης" και της "Καθολικής
Πρόσβασης".
Η Καθολική Σχεδίαση εξασφαλίζει τη σχεδίαση των εφαρµογών/υπηρεσιών µε τέτοιο τρόπο,
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης τους από το µέγιστο δυνατό αριθµό ατόµων.
Βασικός άξονας στην προσέγγιση αυτή είναι ο ισχυρισµός ότι το µοναδικό πιο σηµαντικό
συστατικό σε οποιοδήποτε σύστηµα είναι ο χρήστης.
H Καθολική Πρόσβαση, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στο δικαίωµα όλων των πολιτών
να έχουν και να διατηρούν πρόσβαση σε µια ευρεία κοινωνικά δεξαµενή πηγών
πληροφόρησης και υπηρεσιών διαπροσωπικής επικοινωνίας, δεδοµένης της ποικιλίας των
πλαισίων χρήσης. Ο όρος Καθολική Πρόσβαση χρησιµοποιείται και στον χώρο των
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Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και αναφέρεται στην ανάπτυξη ειδικών διεπαφών χρήστη για
υπολογιστές και άλλες τερµατικές συσκευές που να είναι προσβάσιµες και χρηστικές από
άτοµα µε χαµηλότερα επίπεδα ικανοτήτων.
Πρότυπα συµµόρφωσης σύµφωνα µε:
http://www.w3c.gr/
http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html
Α3.31 Χρονοδιάγραµµα, Υποέργα και Φάσεις Έργου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου
από όπου προκύπτει ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και θα αξιολογηθεί. Το
χρονοδιάγραµµα θα επικαιροποιηθεί και θα βελτιστοποιηθεί σε συνεργασία µε το φορέα και
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του, σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών µετά την υπογραφή της
σύµβασης.
Α3.32 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου
Εξασφάλιση από το φορέα της χρήσης του εποπτικού – αρχειακού υλικού
ελεύθερου δεσµεύσεων (πνευµατικά δικαιώµατα).
Εξασφάλιση από το φορέα της αδειοδότησης για τις λήψεις που θα εκτελέσει ο
ανάδοχος σε επιλεγµένους χώρους (όπου απαιτείται).
Ολοκλήρωση από τη µεριά του αναδόχου των λήψεων σε διάστηµα τεσσάρων (4)
µηνών.
Παράδοση από το φορέα στον ανάδοχο του ψηφιοποιηµένου ή προς
ψηφιοποίηση υλικού σε διάστηµα τριών (3) µηνών.
Παράδοση αρχικών εκθεσιακών σεναρίων από το φορέα σε διάστηµα µέχρι δύο
(2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Επεξεργασία των αρχικών εκθεσιακών σεναρίων από τον ανάδοχο και παράδοση
στο φορέα για βελτιστοποίηση και έγκριση σε διάστηµα πέντε (5) µηνών από την
υπογραφή της σύµβασης.
Σύνταξη των τελικών προτάσεων απόδοσης εκθεσιακού σεναρίου από τον
ανάδοχο σε διάστηµα ενός (1) µήνα, µετά την ολοκλήρωση της προηγούµενης
φάσης και τελική έγκριση από το φορέα.
Έναρξη ανάπτυξης και παραµετροποίησης εφαρµογής και επεξεργασία των
αρχείων εικόνας. Ο υπολειπόµενος χρόνος από την έναρξη της διαδικασίας αυτής
µέχρι την ολοκλήρωση και την τελική παράδοση του έργου, δεν πρέπει να είναι
µικρότερος από έξι (6) µήνες.
Εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος θα πρέπει να γίνεται σταδιακή
παράδοση του περιεχοµένου της εφαρµογής για τελική έγκριση (µε µέγιστη
διάρκεια επτά µήνες), ώστε να δοθούν για µετάφραση τα τελικά κείµενα που
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περιλαµβάνονται στην εφαρµογή, τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν επίσης στο
τελικό παραδοτέο.
Να σηµειωθεί ότι, η µετάφραση των κειµένων δεν αποτελεί αντικείµενο εργασίας του
αναδόχου, αλλά επηρεάζει άµεσα το χρονοπρογραµµατισµό των εργασιών για την
παραγωγή του περιεχοµένου και κατ’ επέκταση την έγκαιρη παράδοση της εφαρµογής. Υπό
αυτές τις συνθήκες η παράδοση των τµηµάτων της παραγωγής που εµπεριέχουν τις
µεταφράσεις θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα και σταδιακά, ώστε να τηρείται το συµφωνηµένο
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.
Α4.Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών
Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συµπεριλαµβάνεται η σχετική µε τη χρήση του συστήµατος
εκπαίδευση των διαχειριστών και χρηστών του συστήµατος. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί για τους χρήστες των πιλοτικών εγκαταστάσεων πριν από την έναρξη της
φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο της πριν
από την έναρξη της Παραγωγικής Λειτουργίας.
Οι βασικότεροι στόχοι των προγραµµάτων εκπαίδευσης είναι:
Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους χρήστες του
συστήµατος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η ικανότητα υποστήριξης του
συστήµατος σε συνθήκες παραγωγικής λειτουργίας.
Η ολοκληρωµένη µεταφορά τεχνογνωσίας προς µία προκαθορισµένη ολιγοµελή
οµάδα στελεχών της αναθέτουσας αρχής, τα µέλη της οποίας θα επιφορτιστούν
µε τη διαχείριση και την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του
συστήµατος, µετά την παράδοση του έργου από τον ανάδοχο.
Η επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου εξοικείωσης των χρηστών µε το σύστηµα και η
οµαλή προσαρµογή τους στον τρόπο λειτουργίας αυτού.
Ο ανάδοχος, στην πρόταση του υποχρεούται να συµπεριλάβει αρχικό «Πλάνο Εκπαίδευσης»
στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι προτεινόµενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και στο
οποίο θα αναφέρονται:
οι στόχοι των υπηρεσιών εκπαίδευσης,
οι κατηγορίες των εκπαιδευοµένων,
οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτές,
ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
η διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
η µεθοδολογική προσέγγιση, η οργάνωση και η προετοιµασία της εκπαίδευσης,
το εποπτικό και το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση,
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η αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης στους
εκπαιδευοµένους.
Συνολικά ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει µέχρι δεκαπέντε (5) απλούς χρήστες στελέχη της
αναθέτουσας αρχής και µέχρι επτά (5) ∆ιαχειριστές.
Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και ∆οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών ελέγχου, την αποδοχή τους από την ΙΖ’ ΕΠΚΑ και
την εκπαίδευση του προσωπικού, αρχίζει η Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας.
Η Πιλοτική Λειτουργία αναφέρεται στο πρώτο στάδιο της πραγµατικής λειτουργίας του
Συστήµατος µε τη συµµετοχή µιας αντιπροσωπευτικής οµάδας χρηστών, καλύπτοντας το
σύνολο των διαδικασιών και λειτουργιών του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει το Σύστηµα σε Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγµατικές
συνθήκες για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών.
Η έναρξη της φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας προϋποθέτει τη δηµιουργία «Πλάνου
Πιλοτικής Λειτουργίας» από τον Ανάδοχο, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά:
η ηµερολογιακή περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας,
η υποδοµή (in-house server ή cloud server) στην οποία θα εγκατασταθεί πιλοτικά ο
εξοπλισµός και το λογισµικό,
το προσωπικό που θα διατεθεί από τον Ανάδοχο από την έναρξη µέχρι και την
ολοκλήρωση της παρούσας φάσης,
οι οµάδες των χρηστών που θα χρησιµοποιήσουν το Σύστηµα και θα
συνεργαστούν µε το προσωπικό του Αναδόχου,
το πλάνο διαχείρισης ανακυπτόντων προβληµάτων υλικού / λογισµικού,
τα κριτήρια αποδοχής της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φάσης.
Το «Πλάνο Πιλοτικής Λειτουργίας» θα υποβληθεί στην ΙΖ ΕΠΚΑ από την οποία και θα εγκριθεί
πριν από την έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας.
Για τις ανάγκες της Πιλοτικής Λειτουργίας, το Σύστηµα θα εγκατασταθεί σε χώρους που θα
προσδιορίσει η ΙΖ’ ΕΠΚΑ ένα (1) µήνα πριν από την έναρξη της φάσης της Πιλοτικής
Λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήµατος, έχει τις παρακάτω
υποχρεώσεις:
Να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε την Υπηρεσία και τις προκαθορισµένες
οµάδες Χρηστών που θα συµµετέχουν στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήµατος.
Να διαθέσει προσωπικό µε τις κατάλληλες τεχνικές και επιχειρησιακές γνώσεις.
Να υποστηρίξει τη διαδικασία Πιλοτικής Λειτουργίας
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Να εξασφαλίσει την εύρυθµη λειτουργία του Συστήµατος υπό συνθήκες πλήρους
λειτουργίας (πραγµατικά δεδοµένα, χρήση από κρίσιµο πυρήνα χρηστών, κτλ.)
Να πραγµατοποιήσει τις όποιες ρυθµίσεις / παραµετροποιήσεις / προσαρµογές /
τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης του
Συστήµατος (fine tuning).
Να διορθώσει τυχόν λάθη του Συστήµατος (bug fixing).
Να επικαιροποιήσει την τεκµηρίωση του Συστήµατος.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εµφανισθούν προβλήµατα ή
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος
οφείλει να προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεµβάσεις και αναπροσαρµογές,
ώστε το Σύστηµα, µετά το πέρας της Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιµο για
δηµοσιοποίηση και χρήση από το ευρύ κοινό.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας εµφανισθούν σοβαρά
προβλήµατα στη λειτουργία του Συστήµατος ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από
τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, η περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας διακόπτεται και ο
Ανάδοχος καλείται να αποκαταστήσει το πρόβληµα µέσα σε δεκαπέντε εργάσιµες µέρες.
Ακολούθως, ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως το φορέα ότι αποκατάστησε τη
δυσλειτουργία ή βλάβη, περιγράφοντας τις ενέργειες στις οποίες προέβη και να δηλώσει την
ηµεροµηνία που επιθυµεί να γίνει η επανέναρξη της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας, η οποία
είτε θα ξεκινήσει από την αρχή (διάρκεια 2 µηνών) είτε θα ολοκληρωθεί µε το υπόλοιπο
διάστηµα προσαυξηµένο κατά δέκα εργάσιµες ηµέρες.
Βασικά κριτήρια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήµατος
είναι:
Να εντοπιστούν και να απαλειφθούν όλα τα λάθη του λογισµικού του Συστήµατος.
Να εντοπιστούν και να απαλειφθούν τα κρίσιµα λειτουργικά λάθη του Συστήµατος,
τα οποία επηρεάζουν άµεσα την ορθή λειτουργία.
Να εξασφαλισθεί ότι το Σύστηµα ικανοποιεί τα κριτήρια διασφάλισης του επιπέδου
ποιότητας (διαθεσιµότητα, χρόνος απόκρισης, κ.λ.π.).
Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας».
Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου των παραδοτέων της
σύµβασής του, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τον προορισµό κάθε παραδοτέου.
Ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης ορίζεται για το λογισµικό και τις εφαρµογές το ένα (1) έτος
από την οριστική παραλαβή του Έργου. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του
συστήµατος, οι ελάχιστες προσφερόµενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρµογών.
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Αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού εφαρµογών (bugs).
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
επιλύει τα προβλήµατα εντός τριών ηµερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν
έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων.
Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των
τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισµικού.

επανεκδόσεων

ή

Υπηρεσία Help Desk για τους προκαθορισµένους από την ΙΖ’ ΕΠΚΑ χρήστες του
συστήµατος.
Α4.4 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών
Η απόκριση του συστήµατος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από πέντε δευτερόλεπτα (≤ 5
sec) για τις λειτουργίες και ενέργειες των χρηστών που υλοποιεί το σύστηµα, ακόµα και σε
περιπτώσεις µέγιστης επιβάρυνσης, λόγω υψηλού αριθµού επισκεψιµότητας. Ως µέγιστη
επιβάρυνση θεωρείται η περίπτωση όπου τα 2/3 του συνόλου των χρηστών που
υποστηρίζονται ζητούν ταυτόχρονα µια από τις προσφερόµενες λειτουργίες. Στην µέτρηση
της απόκρισης του συστήµατος δεν περιλαµβάνονται καθυστερήσεις λόγω δικτύου ή/ και
τηλεπικοινωνιακού φορέα, αρκεί αυτό να µπορεί να τεκµηριωθεί ποσοτικά. Υπογραµµίζεται
ότι χρόνος απόκρισης µεγαλύτερος του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος θεωρείται ως ΜΗ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ του συστήµατος.
Ως βλάβη θεωρείται η αδυναµία λειτουργίας τµήµατος λογισµικού ή εφαρµογής.
Ως χρόνος βλάβης νοείται το χρονικό διάστηµα από την αναγγελία της βλάβης µέχρι τη
αποκατάσταση της από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας του Αναδόχου για
αναγγελία της βλάβης εντός των προβλεπόµενων ωρών, οι επιπλέον ώρες καθυστέρησης
συνυπολογίζονται στον χρόνο αποκατάστασης.
Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγµατοποιείται µέσα στους
προβλεπόµενους χρόνους.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριµένες µεθόδους και διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας σε ό,τι αφορά:
την ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων των εφαρµογών.
την ανάλυση και τον σχεδιασµό των διεπαφών.
την σχεδίαση του µοντέλου διαδικασιών (process
Unified Modeling Language (UML) διαγραµµάτων.

model)

µε

χρήση

την αποτελεσµατική αντιµετώπιση λαθών και σφαλµάτων που πιθανά να
προκύψουν κατά την εκτέλεση των ροών εργασίας.
τις δοκιµές συστήµατος και των υποσυστηµάτων µέσα από ένα ολοκληρωµένο
πλαίσιο αξιολόγησης.
την ανάλυση απαιτήσεων µεγέθους απαιτούµενης µνήµης
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τις δοκιµές υψηλού φόρτου (stress testing).
την διαλειτουργικότητα µε άλλα συστήµατα.
Μετά την ολοκλήρωση των δοκιµών και την αξιολόγηση των συµπερασµάτων που θα
εξαχθούν, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε διορθωτικές παρεµβάσεις, κατά τη φάση των
δοκιµών και έπειτα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ).
Α5. Μεθοδολογία ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει προσχέδιο της προτεινόµενης Μεθοδολογίας διοίκησης
και διασφάλισης ποιότητας έργου. Θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία που τεκµηριώνουν
την κατανόηση του έργου και του προτεινόµενου µοντέλου λειτουργίας, όπως για
παράδειγµα:
Κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του
έργου.
Καταγραφή πιθανών προβληµάτων που εκτιµάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν
κατά τη διεξαγωγή συγκεκριµένων εργασιών και τρόποι αντιµετώπισής τους.
Προτεινόµενη µεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου, τις διαδικασίες που
υιοθετούνται και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή
του.
Πίνακα µε τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα ανά φάση του έργου. Στο
συγκεκριµένο πίνακα θα πρέπει να γίνεται αντιστοίχηση των παραδοτέων µε τις
καταγεγραµµένες απαιτήσεις στους πίνακες συµµόρφωσης. Με τον τρόπο αυτό
θα αποσαφηνίζεται το τµήµα των απαιτήσεων/υποχρεώσεων που προβλέπεται να
καλυφθεί µε την ολοκλήρωση κάθε παραδοτέου.
Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ο πίνακας θα πρέπει να περιλαµβάνει µία επιπλέον
στήλη, όπου θα αναγράφεται το µέλος/µέλη που θα αναλάβει την υλοποίηση των
συγκεκριµένων παραδοτέων ή πακέτων εργασίας.
Α5.1. Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
Οι ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές σχετικά µε τη µεθοδολογία υλοποίησης
περιλαµβάνονται στις παραγράφους της ενότητας Α3 παραπάνω και αναφέρονται στα
επιµέρους Τµήµατα του έργου. Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν τις προτάσεις τους σε
σχέση µε τη µεθοδολογία υλοποίησης µε την τεχνική τους προσφορά. Είναι αυτονόητο ότι οι
προτάσεις των διαγωνιζοµένων σχετικά µε τη µεθοδολογία υλοποίησης θα πληρούν τις
προαναφερθείσες ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές.
Η προτεινόµενη από τους διαγωνιζόµενους µεθοδολογία υλοποίησης θα αποτελέσει
ουσιώδες αντικείµενο αξιολόγησης στο πλαίσιο του ελέγχου των τεχνικών προσφορών.
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Α5.2. Οργανωτικό σχήµα ∆ιοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου.
Το σχήµα ∆ιοίκησης του Έργου από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής περιλαµβάνεται
στην παράγραφο Α1.1.2 παραπάνω.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη
πρόταση για το σχήµα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και
υλοποίηση του Έργου, το αντικείµενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο. Στοιχεία
σχετικά µε τις ανάγκες του έργου και οι οποίες απαιτούνται να καλυφθούν από τα στελέχη
που θα προτείνει ο υποψήφιος, δίδονται στις παραγράφους της ενότητας Α3 (.1-28) και
αναφέρονται στα επιµέρους Τµήµατα του έργου.
Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής µετά από
σχετική εισήγηση της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ).
Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης
και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο
Ανάδοχος.
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