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Σχετικά με τον οδηγό 
Το ΕΚΤ εκπληρώνοντας τον θεσμικό του ρόλο ως επιστημονική υποδομή εθνικής χρήσης που 
συλλέγει, οργανώνει και διαθέτει επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, εφαρμόζει μία σταθερή 
πολιτική συνεργασιών με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς με σκοπό την παραγωγή και 
διάθεση έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου προσβάσιμο από όλους. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει 
υπηρεσίες που υποστηρίζουν φορείς όπως μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα να 
οργανώσουν και να διαθέσουν το περιεχόμενο τους μέσα από κατάλληλες υποδομές και την 
υλοποίηση προτύπων και προδιαγραφών ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και επανάχρηση του. 

To EKT είχε συντάξει τη μελέτη «Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό 
ψηφιακό περιεχόμενο»  [24], το οποίο περιελάμβανε τόσο τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας 
για τη διάθεση και τα μεταδεδομένα όσο και κάποιες συνοπτικές οδηγίες σχετικά με την 
ψηφιοποίηση. Η αρχική έκδοση της μελέτης και η 1η και 2η επικαιροποίηση της έλαβαν χώρα στο 
πλαίσιο του Έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – 
Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες», ενώ η 3η επικαιροποίηση (2η έκδοση) υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του έργου «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών 
Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου». Μέρος των προδιαγραφών της 2ης έκδοσης, 
ενσωματώθηκαν στο πλαίσιο των  Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», όπου 46  Πολιτιστικοί Φορείς που εντάχθηκαν στο έργο, ψηφιοποίησαν και 
διέθεσαν το περιεχόμενο τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχε θέσει το ΕΚΤ.   

Ο παρών οδηγός «Προδιαγραφές ψηφιοποίησης και ψηφιακών αρχείων», περιγράφει 
τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που συστήνεται να ακολουθηθούν κατά τη 
διάρκεια παραγωγής ψηφιακών πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν η 
μακροχρόνια διαφύλαξη τους και η διάθεση τους στους χρήστες. Περιλαμβάνει τους πιο 
δημοφιλείς τύπους ψηφιακού περιεχομένου, όπως κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο κλπ., 
και αποτυπώνει τις προδιαγραφές τόσο για υλικό που έχει προκύψει από ψηφιοποίηση, 
αλλά και για εξ’αρχής ψηφιακό υλικό (digital born). Οι προδιαγραφές αυτές προέκυψαν από 
πρότυπα και καλές διεθνείς πρακτικές, καθώς και την εκτεταμένη εμπειρία του ΕΚΤ σε θέματα 
διαλειτουργικότητας και ψηφιακών αρχείων.  

Οι Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης και Ψηφιακών Αρχείων, ολοκληρώνονται με ένα ακόμη 
οδηγό, στον οποίο περιγράφονται οι Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας Ανοικτού 
Περιεχομένου με άλλα συστήματα και οι Προδιαγραφές Διάθεσης προς τον Χρήστη.  

Οι προδιαγραφές, υποστηρίζουν την υπηρεσία Πιστοποίησης Προδιαγραφών Περιεχομένου του ΕΚΤ, 
μια υπηρεσία SaaS. Οι υπηρεσίες SaaS είναι ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες με στόχο την 
ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας των φορέων. Αξιοποιούν σύγχρονα επιχειρησιακά μοντέλα, 
ολοκληρωμένες λύσεις και υποδομές και  επιτρέπουν την τεκμηριωμένη απόθεση, ασφαλή 
διαφύλαξη, οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου. Bασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, 
όπως το μοντέλο SaaS (Software as a Service=Λογισμικό ως Υπηρεσία) και το Cloud Computing 
(Υπολογιστικό Νέφος), δηλαδή παρέχονται από το ΕΚΤ διαδικτυακά, χωρίς να χρειάζεται τοπική 
εγκατάσταση.  

Η υπηρεσία Πιστοποίησης Προδιαγραφών Περιεχομένου προσφέρεται σε φορείς που επιθυμούν να 
ελέγξουν και να πιστοποιήσουν ότι το ψηφιακό τους περιεχόμενο πληροί ορισμένες προϋποθέσεις 
για να μπορεί να διατεθεί ανοικτά και ευρέως. Πρόκειται για μία υπηρεσία, η οποία παρέχεται μέσα 
από διαδικτυακή εφαρμογή Validator [http://validator.ekt.gr], την οποία διαχειρίζονται 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Η υπηρεσία πραγματοποιεί μαζικούς αυτοματοποιημένους ελέγχους και 
παράγει αναλυτικές αναφορές υψηλού επιπέδου, οι οποίες πιστοποιούν την πληρότητα και την 
ποιότητα των μεταδεδομένων και των ψηφιακών αρχείων και διασφαλίζουν τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου των φορέων. Ο χρήστης έχει δυνατότητα να 
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παρακολουθεί όλη τη διαδικασία μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Το σύστημα είναι εύκολα 
επεκτάσιμο για νέα σχήματα μεταδεδομένων, άλλους τύπους ψηφιακών αρχείων και επιπρόσθετες 
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Μέσω της πλατφόρμας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
περισσότεροι από 200 έλεγχοι σε φορείς της Πρόσκλησης 31 και 31.2 ενώ νέοι φορείς προστίθενται 
συνεχώς στη διαδικασία ελέγχου. 

 

Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου φορέων, το οποίο 
θα συνδιαμορφώσει τη στρατηγική και τις προδιαγραφές για την αύξηση του έγκριτου 
ψηφιακού περιεχομένου της χώρας και την προώθηση της επανάχρησης και διαφύλαξης 
του. 

 

Σε ποιους απευθύνεται 

 Σε φορείς περιεχομένου: Μουσεία, Φορείς Πολιτισμού, Δημόσιες και δημοτικές 
Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια / ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικούς Φορείς, Δημόσιους 
Φορείς για να ορίσουν τις προδιαγραφές των συστημάτων περιεχομένου τους στους 
αναδόχους που τα υλοποιούν. 

 Στο προσωπικό ψηφιοποίησης: το οποίο ψηφιοποιεί  και διαχειρίζεται  πολλές 
φορές ευαίσθητα αντικείμενα ιστορικής και πολιτιστικής αξίας όπως βιβλία, πίνακες, 
παρτιτούρες, έργα γλυπτικής, κινηματογραφικό υλικό, χάρτες, χειρόγραφα, παλαίτυπα κ.α. 

 Στο προσωπικό τεκμηρίωσης: το οποίο εμπλουτίζει τα ψηφιακά αρχεία με 
μεταδεδομένα  εξυπηρετώντας τον εντοπισμό, τη διαχείριση των αντικειμένων και την 
παροχή πρόσβασης σε αυτά. 

 Στους προγραμματιστές: οι οποίοι υλοποιούν τα συστήματα διαχείρισης και διάθεσης 
περιεχομένου, την πλατφόρμα πάνω στην οποία εργάζεται το προσωπικό του φορέα 
περιεχομένου και παράλληλα, διαθέτει αυτό τον όγκο πληροφορίας στον χρήστη και σε 
άλλα συστήματα συλλογής και διάθεσης περιεχομένου. 
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1 Βασικές έννοιες - διαδικασίες 
 

Οι σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού ανοίγουν νέες δυνατότητες γύρω από 
τη χρήση της ηλεκτρονικής πληροφορίας. Πολιτιστικά, ιστορικά και επιστημονικά τεκμήρια των 
επιτευγμάτων του ανθρώπινου πνεύματος, όπως βιβλία, χειρόγραφα, παρτιτούρες, χάρτες, 
μουσειακά εκθέματα, πίνακες ζωγραφικής, έργα γλυπτικής, ηχητικό και κινηματογραφικό υλικό, 
ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στον παγκόσμιο ιστό. Κύρια 
αποστολή των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσείων είναι η συλλογή, συντήρηση, διαχείριση 
και η προβολή αυτής της πληροφορίας στο κοινό.  
 
Επιπλέον με την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών και ιστορικών τεκμήριων εξυπηρετείται ο 
στόχος της μακροχρόνιας διατήρησης του περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή αλλά 
και της διάθεσης του, κάτι που είναι ζητούμενο και συζητείται σε διεθνές επίπεδο .  
 
Παράλληλα όμως, οι πληροφορίες συλλέγονται από δικτυακές πύλες συσσώρευσης περιεχομένου, 
παρέχοντας τη δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης και οπτικοποίησης  του. Επομένως, 
σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία είναι η διαλειτουργικότητα του 
περιεχομένου: τα  δεδομένα αυτά θα πρέπει να διατίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται 
κατανοητά τόσο από τους ανθρώπους όσο και από τις υπολογιστικές μηχανές.  
 
Καθοριστική λειτουργία στο κύκλο ζωής του ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί η διαδικασία της 
τεκμηρίωσης, της καταγραφής δηλαδή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των αντικειμένων, 
με συστηματικό τρόπο, σχετικά με τη μορφή, την προέλευση και την ερμηνεία τους. Η διαδικασία 
της τεκμηρίωσης ακολουθεί κανόνες και διεθνή πρότυπα με στόχο την παραγωγή των  
μεταδεδομένων, ενός συνόλου πληροφορίας που είναι αναγνωρίσιμη και αξιοποιήσιμη από 
ανθρώπους και μηχανές. Η δημιουργία των μεταδεδομένων εντάσσεται στις κύριες εργασίες 
διαχείρισης και ανάδειξης του υλικού των φορέων και αποτελούν βασικό εργαλείο για την 
ουσιαστική αξιοποίηση του. Η εμπλοκή εξειδικευμένου προσωπικού στη διαδικασία της 
επεξεργασίας και τεκμηρίωσης του υλικού βελτιστοποιεί τις δυνατότητες επανάχρησης τους από 
συστήματα και υποδομές και κατ’ επέκταση του περιεχομένου που περιγράφουν. 
 
Ταυτόχρρνα, η παραγωγή των μεταδεδομένων συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη έγκριτης 
επιστημονικής γνώσης για τα τεκμήρια, την προέλευση και την ερμηνεία τους και δημιουργεί έναν 
όγκο πληροφορίας που εμπλουτίζει το επιστημονικό και πολιτιστικό απόθεμα που διατίθεται στο 
κοινό των ειδικών και μη και ενεργοποιεί διαδικασίες έρευνας, εκπαίδευσης, πληροφόρησης και 
ψυχαγωγίας προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. 
 
Κεντρικός πυρήνας αυτής της διαδικασίας, είναι το Σύστημα Διαχείρισης και Διάθεσης 
Περιεχομένου, η πλατφόρμα στην οποία φιλοξενούνται τα ψηφιακά αρχεία και το προσωπικό του 
φορέα τεκμηριώνει και διαχειρίζεται όλο τον όγκο της πληροφορίας. Το σύστημα αυτό, παρέχει 
λειτουργίες προστιθέμενης αξίας για τη διάθεση του περιεχoμένου στους χρήστες και 
διαλειτουργεί με άλλα συστήματα, τα οποία συσσωρεύουν τα μεταδεδομένα και 
τα ψηφιακά αρχεία, παρέχοντας υπηρεσίες  ενιαίας αναζήτησης και 
οπτικοποίησης. 
 
Η ολοκληρωμένη διαδικασία από την παραγωγή του ψηφιακού αρχείου, στην τεκμηρίωση και τη 
διάθεση προς τον χρήστη παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.  
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δο σύντα
ουν» σωστά τ
τό προϋποθέτ
την κωδικοπο
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δεδομένων (π

δεδομένων σύ
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ασιολογικ
ύν» σωστά τη
ήρη διαλειτο
ν που ανταλ
ιγμα, όταν γι
αυτό (π.χ. π
ινό, πρόσκτη
βιβλιοθήκη;). 
οποιείται μέσ
ή OWL και

Data Model), 

_____________

τό ψηφιακό περ

ής και συσσώ
οστηρίζουν 
στο πεδίο τω

μάτων. Επ
σε εφαρμογέ
μεταδεδομέν
βάσει ενός
γματοποιηθεί
πρακτικά με

ραφών ενός 
πίπεδο μετά-α
ζουν με συγκε
τημάτων περι
ομένων που α

ξης και δ
τα δεδομένα 
τει τα εξής: 
οίηση των με

π.χ. Dublin Co

ύμφωνα με έν
άφονται με τ

κό επίπεδ
 σημασία τω

ουργικότητα σ
λλάσσεται χρ
α ένα έργο τ
πρόκειται για
ησης από το 
Το ιδανικό εί
σω μιας κατά
ι κατάλληλου

CIDOC-CRM

__________ 

ριεχόμενο 

ώρευσης είνα
τα απαραί

ων μεταδεδομ

πιτρέπει την o
ές και συστή
να του μέσω
ς συγκεκριμ
ί είτε σε επί
εταφορτώνετα
αποθετηρίου

αναζήτησης (m
εκριμένα κριτ
ιλαμβάνει κα
ανταλλάσσοντ

ομής. Επιτρ
που ανταλλά

εταδεδομένω

ore, MODS, CD

να κοινό πρότ
τον ίδιο τρόπ

δο. Επιτρέπε
ων δεδομένων
σε σημασιολο
ρειάζεται να 
τέχνης έχουμε
α την ημερομ
μουσείο πο

ίναι η δήλωσ
άλληλης γλώ
υ εξειδικευμ

M, LIDO, CER
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αι τα 
ίτητα 
μένων 

online 
ήματα 
μιας 

μένου 
ίπεδο 
αι το 
υ για 
meta-
τήρια 
αι την 
ται.  

ρέπει 
άσουν 

ων σε 

DWA, 

τυπο. 
πο σε 

ει σε 
ν που 
ογικό 
έχει 

ε ένα 
μηνία 
ου το 
η της 

ώσσας 
μένου 
RIF ή 
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ς σε όσο το

ών Αρχείων
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_____________
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Εικόνα 3: Τύπ

_____________

ροδιαγραφές & χ

διαγρ

οι περιε
χείων 
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Προ

ολλές καινοτο
και ευχρηστία
τύπους περιε

πων περιεχομ

α εικόνας 
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κά αρχεία 
α δεδομέν
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ποι περιεχομέν
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περιεχομ
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κάθε τύπ

Τα ψηφι
διαφορετ
μορφότυπ
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μια σελί
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μπορεί ν
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__________ 
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τα αποθετήρ
κού που μπορ
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μεταδεδομ
ς απαιτήσεις 
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μπορεί 
σε διαφορετ
. Για παράδε
οιημένου βιβ
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άνει ως ψηφ
ιμένου pdf κα
ένη εικόνα 
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περιεχομέ
είμενα & 
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εί  συγκεκριμ

ριστά. 
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κόνων είναι  π
τα. 

πρέπει να οδ

_____________

τό ψηφιακό περ

ρχεία ε
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ηγός καλών π
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φορικά με τ
ιτήσεις ποιότ
φορικά με τα 

_____________
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όνα 

 με όσο το 
ρισσότερη 
α την αρχική 

οβληθεί σε 
η συμπίεση 

ωρίς 

οβληθεί σε 
εις 

είται για την 
εσμη 
για την 
παράγωγων 
την 

ς ποιότητας 

ται κυρίως  
ρχείου TIFF  

και η αρχική 
αρχείου αν 
ρετική από 
2000  

αρχείων εικόνα

οποίηση δ
τα πρότυπα 
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ην πρωτότυπ
τητας που αν
δισδιάστατα 

_____________

χαρακτηριστικά

Εικόνα δ
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1. Χρησι
θέση 
ψηφι
για δι
διαδί

2. Πρέπε
στη π
της μέ
υπολο

3. Λογικ
για γρ
λήψη
απαιτ
σύνδε

4. Αποδ
γενική

5. Συνήθ
συμπ

6. Συνήθ
σε μο
αρχεί

 

ς 

δισδιάστατ
και οι μέθο

ό βαθμό λεπτ
α την ψηφιοπο
ματώνουν υλ

πη ψηφιοποι
αφέρονται στ
αντικείμενα: 

_____________

ά διαλειτουργικό

διάθεσης  
δίκτυο 

ιμοποιείται σ
της πρωτότυπ
ιοποιημένης ε
ιάθεση στο 
ίκτυο 

ει να χωράει 
περιοχή προβο
έσης οθόνης 
ογιστή 

κό μέγεθος αρ
ρήγορο χρόνο
ης, χωρίς να 
τείται γρήγορ
εση στο διαδί

εκτή ποιότητα
ή έρευνα και 

θως είναι 
πιεσμένης μορ

θως αποθηκε
ορφή JPEG ή μ
ίου JPEG2000

των αντικ
οδοι ψηφιοπ
τομέρειας, στ
οίηση και τη μ
λικό από αντί

ιημένη εικόν
την μελέτη  [1
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Ει
(th

τη 
πης 
εικόνας 
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ολής 

ρχείου 
ο 

η 
ίκτυο 

α για 
χρήση 

ρφής 

ύονται 
μορφή 

1.

2.

3.

4.

ειμένων (
ποίησης του 
το αντίστοιχο
μακροπρόθεσ
ίστοιχες διαδ

να, ιδιαίτερη 
1], οι οποίες 

_____________

τό ψηφιακό περ

κόνα προεπισ
humbnail) 

Σχεδιασμέν
γρήγορη εμ
διαδίκτυο 

Θα πρέπει ν
αντιπροσωπ
πρωτότυπη 
εικόνα ώστε
στον χρήστη
αν θέλει να 
διάθεσης 

Συνήθως απ
μορφή GIF ή

Δεν είναι πά
για εικόνες 
αποτελούντ
κείμενο, πα
Σε αυτές τις
χρήστης δεν
διακρίνει το
σε τόσο μικ

2D) 
υλικού ενδι

ο τμήμα της 
σμη διατήρηση
εδομένες διε

σημασία έχ
αναπαράγον

__________ 

ριεχόμενο 

σκόπησης 

η για την 
μφάνιση στο 

να 
πεύει την 
 ψηφιοποιημ
ε να επιτρέπε
η να αποφασί
δει την εικόν

ποθηκεύονται
ή JPEG μορφέ

άντα κατάλλη
που 
ται κυρίως απ
αρτιτούρες, κλ
ς περιπτώσεις
ν μπορεί να 
ο περιεχόμενο
ρή κλίμακα 

ιαφέροντος έ
μελέτης με 
η του πολιτισ
εθνείς μελέτε

χουν οι ελάχ
νται στη συνέ

12

ένη 
ει 
ίσει 
να 

ι σε 
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λη 
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λπ . 
ς, ο 

ο 

έχουν 
τίτλο 
τικού 
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έχεια, 
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Πρωτότυπο  
αντικείμενο 
 
 

Ελάχιστη ανάλυση  

Σημείωση: To dpi αναφέρεται σε 
σχέση με το φυσικό μέγεθος του 
αντικειμένου 

Χρωματικό 
βάθος 
 
 

Προτεινόμενος 
Μορφότυπος 
 
 

Φωτοτυπημένο υλικό 
(ασπρόμαυρο) 200-300 dpi 8 bit γκρι  

TIFF 
ή 
JPEG 2000 
 

Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο) 400 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 8 bit γκρι  

Έντυπο υλικό  
(έγχρωμο) 

400 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 24 bit 

Χάρτες και γραφικά 
(ασπρόμαυρα) 

300 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 8 bit γκρι  

Χάρτες και γραφικά (έγχρωμα) 300 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 24 bit 

Φωτογραφίες (ασπρόμαυρες) 600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 8 bit γκρι 

Φωτογραφίες  
(έγχρωμες) 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 24 bit 

35mm slides, αρνητικά κλπ 
(ασπρόμαυρα) 2400 dpi 8 bit γκρι 

35mm slides, αρνητικά κλπ 
(έγχρωμα) 2400 dpi 24 bit 

6cm X 6cm slides (ασπρόμαυρα) 2000 dpi 8 bit γκρι

6cm X 6cm slides (έγχρωμα) 2000 dpi 24 bit

Slides ή πλάκες από γυαλί 
(ασπρόμαυρα) 600 dpi 8 bit γκρι 

Πίνακας 2. Ελάχιστες απαιτήσεις για ψηφιοποίηση δισδιάστατων αντικειμένων σύμφωνα με  [1] 

 
 
Ταυτόχρονα, στη μελέτη επισημαίνονται μια σειρά από, αυτονόητες μεν αλλά όχι πάντα τηρούμενες, 
τεχνικές προδιαγραφές που επηρεάζουν την ποιότητα του τελικώς παραγόμενου υλικού και την 
τελική εμπειρία του χρήστη (π.χ. διόρθωση ψηφιακών εικόνων, ευθυγράμμιση, crop, κ.α.).  
 
Οι απαιτήσεις για την εικόνα διάθεσης και την εικόνα προεπισκόπησης, συνοψίζονται στον 
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3).  [9] 
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3000
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γραφές για την
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η από το Feder
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μηχανής DSLR
Practices for T
η ενός τρισδιά
ογράφισης, τι
που προκύπτ
αρουσιάζοντα
υ αρχείου εικό
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μεταξύ 100-

1/25 

_____________

χαρακτηριστικά

χιστη ανάλυσ
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0 pixels στη 
αλύτερη διάστ

pi και  150-20
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ν Εικόνα Διάθε
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ral Agencies Dig
idelines.gov/gu
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άστατων αντι
σε δισδιάστατ
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Three-Dimens
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αι στο  [10] κα
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λ

Α
μ
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κ
ε

_____________

ά διαλειτουργικό
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00-
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8 bit
ή 24 

00 
τερη 8 bit

ή 24 
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Μέγεθος 
διαφράγματος f8 - f11 

Το μικρότερο διάφραγμα αναπαριστά καλύτερα το βάθος 
πεδίου στην εικόνα (αντικείμενα τόσο κοντά όσο και 
μακριά βρίσκονται στο επίκεντρο (focus)). 

Ισορροπία 
λευκού Αυτόματη Αν γίνεται αποθήκευση των εικόνων σε μορφή RAW, η 

ισορροπία λευκού μπορεί να ρυθμιστεί αργότερα 

Ρυθμίσεις 
αρχείου 

>10 - 16 megapixels, 
48-bit RGB 
δηλ. 
 
300 ppi  και >5000 
pixels στη 
μεγαλύτερη 
διάσταση 
(5760x3840) 

Οι αρχικές εικόνες πρέπει να λαμβάνονται στην 
υψηλότερη ανάλυση/ποιότητα που παρέχει η ψηφιακή 
κάμερα. 

Είδος αρχείου 

RAW  
(για την φωτογράφιση) 
 
TIFF  
(για τη διαφύλαξη) 

Τα αρχεία RAW αποθηκεύουν την εικόνα όπως ακριβώς 
τη ‘βλέπει’ ο αισθητήρας της κάμερας και επιτρέπει την 
εύκολη προσαρμογή των ρυθμίσεων χρώματος και 
ισορροπίας λευκού. Συστήνεται να χρησιμοποιείται κατά 
τη διάρκεια της φωτογράφισης. 
 
Επειδή η κωδικοποίηση του RAW αρχείου αλλάζει 
ανάλογα με τον κατασκευαστή της κάμερας, συστήνεται  
η αποθήκευση της φωτογραφίας σε μορφή TIFF, χωρίς 
συμπίεση, για τη μακροχρόνια διαφύλαξη του αρχείου. 

Πίνακας 4: Προδιαγραφές ψηφιοποίησης με φωτογράφιση [29] 

Οι απαιτήσεις για την εικόνα διάθεσης και την εικόνα προεπισκόπησης είναι οι ίδιες με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές για δισδιάστατα αντικείμενα (2d) και συνοψίζονται στον παρακάτω 
πίνακα (Πίνακας 5)  [15]. 
 

 Ελάχιστη ανάλυση  Χρωματικό βάθος Προτεινόμενος 
Μορφότυπος 

Εικόνα διάθεσης στο 
διαδίκτυο 

72-300 ppi και  800-
3000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

8 bit (ασπρόμαυρη)  
ή 24 bit (έγχρωμη) 

JPG ή JPEG2000 Εικόνα 
προεπισκόπησης 
(thumbnail) 

72 ppi και  150-200 
pixels στη μεγαλύτερη 
διάσταση 

8 bit (ασπρόμαυρη)  
ή 24 bit (έγχρωμη) 

Πίνακας 5: Προδιαγραφές για την Εικόνα Διάθεσης και την Εικόνα Προεπισκόπησης τρισδιάστατων 
αντικειμένων (3d) 

 
Σημείωση: Σε αρκετές περιπτώσεις, η αναπαράσταση του τρισδιάστατου αντικειμένου μπορεί να 
γίνει και με ειδικά προγράμματα παραγωγής τρισδιάστατων απεικονίσεων (π.χ. Autodesk 123D 
Catch).  Καθώς δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς οδηγίες από την παγκόσμια κοινότητα, τα αρχεία που 
προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο δεν αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης μελέτης. 
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Διανυσματικά 
γραφικά / 
Vector Image Files 
 

AI: Adobe Illustrator
CDR: CorelDraw 
CMX: Corel Exchange (CMX) 
DRW : Micrografx Draw 

SVG Format 

WMF: Windows Metafile
PS: PostScript TIFF (Uncompressed Bitmap) 

ή PDF/A Format  EPS: Encapsulated PostScript
 

Πίνακας 6: Προτεινόμενοι μορφότυποι και μετατροπές για εξ' αρχής ψηφιακά αρχεία εικόνας 

Οι απαιτήσεις για την εικόνα διάθεσης και την εικόνα προεπισκόπησης είναι οι ίδιες με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές για δισδιάστατα αντικείμενα (2d) και συνοψίζονται στον παρακάτω 
πίνακα (Πίνακας 7)  [15]. 
 
 

 Ελάχιστη ανάλυση  Χρωματικό βάθος Προτεινόμενος 
Μορφότυπος 

Εικόνα διάθεσης στο 
διαδίκτυο 

72-300 ppi και  800-
3000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

8 bit (ασπρόμαυρη)  
ή 24 bit (έγχρωμη) 

JPG ή JPEG2000 Εικόνα 
προεπισκόπησης 
(thumbnail) 

72 ppi και  150-200 
pixels στη μεγαλύτερη 
διάσταση 

8 bit (ασπρόμαυρη)  
ή 24 bit (έγχρωμη) 

 

Πίνακας 7: Προδιαγραφές για την Εικόνα Διάθεσης και την Εικόνα Προεπισκόπησης εξ’ αρχής ψηφιακών 
εικόνων  

  
 
Για οποιονδήποτε κι από τους τρείς τρόπος που μπορεί να έχει δημιουργηθεί το αρχείο εικόνας, 
συστήνεται η χρήση τεχνικών μεταδεδομένων για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια διαφύλαξη του 
αρχείου  [20]. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το σχήμα μεταδεδομένων 
PREMIS  [21] ή METS  [22]. 
 

</> Τεχνικά μεταδεδομένα 

 μορφότυπος αρχείου  

 ανάλυση εικόνας (σε ppi) 

 διαστάσεις εικόνας (σε cm ή inch) 

 χρωματικό βάθος 

 κωδικοποίηση χρώματος (π.χ. RGB, CMYK, grayscale) 

 στοιχεία σκάνερ ή ψηφιακής κάμερας που χρησιμοποιήθηκε: μάρκα, όνομα, αριθμός 

 το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση της εικόνας (όνομα 
προγράμματος και έκδοση)  
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παραγωγή παράγωγων 
αρχείων και την 
εκτύπωση 

5. Είναι υψηλής ποιότητας 

6. Για ψηφιοποιημένο 
υλικό, διατηρούνται οι 
ψηφιοποιημένες εικόνες 
κυρίως σε μορφή 
αρχείου TIFF  ή 
JPEG2000. Αν τα αρχεία 
έχουν περάσει από OCR, 
διατηρούνται τα 
αποτελέσματα σε ΤΧΤ 
και XML μορφή και 
παράγεται PDF με τις 
εικόνες στη μέγιστη 
ανάλυση με 
ενσωματωμένο το 
κείμενο (image pdf with 
embedded text) 

7. Για εξ’ αρχής ψηφιακά 
αρχεία, διατηρείται και η 
αρχική μορφή του 
αρχείου. 

5. Συνήθως 
αποθηκεύονται σε 
μορφή PDF. Σε εξαίρετες 
περιπτώσεις μπορεί να 
δοθεί σε JPEG ή μορφή 
αρχείου JPEG2000 

6. Αν το πρωτότυπο αρχείο 
έχει προκύψει από 
ψηφιοποίηση,  
ενσωματώνει το OCR 
κείμενο έτσι ώστε να 
είναι ευρετηριάσιμο 
από τις μηχανές 
αναζήτησης 

 

μορφότυπου του αρχείου 
(π.χ. χρήση λογότυπου της 
Adobe Acrobat για pdf 
αρχεία). 

4. Συνήθως αποθηκεύονται 
σε μορφή GIF ή JPEG 
μορφές  

5. Δεν είναι πάντα κατάλληλη 
για εικόνες που 
αποτελούνται κυρίως από 
κείμενο, παρτιτούρες, κλπ . 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο 
χρήστης δεν μπορεί να 
διακρίνει το περιεχόμενο 
σε τόσο μικρή κλίμακα. 
Συστήνεται να επιλέγονται 
εξώφυλλα. 

 

Πίνακας 8: Τύποι αρχείων κειμένου 

 

2.3.1 Αρχεία κειμένου προς ψηφιοποίηση 
Το πρώτο στάδιο της ψηφιοποίησης περιλαμβάνει την παραγωγή της ψηφιακής εικόνας. Γι’ αυτό  το 
σκοπό, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες Ψηφιοποίησης δισδιάστατων αντικειμένων που 
περιγράφονται στην παραπάνω ενότητα.  

Ωστόσο, επιπλέον της τήρησης των παραπάνω προδιαγραφών απαιτείται η εφαρμογή 
επεξεργασίας, στην φάση της ψηφιοποίησης, με σύστημα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 
(OCR) για έντυπο υλικό, το οποίο αποτελεί το κύριο τεκμήριο ή το συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης 
ενός αντικειμένου. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή η ευρετηρίαση (indexing) του κειμένου από 
μηχανές αναζήτησης, το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του φορέα και συσσωρευτές ανοικτού 
ψηφιακού περιεχομένου, υποστηρίζοντας την αναζήτηση σε πλήρες κείμενο (full text search). 

Προτείνεται να απαιτείται τουλάχιστον «αδιόρθωτο», όπως ονομάζεται, OCR για κείμενα Νέων 
Ελληνικών2 και άλλων διαδεδομένων γλωσσών εφόσον πρόκειται για ξενόγλωσσο υλικό, ως η 
προσέγγιση που εξασφαλίζει τον καλύτερο λόγο αποτελεσμάτων προς κόστος. Η απαίτηση αυτή 
είναι κρίσιμη ώστε μετά τη διαδικασία της ψηφιοποίησης το ψηφιακό υλικό να είναι αναζητήσιμο 
στο πλήρες κείμενο στο αποθετήριο, στο διαδίκτυο και στο μητρώο ανοικτού ψηφιακού 

                                                 
 
 
2 Αφορά κείμενα από τυπογραφικά δοκίμια και όχι χειρόγραφα κείμενα. 
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περιεχομένου, εφόσον είναι διαθέσιμα εκεί εκτός των μεταδεδομένων και τα δεδομένα οπτικής 
αναγνώρισης χαρακτήρων που έχουν προκύψει από τη διαδικασία OCR.  

Για την επεξεργασία των ψηφιοποιημένων αρχείων για το σύνολο των έργων ανοικτού ψηφιακού 
περιεχομένου με λογισμικό OCR υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες: 

Α. Η απαίτηση επεξεργασίας OCR από τους ανάδοχους των έργων ψηφιοποίησης. Αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη λύση, μιας και η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση είναι αναλογικά μικρή 
σε σχέση με το συνολικό κόστος (σύμφωνα με εμπειρικές εκτιμήσεις από 0,01 έως και 
0,02€/σελίδα). Τα παραδοτέα από την επεξεργασία OCR ανά τεκμήριο θα πρέπει να είναι τα 
εξής: 

 Το κείμενο σε ξεχωριστό αρχείο τύπου .txt, κωδικοποίησης UTF-8. Στο αρχείο κειμένου 
πρέπει να περιλαμβάνονται οι αλλαγές γραμμής και σελίδας. 

 Το κείμενο σε μορφή «Image PDF with hidden text» που επιτρέπει την αναζήτηση και 
επιλογή κειμένου σε ξεχωριστό αρχείο PDF, το οποίο συντίθεται από τις σαρωμένες 
εικόνες και το κείμενο που προκύπτει από το OCR. 

 Αναλυτικό παραγόμενο OCR κείμενο σε μορφή ABBYY XML ή hOCR, που περιλαμβάνει 
στοιχεία θέσης για κάθε χαρακτήρα / λέξη του κειμένου και επιτρέπει την παρουσίαση του 
κειμένου με εφαρμογή φυλλομέτρησης / ανάγνωση ως e-book (εναλλακτική του 
ανοίγματος ως PDF αρχείο) με αναζήτηση και hit highlighting. 

Β. Σε περίπτωση που η ψηφιοποίηση διενεργείται εσωτερικά από τον τελικό δικαιούχο χωρίς την 
προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους, και για ήδη υπάρχων υλικό προτείνεται η αξιοποίηση 
κεντρικής υποδομής OCR για μαζική οπτική αναγνώριση κειμένων του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης.  

Γ. Η εναλλακτική λύση της τοπικής επεξεργασίας OCR μεμονωμένα για κάθε τελικό δικαιούχο, 
κρίνεται βιώσιμη μόνο εφόσον πρόκειται για φορείς που η ψηφιοποίηση αποτελεί μια 
συνεχόμενη και διαρκή διαδικασία.  

Οι παραπάνω απαιτήσεις δίνονται στον κάτωθι πίνακα (Πίνακας 9) σε μορφή κατάλληλη για 
συμπερίληψη σε πίνακες συμμόρφωσης. 

 

Α/Α Απαίτηση Μορφότυπος Περιγραφή 

1. Οπτική Αναγνώριση 
Χαρακτήρων (OCR) για 
υποστήριξη αναζήτησης 
και ευρετηρίασης του 
πλήρους κειμένου  

ΤΧΤ 

Παραγωγή αδιόρθωτου OCR για το 
σύνολο του προς ψηφιοποίηση 
έντυπου περιεχομένου 

2. Μορφή 
αποτελεσμάτων OCR 

TXT  ή XML 

Παράδοση αρχείων text και XML σε 
μορφή UTF8 αδιόρθωτου OCR. Το text 
αρχείο πρέπει να βρίσκεται ξεχωριστό 
αρχείο τύπου κωδικοποίησης UTF-8 
και να συμπεριλαμβάνει αλλαγές 
γραμμής και σελίδας. 

3. Μορφή 
αποτελεσμάτων OCR 

XML 

Σε αναλυτικό αρχείο στις πρότυπες 
μορφές μορφή ABBYY XML ή την 
ανοικτή μορφή hOCR, που 
περιλαμβάνουν στοιχεία θέσης για 
κάθε χαρακτήρα / λέξη του κειμένου 
και επιτρέπουν την παρουσίαση του 
κειμένου με εφαρμογή 
φυλλομέτρησης και με δυνατότητες 
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αναζήτησης με hit highlighting. 

4. Παράδοση τελικού 
αρχείου PDF 

Παράδοση αρχείων σε μορφή PDF, 
ενσωμάτωση στο PDF αρχείο «Image 
PDF with hidden text» που επιτρέπει 
την αναζήτηση και επιλογή κειμένου  

Πίνακας 9. Επιπρόσθετες απαιτούμενες προδιαγραφές ψηφιοποίησης 

 

2.3.2 Εξ’ αρχής παραγωγή ψηφιακών αρχείων κειμένου (digital born) 

Πρόκειται  για αρχεία κειμένου τα οποία παράγονται εξ’ αρχής με τη χρήση εξειδικευμένων 
προγραμμάτων υπολογιστή, πχ.  Microsoft Office, Open Office, QuarkXExpress Adobe Illustrator, κλπ. 

1) Πριν από την= δημιουργία του αρχείου, θα πρέπει να μελετηθούν τα προτεινόμενα ή/και 
πιο δημοφιλή προγράμματα και μορφότυποι αρχείων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ανάλογα με τις απαιτήσεις και τους στόχους.  Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου  [11] και η 
Ιστορική Βιβλιοθήκη Bentley του Πανεπιστημίου του Michigan  [12],  προτείνουν μια σειρά 
μορφότυπων για αρχεία κειμένου και προτείνουν να είναι ανοικτού τύπου και να 
βασίζονται σε xml κωδικοποίηση (xml based) 

 

2) Αποθήκευση του ψηφιακού αρχείου κειμένου στο προτεινόμενο (πρωτεύων) μορφότυπο 
ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται  

 

Προτεινόμενοι μορφότυποι… 

 
 
για αρχεία κειμένου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCX: MS Word Open XML Document (created in MS 
Office 2007 and 2010) 
XLSX: MS Excel Open XML Document (created in MS 
Office 2007 and 2010) 
PPTX: MS PowerPoint Open XML Document (created in 
MS Office 2007 and 2010) 
ODT: OpenDocument Text Document (created in 
OpenOffice) 
ODS: OpenDocument Spreadsheet (created in 
OpenOffice) 
ODP: OpenDocument Presentation (created in 
OpenOffice) 
PDF/A: Portable Document Format (Archival)  
TXT: Plain Text File (ANSI or UTF-8 encoded) 
RTF: Rich Text Format File
XML: Extensible Markup Language Data File 
HTML: hierarchy or network of linked pages 
CSV: Comma Separated Values File
TSV: Tab Separated Values File

Αρχεία Email MBOX Format 
 

Πίνακας 10: Προτεινόμενοι μορφότυποι για εξ' αρχής ψηφιακά αρχεία κειμένου 
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3) Μετατροπή του αρχείου και αποθήκευση αντίγραφου σε ένα πιο δημοφιλές μορφότυπο, ο 
οποίος δεν εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του. Με 
αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η μακροχρόνια διαφύλαξη του αρχείου, τουλάχιστον για 
προβολή. Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου  [11] και η Ιστορική Βιβλιοθήκη Bentley του 
Πανεπιστημίου του Michigan  [12], προτείνουν την μετατροπή αρχείων που μπορεί να μην 
υποστηρίζονται μελλοντικά σε συγκεριμένους μορφότυπους (Πίνακας 11). 

 

Είδος αρχείου Αρχικός μορφότυπος Προτεινόμενος μορφότυπος  
για ασφαλή διαφύλαξη 

Αρχεία 
Κειμένου 

DOC: MS Word 1997-2003 Document
 
PPT: MS PowerPoint 1997-2003 
Presentation 
 
XLS: MS Excel 1997-2003 Spreadsheet 

MS Office Open XML(OOXML) Format 
(π.χ. docx, pptx, xlsx κλπ) 

Αρχεία Email 

EML: Email Message File 

MBOX Format 
 

PST: Outlook Personal Information Store 
File 
 
Eudora Mail and approx. 40 other 
formats 

Πίνακας 11: Προτεινόμενες  μετατροπές σε αποδεκτούς μορφότυπους για εξ' αρχής ψηφιακά αρχεία 
κειμένου 

 
 
Για οποιονδήποτε κι από τους δύο τρόπος που μπορεί να έχει δημιουργηθεί το αρχείο κειμένου, 
συστήνεται η χρήση τεχνικών μεταδεδομένων για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια διαφύλαξη του 
αρχείου  [20]. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το σχήμα μεταδεδομένων 
PREMIS  [21] ή METS  [22]. 
 

</> Τεχνικά μεταδεδομένα 

 πληροφορίες για τον τρόπο που παράχθηκε το αρχείο (ποιότητα, πλατφόρμα, το 
λογισμικό, μέσο) 

 πληροφορίες για τους χαρακτήρες που χρησιμοποιήθηκαν (σύνολο χαρακτήρων και 
το μέγεθος, το μέγεθος byte, το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής) 

 γλώσσες του κειμένου 

 γραμματοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν 

 πληροφορίες σχετικά με τη σήμανση και τη διαμόρφωση του κειμένου 

 σημειώσεις σχετικά με την επεξεργασία που ακολουθήθηκε 

 τεχνικές απαιτήσεις για την εκτύπωση και την προβολή 

 σειρά σελίδων  
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Ανάλογα με το τρόπο που προέκυψε το βίντεο (αναλογικό ή ψηφιακό) και την αναλογία διαστάσεων 
(aspect ratio), μπορούμε να ορίσουμε τις παρακάτω προδιαγραφές. 

Προδιαγραφές για τη διαφύλαξη  

Προέλευση 
Βίντεο 

Αναλογία 
(aspect ratio) 

Προτεινόμενες 
Αναλύσεις 

Μορφότυποι 
αρχείων 

Συμπίεση και 
κωδικοποίηση 
(codecs) 

Ψηφιακό  

16:9  

ή  

21:9 

1920x1080 full HD 

mp4 (pure) 
Mpeg 

Mkv 

 

Χρήση συμπίεσης 
χωρίς απώλειες 
(lossless): 

Uncompressed YCbCr  

JPEG2000 (Lossless) 

Huffyuv  

Lagarith  

 

Ψηφιοποίηση 16:9 720x400 
Mp4 

mpeg 

Ψηφιοποίηση 4:3 720x576 ή 640x480 

Mpeg  

ή avi (για 
παλαιότερα 
αρχεία) 

Προδιαγραφές για διάθεση 

Προέλευση 
Βίντεο 

Αναλογία 
(aspect ratio) 

Προτεινόμενες 
Αναλύσεις 

Μορφότυποι 
αρχείων 

Συμπίεση και 
κωδικοποίηση 
(codecs) 

Ψηφιακό  

16:9  

ή  

21:9 

1280x720  mp4  

Χρήση συμπίεσης με 
απώλειες (lossless): 

DV  

H.263  

MPEG-2/MPEG-4 

H.264 

Xvid, DivX 

 

Ψηφιοποίηση 16:9 720x400 ή  
640x360 mp4 

Ψηφιοποίηση 4:3 720x576 ή 640x480 Mp4 

Πίνακας 13: Προδιαγραφές για τα αρχεία βίντεο 
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Για αρχεία βίντεο, τα οποία είναι ήδη σε ψηφιακή μορφή, συστήνεται η μετατροπή τους σε MPEG4 
με κωδικοποίηση H.264   [12]. Αναφορικά με τον ήχο που συνοδεύει το βίντεο, συστήνεται να 
χρησιμοποιηθούν οι ίδιες προδιαγραφές για τον ήχο, τις οποίες παρουσιάζουμε στην επόμενη 
ενότητα. 

 

 
 
 
Για οποιονδήποτε κι από τους δύο τρόπος που μπορεί να έχει δημιουργηθεί το αρχείο βίντεο, 
συστήνεται η χρήση τεχνικών μεταδεδομένων για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια διαφύλαξη του 
αρχείου  [20] [23]. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το σχήμα μεταδεδομένων 
PREMIS  [21] ή METS  [22]. 
 
 

</> Τεχνικά μεταδεδομένα 

 μορφή αρχείου, συμπεριλαμβανομένου εάν η κωδικοποίηση ήταν με ή χωρίς 
απώλειες (lossy or loseless) 

 πληροφορίες δειγματοληψίας 

 ανάλυση 

 το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (όνομα και έκδοση) 

 το όνομα της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή (μάρκα, όνομα, 
έκδοση μοντέλου)  

 φυσική μορφή του μέσου (είδος και μορφή δίσκου, είδος και μορφή βιντεοκασέτας 
κλπ) 

 διαστάσεις εξαρτώμενων με το μέσω υλικών (π.χ., διάμετρος, εύρος, ύψος, πάχος, 
πλάτος, μήκος) 

 πληροφορίες σχετικά με την χρονολογική περίοδο που κατασκευάστηκε το αναλογικό 
μέσο (τί γενιάς είναι)  

 περιγραφή του πλαισίου (π.χ., αριθμός pixel ή γραμμών μετράει οριζόντια και 
κάθετα, frame rate) 

 ρυθμός δεδομένων  

 πληροφορίες όσον αφορά τα πρότυπα εκπομπής (π.χ., NTSC, PAL, SECAM) 
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δειγματοληψίας
(συστήνεται 96kHz) και 
24 bit βάθος 

σε mp3

5. Θα πρέπει να έχει 
192kbps ή 320 kbps 
(συστήνεται) ρυθμό 
μετάδοσης 

 

Πίνακας 14: Τύποι αρχείων που προκύπτουν από τον ήχο 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου ήχου είναι τα εξής: 

 Συχνότητα ή ρυθμός δειγματοληψίας / sample rate (σε kHz): δείχνει πόσα δείγματα έχουν 
ληφθεί από τον δειγματολήπτη σε διάρκεια ενός δευτερολέπτου.  Πρωταρχικός σκοπός  για 
την  επιλογή του ρυθμού δειγματοληψίας είναι η ανάγκη να αποδοθεί η συχνότητα του 
ακουστικού φάσματος του ανθρώπου, το οποίο είναι περίπου 20KHz. Σύμφωνα με το 
θεώρημα δειγματοληψίας του Nyquist-Shannon  [16] [17], για να επιτευχθεί αυτό, ο ρυθμός 
δειγματοληψίας πρέπει να είναι ο διπλάσιος σε σχέση με την συχνότητα που θέλουμε να 
επιτύχουμε, δηλαδή τουλάχιστον 40 kHz. 

 Βάθος bit  / bit depth: είναι ο αριθμός των bits που χρησιμοποιούμε για να αποθηκεύουμε 
το κάθε δείγμα και αντιστοιχεί άμεσα με την ανάλυση κάθε δείγματος. Παραδείγματα 
βάθος bit περιλαμβάνουν Compact Disc Digital Audio, το οποίο χρησιμοποιεί 16 bits ανά 
δείγμα, και DVD-Audio και Blu-ray Disc που μπορεί να υποστηρίξει έως και 24 bits ανά 
δείγμα. 

 Ρυθμός μετάδοσης / Bit rate (σε kbps): δείχνει τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων (bits) που 
περνάνε απο ένα σημείο του καναλιού δεδομένων σε ένα χρονικό διάστημα, όταν 
αναπαράγεται ο ήχος. Για το αρχείο ήχου, περιγράφει το ποσοστό συμπίεσης του. Όσο πιο 
μεγάλος είναι ο ρυθμός μετάδοσης, τόσο καλύτερη ποιότητα ήχου έχουμε. 

Υπάρχουν πολλά πρότυπα που σχετίζονται με ψηφιακό ήχο. Για τα εμπορικά CD ήχου, οι 
κατασκευαστές χρησιμοποιούν ρυθμό δειγματοληψίας 44,1 kHz με 16bit βάθος, με σκοπό να 
αναπαράγουν συχνότητα 22kHz,  η οποία είναι κοντά στο όριο των 20kHz, την συχνότητα που ακούει 
ο άνθρωπος.  Ωστόσο τα ψηφιακά αρχεία ήχων που χρησιμοποιούνται σε βιβλιοθήκες και 
πολιτιστικά ιδρύματα, συστήνεται να χρησιμοποιείται υψηλότερος ρυθμός δειγματοληψίας και 
βάθος bit, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφύλαξη και υψηλή ποιότητα τους, ειδικότερα για 
ψηφιοποιημένο ήχο από αναλογικό μέσο  [17]. Στον παρακάτω πίνακα, προτείνονται οι τύποι 
αρχείου, ο ρυθμός δειγματοληψίας και το βάθος bit για τα αρχεία διαφύλαξης ήχου  [17]  [18]. 
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Προδιαγραφές για διαφύλαξη ήχου 

Βαθμός Απαίτησης Μορφότυπος 
αρχείου 

Ρυθμός 
δειγματοληψίας 
/ sample rate 

Βάθος bit  
/ bit 
depth 

Περιγραφή 
χρήσης 

Ελάχιστη WAV / AIFF / 
FLAC 44 kHz 16 Ήχος από 

εμπορικό CD 

Μέτρια WAV / AIFF / 
FLAC 48 kHz 24 

Αφήγηση από 
άνθρωπο, 
χωρίς 
μουσική  

Συστήνεται WAV / AIFF / 
FLAC 96 kHz 24 

Φωνητικές 
μαρτυρίες, 
ιδιαίτερα αν 
υπάρχει και 
μουσική 

Φυσικοί ήχοι 

Ήχοι της 
φύσης 

Προδιαγραφές για διάθεση ήχου 

Βαθμός Απαίτησης Μορφότυπος 
αρχείου 

Ρυθμός δειγματοληψίας / 
sample rate 

Περιγραφή 
χρήσης 

Ελάχιστη mp3 128 Kbps 

Αφήγηση από 
άνθρωπο, 
χωρίς 
μουσική 

Μέτρια mp3 192 Kbps Μουσική 

Συστήνεται mp3 320 Kbps 

Απαίτηση 
υψηλής 
πιστότητας 

 

Πίνακας 15: Προδιαγραφές για τα αρχεία ήχου 
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Αρχεία ήχου τα οποία δεν είναι wav, flac, aiff ή mp3, συστήνεται να μετατρέπονται σε wav 
format  [11] [12]: 

 

Αρχικός μορφότυπος (παραδείγματα) Προτεινόμενος μορφότυπος για ασφαλή 
διαφύλαξη 

WMA: Windows Media Audio File 

WAV 
RA: Real Audio File 

SND: Apple Sound File 

AU: Sun Audio File 

Πίνακας 16: Προτεινόμενες  μετατροπές σε αποδεκτούς μορφότυπους για αρχεία ήχου 

 
 
 
Για οποιονδήποτε κι από τους δύο τρόπος που μπορεί να έχει δημιουργηθεί το αρχείο ήχου, 
συστήνεται η χρήση τεχνικών μεταδεδομένων για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια διαφύλαξη του 
αρχείου  [20]  [23]. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το σχήμα μεταδεδομένων 
PREMIS  [21] ή METS  [22]. 
 

</> Τεχνικά μεταδεδομένα 

 μορφή αρχείου, συμπεριλαμβανομένου εάν η κωδικοποίηση ήταν με ή χωρίς 
απώλειες (lossy or loseless) 

 πληροφορίες δειγματοληψίας 

 αριθμός καναλιών  

 το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (όνομα και έκδοση) 

 το όνομα της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή (μάρκα, όνομα, 
έκδοση μοντέλου)  

 φυσική μορφή του μέσου (είδος και μορφή δίσκου, είδος και μορφή κασέτας κλπ) 

 για αναλογικούς δίσκους, πληροφορίες σχετικά με το τύπο αυλάκωσης (groove) 

 για μαγνητικές ταινίες, πληροφορίες σχετικά με τη τροχιά (track) 

 ταχύτητα και πιθανές προσαρμογές της ταχύτητας για τα αναλογικά μέσα 
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Για το αρχείο δεδομένων, συστήνεται η χρήση τεχνικών μεταδεδομένων για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια 
διαφύλαξη του αρχείου. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το σχήμα μεταδεδομένων 
PREMIS  [21] ή METS  [22] 
 

</> Τεχνικά μεταδεδομένα 

 μορφή αρχείου 

 κωδικοποίηση της πληροφορίας (π.χ. UTF-8, ANSI κλπ)  

 το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (όνομα και έκδοση) 

 πιθανές οδηγίες για την προβολή και χρήση των αρχείων 
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