«Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς
Βουβών – Καινοτόμες τεχνολογίες
στην υπηρεσία της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς»
του Δρ. Εμμανουήλ Μαραβελάκη

Από την πρώτη στιγμή που ανατέθηκε
από το Δήμο Κολυμβαρίου το έργο της
ψηφιοποίησης του Μουσείου Ελιάς Βουβών, στο Εργαστήριο Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών του ΤΕΙ Κρήτης, δημιουργήθηκε
μία μεγάλη πρόκληση. Πώς θα μπορούσε
να υλοποιηθεί η ψηφιοποίηση του μουσείου με σύγχρονο, προσεγμένο και διεθνώς αναγνωρίσιμο τρόπο, έτσι ώστε να
γίνει μία διεθνή προώθηση του «τοπικού»,
χωρίς αυτό να αλλοιώνεται. Πώς θα μπορούσαν να συνδυαστούν αρμονικά καινοτόμες τεχνολογίες για την ανάδειξη της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτό αποτελούσε άλλωστε και το όραμα του Δημάρχου κ. Πολυχρονίδη που πρωτοστάτησε στην κατασκευή του
Μουσείου.
Ο στόχος του Μουσείου
Ελιάς Βουβών, είναι να διασώσει και να αναδείξει όλα
τα στοιχεία της ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά
και των κατοίκων των λοιπών περιοχών της Κρήτης
και της χώρας μας, τα σχετικά με το δένδρο της ελιάς,
σε όλο το φάσμα της σχέσης
με το δένδρο αυτό, από τη
φύτευση, την καλλιέργεια

του εδάφους, το κλάδεμα, τη συλλογή του
πολύτιμου καρπού του, την αποθήκευσή
του, τη μεταφορά του στο ελαιουργείο, την
έκθλιψή του, κλπ. Επίσης, τη χρησιμοποίησή του στη διατροφή, αλλά και στις εορτές
και εκδηλώσεις, στη βράβευση των αθλητών καθώς και των νικητών, σαν στοιχείο
δόξης, καθώς και τη γενικότερη σχέση με το
δένδρο σαν βασικό στοιχείο ομορφιάς, ειρήνης, φιλίας και πολιτισμού.
Εγκαινιάστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Οκτώβριο του
2009.
Το Μουσείο Ελιάς Βουβών έχει το μεγάλο προνόμιο να βρίσκεται δίπλα στο

Εικόνα 1: Η ιστοσελίδα του Μουσείου Ελιάς Βουβών

Ε. Μαραβελάκης, Καθηγητής Εφαρμογών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Σχεδιομέλετης & Κατεργασιών
Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης - marvel@chania.teicrete.gr

Τα καινοτόμα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του μουσείου είναι:
Δημιουργία σφαιρικού πανοράματος 360°
στο εσωτερικό της Μνημειακής Ελιάς Βουβών.
Ο χρήστης, έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί το εσωτερικό της Μνημειακής Ελιάς
Βουβών και να πραγματοποιήσει μια εικονική επίσκεψη σε αυτήν, σάν να βρίσκεται
εκεί (Εικόνα 2). Το πανόραμα εκτός από την
ιστοσελίδα του μουσείου έχει επίσης δημοσιευτεί στο Google Earth (επιλογή 360
cities), με δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής δορυφορικού χάρτη.

καινοτοµία

Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών,
το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον κόσμο,
το οποίο επισκέπτονται σήμερα 20.000 περίπου άτομα ετησίως, από όλο τον πλανήτη, με προοπτική ραγδαίας αύξησης των
επισκεπτών. Είναι κηρυγμένο με την 603/
17-2-1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «σαν διατηρητέο
μνημείο της φύσης, λόγω του ιδιαίτερου
αισθητικού, οικολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντός του». Από τη μνημειακή Ελιά
Βουβών, έγινε και η κοπή κότινου για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες 2008 του Πεκίνου.

Εικόνα 2: Μέσα στην Μνημειακή Ελιά Βουβών (360ο)
Το αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης του
Μουσείου Ελιάς Βουβών αναρτήθηκε
πρόσφατα στην ιστοσελίδα (εικόνα 1):
http://www.olivemuseumvouves.com/
Η ιστοσελίδα του Μουσείου Ελιάς Βουβών, περιλαμβάνει σελίδες για την Μνημειακή Ελιά Βουβών, το μουσείο & την
περιοχή του, εικονικές ξεναγήσεις, εκθέματα, τοποθεσία, πληροφορίες εκδηλώσεις και επικοινωνία.

1. Τρισδιάστατο μοντέλο του κορμού της
Μνημειακής Ελιάς Βουβών.
Δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κορμού της Μνημειακής Ελιάς
Βουβών, που αποτυπώνει με ακρίβεια την
γεωμετρία του εξωτερικού αλλά και του
εσωτερικού του κορμού. Χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνικές αντιστροφής μηχανικής και οι 2 σαρωτές λέιζερ που διαθέτει
το εργαστήριο:
• Το πλήρες σύστημα επίγειου σαρωτή
Laser Optech για τις εξωτερικές σαρώσεις
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Εικόνα 3. Τρισδιάστατη σάρωση του εξωτερικού κορμού με επίγειο σαρωτή λέιζερ.
• Ο τρισδιάστατος σαρωτής λέιζερ Minolta Vivid 910, για τις εσωτερικές σαρώσεις.
Πάρθηκαν συνολικά 25 σαρώσεις για
την εξωτερική επιφάνεια και περίπου 100
σαρώσεις για την εσωτερική. Το τελικό
αποτέλεσμα είναι ένα τρισδιάστατο μοντέλο CAD (κλειστής επιφανείας – 2Μ τρίγωνα) με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής, λήψεων τομών, με μετρητική
πληροφορία ακρίβειας 0,5 cm. (εικόνες
3,4).

2. Εικονική Ξενάγηση Μουσείου Ελιάς
Βουβών (Virtual Tour).
Αναπτύχτηκε εικονική διαδραστική περιήγηση μέσω σφαιρικών πανοραμάτων
360° και άλλων πολυμέσων για τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του μουσείου Ελιάς. Η αποτύπωση αυτή επιτρέπει
στο χρήστη να πραγματοποιεί μια εικονική
επίσκεψη στο μουσείο σαν να βρίσκεται εκεί,
να κινείται στο χώρο, να επεξεργάζεται από
κοντά τα εκθέματα του μουσείου, να περιηγείται, να παρατηρεί και να παίρνει πληροφορίες ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται και
η αίσθηση της τρίτης διάστασης (εικόνα 5).

Εικόνα 4: Το τρισδιάστατο μοντέλο της Μνημειακής Ελιάς Βουβών και λήψη τομής
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αμετάβλητα. Επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς, με βάση
τα οποία να παρατηρείται ο πιθανός εκφυλισμός ή οι εργασίες συντήρησης ενός
έργου. Ανάλογα με το είδος αυτών των μοντέλων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
διαφορετικές εφαρμογές.

καινοτοµία

3. Δημιουργία 3Δ μοντέλων των μουσεια
κών εργαλείων που βρίσκονται στο
μουσείο
Η αποτελεσματική αρχειοθέτηση και
παράθεση των ιστορικών εκθεμάτων είναι
μία απαραίτητη διαδικασία για τον τομέα
της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι παραδοσιακές μέθοδοι περιλαμβάνουν χειροποίητα σχέδια και φωτογρα-

Εικόνα 5: Εικονική ξενάγηση στο μουσείου Ελιάς Βουβών
φίες των αντικειμένων υπό διαφορετικές
οπτικές γωνίες. Όλες αυτές οι μέθοδοι είναι
αργές, χρονοβόρες, και περιλαμβάνουν
ένα σωρό περιορισμούς. Ένα ψηφιακό αρχείο υψηλής ποιότητας τρισδιάστατων μοντέλου αποτελεί μία σοβαρή βελτίωση σε
αυτό τον τομέα. Αυτού του είδους τα αρχεία είναι ανθεκτικά, μη αναλώσιμα και

Στα πλαίσια της ψηφιοποίησης του μουσείου Ελιάς Βουβών δημιουργήθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα μεγάλης ακρίβειας για 45
εκθέματα. Για κάθε ένα από τα εκθέματα
αυτά, παρέχεται η τρισδιάστατης παρουσίασης με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής,
διαχωρισμού των εκθεμάτων στα επιμέρους
εξαρτήματά τους (explode view), λήψης on
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Εικόνα 6: Τρισδιάστατη παρουσίαση του Ησιόδιου Αρότρου
– line μετρήσεων και τομών (εικόνα 6).
Η ιστοσελίδα του μουσείου πλαισιώνεται επίσης με φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και επεξεργασία φόντου για όλα
των εκθέματα, φωτογραφίες και βίντεο από
εκδηλώσεις, χάρτης Google για την τοποθεσία και φόρμα επικοινωνίας.
Στο έργο της ψηφιοποίησης του μουσείου Ελιάς Βουβών συμμετείχαν επίσης
τα μέλη του εργαστηρίου Σχεδιομελέτης &
Κατεργασιών:
• Γιώργος Τζατζάνης (360ο πανοράματα,
εικονική ξενάγηση, 2D εκθέματα)
• Νίκος Μπολανάκης (Τρισδιάστατη μοντελοποίηση Μνημειακής Ελιάς Βουβών)
Και οι συνεργάτες:
• Μυρτώ Κοντομυτάκη (Μουσειολόγος –
Καλλιτεχνική επιμέλεια)
• Αντώνης Κωνσταντάρας (Επικ. Καθ. ΤΕΙ
Κρήτης - παράλληλη επεξεργασία τρισδιάστατων δεδομένων)

• Σταύρος Μπουτάλης (τρισδιάστατη μοντελοποίηση εκθεμάτων)
• Χαράλαμπος Κοροβέσης (τρισδιάστατη
μοντελοποίηση εκθεμάτων)
• Ειρήνη Μαντζιώρου (Τρισδιάστατη μοντελοποίηση Μνημειακής Ελιάς Βουβών)
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