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Είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλώζνπκε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο
ηνπ
Artsteps:
ελόο
δηαδηθηπαθνύ πεξηβάιινληνο
πνπ
δίλεη
ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πεξηεγεζνύλ εηθνληθά
ζε ηξηζδηάζηαηνπο ρώξνπο ηέρλεο.
Τν Artsteps απεπζύλεηαη ζε θαιιηηέρλεο θαη θαιιηηερληθνύο νξγαληζκνύο
θαζώο θαη ζε θάζε θίιν ηεο ηέρλεο, εξαζηηέρλε ή επαγγεικαηία δεκηνπξγό.
Επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ξεαιηζηηθώλ ηξηζδηάζηαησλ ρώξσλ γηα ηελ
ςεθηαθή απνηύπσζε εηθνληθώλ εθζέζεσλ, ζπκβαηηθώλ θαη κε. Σηηο
εηθνληθέο απηέο εθζέζεηο κπνξνύλ λα πξνβάιινληαη δηζδηάζηαηα εθζέκαηα
(ι.ρ. πίλαθεο δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθίεο), ηξηζδηάζηαηα εθζέκαηα (ι.ρ.
γιππηά θαη κηθξέο εγθαηαζηάζεηο) θαζώο θαη video.
Η θαηαζθεπή θαη πεξηήγεζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Artsteps γίλεηαη κέζα από
έλαλ απιό web browser, ρσξίο ηελ αλάγθε γηα εγθαηάζηαζε εηδηθνύ
εμνπιηζκνύ ή ινγηζκηθνύ. Όιεο νη εθζέζεηο παξνπζηάδνληαη κέζα από ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Artsteps. Επηπιένλ, θάζε έθζεζε κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε
νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα ή blog. Οη επηζθέπηεο ησλ εθζέζεσλ κπνξνύλ λα
ζρνιηάδνπλ θαη λα ςεθίδνπλ ηηο αγαπεκέλεο ηνπο εθζέζεηο θαζώο θαη λα ηηο
‘κνηξάδνληαη’ ζε δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα.
Χξεζηκνπνηώληαο έλα εύρξεζην εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε
δεκηνπξγία εηθνληθώλ εθζέζεσλ, ην Artsteps θέξλεη έλα λέν παξάζπξν
πξόζβαζεο ζηελ ηέρλε κέζα από ην δηαδίθηπν. Οη ρξήζηεο, όπνπ θαη αλ
βξίζθνληαη, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαληαζηνύλ, λα ζρεδηάζνπλ ή απιά
λα επηζθεθζνύλ εθζέζεηο από ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπο.
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Σχετικά με την Dataverse ΕΠΕ
Τν Artsteps πινπνηήζεθε από ηελ Dataverse ΕΠΕ, κηα εηαηξεία αλάπηπμεο
ινγηζκηθνύ κε παξνπζία ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. Δεκηνπξγήζεθε
ην 2007 από κηα νκάδα κεραληθώλ πιεξνθνξηθήο, web designers θαη
εηδηθώλ πεξηερνκέλνπ, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο έρνπλ
πεξηζζόηεξα από 15 ρξόληα εκπεηξίαο ζηελ ηεθκεξίσζε, δηαηήξεζε θαη
πξνβνιή έξγσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζην δηαδίθηπν.
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