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11           ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ   
 

Τα αρχαιολογικά δεδοµένα αποτελούν πολύπλοκα και πολυποίκιλα σώµατα 

πληροφορίας, επειδή περικλείουν κατ’ ουσία όλες τις πτυχές της φυσικής και πνευµατικής 

ανάπτυξης του ανθρώπου µέσα στο φυσικό και ιστορικό του περιβάλλον. 

Ιδιαίτερα το πρωτογενές αρχαιολογικό υλικό, αποτελεί τη βασική και εξαιρετικά 

πολύτιµη πηγή πληροφόρησης για το ίδιο το αρχαιολογικό αλλά και για πολλά άλλα 

επιστηµονικά πεδία. Η άµεση καταγραφή και ή ορθή διαχείριση του είναι αναγκαία λόγω 

της σπουδαιότητας του ως µαρτυρία της ανθρώπινης δραστηριότητας του παρελθόντος 

αλλά και λόγω του χαρακτήρα της ανασκαφικής διαδικασίας η οποία  είναι µοναδική και 

µη αναστρέψιµη.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η σχεδίαση ενός συνόλου καταγραφής 

διαχείρισης και παράθεσης δεδοµένων στο πεδίο κατά τη διάρκεια της αρχαιολογικής 

έρευνας, µέσα από τη µελέτη σύγχρονων φορητών ψηφιακών τεχνολογιών και 

αντίστοιχων πληροφοριακών συστηµάτων. 

Έναυσµά της υπήρξε η διετής προσωπική µου εµπειρία στη χρήση επιπαλάµιου 

υπολογιστή για την καταχώρηση δεδοµένων στο πεδίο, και η εικοσαετής µου πείρα στη 

διαχείριση, καταχώρηση και επεξεργασία δεδοµένων ως  Ηλεκτρονικός Μηχανικός-

∆ιαχειρίστρια Εξειδικευµένων Υπολογιστικών Συστηµάτων. Στο πλαίσιο αυτό έχω  

εξοικειωθεί µε τη χρήση φορητών ψηφιακών συστηµάτων καταγραφής δεδοµένων σε 

δυναµικές συνθήκες εργασίας και τη συλλογή πληροφορίας µε τη χρήση δορυφορικής 

τεχνολογίας. 

Η εργασία αυτή προετοιµάστηκε και κατατίθεται στο ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα Σπουδών των Τµηµάτων Επιστήµης Υπολογιστών και Ιστορίας-

Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Οι σπουδές µου εκεί µου επέτρεψαν να 

πραγµατώσω την από χρόνια επιθυµία µου να εξερευνήσω τις δυνατότητές µου να 

συνδυάσω τους δύο αυτούς επιστηµονικούς κλάδους που κρατούν την ίδια θέση στην 

καρδιά µου.  

Μέσα από µια διαδροµή περίπου δύο χρόνων, µου δόθηκε η ευκαιρία να  γνωρίσω 

την Αρχαιολογία αλλά και να επανασυνδεθώ µε την «ακαδηµαϊκή» Πληροφορική.  
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Γι αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές µου και όλους όσους µε 

βοήθησαν και πίστεψαν σε αυτή µου την προσπάθεια. 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους καθηγητές της επιτροπής που συντόνισαν την εργασία 

µου και µε βοήθησαν µε τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις τους. Ειδικότερα τον 

εποπτεύοντα  Πάνο Κωνσταντόπουλο στον τοµέα της Πληροφορικής την Κατερίνα 

Κόπακα υπεύθυνη στον τοµέα της Αρχαιολογίας και τον Απόστολο Σαρρή υπεύθυνο στον 

τοµέα των Γεωγραφικών Συστηµάτων πληροφοριών. 

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους συµφοιτητές και τις συµφοιτήτριες µου 

για την συµπόρευση και τη συµπαράστασή τους στα δύσκολα και στα εύκολα, στα 

δυσάρεστα αλλά και στα πολλά ευχάριστα της δεύτερης αυτής φοιτητικής µου περιόδου. 

Ειδικότερα τη Μαριάνα Κατηφόρη µε τις έξυπνες και καυστικές της παρατηρήσεις, την 

Κατερίνα Κουριάτη µε το γλυκό χαµόγελο, τη  Μαρία Ηλβανίδου µε το πανέξυπνο 

βλέµµα και τη Μάγδα Κασκανιώτη που µου συµπαραστάθηκε πάντα µε τόση κατανόηση. 

Ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ θέλω να απευθύνω στον προϊστάµενο µου κ. Κώστα 

Θεοφανόπουλο, χωρίς την υποστήριξη του οποίου το εγχείρηµά µου θα ήταν αδύνατο. 

Κανένα ευχαριστώ δεν είναι αρκετά µεγάλο για τους γονείς µου, Ελένη και 

∆ηµήτριο Καλογρίδη, που µε βοήθησαν έµπρακτα να φέρω εις πέρας οικογένεια, εργασία 

και σπουδές, σηκώνοντας πολλές φορές τα δικά µου βάρη στους ώµους τους. 

Τελειώνοντας, θέλω να αφιερώσω την εργασία µου στα παιδιά µου υπενθυµίζοντάς 

τους πως ποτέ δεν είναι αργά στη ζωή για να πραγµατοποιήσουµε τα όνειρά µας. 
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111...111         ΣΣΣτττόόόχχχοοοιιι   τττηηηςςς   εεερρργγγααασσσίίίαααςςς   

 

Στο πλαίσιο του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού προγράµµατος των Τµηµάτων 

Επιστήµης Υπολογιστών & Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και των 

ευρύτερων προσωπικών µου ενδιαφερόντων, εκπονείται η παρούσα µεταπτυχιακή 

εργασία µε τίτλο «Φορητά συστήµατα ψηφιακής καταγραφής, διαχείρισης και παράθεσης 

αρχαιολογικής πληροφορίας στο πεδίο». 

Μέσα στους στόχους της εργασίας είναι :  

Εισαγωγικά, η µελέτη της πληροφορίας που προκύπτει από την αρχαιολογική 

έρευνα και η βιβλιογραφική αναζήτηση παραδειγµάτων εφαρµογής φορητών συστηµάτων 

ψηφιακής καταγραφής στο πεδίο, µε σκοπό την αναζήτηση του ρόλου και της 

χρησιµότητας ενός τέτοιου συστήµατος στην αρχαιολογική διαδικασία. 

Η σχεδίαση ενός συνόλου καταγραφής, διαχείρισης και παράθεσης δεδοµένων µε τη 

χρήση φορητών ψηφιακών συστηµάτων που θα αποτελέσει βοήθηµα στην ολοκληρωµένη 

διαχείριση των δεδοµένων που συνθέτουν βαθµιαία το σώµα της πληροφορίας που 

συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια της αρχαιολογικής διαδικασίας στο πεδίο. 

Για τον σκοπό αυτό, µελετώνται : 

α) η φύση της αρχαιολογικής πληροφορίας και εξετάζεται η εφαρµογή τεχνολογιών 

διαχείρισης µεγάλου όγκου πληροφορίας στα αρχαιολογικά δεδοµένα, όπως αυτά 

αναλύονται στη θεµατική και τη χωρική τους συνιστώσα. 

β) οι δυνατότητες των σύγχρονων συστηµάτων φορητής και άκρως φορητής 

τεχνολογίας για την καταγραφή, καταχώρηση και παράθεση της ψηφιακής πληροφορίας 

σε συνδυασµό µε δορυφορικά συστήµατα εντοπισµού θέσης 

Προτείνεται τέλος, η υλοποίηση του πειραµατικού σχεδιασµού Παν∆ώρα, µε τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου notebook και palmtop και σε συνδυασµό µε 

δέκτη GPS για τον ακριβή εντοπισµό θέσης και την παρουσίαση της χωρικής 

πληροφορίας µέσω ενός εξειδικευµένου Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).  
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111...222   ΨΨΨηηηφφφιιιααακκκάάά   σσσυυυσσστττήήήµµµααατττααα   κκκαααττταααγγγρρραααφφφήήήςςς   σσστττηηηννν   αααρρρχχχαααιιιοοολλλοοογγγιιικκκήήή   

δδδιιιαααδδδιιικκκααασσσίίίααα   

 

Ένα ψηφιακό «εργαλείο» στο αρχαιολογικό πεδίο οδηγεί αναπόφευκτα σε αλλαγές 

του τρόπου µε τον οποίο µεθόδευαν µέχρι τώρα οι αρχαιολόγοι την εργασία τους. Η 

ανάγκη όµως διαχείρισης του πολύµορφου όγκου πληροφοριών που χειρίζονται σήµερα οι 

ερευνητές ώστε να απαντήσουν στα ερωτήµατα της σύγχρονης Αρχαιολογίας,  οδηγεί σε 

αναζήτηση λύσεων µέσα από άλλες επιστήµες και µέσα από εξειδικευµένες τεχνολογίες1. 

Τα ψηφιακά τεχνολογικά επιτεύγµατα προτείνουν στις µέρες µας µια πληθώρα 

λύσεων στο πρόβληµα της αρχαιολογικής πληροφορίας. Η ενσωµάτωση των «ψηφιακών» 

λύσεων στην αρχαιολογική διαδικασία, όµως, χρειάζεται προσεκτική µελέτη των 

επιστηµονικών ερωτηµάτων και καλή γνώση της φύσης των αρχαιολογικών δεδοµένων, 

έτσι ώστε η µετάβαση της πληροφορίας από το φυσικό αρχαιολογικό πλαίσιο στο 

ηλεκτρονικό µέσον να επιτευχθεί χωρίς αλλοιώσεις. 

 

1.2.1 Σχεδιασµός της έρευνας και αρχαιολογικά ερωτήµατα 

Αναµφίβολα το σπουδαιότερο σηµείο του συνολικού σχεδιασµού µιας 

αρχαιολογικής έρευνας2 είναι η µόρφωση και διατύπωση των σχετικών ερωτηµάτων. Τα 

ερωτήµατα, που προφανώς έχουν προσδιοριστεί µετά από την εκτίµηση ότι υπάρχει 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον στον συγκεκριµένο τόπο αποτελούν συνήθως µέρος του 

συνολικού σχεδιασµού. Για παράδειγµα,  στην περίπτωση ενός συγκεκριµένου 

γεωγραφικού χώρου µε αρχαιολογική συνάφεια, ερωτήµατα όπως : «ποιος ζούσε εδώ και 

πότε;» µπορούν να απαντηθούν µε τη χρήση των µεθόδων που έχουν στη διάθεσή τους οι 

σηµερινοί ερευνητές, στο πεδίο, στο εργαστήριο, στη βιβλιοθήκη, στο γραφείο. Όταν το 
                                                 

1 Στο πλαίσιο της χρήσης της τεχνολογίας ως µέσο για τη διενέργεια επιτόπιων αρχαιολογικών ερευνών 

(επιφανειακών και ανασκαφικών) ο I. Hodder (Hodder, 1996) δίνει έµφαση σε γενικευµένες µεθόδους που 

προσανατολίζονται στο πλαίσιο και επιτρέπουν στην πληροφορία να λειτουργεί ταυτόχρονα ως πληροφόρηση για τον 

χρήστη (αυτοπάθεια : reflexivity) δίνοντάς του τη δυνατότητα της ανατροφοδότησης την ίδια τη στιγµή που αυτή 

καταχωρείται. 
2 «Σχεδιασµός έρευνας αντί Συσσώρευση δεδοµένων. Η έρευνα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να απαντηθούν 

συγκεκριµένα ερωτήµατα εν συντοµία, όχι απλά να παράγει περισσότερες πληροφορίες οι οποίες ίσως δεν είναι σχετικές 

µε αυτήν.» (Renfrew & Bahn, 2001). 
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ερώτηµα έχει τελικά απαντηθεί η εργασία στην αρχαιολογική θέση3  µπορεί να θεωρηθεί 

ολοκληρωµένη.  

Η βελτίωση της συλλογής και παράθεσης δεδοµένων στο πεδίο υπηρετεί, ως εκ 

τούτου,  την αρχαιολογική ερµηνεία και µόνον, χωρίς την οποία ολόκληρη η διαδικασία 

της συλλογής δεδοµένων είναι άσκοπη, όσο λεπτοµερής και αν είναι. 

Ένας αρχαιολογικός σχεδιασµός έρευνας4 θα µπορούσε να οριστεί µε στάδια ή 

φάσεις οργάνωσης (Andrews 1991) : 

 Σχεδιασµός της έρευνας 

 Εργασία στο πεδίο 

 Εκτίµηση του υλικού για πιθανή ανάλυση 

 Ανάλυση και προετοιµασία αναλυτικής έκθεσης 

 ∆ηµοσίευση 

Μετά τη φάση σχεδιασµού της έρευνας, η εργασία στο πεδίο, δηλαδή στο ύπαιθρο 

µπορεί να ξεκινήσει.  

 

1.2.2 Η εργασία στο πεδίο –  Αρχαιολογική Έρευνα 

Πολλές µέθοδοι έρευνας έχουν αναπτυχθεί κάνοντας περισσότερη ή λιγότερη χρήση 

της τεχνολογίας µέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων αρχαιολογικών προβληµατισµών και 

των . 

Μια από τις πρώτες και πιο απλές µεθόδους είναι το βάδισµα στον τόπο, ο οποίος 

αποτελεί για τον ερευνητή σηµείο ενδιαφέροντος. Με αυτό τον τρόπο και µόνον ένας 

ερευνητής µπορεί να αποκτήσει την «αρχαιολογική αίσθηση» του χώρου και µέσα από τις 

παρατηρήσεις του να αρχίσει να έχει κάποια στοιχεία πληροφορίας. 

Ανάλογα µε τους στόχους και τη στρατηγική5 της κάθε έρευνας οι σύγχρονοι 

αρχαιολόγοι χρησιµοποιούν πολλές ερευνητικές µεθόδους και τεχνικές κάποιες από τις 

οποίες είναι αναφορικά : 
                                                 

3 Οι  Renfrew και Bahn  ορίζουν ότι «οι αρχαιολογικές θέσεις µπορούν να θεωρηθούν ως χώροι, µέσα στους 

οποίους βρίσκονται µαζί τα τεχνουργήµατα, τα χαρακτηριστικά στοιχεία, οι κατασκευές και τα οργανικά και 

περιβαλλοντικά κατάλοιπα.». (Renfrew & Bahn, 2001:48) 
4 Αρχαιολογικό σχέδιο έρευνας : Archaeological project (Renfrew & Bahn, 2001:48) 
5 «Οι στρατιωτικοί απόηχοι των λέξεων ‘στόχος’ και ‘στρατηγική’ είναι απολύτως κατάλληλοι για την 

αρχαιολογία, η οποία συχνά απαιτεί στρατολόγηση, οικονοµική στήριξη και συντονισµό ενός µεγάλου αριθµού 

ανθρώπων σε πολύπλοκα υπαίθρια ερευνητικά προγράµµατα. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δυο πρωτοπόροι των 

µεθόδων έρευνας – ο Pitt Rivers και ο Mortimer Wheeler – ήταν παλιοί στρατιώτες.» (Renfrew & Bahn, 2001:69) 
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 Έρευνες στο έδαφος 

o Γεωφυσικές µέθοδοι 

 Μαγνητικές 

 Ηλεκτρικές 

 Ακουστικές 

o Χρήση µεθόδων µε επίγεια ραντάρ (Γεωραντάρ). 

o Αρχαιολογική  έρευνα 

 Επιφανειακή ανίχνευση 

• Εκτεταµένη 

• Συστηµατική 

• Άλλη 

 Ανασκαφή  

• διερευνητικές τοµές 

• συστηµατική ανασκαφή  

• σωστική ανασκαφή 

 Έρευνες από τον αέρα, π. χ   

o Αεροφωτογράφηση 

o Χρήση µεθόδων µε Laser LIDAR (Light Detection and Ranging)  

o Χρήση µεθόδων µε ραντάρ 

 Έρευνες από το διάστηµα, π. χ  

o Χρήση µεθόδων µε ραντάρ 

o Χρήση δορυφορικών µεθόδων 

Η παλιότερη ανθρώπινη δραστηριότητα σε έναν τόπο είναι σπάνια συµπτωµατική ή 

τυχαία. Συνήθως, εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον του και από τα άλλα 

χαρακτηριστικά του που αποτέλεσαν τα κίνητρα της χρήσης του, όπως τα: 

 Ορατότητα   

 Υψόµετρο  

 Προσανατολισµός   

 Ύδρευση  

 Φυσική προστασία  

 Πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικές πηγές 

 Παραδόσεις/ ∆οξασίες κλπ. 
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Τα αποτελέσµατα της κατάληψης ενός τόπου, δηλαδή τα αρχαιολογικά κατάλοιπα 

µέσα στο περιβάλλον τους εντοπίζει, παρατηρεί, καταγράφει και επεξεργάζεται καταρχήν 

ο αρχαιολόγος κατά τη διάρκεια της έρευνάς του στο πεδίο. 

 

1.2.3 Καταγραφή δεδοµένων στο πεδίο 

Η καταγραφή των αρχαιολογικών δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής 

στοιχεία (Drewett 1999) : 

 

 Γραπτή περιγραφή της θέσης 

 Σχεδιασµένα στοιχεία 

 Φωτογραφικά στοιχεία 

 Ευρήµατα 

 

Η γραπτή καταγραφή των δεδοµένων στο πεδίο είναι σηµαντικό να γίνεται µε 

τυποποιηµένο και δοµηµένο τρόπο προς αποφυγήν ασαφειών ή συγχύσεων. Γι’ αυτό το 

σκοπό χρησιµοποιούνται, συνήθως, προτυπωµένα έντυπα που περιλαµβάνουν τις 

πληροφορίες για το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον της έρευνας. Τα δεδοµένα που 

καταγράφονται περιγράφουν ανάλογα µε το είδος της έρευνας διάφορα στοιχεία όπως τον 

αριθµό της αρχαιολογικής θέσης και την ονοµασία του τόπου, τα γεωλογικά και 

γεωµορφολογικά στοιχεία του τόπου, τα περιβαλλοντικά του χαρακτηριστικά, κ.ά. 

Για παράδειγµα στο γενικό δελτίο πεδίου της επιφανειακής έρευνας της Γαύδου 

σηµειώνονται τα ακόλουθα πεδία6 : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ7 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΩΡΑ 

ΚΑΙΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ   ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΟΥ  ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ/ ΠΕ∆ΙΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ   ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ   ΥΨΟΜΕΤΡΟ   ΑΠΟΣΤΑΣΗ/ ΟΙΚΙΣΜΟ 
                                                 

6 Αρχαιολογικά δελτία από τη Επιφανειακή Αρχαιολογική έρευνα στη Γαύδο.  (Κόπακα, 1998) 
7 Η µορφοποίηση των πεδίων του πρωτότυπου δελτίου δεν εφαρµόζεται ανωτέρω για πρακτικούς λόγους.  
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ/ ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ 

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

ΘΑΛΑΣΣΑ/ ΑΚΤΕΣ 

Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ 

ΧΛΩΡΙ∆Α 

ΠΑΝΙ∆Α/ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ 

∆ΙΑΤΑΡΑΞΗ 

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

ΜΝΗΜΕΙΑ/ ΑΚΙΝΗΤΑ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ/ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΧΕ∆ΙΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ2 

ΚΙΝΗΤΑ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ/ ΤΕΤΑΡΤΟ2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ2 ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ3 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ3  ΣΧΕ∆ΙΟ 

 

Στο δελτίο κινητών ευρηµάτων αντίστοιχα σηµειώνονται τα ακόλουθα πεδία. 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕΛΟΣ  ΦΥΣΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΠΕ∆ΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΣΧΕ∆ΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΟΥ  ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ /ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΥΠΟΣ   ΥΛΙΚΟ   ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ   

ΙΧΝΗ/ ΘΡΑΥΣΜΑ (Με δυνατότητα επιλογής ή όχι) 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΙΧΝΗ/ ΦΘΟΡΕΣ (Με δυνατότητα επιλογής ή όχι) 

ΕΡΕΙΠΙΑ/ ΣΧΕ∆ΟΝ ΑΡΤΙΜΕΛΗ  (Με δυνατότητα επιλογής ή όχι) 

ΑΚΕΡΑΙΑ (Με δυνατότητα επιλογής ή όχι) 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΣΥΛΛΟΓΗ   ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΛΟΙΠΑ   ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

Στις µέρες µας µπορεί όλη αυτή η πληροφορία να καταχωρηθεί και σε ψηφιακή 

ταυτόχρονα µε την παραδοσιακή γραπτή της µορφή και µάλιστα µε τη χρήση φορητών 

υπολογιστικών συστηµάτων συλλογής και καταγραφής δεδοµένων µέσα στο δυναµικό 

φυσικό τους περιβάλλον, δηλαδή το αρχαιολογικό πεδίο (Ryan et al., 1997). 

Η ψηφιακή µορφή διευκολύνει επιπλέον, και τις µετερευνητικές αρχαιολογικές 

φάσεις, όπως την καταγραφή και ανάλυση σύνθετων συνόλων δεδοµένων, τη µελέτη 

επιλεγµένων στοιχείων από εξειδικευµένους επιστήµονες ή τη σύνθεση και δηµοσίευση 

µέρους ή του συνόλου της αρχαιολογικής τεκµηρίωσης (Evans, 1997). Για παράδειγµα, 

στις µελέτες αρχαιολογικού τοπίου µε τη χρήση  των Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών-GIS ή στη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της ανασκαφής στο 

∆ιαδίκτυο– Internet, κλπ.  
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111...333   ΦΦΦοοορρρηηητττάάά   ψψψηηηφφφιιιααακκκάάά   σσσυυυσσστττήήήµµµααατττααα   κκκαααττταααγγγρρραααφφφήήήςςς   

αααρρρχχχαααιιιοοολλλοοογγγιιικκκήήήςςς   πππλλληηηρρροοοφφφοοορρρίίίαααςςς   

 

Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας εργασίας είναι, όπως σηµειώθηκε 

ήδη, η διαµόρφωση ενός φορητού ψηφιακού συστήµατος συλλογής, καταγραφής και 

διαχείρισης αρχαιολογικών δεδοµένων, για τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών εργασιών 

στο ύπαιθρο µέσα από τον πλεονεκτικότερο συνδυασµού υλικοτεχνικής υποδοµής 

(hardware) και λογισµικού (software)  

Μελετώνται έτσι οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές τύπου notebook και οι 

επιπαλάµιοι υπολογιστές (Personal Digital Assistants), που γνωστοί και ως PDA’s ή 

Palmtops αποτελούν και τη σύγχρονη προτιµητέα επιλογή για την εργασία στο πεδίο. 

Αναπόσπαστο κοµµάτι του συστήµατος καταγραφής, το λογισµικό υποστήριξης 

αποτελεί επίσης  αντικείµενο µελέτης και πειραµατικής χρήσης στην εφαρµογή µας. 

 

1.3.1 Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών φορητής τεχνολογίας 

Τεχνικές ψηφιακής καταγραφής και γενικότερης διαχείρισης των δεδοµένων στο 

πεδίο χρησιµοποιούνται τα τελευταία είκοσι χρόνια σε αρχαιολογικές εφαρµογές. 

Ανάµεσα στους πρώτους φορητούς υπολογιστές που παρουσιάζονται στα µέσα της 

δεκαετίας του 1980 είναι οι υπολογιστές τύπου ΙΒΜ , όπως για παράδειγµα o ΙΒΜ 5140 

PC Convertible. Το προϊόν αυτό δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στο χρήστη να 

χρησιµοποιεί υπολογιστή µε µπαταρία. Αυτό αποτέλεσε ένα άλµα για την τεχνολογία των 

φορητών υπολογιστών γιατί µόλις 10 χρόνια νωρίτερα, στη δεκαετία του 1970, οι 

περισσότεροι άνθρωποι θα φανταζόντουσαν ότι ο υπολογιστής ήταν ένας µεγάλος χώρος 

που περιλάµβανε µερικά δωµάτια και τον οποίο µόνο µεγάλες εταιρείες και οργανισµοί 

είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν.  

Αυτή η συσκευή πάντως ονοµάζεται φορητή, έχει βάρος τουλάχιστον 6 κιλά και 

κοστίζει περίπου  £2200 στα 1986. Το λειτουργικό της σύστηµα είναι DOS (Disk 

Operated System) που σήµαινε ότι χρειαζόταν πολύωρη χρήση του δίσκου µόνο και µόνο 

για να ξεκινήσει να λειτουργεί, µε αποτέλεσµα το σύστηµα να είναι αργό και δύσχρηστο 

για να θεωρείται πραγµατικά φορητό µε τα σηµερινά δεδοµένα. 
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Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχτηκαν αυτό το νέο προϊόν και άρχισαν να βλέπουν τα 

οφέλη που θα µπορούσε να τους αποφέρει παρόλο που έµοιαζε άχαρο και δύσχρηστο. 

Από τότε, οι φορητοί υπολογιστές έχουν αλλάξει: έχουν µικρότερο µέγεθος και 

βάρος,  προσιτότερη τιµή και προπαντός αυξηµένες δυνατότητες ώστε να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σαν βασικές συσκευές αποθήκευσης και διαχείρισης δεδοµένων σε 

εφαρµογές µε τέτοιες απαιτήσεις.  

 

1.3.2 Χρήση  ηλεκτρονικών υπολογιστών άκρως φορητής 

τεχνολογίας 

Τις συσκευές φορητής τεχνολογίας και κατ’ επέκταση τους φορητούς υπολογιστές 

γενικής χρήσης, ακολουθεί τη δεκαετία του 1990, µια νέα κλάση συσκευών που βασίζεται 

σε άκρως φορητή τεχνολογία. 

 Ως  συσκευές άκρως φορητής τεχνολογίας (Ultra Mobile Devices) νοούνται εκείνες 

οι υπολογιστικές συσκευές που είναι λειτουργικές και χρησιµοποιήσιµες εν κινήσει. 

Χαρακτηρίζονται δε από το γεγονός ότι υποστηρίζουν χρήση συγκεκριµένου έργου, σε 

σύγκριση µε τις φορητές συσκευές οι οποίες υποστηρίζουν χρήση γενικού έργου.  

Στις συσκευές άκρως φορητής τεχνολογίας συµπεριλαµβάνονται οι επιπαλάµιοι 

υπολογιστές Personal Digital Assistants (PDA),  τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές που µπορούν να φορεθούν-wearable computers, (Mann 1977, Cross 2003) να 

εφαρµοστούν δηλαδή πάνω στο ανθρώπινο σώµα. Τέτοιες συσκευές είναι για παράδειγµα 

οι διόπτρες εικονικής πραγµατικότητας, οι δέκτες GPS µε µορφή ρολογιού κ.ά. 

Οι υπολογιστές τύπου PDA χρησιµοποιούνται ευρέως πλέον σαν εργαλεία 

καταγραφής της αρχαιολογικής πληροφορίας και µάλιστα σε συνδυασµό µε άλλες 

τεχνολογίες όπως για παράδειγµα µε τηλεπικοινωνίες και κινητή τηλεφωνία, ή µε 

συστήµατα εντοπισµού θέσης  µέσω δορυφόρων-context aware GPS systems (Ancona et 

al. 1997, Ryan and Pascoe, 1997). 

 

1.3.3 Χρήση  φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε συνδυασµό 

µε δέκτη δορυφορικού εντοπισµού θέσης - GPS 

Τον Σεπτέµβριο του 1997 οι Pascoe & Ryan (Ryan, 1998) , (Pascoe, 1998) στο 

πλαίσιο του MCFE Project (µια από τις σπουδαιότερες εργασίες σχετικές µε συλλογή  
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δεδοµένων στο πεδίο – Mobile Computer in a Fieldwork Environment, 1996 – 1998) 

δοκιµάζουν να χρησιµοποιήσουν τη συσκευή  Apple Newton Messenger Pad 130 σε 

συνδυασµό µε το δέκτη GPS8 Trimble lasen-sk 8 ο οποίος παρείχε δυνατότητα 

επανεπεξεργασίας και διόρθωσης του γεωγραφικού στίγµατος µε σύστηµα διαφορικού 

GPS (DGPS post-processing correction). Το σύστηµα αυτό στην πρωτότυπή του πιλοτική 

έκδοση χρησιµοποιούσε ένα αυστηρά καθορισµένο σύνολο λειτουργιών και χρησίµευε 

στη δόµηση µιας βάσης δεδοµένων για φωτογραφίες η οποία θα «απαντούσε» σε 

ερωτήµατα που αφορούσαν στη συσχέτιση της εικόνας µε τον τόπο. Οι καταγεγραµµένες 

λεπτοµέρειες των κτηρίων και οι πολυάριθµες φωτογραφίες τους τροφοδότησαν ένα 

Γεωγραφικό Σύστηµα  Πληροφοριών (GIS) που βασιζόταν σε µια χωροχρονική Βάση 

∆εδοµένων. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής στη δεκαετία που διανύουµε επιτρέπει πλέον 

λύσεις που συσσωµατώνουν περισσότερες από µια λειτουργίες σε µια µόνο συσκευή PDA 

µε σκοπό τη διεύρυνση  των δυνατοτήτων των χρηστών και την ταυτόχρονη 

ελαχιστοποίηση του όγκου των συσκευών στο αρχαιολογικό πεδίο (Schmidt et al, 1999). 

Η συνδυασµένη χρησιµοποίηση ασύρµατων συσκευών, προσφέρει ευχέρεια στην κίνηση 

του ερευνητή στο πεδίο και την απρόσκοπτη χρήση επιπλέον συσκευών σε συνδυασµό µε 

το  PDA όπως για παράδειγµα φορητούς ή ενσωµατωµένους δέκτες  δορυφορικού 

εντοπισµού θέσης (GPS). 

 

1.3.4 Χρήση φορητού λογισµικού 

Το λογισµικό υποστήριξης των φορητών συσκευών ξεκίνησε πριν είκοσι περίπου 

χρόνια, από µια εξειδικευµένη µορφή µε περιορισµένες δυνατότητες και µέσα σε µια 

εικοσαετία περίπου φτάνει να βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση µε το αντίστοιχο των µη 

φορητών. 

Τόσο το λειτουργικό σύστηµα (Operating System-O/S) όσο και τα αρχεία 

δεδοµένων γίνονται απόλυτα συµβατά. Αυτό επιτρέπει πλέον την απρόσκοπτη 

συνεργασία  των δυο γενεών υπολογιστών και την ανταλλαγή δεδοµένων ανεξάρτητα από 

το µέγεθος της συσκευής. 

Η αγαστή αυτή συνεργασία δεν υφίσταται ακόµα σε τόσο µεγάλο βαθµό όσον 

αφορά τους άκρως φορητούς υπολογιστές (PDAs). 

                                                 
8 GPS : Global  Positioning System – Σύστηµα NAVSTAR , Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ΗΠΑ,1994 
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Τα λειτουργικά συστήµατα των επιπαλάµιων υπολογιστών εξαρτώνται από την 

υποδοµή σε hardware του κάθε τύπου συσκευής και οι δυνατότητες κάποιων λογισµικών 

πακέτων είναι περιορισµένες. Τα αρχεία των δεδοµένων µπορούν επίσης να ανταλλαγούν 

µεταξύ συστηµάτων αλλά κάποια από αυτά χρειάζονται ακόµα κάποια γρήγορη 

µετατροπή. Κάποια αρχεία video για παράδειγµα, αναγνωρίζονται κυρίως µετά από 

µετατροπή από τα PDAs. 

Αυτό συµβαίνει κυρίως επειδή η χρήση και η κατασκευή τους αφορούσε σε πρώτη 

φάση εξειδικευµένες εφαρµογές . 

Η ευρεία αποδοχή των συσκευών αυτών, όµως, και η συνεχώς αυξανόµενη τάση 

χρήσης τους αρχίζει να επιφέρει την όλο και µεγαλύτερη συµβατότητα των λογισµικών. 

Έτσι τα δηµοφιλή λογισµικά πακέτα είναι κατά το πλείστον συµβατά µεταξύ των τριών 

γενεών των υπολογιστών που µελετάµε. 

Η δυνατότητα παροχής έτοιµης πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή λοιπόν, 

συνεισφέρει πλέον, στην ταχύτερη ανάλυση και επεξεργασία του συσσωρευµένου 

αρχαιολογικού υλικού µέσα και από άλλα υπολογιστικά συστήµατα, προσφέροντας τη 

δυνατότητα στο µελετητή να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον πρώτο και κύριο στόχο 

της έρευνας, δηλαδή  την απάντηση των αρχαιολογικών ερωτηµάτων. 

 

1.3.5 Ενδεικτικές εφαρµογές 

Τα παραδείγµατα εφαρµογής των τεχνικών ψηφιακής καταγραφής στο αρχαιολογικό 

πεδίο που περιγράφονται περιληπτικά στις παραγράφους που ακολουθούν επελέγησαν 

ανάµεσα από µια πληθώρα ανάλογων εφαρµογών ψηφιακής φορητής τεχνολογίας, 

συνοπτικός κατάλογος των οποίων ακολουθεί αµέσως παρακάτω. Κριτήρια για την 

έρευνα και την επιλογή µας ήταν :  

 η χρήση της ψηφιακής φορητής τεχνολογίας στο πεδίο 

 η χρήση της τεχνολογίας για την καταγραφή και διαχείριση των δεδοµένων 

 ή φύση της αρχαιολογικής έρευνας και  

 η ιδιότητα των χρηστών 

Αναλυτικότερα, µελετήθηκαν δύο εφαρµογές σε µια µεγάλης έκτασης επιφανειακή 

έρευνα στη Συρία και δυο άλλες σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο 

που έπεται της παράθεσης των µεµονωµένων εφαρµογών περιέχει τις συγκριτικές 

συγκεντρωτικές παρατηρήσεις µας . 
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Περιγραφή εφαρµογής URL Σύνοψη  Σχόλια 

ARCHAEOGUIDE 

Project –  

ΕΛΛΑΣ. 

http://archeoguide.intranet.gr.  

Ηµεροµηνία προσπέλασης : 

6/8/2003 

 

Ηλεκτρονικός οδηγός 

εξωτερικού αρχαιολογικού 

χώρου µε τη χρήση ηυξηµένης 

εικονικής          

πραγµατικότητας µε εφαρµογή 

στην Αρχαία Ολυµπία.  

 

Τεχνολογία σε χρήση : Η/Υ 

τύπου notebook, PDA, DGPS, 

GIS editor, pen-tablet και VR 

διόπτρες, ασύρµατες 

τηλεπικοινωνίες.  

Χρήση αρχαιολογικής 

πληροφορίας : Εκπαίδευση, 

ψυχαγωγία. 

Χώρος χρήσης: Υπαίθριοι 

αρχαιολογικοί χώροι, 

µνηµεία. 

Χρήστες: Επισκέπτες αρχ. 

χώρων. 

(Βλαχάκης, 2002) 

3D Virtual Buildings 

Project –  

ΚΑΝΑ∆ΑΣ. 

http://3dlearning.iit.nrc.ca/2DVirt

ualbuildings 

Ηµεροµηνία προσπέλασης : 

8/12/2003 

 

Παρόµοιο σύστηµα µε το 

Archaeoguide που 

χρησιµοποιείται από το National 

Research Council στον Καναδά 

για να εκπαιδεύει ιστορικούς 

στην κατανόηση των ιστορικών 

δεδοµένων, µε τη χρήση 

αρχιτεκτονικού λογισµικού 3D 

για µοντελοποίηση κτηρίων, για 

τα οποία υπάρχουν ιστορικές 

ενδείξεις. 

 

Τεχνολογία σε χρήση : Η/Υ 

τύπου notebook, PDA, 

DGPS, GIS editor, pen-tablet 

και VR διόπτρες.  

Χρήση αρχαιολογικής 

πληροφορίας : ∆ηµόσια 

Εκπαίδευση. 

Χώρος χρήσης: ∆ηµόσια 

Εκπαίδευση. 

Χρήστες: Φοιτητές. 

(Bonett, 2003). 

NUME Project - 

(NUovo Museo 

Elletronico),  

ΙΤΑΛΙΑ. 

http://www.planum.net/cineca/visit

3.htm  

Ηµεροµηνία προσπέλασης : 

18/12/2003 

Ηλεκτρονικό Μουσείο : 

Εικονική Μπολώνια (La Citta in 

4 Dimensioni: Bologna Virtuale) 

Τεχνολογία σε χρήση : 

Τρισδιάστατη εικονική 

πραγµατικότητα (3D/VR). 

Χρήση αρχαιολογικής 

πληροφορίας : Ηλεκτρονικό 

Μουσείο. 

Χώρος χρήσης: Ηλεκτρονικό 

Μουσείο 

Χρήστες: Επισκέπτες του 

Ηλεκτρονικού Μουσείου. 

(Bocchi, 1999). 

Εικόνα 1-Συνοπτικός κατάλογος εφαρµογών ψηφιακής και/ ή φορητής τεχνολογίας στο πλαίσιο της πολιτισµικής πληροφορικής 
(συνεχίζεται, 1 από 5). 
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Μουσείο Petrie (Petrie 

Museum) –  Project από 

το CASA(Centre for 

Advanced Spatial 

Analysis στο Univercity 

College of London), 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ. 

http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk

.Welcome.html 

Ηµεροµηνία προσπέλασης : 

18/12/2003 

Ηλεκτρονικό Μουσείο :  Ψηφιακή 

Αίγυπτος (Digital Egypt) 

Τεχνολογία σε χρήση : Τρισδιάστατη 

εικονική πραγµατικότητα (3D/VR). 

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Ηλεκτρονικό Μουσείο. 

Χώρος χρήσης: Ηλεκτρονικό Μουσείο 

Χρήστες: Επισκέπτες του 

Ηλεκτρονικού Μουσείου. 

(Gratjesky, 2003) 

City of London -  

(Visualizing historical 

data on the City of 

London),  

ΑΓΓΛΙΑ. 

http://www.casa.ucl.ac.uk/melina

/upgrade/pages/index_presentati

on.htm 

Ηµεροµηνία προσπέλασης : 

17/12/2003 

Απεικόνιση ιστορικών δεδοµένων 

της Πόλης του Λονδίνου  

Τεχνολογία σε χρήση : Τρισδιάστατη 

εικονική πραγµατικότητα (3D/VR). 

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Ηλεκτρονικό Μουσείο. 

Χώρος χρήσης: Ηλεκτρονικό Μουσείο 

Χρήστες: Επισκέπτες του 

Ηλεκτρονικού Μουσείου. 

(Giannakis, 2003) 

Όρος Montsec, 

Πυρηναία - 

 (Univercity of Luida, 

SPAIN, Dpt. of Comp. 

Science and Industry.), 

ΙΣΠΑΝΙΑ. 

 

http://www.udl.es.dep.diei 

Ηµεροµηνία προσπέλασης : 

17/12/2003 

 

∆ιαδραστικό µοντέλο µουσείου 

φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. Πληροφοριακό 

σύστηµα ξενάγησης µε τη χρήση 

κινητού τηλεφώνου τρίτης γενιάς 

σε σύνδεση µε ασύρµατες 

συσκευές. 

 

Τεχνολογία σε χρήση : Κινητά 

τηλέφωνα τρίτης γενεάς (3G), µε 

διασύνδεση GSM  και διαχείριση 

πολυµεσικού υλικού µέσα από ένα 

σύστηµα βάσης γνώσεων. 

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Εκπαίδευση, ψυχαγωγία. 

Χώρος χρήσης: Ιστορικό Πάρκο 

Χρήστες: Επισκέπτες του Ιστορικού 

πάρκου. 

(Sendin, 2000) 

Silchester Roman 

Town - Project   

(Virtual Research 

Environment for 

Archaeology). Πιλοτικό 

πρόγραµµα που 

εφαρµόζεται κατά την 

ανασκαφική περίοδο του 

2005, 

ΑΓΓΛΙΑ. 

 

http://www.silchester.reading.a

c.uk/vre 

Ηµεροµηνία προσπέλασης : 

14/4/2005 

Σύστηµα  υποστήριξης των 

αρχαιολογικών δεδοµένων που 

προκύπτουν από την ανασκαφή 

της Ρωµαϊκής πόλης του  

Silchester . Η αρχαιολογική έρευνα 

διευκολύνεται µε τον συγχρονισµό 

τριών διαδικασιών: Συλλογή 

πληροφοριών, συντονισµός 

(τηλε)πληροφόρησης των 

ερευνητών και διαχείριση του 

σώµατος της πληροφορίας που 

προκύπτει. 

Τεχνολογία σε χρήση : Βάσεις 

δεδοµένων σε πολλαπλές φυσικές 

θέσεις, ασύρµατες επικοινωνίες, PDAs 

για συλλογή δεδοµένων στο πεδίο και/ 

ή κινητή τηλεφωνία (GPRS)  

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Αρχαιολογική έρευνα- Ανασκαφή. 

Χώρος χρήσης: Ανασκαφικός χώρος. 

Χρήστες: Ερευνητές σε διαφορετικούς 

χώρους εργασίας . 

(Project Manager: Prof. Michael 

Fulford, University of Reading-

Department of Archaeology, 

Whiteknights) 

Εικόνα 2- Συνοπτικός κατάλογος εφαρµογών ψηφιακής και/ ή φορητής τεχνολογίας (συνέχεια 2 από 5). 
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ISAS – 

Information System for 

Archaeological Sites,  

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

  

www.archeologia.beniculturali.

it/pages/ 

archeoonline/contributi/FIN_HA

MARI.pdf 

Ηµεροµηνία προσπέλασης : 

26/11/2003 

Συστήµατα χωρικών 

πληροφοριών για τη 

διατήρηση, συντήρηση και 

διαχείριση της Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς που καλύπτει όλο 

τον Φινλανδικό χώρο. 

Τεχνολογία σε χρήση : Σύστηµα βάσης 

δεδοµένων σε συµφωνία µε το CIDOC 

Core Data Standard, GPS για τη συλλογή 

των χωρικών δεδοµένων και GIS για 

χωρικές αναλύσεις µε πολύ καλή 

εφαρµογή στις περιπτώσεις των 

απειλούµενων περιοχών. 

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Ψηφιακό εργαλείο. 

Χώρος χρήσης: Υπουργείο Παιδείας, 

Εθνικό Συµβούλιο Αρχαιοτήτων-

Φινλανδία 

Χρήστες: Εργαζόµενοι στο Εθνικό 

Συµβούλιο Αρχαιοτήτων Φινλανδίας. 

(Hamari, 2003) 

Πρόγραµµα American 

Battlefield Protection -  

(Revolutionary war and 

war of 1812 Historic 

Preservation), ΗΠΑ. 

 

http://www2.cr.nps.gov/abpp 

Ηµεροµηνία προσπέλασης : 

26/11/2003 

Η ∆ιαφύλαξη Ιστορικών 

Θέσεων του πολέµου της 

Ανεξαρτησίας και του πολέµου 

του 1812– ΗΠΑ(2002). 

Μελέτη µε τοπογραφική 

αποτύπωση ιστορικής και 

φυσικής πληροφορίας µε 

σκοπό τον εντοπισµό 

επικείµενων απειλών για τη 

διατήρηση των ιστορικών 

πεδίων µάχης. 

 

Τεχνολογία σε χρήση : Συστήµατα GPS 

και GIS µε καταχωρήσεις στη Βάση 

∆εδοµένων του ∆ικτύου American 

Battlefield Information. 

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Επισκόπηση και καταγραφή ιστορικών 

θέσεων. 

Χώρος χρήσης: Ιστορικά πεδία µαχών 

Χρήστες: Επόπτες/ Καταγραφείς των 

θέσεων. 

(Newsletter of the American Battlefield 

Protection Program, Spring 2002, No. 78) 

Πρόγραµµα Mobile 

Computing in a 

Fieldwork Environment 

(MCFE) 

http://www.cs.kent.ac.uk/project

s/mobicomp/Fielwork/Reports 

Ηµεροµηνία προσπέλασης : 

9/8/2005 

Ακολουθεί κατάλογος 

αναφοράς εργασιών 

συστηµάτων φορητών 

υπολογιστών στο αρχαιολογικό 

πεδίο για την περίοδο 1996-7. 

Χρησιµοποιήθηκαν γενικά: 

Τύποι δεκτών GPS : α)Garmin 45 

β)Trimble (Lassen SK8 & SVeeSix CM3) 

και γ)Canadian Marconi Allstar. 

Τύποι hand-held PCs* : α)3COM 

PalmPilot β) PalmPilot Professional και 

γ)Apple Newton MessagePad 130, 2000 

και 2100.  

Φορητό Λογισµικό : NetHopper (AllPen 

Software Inc. και LunaSuite Ranger 

(Lunatech Reasearch) 

(Ryan et al., 1998, Ryan et al., 1998) 

 

* Μη Windows CE τεχνολογία 

Εικόνα 3- Συνοπτικός κατάλογος εφαρµογών ψηφιακής και/ ή φορητής τεχνολογίας (συνέχεια 3 από 5) 
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(Πρόγραµµα MCFE) 

Σύνοψη  Σχόλια 

Quenza, Κορσική,  

ΙΤΑΛΙΑ. 

 

Εντοπισµός και καταγραφή εποχιακών ορεινών ποιµενικών 

καταλυµάτων. ∆εδοµένα που χρησιµοποιούνται για την 

επισκόπηση της χρήσης γης και τον έλεγχο των 

κτηµατολογίων του 18ου και 19ου αιώνα. 

Τεχνολογία σε χρήση : Σύστηµα GPS 

Trimble Lassen SK-8, Apple Newton 

message Pad και GIS. Λογισµικό 

“FieldNotes” 

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Επισκόπηση και καταγραφή χρήσης γης. 

Χώρος χρήσης: Ορεινά ποιµενικά 

καταλύµατα. 

Χρήστες: Επόπτες/ Καταγραφείς των 

θέσεων. 

El Gandul, Σεβιλια,  

ΙΣΠΑΝΙΑ. 

 

Αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα ενός Ιβηρικού-Ρωµαϊκού 

οικιστικού συνόλου στην Γκαντούλ κοντά στη Σεβίλλη (3ος 

αι.  π.Χ. - 5ος αι.  µ.Χ). Οι βαρείς χειµώνες και οι πρακτικές 

καλλιέργειας καθιστούν απαραίτητη τη διενέργεια γρήγορων, 

µεγάλης κλίµακας επιφανειακών ερευνών των οικισµών και 

των µικρών πόλεων πολλών Ανδαλουσιανών θέσεων. Στόχος 

της επιφανειακής είναι η συλλογή πληροφοριών που θα 

υποστηρίξουν τις προσπάθειες για την προστασία των 

θέσεων. 

Τεχνολογία σε χρήση : Σύστηµα DGPS( 

Differential GPS)  µε ενσύρµατη κεραία. 

Τελική ακρίβεια 5-10 µ.. Φωτογράφηση 

τοπογραφικών χαρακτηριστικών  

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα. 

Χώρος χρήσης: Αρχαιολογικές θέσεις. 

Χρήστες: Ερευνητές. 

 

Cottam, Yorkshire,  

ΑΓΓΛΙΑ. 

 

Τρίτη περίοδος της αρχαιολογικής ανασκαφικής έρευνας 

µιας σειράς αγροτικών θέσεων σε διαχρονικό επίπεδο. Η 

χρήση των φορητών υπολογιστικών συστηµάτων είχε σκοπό 

να ορίσει κάποιες αρχικές απαιτήσεις για τη χρήση τους στην 

ανασκαφική διαδικασία καθώς και η απόκτηση εµπειρίας στη 

χρήση του GPS για µελλοντική χρήση σε άλλα project 

εργασίας πεδίου. 

Τεχνολογία σε χρήση : Σύστηµα GPS. 

Χαρτογράφηση  τοπογραφικών 

χαρακτηριστικών  

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα. 

Χώρος χρήσης: Αρχαιολογικές θέσεις 

Χρήστες: Ερευνητική οµάδα του 

προγράµµατος MCFE. 

Αποτελέσµατα χρήσης των φορητών 

υπολογιστικών συστηµάτων : Καθορισµός 

πιθανών χρήσεων (α)Καταγραφή ευρηµάτων 

κατά τη διάρκεια του βαδίσµατος στο πεδίο. 

β)Έλεγχος δειγµατοληψίας κατά τη διάρκεια 

του βαδίσµατος στο πεδίο και γ) γρήγορη, 

χαµηλής ακρίβειας τοπολογική επισκόπηση 

των περιοχών που περιβάλλουν µια 

ανασκαφική θέση. 

Εικόνα 4- Συνοπτικός κατάλογος εφαρµογών ψηφιακής και/ ή φορητής τεχνολογίας (συνέχεια 4 από 5) 
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*Πρόγραµµα SHR  - 

(The Archaeological 

Evaluation of Integrated 

High and Medium Scale 

Satellite Imagery in 

Syria), 

ΣΥΡΙΑ. 

 

 

 

* βλ. αναλυτικότερη 

περιγραφή παρακάτω.  

  

http://godot.unisa.edu.a

u/wac/pdfs/50.pdf 

Ηµεροµηνία 

προσπέλασης : 3/12/2003 

Αρχαιολογική αξιολόγηση 

δορυφορικών εικόνων στο ηµί-ξηρό 

περιβάλλον της Homs στη Συρία  

Τεχνολογία σε χρήση : Σύστηµα 

επιπαλάµιου υπολογιστή τύπου Compaq 

iPAQ, µε ενσωµατωµένο δέκτη GPS για τη 

συλλογή των χωρικών δεδοµένων και 

εξειδικευµένου λογισµικού GIS για PDAs, 

ArcPad της ESRI. Χρήση επιπλέον του 

λογισµικού GIS ArcINFO της ESRI. 

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Ψηφιακό εργαλείο στο πεδίο. 

Χώρος χρήσης: Αρχαιολογική επιφανειακή 

έρευνα ευρείας κλίµακας. 

Χρήστες: Ερευνητές. 

(Beck, 2003) 

*Πρόγραµµα SHR  - 

(The Settlement and 

Lanscape Development 

Project in the Homs 

Region, Syria), 

ΣΥΡΙΑ. 

 

 

 

 

 

* βλ. αναλυτικότερη 

περιγραφή παρακάτω.  

  

http://godot.unisa.edu.au/

wac/pdfs/51.pdf 

Ηµεροµηνία 

προσπέλασης : 3/12/2003 

Ολοκληρωµένες φορητές εφαρµογές 

στο ηµί-ξηρό περιβάλλον της Homs 

στη Συρία. Συσχέτιση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και της 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης στην 

πεδιάδα του Άνω Ορόντη. Οι έρευνες 

καλύπτουν επιφάνεια 700 χµ2  και 

περιλαµβάνει ποικίλες 

περιβαλλοντικές ζώνες (βασάλτης, 

άργιλος, αλούβια) 

Τεχνολογία σε χρήση : Σύστηµα 

επιπαλάµιου υπολογιστή τύπου Compaq 

iPAQ µε το εξειδικευµένο λογισµικού GIS 

για PDAs, ArcPad της ESRI σε συνδυασµό 

µε τις πληροφορίες από το λογισµικό GIS 

ArcINFO της ESRI της προηγούµενης 

ερευνητικής περιόδου. Καταχώρηση της 

θεµατικής πληροφορίας µέσω της 

σχεσιακής βάσης δεδοµένων τύπου Access 

της Microsoft. 

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Ψηφιακό εργαλείο στο πεδίο. 

Χώρος χρήσης: Αρχαιολογική επιφανειακή 

έρευνα ευρείας κλίµακας. 

Χρήστες: Ερευνητές. 

(Beck, 2003) 

*Πρόγραµµα RAMSES  

- Πολιόχνη 

(Remote Archaeological 

Mobile Support 

Enhanced System. DISI-

Universita di Genova) 

ΕΛΛΑΣ 

 

 

* βλ. αναλυτικότερη 

περιγραφή παρακάτω.  

 

http://www.disi.unige.it/

person/{AnconaM, 

DoderoG,GianuzziV} 

Ηµεροµηνία 

προσπέλασης : 3/12/2003 

Φορητό υπολογιστικό σύστηµα µε τη 

χρήση ασύρµατης τεχνολογίας στο 

αρχαιολογικό πεδίο που 

χρησιµοποιήθηκε στην ανασκαφή της 

Πολιόχνης στη Λήµνο από την Ιταλική 

Αρχαιολογική Σχολή κατά τις 

ανασκαφικές περιόδους 1996 και 

1997. 

Τεχνολογία σε χρήση : Σύστηµα 

επιπαλάµιου υπολογιστή τύπου Telxon 

PTC 1134 µε λειτουργικό σύστηµα τύπου 

Windows 3.x. και χρήση λογισµικού 

ειδικά σχεδιασµένου για τη συγκεκριµένη 

εφαρµογή. Χρήση συστήµατος ασύρµατων 

τηλεπικοινωνιών µικρής εµβελείας για 

επικοινωνία µεταξύ των φορητών 

συσκευών και του κεντρικού 

υπολογιστικού συστήµατος υποστήριξης 

(Σταθµός εργασίας σε περιβάλλον 

Windows NT). 
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  Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Ψηφιακό εργαλείο στο πεδίο. 

Χώρος χρήσης: Αρχαιολογική ανασκαφή. 

 

Χρήστες: Ερευνητές. 

(Ancona et al.) 

*AGORA Ανασκαφή 

στη Ρωµαϊκή αγορά των 

Αθηνών 

ΕΛΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

* βλ. αναλυτικότερη 

περιγραφή παρακάτω.  

  

http://www.agathe.gr 

Ηµεροµηνία 

προσπέλασης : 27/5/2005 

Φορητό υπολογιστικό σύστηµα 

ψηφιακής καταγραφής της 

αρχαιολογικής πληροφορίας στο πεδίο 

από την Αµερικανική Αρχαιολογική 

Σχολή. Προσωπική επίσκεψη κατά την 

ανασκαφική περίοδο 2004. 

Τεχνολογία σε χρήση : Σύστηµα 

επιπαλάµιου υπολογιστή σε ενσύρµατη 

σύνδεση µε ηλεκτρονικό θεοδόλιχο. 

Υπολογιστής υποστήριξης τύπου 

Mackintosh και βάση δεδοµένων σε 

περιβάλλον Unix. Επιπλέον σύνδεση 

επιλογής δεδοµένων της βάσης µε την 

ιστοσελίδα της Αρχαιολογικής Σχολής και 

χρήση κειµένων XML (Markup Language) 

Χρήση αρχαιολογικής πληροφορίας : 

Ψηφιακό εργαλείο καταγραφής της 

αρχαιολογικής πληροφορίας στο πεδίο. 

Χώρος χρήσης: Αρχαιολογική ανασκαφή. 

Χρήστες: Ερευνητές, αρχαιολόγοι. 

(Bruce Haertzler-Αδηµοσίευτο.) 

Εικόνα 5- Συνοπτικός κατάλογος εφαρµογών ψηφιακής και/ ή φορητής τεχνολογίας (συνέχεια 5 από 5) 
 

1.3.5.1 Επιφανειακή έρευνα στην περιοχή  Homs της Συρίας (SHR 

Project,  April-May 2001)  

Στο πλαίσιο του προγράµµατος “Κατοίκηση και περιβαλλοντική ανάπτυξη στην 

Περιοχή Homs της Συρίας” (SHR Project) και κατά την ερευνητική περίοδο από τον 

Απρίλιο έως τον Μάιο του 2001 επιχειρείται η χρήση φορητής τεχνολογίας στο 

αρχαιολογικό πεδίο. Στην ερευνητική οµάδα συµµετέχουν οι A. Beck, G. Philip από το 

τµήµα Αρχαιολογίας και οι  D. Donogue, N. Galiatsatos από το τµήµα Γεωγραφίας του 

Πανεπιστηµίου Durham, UK. Στους στόχους της εφαρµογής περιλαµβάνεται εκτός άλλων 

και η διερεύνηση του πραγµατοποιήσιµου της εφαρµογής πλήρως ψηφιακών τεχνικών 

καταγραφής σε περιβάλλον αρχαιολογικού πεδίου. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας στο πεδίο, χρησιµοποιήθηκε ένας φορητός 

υπολογιστής ανά οµάδα εργασίας, µια εξωτερική µονάδα αποθήκευσης δεδοµένων και 

επιπαλάµιες φορητές συσκευές συλλογής πληροφοριών τύπου Handspring PDA. Ως 

λογισµικό βάσης δεδοµένων για τις επιπαλάµιες συσκευές χρησιµοποιήθηκε το ThinkDB, 
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 τύπου Access και το ArcPAD, τύπου GIS  αντίστοιχα, ενώ τo σχήµα της υλικοτεχνικής 

υποδοµής συµπληρώνεται και από µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή ανά οµάδα.  

Σκοπός της επιφανειακής έρευνας υπήρξε η µελέτη της Οικιστικής και 

Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης στην κοιλάδα του Άνω Ορόντη στη Συρία. Βασικός στόχος 

της εργασίας ήταν η ανάπτυξη µοντέλων ανάλυσης και διαχείρισης των πρωτογενών 

δεδοµένων σε πολυεπίπεδο περιβάλλον. Τα επίπεδα ανάλυσης της εφαρµογής αυτής 

κυµαίνονται  από την ανάλυση του τοπίου έως και την  ενδοκοινοτική ανάλυση (intrasite 

analysis).  

Το πεδίο εφαρµογής της έρευνας αφορά στη συσχέτιση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και της περιβαλλοντικής ανάπτυξης στην πεδιάδα του Άνω Ορόντη. 

Καλύπτει µια επιφάνεια 700 χµ2 και περιλαµβάνει τρεις διαφορετικές περιβαλλοντικές 

ζώνες από βασάλτη, άργιλο και αλούβιες εκτάσεις αντίστοιχα. 

Από τον Απρίλιο µέχρι το Μάιο του 2001, διενεργήθηκε µια µεταβατική έρευνα 

πεδίου, ώστε να γίνει αξιολόγηση των µεταβολών σε περιβαλλοντικό και αρχαιολογικό 

επίπεδο, µετά τις χειµερινές και εαρινές βροχοπτώσεις και ακολούθησαν  παρατηρήσεις 

του εδάφους. 

Με την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων είχαν επισηµανθεί περίπου 550 πιθανές 

θέσεις, από τις οποίες ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα χρειαζόταν να υποστηριχτεί και από 

επιτόπιες παρατηρήσεις για να επιβεβαιωθεί, όπου ήταν δυνατόν, η έκταση της κάθε 

θέσης, η περίοδος ή οι περίοδοι κατοίκησης, και άλλες συναφείς πληροφορίες. Για τη 

συλλογή αυτών των δεδοµένων, χρησιµοποιήθηκαν οι φορητές ψηφιακές συσκευές  

(Beck, 2002) . 

Οι περίοδοι εργασίας στο πεδίο από το 1999 έως το 2000 είχαν αποδείξει πόσο 

δύσκολο ήταν να εντοπιστούν επιτόπου οι θέσεις, ακόµα και µετά την αναγνώρισή τους 

από τις δορυφορικές εικόνες. Έγινε ωστόσο, δυνατή η χαρτογράφηση όλης της έκτασης 

της περιοχής µε χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS). Έτσι, κάθε 

θέση χαρτογραφήθηκε ως ένα απλό πολύγωνο µε χρήση του ArcPAD (GIS  για 

περιβάλλον PDA), βαδίζοντας περί την όλη έκταση των αρχαιολογικών καταλοίπων και 

καταγράφοντας στο πεδίο, τις θέσεις από τις µετρήσεις του GPS. Μετά την ολοκλήρωση 

µιας συγκεκριµένης πορείας το πολύγωνο έκλεινε και καταγραφόταν µε µια  

αποκλειστική ταυτότητα GIS.   
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1.3.5.2 Επιφανειακή έρευνα στην περιοχή  Homs της Συρίας (SHR 

Project, August 2002) 

Στη συνέχεια της αρχαιολογικής έρευνας και στο πλαίσιο των εργασιών του 

προγράµµατος SHR στη Συρία, χρησιµοποιήθηκε ένας επιπαλάµιος (PDA) υπολογιστής 

τύπου Compaq iPAQ στο πεδίο (Beck, 2002) εφοδιασµένος µε ενσωµατωµένο σύστηµα 

GPS και λογισµικό GIS φορητού τύπου (ArcPAD, ESRΙ)  χρησιµοποιήθηκε για την 

αρχαιολογική αξιολόγηση ολοκληρωµένων δορυφορικών απεικονίσεων υψηλής και µέσης 

κλίµακας. Οι µετρήσεις του GPS σηµειώνονταν σε µια οθόνη όπου προβάλλονταν  η 

δορυφορική εικόνα (αρχείο τύπου MrSID) και τα πολύγωνα των αρχαιολογικών θέσεων  

(αρχείο τύπου ESRI) (Beck, 2003). Τα χωρικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν σαν 

υπόστρωµα της παρουσίασης στην οθόνη του PDA ήταν αποτέλεσµα επεξεργασίας 

παρατηρήσεων της προηγούµενης ερευνητικής περιόδου, όπως έχουµε αναφέρει 

παραπάνω. 

Εξετάστηκαν, έτσι, οι αρχαιολογικές  εφαρµογές και η δυνατότητα ερµηνείας των 

δορυφορικών απεικονίσεων, σε διαφορετικές χρονικές, χωρικές και φασµατικές 

αναλύσεις στο ηµίξηρο περιβάλλον του Homs στη Συρία. Η εργασία εστιάστηκε βασικά 

στις µεθοδολογικές και ερµηνευτικές διαδικασίες  που απαιτούνται για να 

χρησιµοποιηθούν δορυφορικές απεικονίσεις πολλαπλής ανάλυσης, σαν συµπληρωµατική 

τεχνική εντοπισµού άγνωστων περιοχών ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αναλύθηκαν και ερµηνεύτηκαν µε τη χρήση ενός 

συστήµατος GIS και χρησίµευσαν στη βελτίωση της κατανόησης της κατοίκησης και της 

ανάπτυξης του τοπίου στην υπό µελέτη περιοχή Homs της Συρίας. Η δορυφορική 

απεικόνιση αξιολογήθηκε κατάλληλα ώστε να προσδιοριστεί η αποτελεσµατικότητα  της 

στην κάλυψη του µεγάλου κενού στον τοµέα των ολοκληρωµένων θεµατικών 

πληροφοριών σε σχέση µε τα υπάρχοντα αρχεία όπου οι πληροφορίες είναι είτε 

γενικευµένες είτε σε ακατάλληλες γεωγραφικές κλίµακες. 
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1.3.5.3 Ανασκαφή στην Πολιόχνη της Λήµνου το 1998 (RAMSES 

Project) 

Το παράδειγµα αυτό αφορά την εφαρµογή υπαίθριας χρήσης ενός φορητού 

υπολογιστικού συστήµατος για την Αρχαιολογία του πεδίου. Ένα πρωτότυπο της 

εφαρµογής αυτής χρησιµοποιήθηκε σε πραγµατικές συνθήκες το καλοκαίρι του 1998 στον 

οικισµό της Πολιόχνης, στη Λήµνο από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή των Αθηνών.  

Η εφαρµογή αναπτύχθηκε από οµάδα του Πανεπιστηµίου της Γένοβας. Το σύστηµα 

αποτελείται από ένα σταθερό σταθµό, που λειτουργεί ως χώρος αποθήκευσης, και από 

φορητές µονάδες στις οποίες εισάγονται αρχαιολογικά δεδοµένα µε τη χρήση γραφίδας. 

Το σύστηµα ονοµάστηκε RAMSES (Remote Archaeological Mobile Support 

Enhanced System) και στοχεύει µεταξύ άλλων στην επίλυση ενός από τα προβλήµατα της 

Αρχαιολογίας Πεδίου, την Επικοινωνία.  

Παρέχει πράγµατι την άµεση δυνατότητα επικοινωνίας σε ‘πραγµατικό’ χρόνο 

ανάµεσα στον χώρο εργασίας, το πεδίο δηλαδή και το γραφείο και την άµεση ψηφιακή 

καταγραφή της πληροφορίας σε περιβάλλον ‘εχθρικό’ για την τεχνολογία (σκόνη, βροχή, 

απουσία πηγής τροφοδοσίας κ.α.). 

Οι πληροφορίες µεταδίδονται τηλεπικοινωνιακά µε τη δηµιουργία ενός ∆ικτύου 

Τοπικής Εµβέλειας. Ένα σύστηµα τύπου Frequency Hopping Spread Spectrum radio µε 

δυνατότητα µετάδοσης περίπου 2Mbps, χαµηλή κατανάλωση και ακτίνα κάλυψης περίπου 

ενός µιλίου (~2 χµ.) χωρίς την ανάγκη χρήσης αναµεταδότη. Το σύστηµα ασύρµατου 

δικτύου αποτελείται από έναν η περισσότερους σταθερούς σταθµούς εργασίας και δύο η 

περισσότερες φορητές µονάδες υπολογιστών (PDAs) συνδεδεµένων ασύρµατα µέσω 

ραδιοζεύξης στο δίκτυο τοπικής εµβέλειας. Οι σταθµοί εργασίας µπορούν να βρίσκονται 

σε κάποιο κτήριο κοντά στο σκάµµα και να είναι συνδεδεµένοι µε το ∆ιαδίκτυο µέσω 

τηλεφωνικής ή δορυφορικής σύνδεσης.  

Η συλλογή των καθηµερινών σηµειώσεων στο πεδίο πραγµατοποιείται µε τη χρήση 

επιπαλάµιων υπολογιστών µε γραφίδα. Ο υπολογιστής δεν έχει δυνατότητα λήψης 

χωρικής πληροφορίας µέσω GPS, υπάρχει όµως η επιλογή εισαγωγής χωρικών δεδοµένων 

στο  πρόγραµµα που είναι εγκατεστηµένο στο PDA.  

Η πληροφορία που καταχωρείται για κάθε εύρηµα είναι :  
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Χωρική πληροφορία :Το µέγεθος και η θέση του σε τρεις διαστάσεις µέσα στο 

πλέγµα ο οποίος αναπαριστά τον κάναβο της τοµής. 

Επιπλέον λεπτοµέρειες ( αν χρειάζονται) : Το σχήµα µε τη χρήση ενός σχεδίου ή 

µιας φωτογραφίας. 

Κατάταξη: Του πιθανολογούµενου υλικού, ενδεχοµένων ιχνών χρώµατος, της 

κατάστασης διατήρησής του κ. α  

Επιπλέον στοιχεία (µπορεί να προστεθούν και αργότερα) : Η πιθανή προέλευση και 

η χρονολογική περίοδος. 

Η εισαγωγή αυτών των πληροφοριών γίνεται στο PDA µέσω ενός ειδικά 

σχεδιασµένου λογισµικού, το οποίο δίνει δυνατότητα σχεδίασης κάθε ευρήµατος στην 

οθόνη του υπολογιστή µε τη γραφίδα. Τα ευρήµατα, δηλαδή, τοποθετούνται στο πλέγµα 

που απεικονίζει τον κάναβο στην οθόνη, µέσα από τις αποστάσεις τους από τις πλευρές 

του κάθε τετραγώνου. Είναι δυνατή, επίσης, η επισύναψη ψηφιακής φωτογραφίας στα 

αρχαιολογικά δεδοµένα. 

Όλα τα δεδοµένα µπορούν να ‘φορτωθούν΄ στον κεντρικό σταθµό εργασίας, να 

εισαχθούν αυτόµατα στη βάση δεδοµένων της θέσης  και µε αυτό τον τρόπο να διατεθούν 

µέσω Internet  σε αποµεµακρυσµένες θέσεις. Περαιτέρω ανάλυση είναι, φυσικά, εφικτή - 

για παράδειγµα η προσθήκη θεµατικών τρισδιάστατων χαρτών οι οποίοι ενηµερώνονται 

αυτόµατα µε τα νέα δεδοµένα, αµέσως µόλις αυτά καταχωρηθούν. 

Όλα τα πρωτογενή δεδοµένα του πεδίου καταλήγουν σε µια εφαρµογή που 

λειτουργεί σε σταθµό εργασίας που είναι εγκατεστηµένος σε κατάλληλο χώρο, κοντά 

στην ανασκαφή. Οι φορητές συσκευές που χρησιµοποιούνται στο πεδίο µπορούν να 

συνδεθούν ασύρµατα µε την εγκατεστηµένη µονάδα και να στείλουν ή να λάβουν 

πληροφορία. Σκοπός της εγκατεστηµένης αυτής µονάδας είναι να παρέχει φυσικό 

αποθηκευτικό χώρο για τα δεδοµένα των φορητών υπολογιστών, να διαχειρίζεται το 

ραδιο-δίκτυο, να συνδέει το σύστηµα του πεδίου µε αποµεµακρυσµένες θέσεις 

λειτουργώντας έτσι ως πύλη προς το ∆ιαδίκτυο (Internet gateway). 

Κάθε χρήστης φορητού ή επιτραπέζιου υπολογιστή, ακόµα και εκείνος που 

συνδέεται στο σύστηµα µέσω ∆ιαδικτύου από τα εργαστήρια του Πανεπιστηµίου, µπορεί 

εποµένως να ανακτήσει αυτόνοµα ένα επιλεγµένο υποσύνολο των δεδοµένων, σε µορφή 

αντιγράφου (replica) που καταχωρείται στον υπολογιστή του, να το ενηµερώσει εκτός 

δικτύου (off-line) και να το στείλει µετά, ξανά, πίσω στο σύστηµα. Μία replica µπορεί, 

για παράδειγµα, να αφορά τα αντικείµενα που ανήκουν σε µια συγκεκριµένο 
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αρχαιολογική ενότητα (test) σε ολόκληρη την αρχαιολογική θέση, σε µια συγκεκριµένη 

περίοδο για το σύνολο της θέσης ή σε αντικείµενα απο συγκεκριµένες στρωµατογραφικές 

µονάδες στο ίδιο επίπεδο σε διαφορετικές ενότητες. 

 

1.3.5.4 Ανασκαφή στη Ρωµαϊκή Αγορά στην Αθήνα – (AGORA) 

Περιγράφεται εδώ, ένα σύστηµα που εφαρµόζεται στην ανασκαφή της 

Αµερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής στη Ρωµαϊκή Αγορά στην Αθήνα την οποία 

επισκεφθήκαµε κατά την ανασκαφική περίοδο του Ιουνίου του 2004. Το σύστηµα αυτό 

αναπτύχθηκε σε µια περίοδο τριών περίπου ετών, συνεχίζει να αναπτύσσεται από τον κ. 

Bruce Haertzler και δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην αρχαιολογική βιβλιογραφία9. 

Στην ανασκαφή, χρησιµοποιούνται επιπαλάµιοι υπολογιστές για τη συλλογή των 

δεδοµένων συνάφειας και των χωρικών δεδοµένων, σε συνδυασµό µε ακριβείς 

τοπογραφικές µετρήσεις µε θεοδολίχους. Οι θεοδόλιχοι χρησιµοποιούν ως αναφορά 

γνωστά σηµεία του αρχαιολογικού  χώρου. Στη συνέχεια, όλα τα δεδοµένα 

καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων που έχει εγκατασταθεί σε σταθµούς εργασίας σε 

µόνιµες θέσεις /χώρους γραφείου. Μετά από επεξεργασία και ανάλυση η πληροφορία 

προς δηµοσίευση καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Αµερικανικής Αρχαιολογικής 

Σχολής στο ∆ιαδίκτυο10. 

                                                 
9 Με τη βοήθεια του κυρίου Haertzler, τον οποίο ευχαριστώ θερµά, είχα τη µοναδική ευκαιρία να αποκτήσω µια 

πολύτιµη εµπειρία και να παρατηρήσω η ίδια το σύστηµα αυτό καταγραφής αρχαιολογικής πληροφορίας και µάλιστα σε 

συνθήκες πεδίου.   
10 http://www.agathe.gr  ,Athenian AGORA excavations 
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Εικόνα 6 - Σύνδεση θεοδολίχου µε PDA και λεπτοµέρεια της οθόνης γραφήµατος (plot) αλλεπάλληλων 
µετρήσεων (Bruce Haertzler, Αθήνα 2004) 

 

Στην Εικόνα 6 φαίνεται η ενσύρµατη σύνδεση του PDA µε τον ηλεκτρονικό 

θεοδόλιχο κατά τη στιγµή ανάγνωσης της διόπτευσης ενός τοιχίσκου στον αρχαιολογικό 

χώρο. Με κάθε ανάγνωση, που ενεργοποιείται µε το πάτηµα ενός κουµπιού στον 

θεοδόλιχο, καταχωρείται αυτόµατα η θέση του σηµείου/ στόχου στο λογισµικό της 

σχεσιακής βάσης δεδοµένων του PDA. Στη συγκεκριµένη  περίπτωση αρχιτεκτονικής 

δοµής ελήφθησαν τόσες µετρήσεις όσες έκρινε ο αρχαιολόγος ότι την περιγράφουν 

επαρκώς. Οι διάφορες µετρήσεις συντίθενται αυτόµατα σε γράφηµα στην οθόνη 

γραφηµάτων του PDA.  

Τα αρχαιολογικά δεδοµένα καταχωρούνται στο σύστηµα ανάλογα µε τον τύπο 

συνόλου στο οποίο ανήκουν. Υπάρχουν, δηλαδή, διαφορετικοί τύποι συνόλων όπως: 

Finds   : η οµάδα αυτή περιλαµβάνει µεµονωµένα αντικείµενα που κρίνει ο 

ερευνητής ότι χρήζουν ξεχωριστής περιγραφής, π.χ. νόµισµα (coin), όστρακο (sherd) κλπ.  

Feature   : η οµάδα αυτή περιλαµβάνει αναφορές σε αρχιτεκτονικούς σχηµατισµούς, 

δοµές κλπ. 
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Basket   : η οµάδα περιλαµβάνει αυτοτελή αρχαιολογικά σύνολα, π.χ. ένα πίθο µε το 

περιεχόµενό του, ένα τοίχο ή µια τοµή µε τα συνευρήµατά της κλπ.  

Παρατηρήσαµε τη λιτότητα στις οθόνες εισαγωγής στοιχείων των φορητών 

συσκευών ως προς την διεπαφή χρήστη σε περιβάλλον PDA, καθώς επίσης και την 

εξοικείωση στη χρήση της γραφίδας από τους χειριστές. Η εύληπτη διεπαφή χρήστη είχε 

σαν αποτέλεσµα τη γρήγορη και εύκολη εισαγωγή στοιχείων, στις τρεις σε χρήση 

συσκευές, από τους αρχαιολόγους της ανασκαφής. Σε κάθε καταχώρηση υπάρχει το 

κωδικό όνοµα του χρήστη µαζί µε τη χρονολογία, τον ανασκαφικό τοµέα και ένα αύξοντα 

αριθµό, που είναι µέρος της γενικότερης κωδικοποίησης στο σύστηµα. Με αυτό τον 

τρόπο κάθε καταχώρηση είναι διακριτή από µια άλλη µέσα στο σύστηµα αποθήκευσης 

καταχωρήσεων από όλα τα σηµεία εισαγωγής δεδοµένων στο πεδίο. 

 Στο  τέλος κάθε ηµέρας εργασίας τα δεδοµένα των PDAs µεταφέρονται σε φορητό 

υπολογιστή µέσα στον χώρο της ανασκαφής, στον οποίο δεν υπάρχει πηγή παροχής 

ηλεκτρικού ρεύµατος.  

 

1.3.6 Ο ρόλος των φορητών ψηφιακών συστηµάτων καταγραφής. 

Στις εφαρµογές που µελετήθηκαν γίνεται η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών µη 

φορητής (desktop, work stations), φορητής (notebooks), και άκρως φορητής τεχνολογίας 

(palmtops-PDAs), ή οποία εφαρµόζεται σε ψηφιακά συστήµατα καταγραφής και 

διαχείρισης των αρχαιολογικών δεδοµένων κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες και 

τις συνθήκες της κάθε έρευνας. Σηµειώνεται επίσης η χρήση των συστηµάτων αυτών από 

αρχαιολόγους και/ ή ερευνητές. Μερικές γενικές παρατηρήσεις είναι οι ακόλουθες : 

 

 Σε όλες τις περιπτώσεις  τα PDAs χρησιµοποιούνται κατ΄ εξοχήν για 

καταγραφή-εισαγωγή δεδοµένων στο πεδίο, εν κινήσει. Εποµένως, η 

αυτονοµία, η αυτάρκεια στην τροφοδοσία, η ελαχιστοποίηση του όγκου και 

του βάρους, η ανθεκτικότητα στη µετακίνηση, τη σκόνη ή την υγρασία 

αντιµετωπίζονται µε την τεχνολογία, που «µεταφέρεται» στον εξωτερικό 

χώρο στο χέρι ή στο σακίδιο ερευνητών που βαδίζουν. 

 Οι ίδιες συσκευές PDAs χρησιµοποιούνται και στο οριζόντιο επίπεδο της 

επιφανειακής ανίχνευσης και στο κατακόρυφο επίπεδο της ανασκαφής. 

Εποµένως, η ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στην ακρίβεια του χωρικού 

εντοπισµού. Στην περίπτωση της οριζόντιας έρευνας εκτεταµένης κλίµακας 
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υπάρχει χωρική ακρίβεια της τάξης των 5-10 µ. που ικανοποιεί τις ανάγκες 

στο HOMS. Ενώ στις δύο ανασκαφικές έρευνες, ήταν απαραίτητες συσκευές 

µεγαλύτερης ακριβείας, στη µια περίπτωση δηλαδή χρησιµοποιήθηκε 

θεοδόλιχος ο οποίος έχει ακρίβεια της τάξης των λίγων χιλιοστών και στην 

άλλη, έγινε χειρόγραφη εισαγωγή µε µετρήσεις υπολογισµών επί του 

«ψηφιακού» αρχαιολογικού κανάβου. 

 Οι ίδιες συσκευές, PDAs,  χρησιµοποιούνται µε ή χωρίς δυνατότητα 

µετάδοσης των δεδοµένων τους, και γενικότερα, δυνατότητα επικοινωνίας µε 

κάποιο κεντρικό σύστηµα. Οι ίδιες συσκευές χρησιµοποιούνται εξάλλου, µε 

ή χωρίς δυνατότητα τοπογραφικού εντοπισµού θέσης, δορυφορικού ή άλλου, 

και γενικότερα δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής  του αρχαιολογικού 

πλαισίου, δεδοµένου ότι ο τόπος αποτελεί µια από τις συνιστώσες του. 

Εποµένως, κοινός παράγων είναι ο επιπαλάµιος υπολογιστής. Εκείνο που 

διαφέρει κατά περίπτωση είναι το λογισµικό και οι άλλες συσκευές που 

συνδυάζονται µε αυτόν. Ο συνδυασµός λογισµικού και παρελκοµένων 

δηλώνει λοιπόν, κατά περίπτωση τη λειτουργία του  PDA στην αρχαιολογική 

διαδικασία. Για παράδειγµα, στο HOMS η ίδια συσκευή (διαφορετικό 

µοντέλο) χρησιµοποιείται σε δυο διαφορετικές περιόδους του ίδιου 

αρχαιολογικού προγράµµατος (Project) µε στόχο τη διόρθωση δορυφορικών 

εικόνων ή την παραδοσιακή εισαγωγή δεδοµένων στη Βάση δεδοµένων του 

συστήµατος. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις  µη φορητοί ή φορητοί υπολογιστές 

χρησιµοποιούνται εκτός του πεδίου, για την αποθήκευση των δεδοµένων, τη 

διαχείριση των πόρων των συστηµάτων και για περαιτέρω ανάλυση των 

δεδοµένων. Εποµένως, υπάρχει ανάγκη υποστήριξης των εύχρηστων 

συσκευών καταγραφής από άλλες χωρίς περιορισµό δυνατοτήτων 

αντίστοιχες. Η ελάχιστη υποστήριξη αφορά τη µεταφορά των δεδοµένων του 

πεδίου, που είναι συνήθως ογκώδης για µια συσκευή που δεν έχει 

αντίστοιχες δυνατότητες µνήµης. Αν θεωρήσουµε µάλιστα, τους 

«µεγαλύτερους» υπολογιστές σαν µονάδες υποστήριξης, αυτές πρέπει να 

βρίσκονται είτε σε γειτονικό µε τα PDAs χώρο, είτε σε ασύρµατη 

επικοινωνία µε αυτά. 
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 Σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει µέριµνα για τη ροή της πληροφορίας από 

την εισαγωγή των δεδοµένων στην επεξεργασία και την ανάλυσή τους µέχρι 

την εξαγωγή όλων των πληροφοριών που υποστηρίζουν την αρχαιολογική 

ερµηνεία. Τα PDAs, αποτελούν λοιπόν, µέρος ευρύτερων συστηµάτων 

χειρισµού της συνολικής αρχαιολογικής πληροφορίας. Εποµένως, η 

καταγραφή και παράθεση της πληροφορίας στο πεδίο είναι στην 

πραγµατικότητα το πρώτο βήµα απάντησης στα ερωτήµατα της 

αρχαιολογικής έρευνας, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασµού της. Οι 

σύγχρονες µέθοδοι επιτρέπουν πλέον τη συλλογή δεδοµένων µε πολύ µεγάλη 

λεπτοµέρεια, ποικιλία και όγκο. Απαιτούν όµως σύγχρονες µεθόδους για τη 

διαχείρισή τους. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι 

επιβεβληµένη, για παράδειγµα, και για την εφαρµογή των Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών, τα οποία είναι ιδανικά για τον προσφορότερο 

χειρισµό και την ανάλυση των αρχαιολογικών αρχείων, στη φάση που έπεται 

της εργασίας στο πεδίο. Έτσι, οι φορητές εφαρµογές ψηφιακής καταγραφής 

είναι σήµερα ολοκληρωµένα συστήµατα χειρισµού της αρχαιολογικής 

πληροφορίας γενικότερα και σχεδιάζονται έτσι ώστε να την υποστηρίζουν µε 

συµβατότητα σε όλες τις ψηφιακές της µορφές. 
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111...444   ΟΟΟ   ρρρόόόλλλοοοςςς   τττοοουυυ   πππρρροοοτττεεειιινννόόόµµµεεενννοοουυυ   σσσχχχεεεδδδιιιααασσσµµµοοούύύ   σσστττηηηννν   

αααρρρχχχαααιιιοοολλλοοογγγιιικκκήήή   δδδιιιαααδδδιιικκκααασσσίίίααα...   

 

Με προϋπόθεση την προσφερόµενη σηµερινή τεχνολογία φορητών ψηφιακών 

συστηµάτων και την εξελισσόµενη πορεία της επιχειρείται ο σχεδιασµός ενός συνόλου 

υλικοτεχνικών δοµών και λογισµικού για τη συλλογή δεδοµένων αφ’ ενός και για τη 

χρήση των πρώτων αποτελεσµάτων επεξεργασίας τους αφ΄ ετέρου, στο αρχαιολογικό 

πεδίο. 

Η παρούσα εργασία, µελετά τις δυνατότητες που παρέχει ο συνδυασµός φορητών 

συσκευών και λογισµικού στην καταγραφή και διαχείριση των δεδοµένων που 

µορφώνουν το πλέγµα της αρχαιολογικής πληροφορίας στη φάση της αρχαιολογικής 

έρευνας στο πεδίο11. 

Κατά τη συλλογή και καταγραφή της πληροφορίας και ενδεχοµένως, κατά την 

πρώιµη φάση εκτίµησης των πιθανοτήτων ανάλυσης, τοποθετείται η χρησιµότητα του 

φορητού ψηφιακού συνόλου παράθεσης, δηλαδή παρουσίασης αλλά και παραβολής, 

εξέτασης και σύγκρισης της αρχαιολογικής πληροφορίας που µελετήθηκε στην παρούσα 

εργασία. 

Μέσα στους στόχος της µελέτης ενός φορητού ψηφιακού συνόλου που ονοµάστηκε  

Παν∆ώρα είναι: να διευκολύνει τον ερευνητή πεδίου, πέρα από την απλή καταγραφή 

αρχαιολογικών δεδοµένων, να «ρίξει µια µατιά» σε παλαιότερες σηµειώσεις του, να 

«φυλλοµετρήσει» κάποιες φωτογραφίες, να «εξετάσει την εργασία της ηµέρας πάνω στον 

χάρτη» ή να «σηµειώσει στα γρήγορα» κάποιες παρατηρήσεις, ενηµερώνοντας 

ταυτόχρονα και το συνολικό αρχείο του. 

Συνοπτικά η εφαρµογή που µελετήθηκε προσβλέπει στη βελτίωση και τη 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών συλλογής και καταγραφής των δεδοµένων της 

σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας, µε έµφαση στη χωρική της διάσταση.  

                                                 
11 ‘Το επιχείρηµα είναι ότι τα αντικείµενα είναι βουβά µόνο όταν είναι έξω από τα «συµφραζόµενά» τους· αλλά 

στην πραγµατικότητα τα περισσότερα αρχαιολογικά αντικείµενα είναι, σχεδόν εξ’ ορισµού, τοποθετηµένα στο χώρο και 

το χρόνο και σε σχέση µε άλλα αρχαιολογικά αντικείµενα. Αυτό το πλέγµα των σχέσεων µπορεί να «διαβαστεί», µέσω 

προσεκτικής ανάλυσης…’ (Hodder, 1986 σελ.237) 
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Στη διευκόλυνση και υποστήριξη µιας πρώτης επεξεργασίας των αποθηκευµένων 

στοιχείων καθώς επίσης και στον συνεχή εµπλουτισµό των αρχείων της έρευνας µε τις 

πληροφορίες που προκύπτουν από αυτή. 

 

1.4.1 Το φορητό ψηφιακό σύνολο  Παν∆ώρα 

Στο Παν∆ώρα επιδιώκεται εν πρώτοις η µετατροπή των φυσικών στοιχείων της 

αρχαιολογικής  πληροφόρησης σε ψηφιακά σε συνθήκες εργασίας πεδίου. 

Μέσω ενός φορητού ψηφιακού συνόλου, επιχειρείται η µετατροπή της µορφής 

χωρίς να  επηρεαστεί η φύση της πρωτογενούς πληροφορίας που προκύπτει από την 

αρχαιολογική έρευνα, µε τη χρήση εύχρηστης και  κοινής τεχνολογίας (Εικόνα 7). 

 

 

 

 

 

 

 
   Εικόνα 7- Η µετατροπή της µορφής της αρχαιολογικής πληροφορίας µέσα από το «Παν∆ώρα». 

Αν θεωρήσουµε εποµένως ότι η πρωτογενής αρχαιολογική πληροφορία αποτελείται 

από µια σειρά ποικίλων «φυσικών» δεδοµένων τότε µέσα από το ψηφιακό σύνολο που 

µελετήθηκε πραγµατοποιείται µετά την εισαγωγή τους η σύνθεση, ο συνδυασµός και η 

παρουσίαση των συνδυασµένων και «ψηφιακών» πλέον αρχαιολογικών δεδοµένων 

(Εικόνα 8). 

 

                             ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 ∆εδοµένα εισόδου σε «φυσική» µορφή Συνδυασµένα δεδοµένα εξόδου σε ψηφιακή 

µορφή 

Αρχαιολογικά δελτία Καταχωρήσεις στη βάση δεδοµένων 

Παρατηρήσεις in situ  Καταχωρήσεις στη βάση δεδοµένων 

Φωτογραφίες Αρχεία εικόνας 

Μαγνητοσκοπήσεις Αρχεία µαγνητοσκοπήσεων (video) 

Ηχογραφηµένες µαρτυρίες  Αρχεία ήχου 

      «Παν∆ώρα» 

(συλλογή, καταγραφή, 

διαχείριση, παράθεση 

της αρχαιολογικής 

πληροφορίας) 

Πρωτογενής 

Αρχαιολογική 

πληροφορία (Φυσική 

µορφή) 

Συνδυασµένη  

αρχαιολογική πληροφορία. 

(Ψηφιακή µορφή) 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ : Πρωτογενή δεδοµένα ΕΞΟ∆ΟΣ:Πρωτογενή δεδοµένα 
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                             ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

Σκαριφήµατα/ σχεδιαγράµµατα Αρχεία σάρωσης 

Χάρτες Αρχεία σάρωσης/ Αρχεία ψηφιοποίησης 

Γραπτές χωρικές µετρήσεις Καταχωρήσεις στο εξειδικευµένο GIS 

Ηλεκτρονικές χωρικές µετρήσεις Καταχωρήσεις στο εξειδικευµένο GIS 
            Εικόνα 8 - Παραδείγµατα δεδοµένων εισόδου/ εξόδου (Παν∆ώρα.) 

 

Το Παν∆ώρα εποµένως, είναι  ένα ψηφιακό «εργαλείο» που σχεδιάζεται έτσι ώστε 

να βοηθήσει τον ερευνητή πέρα από τα διαδικαστικά οφέλη που παραδοσιακά θα 

προσέφερε η απλή οργάνωση της πληροφορίας σε µια βάση δεδοµένων.  

Στο προτεινόµενο  σύνολο µελετάται η ψηφιακή καταγραφή των δεδοµένων µε τη 

χρήση ενός επιπαλάµιου υπολογιστή (PDA). Προσεγγίζεται ειδικότερα η δυνατότητα 

αυτόµατης καταγραφής της χωρικής πληροφορίας σε συνδυασµό µε δέκτη GPS, και η 

περαιτέρω σύνδεσή της χωρικής µε τη θεµατική συνιστώσα της πληροφορίας, που 

παρουσιάζεται µέσω φορητού GIS12. Ο σχεδιασµός του συνόλου επιτρέπει τη χρήση 

ψηφιακών τεχνολογιών σε στατικές αλλά και σε δυναµικές συνθήκες εργασίας. Η 

καταγραφή µπορεί να γίνει, δηλαδή, είτε στο αρχαιολογικό πεδίο είτε στο γραφείο. Η 

καταχώρηση της πληροφορίας µπορεί να γίνει είτε µε αντιγραφή από τα πρόχειρα 

αρχαιολογικά δελτία στον υπολογιστή είτε απευθείας στο PDA.  

Όλα τα δεδοµένα τροφοδοτούν µια Βάση ∆εδοµένων κατάλληλα σχεδιασµένη για 

τη διαχείριση των στοιχείων που προκύπτουν από την αρχαιολογική έρευνα. Οι 

λειτουργίες της Βάσης αυτής προσανατολίζονται προς την τεκµηρίωση των δεδοµένων 

της έρευνας  σε σχέση µε το αρχαιολογικό τους πλαίσιο και την κατάσταση του φυσικού 

τοπίου κατά τη στιγµή της εύρεσης. 

 Κεντρικό άξονα  για την πρόταση τεκµηρίωσης των πρωτογενών δεδοµένων µέσα 

από τις διαδικασίες των Βάσεων ∆εδοµένων αποτελεί  µια οντότητα  Ευρηµάτων, στα 

µέλη της οποίας αποδίδεται ένας µοναδικός κωδικός και ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων. Σε κάθε µέλος της οντότητας αποδίδεται συµπληρωµατικά η γεωγραφική 

περιγραφή του σηµείου ευρέσεως, στοιχείο που υποστηρίζει επιπλέον τη γεωγραφική 

παράθεση της αρχαιολογικής πληροφορίας µέσω φορητού Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών. Ο συνδυασµός πληροφορίας των δύο συστηµάτων καθιστά µε αυτή τη 

µέθοδο τα Ευρήµατα διακριτά µεταξύ τους. 
                                                 

12 Εξειδικευµένο λογισµικό GIS για περιβάλλον υπολογιστών PDA. 
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Τα δεδοµένα καταχωρούνται στον φορητό επιπαλάµιο υπολογιστή στα διάφορα 

στάδια συλλογής τους, δοµώντας σταδιακά ένα αρχείο που αντικατοπτρίζει και τον ρυθµό 

της έρευνας. Η νέα πληροφορία δεδοµένων που αφορούν προηγούµενες καταχωρήσεις 

συµπληρώνεται σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη κατά τη στιγµή της πρώτης 

καταχώρησης. Το αρχείο της έρευνας συντίθεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σταδιακά, 

εµπλουτίζεται και ενηµερώνεται συνεχώς. 

Ως συσκευή υποστήριξης προτείνεται φορητός υπολογιστής (notebook) στον οποίο 

είναι εγκατεστηµένη η πλήρης Βάση ∆εδοµένων. Εκεί αποθηκεύονται επίσης τα δεδοµένα 

από το PDA κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης του ψηφιακού αρχείου της έρευνας. Το 

σύστηµα υποστηρίζει περιορισµένες  δυνατότητες GIS ανάλογες µε το µέγεθος και τις 

δυνατότητες του PDA. Οι προτεινόµενες λειτουργίες του φορητού GIS αφορούν κυρίως 

στη δηµιουργία απλών χαρτών in situ, την αποτύπωση δηλαδή των γεωγραφικών σηµείων 

που φέρουν αρχαιολογική πληροφορία. Αυτά ορίζονται σηµειακά, γραµµικά ή σαν 

πολύγωνα και τεκµηριώνονται στη βάση δεδοµένων του συστήµατος.  

Το φορητό GIS υποστηρίζεται και από τον φορητό υπολογιστή υποστήριξης µέσω 

της αυτοµατοποιηµένης ανταλλαγής αρχείων, προσφέροντας δυνατότητες καλύτερης 

παρουσίασης (σε µεγαλύτερη οθόνη), µεγαλύτερης µνήµης και ταχύτερης επεξεργασίας. 

Όπως σηµειώθηκε ήδη τα ενδεικτικά αρχαιολογικά δεδοµένα που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µελέτη και σχεδίαση της εργασίας µας, προέρχονται από τα 

δελτία πεδίου της επιφανειακής έρευνας στη Γαύδο. Η επιφανειακή έρευνα σε οριζόντιο 

επίπεδο επιτρέπει χαµηλότερες ακρίβειες  στον εντοπισµό θέσης από το δέκτη GPS 

γεγονός που αποτέλεσε ένα από τα κριτήρια επιλογής του GPS που χρησιµοποιήσαµε για 

την πειραµατική υλοποίηση της εργασία µας.  
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111...555   ∆∆∆ιιιάάάρρρθθθρρρωωωσσσηηη   τττηηηςςς   εεερρργγγααασσσίίίαααςςς...   

 

Η εργασία µας οργανώνεται σε κεφάλαια ως εξής: 

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή της εξέλιξης των φορητών 

ψηφιακών συστηµάτων στο αρχαιολογικό πεδίο, αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγµατα 

παρόµοιων εφαρµογών και εξετάζεται ο ρόλος των συστηµάτων που µελετήθηκαν µέσα 

στην αρχαιολογική διαδικασία.  Ορίζεται, επιπλέον, το φορητό ψηφιακό σύνολο που 

µελετήσαµε και ονοµάσαµε Παν∆ώρα ως προς τη χρήση και τη χρησιµότητά του. 

Στο κεφάλαιο 2 περιγράφονται εν πρώτοις οι απαιτήσεις λειτουργιών, η χρήση και 

οι χρήστες ενός τέτοιου συνόλου. Αναλύεται επίσης ο γενικός σχεδιασµός του, µελετάται 

η προβληµατική της εφαρµογής του και ερευνάται  θεωρητικά η τεχνολογική υποστήριξη 

του όλου σχεδιασµού. 

Στο κεφάλαιο 3 µελετάται η πειραµατική υλοποίηση του σχεδιασµού µε τον 

συνδυασµό επιλεγµένων αρχαιολογικών δεδοµένων, φορητών συσκευών και ανάλογου 

λογισµικού. Επιχειρείται η χρήση ενός πρωτοτύπου σε µη πραγµατικές συνθήκες 

εργασίας µε σκοπό τον έλεγχο της ενδεικτικής λειτουργίας του. 

Στο κεφάλαιο 4 µέσα από µια σύντοµη αναδροµή παρουσιάζονται και 

αξιολογούνται συµπερασµατικά τα χαρακτηριστικά του Παν∆ώρα. Σηµειώνονται, τέλος, 

οι δυνατότητες διεύρυνσης µιας τέτοιας εφαρµογής. 
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22           ΤΤΤΟΟΟ   ΠΠΠΑΑΑΝΝΝ∆∆∆ΩΩΩΡΡΡΑΑΑ–––ΣΣΣΧΧΧΕΕΕ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΕΕΕΤΤΤΗΗΗ   
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι απαιτήσεις λειτουργιών, η χρήση, οι χρήστες 

και η γενική σχεδίαση ενός φορητού ψηφιακού συνόλου καταγραφής και διαχείρισης της 

αρχαιολογικής πληροφορίας. Αναλύονται, επίσης και µελετώνται οι βασικοί 

προβληµατισµοί που προέκυψαν κατά τη σχεδίαση της µελέτης αυτής. 

 

222...111   ΑΑΑπππαααιιιτττήήήσσσεεειιιςςς   λλλεεειιιτττοοουυυρρργγγιιιώώώννν   –––   ΓΓΓεεενννιιικκκόόόςςς   ΣΣΣχχχεεεδδδιιιααασσσµµµόόόςςς   εεερρργγγααασσσίίίαααςςς   

 

Το ψηφιακό σύνολο που µελετάται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναλύονται στη 

συνέχεια, προσανατολίζεται στη διερεύνηση ενσωµάτωσης των αρχαιολογικών εννοιών 

στα σηµερινά τεχνολογικά δεδοµένα, σε γενικευµένο και σηµασιολογικό επίπεδο 

σχεδιασµού. Ειδικότερα, για τις ανάγκες της πειραµατικής υλοποίησης και χρήσης της 

ολοκληρωµένης εργασίας, η σχεδίασή µας στο Παν∆ώρα επεκτάθηκε ενδεικτικά, και σε 

λογικό επίπεδο σχεδιασµού.  

 

2.1.1 Λειτουργικές απαιτήσεις 

Το υπό µελέτη ψηφιακό σύνολο θα πρέπει να υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες : 

1. Τη δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής και διαχείρισης της αρχαιολογικής 

πληροφορίας στο πεδίο. 

2. Τη χρήση φορητής ψηφιακής τεχνολογίας. Ως φορητή νοείται η τεχνολογία που 

εφαρµόζεται µε συσκευές εύχρηστες (µικρές σε όγκο και βάρος) µε αυτονοµία 

τροφοδοσίας για τουλάχιστον µια ηµέρα εργασίας στο ύπαιθρο. 

3. Την ετεροχρονισµένη καταχώρηση της πληροφορίας. 

4. Την εξειδικευµένη δυνατότητα συλλογής, καταγραφής και διαχείρισης χωρικών 

δεδοµένων σε επιλεγόµενη ψηφιακή πλατφόρµα. 
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5. Τη δυνατότητα διαχείρισης της αρχαιολογικής πληροφορίας σε πολυµεσική µορφή 

(συµβολοσειρές, εικόνα, ήχος, αλληλουχία εικόνας-video). 

6. Τη δυνατότητα επιλογής ψηφιακού µέσου καταγραφής της αρχαιολογικής 

πληροφορίας. 

7. Τη δυνατότητα άµεσης αντικατάστασης και εναλλαξιµότητας συσκευών (backup) 

καθώς επίσης και την άµεση αντιγραφή και ανταλλαγή των αρχαιολογικών 

πληροφοριών (ποικίλα αρχεία δεδοµένων). 

 

2.1.2 Χρήση, χρήστες  

Το Παν∆ώρα σχεδιάζεται για κύρια χρήση στο ύπαιθρο ενώ ταυτόχρονα θα µπορεί 

να χρησιµοποιείται πλήρως και στο γραφείο. Στη µελέτη µας υποθέτουµε ότι ένα τέτοιο 

σύστηµα θα χρειαζόταν να λειτουργεί µε ελάχιστα δεδοµένα τις καταχωρήσεις εκείνες 

που θα όριζαν τα είδη των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Οι καταχωρήσεις των θεµατικών 

και/ ή των χωρικών δεδοµένων στη συνέχεια αντικατοπτρίζουν τον ρυθµό της εύρεσης 

αλλά και τις µετακινήσεις των ερευνητών ανάλογα µε το είδος της αρχαιολογικής 

έρευνας. Για παράδειγµα, στην επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα, µαζί µε τη θεµατική 

και χωρική περιγραφή των ευρηµάτων µπορούν να καταγραφούν και οι διαδροµές των 

ερευνητών. 

Ο βασικός χρήστης ενός τέτοιου συστήµατος µπορεί να είναι ο ερευνητής στο πεδίο, 

ο οποίος πρέπει να έχει την κατάλληλη επιστηµονική κατάρτιση για να ορίσει τις τιµές 

των πεδίων που φέρουν πληροφορίες κατηγοριοποίησης των αρχαιολογικών δεδοµένων. 

Ο ίδιος µπορεί επίσης να εξουσιοδοτήσει και/ ή να εκπαιδεύσει άλλα πρόσωπα για να 

χρησιµοποιήσουν το σύστηµα, για παράδειγµα φοιτητές αρχαιολογίας ή άλλους 

επαγγελµατίες που θα επιφορτιστούν µε οριζόµενα καθήκοντα (π.χ. καταχώρηση 

αρχαιολογικών δεδοµένων ή συλλογή χωρικών δεδοµένων). 

Ο κάθε χρήστης χρειάζεται να έχει εξοικείωση σε βαθµό χειρισµού, ηλεκτρονικού 

υπολογιστή σε περιβάλλον τύπου Windows. Αυτή η προαπαιτούµενη γνώση είναι αρκετή 

για να χειριστεί κανείς ένα σύστηµα, το οποίο είναι στην πραγµατικότητα, µια απλή 

εφαρµογή λογισµικού, µέσα σε περιβάλλον τύπου Windows.  

Προβλέπεται µια µικρή εκπαίδευση στον χειρισµό και τη χρήση του δορυφορικού 

δέκτη και του επιπαλάµιου υπολογιστή καθώς επίσης των επί µέρους  συσκευών του 
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ψηφιακού συνόλου ανάλογα µε τις ανάγκες της έρευνας (π.χ συσκευές εγγραφής DVD-

video µε ενσωµατωµένους µετατροπείς µορφοποίησης των ηλεκτρονικών αρχείων). 

 

2.1.3 Γενικός σχεδιασµός 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν, σχεδιάζεται και µελετάται ένα 

ψηφιακό σύνολο γύρω από τρεις βασικούς άξονες: εκείνους των αρχαιολογικών 

δεδοµένων, των φορητών υπολογιστικών συστηµάτων και των χωρικών δεδοµένων. 

Αρχαιολογικά δεδοµένα   

Ζητήµατα αρχαιολογικών δεδοµένων όπως αυτά παρέχονται και δοµούνται µέσα 

από τα αρχαιολογικά δελτία πεδίου υποστηρίζει κυρίως η Βάση ∆εδοµένων. Μέσα από τη 

λογική σχεδίαση της Βάσης, υλοποιείται η αντίστοιχη επιστηµονική συλλογιστική και 

κωδικοποιούνται αρχαιολογικές έννοιες όπως η Θέση, η Αρχαιολογική Ενότητα και το 

Εύρηµα. Η κωδικοποίηση αυτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση των προτύπων του µοντέλου 

CIDOC CRM13,  και µε παραδείγµατα δεδοµένων14 της επιφανειακής έρευνας στη Γαύδο 

(βλ. παρακάτω κεφάλαιο). 

Φορητά υπολογιστικά συστήµατα  

Ερευνώνται τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των υπολογιστών τύπου 

Notebook και PDA σε σχέση µε τη χρήση τους σαν συσκευές καταγραφής, διαχείρισης και 

αποθήκευσης των αρχαιολογικών δεδοµένων. Πρόκειται για τεχνολογικό εξοπλισµό 

εξειδικευµένης και γενικής χρήσης που υποστηρίζεται και υλοποιείται από υπολογιστές 

φορητής και άκρως φορητής τεχνολογίας. Τα θέµατα του λογισµικού υποστήριξης των 

συσκευών καθώς και του λογισµικού καταγραφής του συστήµατος Παν∆ώρα, αποτελούν 

αναπόσπαστα µέρη των υπό µελέτη υπολογιστικών συστηµάτων.  

∆ιαχείριση χωρικών δεδοµένων 

Εξετάζονται ζητήµατα εισόδου/ εξόδου των χωρικών δεδοµένων έτσι όπως 

υλοποιούνται µέσω GPS και GIS. Μελετώνται θέµατα χρήσης γεωγραφικών συστηµάτων 

αναφοράς µέσω εξειδικευµένου λογισµικού Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για 

το περιβάλλον των επιπαλάµιων υπολογιστών.  

 

                                                 
13   CIDOC CRM object-oriented Conceptual Reference Model (CIDOC Documentation Standards Group, 2002) 
14 data: Τα αρχαιολογικά δεδοµένα  που αποτελούν τιµές πεδίων της Βάσης ∆εδοµένων. 
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222...222   ΑΑΑρρρχχχαααιιιοοολλλοοογγγιιικκκάάά   δδδεεεδδδοοοµµµέέένννααα   –––   ΒΒΒάάάσσσηηη   ∆∆∆εεεδδδοοοµµµέέένννωωωννν      

 

Ένα υπολογιστικό σύστηµα καταγραφής και διαχείρισης αρχαιολογικών δεδοµένων 

χειρίζεται πολυποίκιλη πληροφορία15  η οποία αποτελείται από στοιχεία που εµφανίζονται 

σε τρεις βασικές µορφές : σε µορφή κειµένου, αριθµών, και παράστασης (εικόνα, ήχος). 

Το κείµενο χρησιµοποιείται σε περιγραφές που σχετίζονται µε τα δεδοµένα, µε την 

αρχαιολογική έρευνα και µε γενικές παρατηρήσεις. Χρησιµοποιείται, επίσης, σε 

περιπτώσεις καταγραφής δεδοµένων που δεν κατηγοριοποιούνται εύκολα ή σε 

περιπτώσεις όπου απαιτούνται επιπλέον επεξηγήσεις. 

Οι αριθµοί χρησιµοποιούνται για µετρήσεις, σχεδιαγράµµατα και άλλες 

παραστάσεις καθώς και για να εκφράσουν µεγέθη, συντεταγµένες, γωνίες, ποσοστά κλπ. 

Η παραστατική ή η µαγνητοσκοπηµένη µορφή δεδοµένων εκφράζεται για 

παράδειγµα µέσα από τα σχέδια, τις φωτογραφίες, το video ή τη µαγνητοσκόπηση 

συµπληρώνοντας µε εικονογραφικό ή ακουστικό υλικό τις γραπτές παρατηρήσεις του 

ερευνητή. Η καταχώρηση της οπτικής ή/ και ακουστικής πληροφορίας είναι συχνά 

πολύπλοκη, πιο δύσκολη στη διαχείρισή της  από τα άλλα δεδοµένα, αφού τα αντικείµενα 

που περιέχονται στις εικόνες ή αναφέρονται στις διηγήσεις δεν είναι εύκολο να συνδεθούν 

αποτελεσµατικά µε τις παρατηρήσεις που τα περιγράφουν.  

Στις τρεις αυτές µορφές τους, τα δεδοµένα δηµιουργούν µέσα στα αρχαιολογικά 

δελτία καταγραφής ένα αρχείο πληροφοριών το οποίο ενηµερώνεται σε όλη τη διάρκεια 

της έρευνας. 

Θεωρήσαµε, στην εργασία αυτή, τη φυσική διαδικασία καταγραφής των στοιχείων 

της πολιτισµικής και άλλης πληροφορίας που παρέχεται στο αρχαιολογικό πεδίο σαν ένα 

εναλλασσόµενο µετασχηµατισµό δεδοµένων και πληροφορίας. Αν δεχθούµε ότι τα 

δεδοµένα αποτελούν ανάλυση της πληροφορίας, θα  µπορούσε να διαµορφωθεί 

                                                 
15 Ο όρος πληροφορία διακρίνεται στην εργασία µας από τον όρο δεδοµένα. Τα «δεδοµένα αναφέρονται στις 

τιµές που είναι πραγµατικά αποθηκευµένες στη βάση δεδοµένων ενώ οι πληροφορίες αναφέρονται στη σηµασία αυτών 

των τιµών όπως τις αντιλαµβάνεται κάποιος χρήστης» (Date C.J, 2001). Ο όρος δεδοµένα περιγράφεται επίσης ως 

«πεπερασµένη ακολουθία χαρακτήρων, που παριστά κάποια πληροφορία  και µπορεί να αξιοποιηθεί από Η/Υ 

αποδίδοντας τον αγγλικό όρο data» (Μπαµπινιώτης Γ. , 2002)  
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µιαακολουθία ανάλυσης και σύνθεσης,  βάσει της οποίας θα µεθοδευτεί η µετατροπή της 

φυσικής διαδικασίας καταγραφής σε ψηφιακή. Το σχήµα της συλλογιστικής µας 

εποµένως συγκροτείται µέσα από τρεις «φυσικές» διαδικαστικές φάσεις:  

α) Τα ποικίλα δεδοµένα που συγκροτούν το συνολικό αρχαιολογικό τοπίο (π.χ. 

τέχνεργα, κτήρια, περιβάλλον, κλίµα, άνθρωποι) συνθέτουν την αρχαιολογική πληροφορία 

µέσα στο  πλαίσιο των συναφειών της-context16 (Evans, 1978). 

β) Στο πλαίσιο διαχείρισης της πληροφορίας που εντοπίζεται στο πεδίο µέσα από τα 

ανθρωπογενή και τα οικοδοµηµένα πολιτισµικά κατάλοιπα, ο ερευνητής αναλύει την 

πρωτογενή πληροφορία σε δεδοµένα τα οποία κωδικοποιεί κατάλληλα (π.χ. στο 

αρχαιολογικό δελτίο πεδίου). 

γ) Η πρωτογενής αρχαιολογική πληροφορία αποδίδεται εν τέλει µέσα από 

κατάλληλους χειρισµούς σύνθεσης συγκεκριµένων δεδοµένων, τα οποία απαντούν σε 

συγκεκριµένα ερωτήµατα που θέτει ο αρχαιολόγος στο γραπτό αυτό αρχείο της έρευνας. 

Με τη µεταφορά της διαδικασίας σε ψηφιακό πλέον περιβάλλον καταγραφής, η 

πρώτη φάση θα αποτελέσει τη συλλογή της πρωτογενούς πληροφορίας, η οποία σε 

δεύτερη φάση θα κωδικοποιηθεί κατάλληλα και θα καταγραφεί σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστικό σύστηµα. Μέσα από αυτό το σύστηµα εποµένως, θα µπορεί µε κατάλληλες 

διαδικασίες να ανακτηθεί και να παρουσιαστεί η πρωτογενής πληροφορία κατά την τρίτη 

και τελευταία φάση. 

                                                 
16 Η αρχαιολογική συνάφεια ή τα αρχαιολογικά συµφραζόµενα  ή το αρχαιολογικό πλαίσιο αναφοράς 

 Context  : The totality of the relevant environment/Contextus : συναρµοσµένη δοµή,  Contex(ere): ενώνω 

πλέκοντας/Con + texere : πλέκω (The new Webster Dictionary, 1971) 

 Context is the totality of the relevant dimensions of variation around any object (Hodder, 1986: 1). Ο Hodder 

πραγµατεύεται την έννοια του context ως ‘συγκείµενο’  θεωρώντας ότι’ ..το πλαίσιο µπορεί να θεωρηθεί ότι σηµαίνει 

«µέσα στο κείµενο», και έτσι η λέξη εισάγει µια αναλογία µεταξύ των συγκειµενικών νοηµάτων των χαρακτηριστικών 

του υλικού πολιτισµού και των νοηµάτων των λέξεων σε µια γραπτή γλώσσα.’ (Hodder, 1986: 205) .  

Οι Renfrew και Bahn αντίστοιχα, ότι «… το περιβάλλον (context) ενός ευρήµατος, είτε πρόκειται για 

τεχνούργηµα είτε για χαρακτηριστικό στοιχείο, είτε για κατασκευή, είτε για οργανικό κατάλοιπο… αποτελείται από την 

άµεση οµάδα του(matrix, το φυσικό υλικό που το περιβάλλει..), τη θέση του (οριζόντια και κάθετη θέση µέσα στην 

οµάδα) και τον συσχετισµό του µε τα υπόλοιπα ευρήµατα (συνύπαρξη µε άλλα αρχαιολογικά κατάλοιπα µέσα στην ίδια 

οµάδα).»(Renfrew & Bahn, 2001: 48) 
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2.2.1 Η διαχείριση της αρχαιολογικής πληροφορίας µέσα από το 

Παν∆ώρα 

Τα δεδοµένα που συλλέγονται µετά την έναρξη των αρχαιολογικών εργασιών στο 

πεδίο σχετίζονται άµεσα µε τα αποτελέσµατα  της έρευνας και προστίθενται σε µια 

πληροφορία   εκτός πεδίου που ενδεχοµένως προϋπάρχει. Η πληροφορία µε αρχαιολογική 

συνάφεια στο πεδίο περιλαµβάνει θεµατικά και χωρικά δεδοµένα και καταγράφεται 

µεθοδικά στα αρχαιολογικά δελτία.  

Στο πλαίσιο µιας κατανόησης της φυσικής µεθόδου καταγραφής δεδοµένων µε 

σκοπό τη µετατροπή της σε ψηφιακή την αναλύουµε σε τρεις επί µέρους διαδικασίες. Τη 

συλλογή, την κωδικοποίηση και τέλος την καταγραφή. 

 

Συλλογή : Ο ερευνητής επιλέγει συνειδητά να παρατηρήσει, να περιγράψει και να 

συλλέξει την αρχαιολογική πληροφορία που ενέχει ένα ή µια οµάδα φυσικών 

αντικείµενων. 

Κωδικοποίηση : Η πληροφορία µεταφέρεται και κωδικοποιείται στο αρχαιολογικό 

δελτίο το οποίο είναι κατάλληλα διαµορφωµένο ανάλογα µε τις ανάγκες της έρευνας. 

Καταγραφή : Η πληροφορία τέλος, καταγράφεται υπό µορφή δεδοµένων στο µέσον 

που µπορεί να χρησιµεύσει για τη µεταφορά, τη διαχείριση ή την αποθήκευσή της. 

 

2.2.1.1 Συλλογή της πληροφορίας. 

Στο Παν∆ώρα θεωρείται ότι ο αρχαιολόγος έχει λάβει την απόφαση επιλογής της 

πληροφορίας προς συλλογή πριν τη χρήση του συστήµατος. Η συλλογή αυτή καθαυτή 

αντιµετωπίζεται µε δυο τρόπους στο σχεδιασµό µας, είτε χειρόγραφα είτε αυτόµατα.  

Αυτοµατισµό στη συλλογή δεδοµένων προβλέπουµε µόνο για την περίπτωση της 

χωρικής πληροφορίας όπου τα χωρικά δεδοµένα µπορούν να συλλεγούν και αυτόµατα µε 

τη χρήση του GPS ( βλ. παρακάτω, ενότητα 2.4).  

Στην περίπτωση της χειροκίνητης και χειρόγραφης διαδικασίας συλλογής 

δεδοµένων διακρίνεται η συλλογή από την καταγραφή ανάλογα µε τις ανάγκες και τη 

στρατηγική της έρευνας. Όταν χρειάζεται, για παράδειγµα, να καταχωρηθούν στοιχεία 

που έχουν συλλεγεί σε προηγούµενες ερευνητικές περιόδους και γενικότερα να 
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συµπληρωθεί το αρχείο µε δεδοµένα που δεν ήταν διαθέσιµα κατά την πρώτη 

καταχώρηση. 

 

2.2.1.2 Η κωδικοποίηση της πληροφορίας 

Για τη ψηφιακή διαχείριση της αρχαιολογικής πληροφορίας µέσα από το Παν∆ώρα 

χρειάζεται η κατάλληλη κωδικοποίηση. 

Η βασική µονάδα τεκµηρίωσης στο σύστηµα είναι το Εύρηµα. Επιλέξαµε αυτό τον 

όρο για να δηλώσουµε το γεγονός ότι χειριζόµαστε πληροφορία που απορρέει από εν 

δυνάµει µουσειακά αντικείµενα (π.χ. τέχνεργα) ή µνηµεία (π.χ. αρχιτεκτονικές δοµές). Η 

πληροφορία που θέλουµε να κωδικοποιήσουµε δηλαδή, αναφέρεται στην καταγραφή και 

διαχείριση αντικείµενων ή ενοτήτων αντικειµένων αµέσως µετά την εύρεσή τους και πριν 

από την τελική δήλωση της ταυτότητας τους . 

Ως Εύρηµα στην εργασία µας θεωρούµε κάθε φυσικό στοιχείο ή ολοκληρωµένη 

ενότητα φυσικών στοιχείων που προκύπτουν από την αρχαιολογική έρευνα, είτε 

πρόκειται για κινητά και µνηµεία είτε για ολόκληρες αρχαιολογικές θέσεις. Κάθε Εύρηµα  

κωδικοποιείται ως φορέας των ποικίλων δεδοµένων που συνθέτουν το κράµα της 

πρωτογενούς, αρχαιολογικής πληροφορίας, χαρακτηρίζεται από τη µορφή του, βρίσκεται 

σε ένα τόπο και εξαρτάται από τον χρόνο, στοιχεία που καθορίζουν το τρισδιάστατο 

πλαίσιο της αρχαιολογικής του υπόστασης (Εικόνα 9). 

Ο χαρακτήρας µιας απλής ή σύνθετης ενότητας στη µελέτη µας αποδίδεται µέσω 

του τύπου του ευρήµατος που ενέχει αρχαιολογική πληροφορία . Ο τύπος αποτελεί µια 

ιδιότητα η οποία, µαζί µε τα άλλα του χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, περιγράφει το ποίο 

και όχι το τι, είναι το κάθε εύρηµα µέσα στο σύστηµα. Η τιµή που παίρνει ο τύπος 

χρησιµεύει ως σήµανση, και µάλιστα µεταβλητή, κατηγοριοποίησης του ευρήµατος 

ανάλογα µε τις εξειδικευµένες ανάγκες της κάθε έρευνας.  

Ο Χρήστης του συστήµατος ορίζει και καταχωρεί τα ονόµατα των αναγκαίων 

κατηγοριών. Προαποφασίζει, έτσι, για την τιµή που θα αποδίδεται σε κάθε Τύπο 

Ευρήµατος που υποστηρίζει δηλαδή ένα τέτοιο σύστηµα. Ο διαχωρισµός των ευρηµάτων 

σε περισσότερες ή λιγότερες κατηγορίες, ο µεγαλύτερος ή µικρότερος βαθµός γενίκευσης, 

έχει σχέση µόνο µε τη χρησιµότητα της εφαρµογής, όχι µε τη λειτουργία ή τη χρήση της 

και δεν επηρεάζει τη δοµή του αρχείου δεδοµένων. 
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Ο Χρήστης, µπορεί για παράδειγµα, να δηµιουργήσει Τύπους που θα αποδίδουν την 

έννοια των σταθερών αρχιτεκτονικών δοµών µε τον όρο «Ακίνητα ευρήµατα» και  την 

έννοια των κινητών ευρηµάτων (πήλινα, λίθινα, µεταλλικά, …) µε τον όρο «Κινητά 

Ευρήµατα». Οµαδοποιεί έτσι το αρχείο του κατά «Κινητά Ευρήµατα», «Ακίνητα 

ευρήµατα» κλπ. 

Σε περίπτωση απαίτησης µεγαλύτερης λεπτοµέρειας µπορεί να γίνει π.χ. 

αντικατάσταση της έννοιας των κινητών ευρηµάτων µε  τις επιµέρους έννοιες της και 

τους αντίστοιχους Τύπους: να οριστεί για παράδειγµα ο όρος «Πήλινα Ευρήµατα» για τα 

πήλινα, «Λίθινα Ευρήµατα» για τα λίθινα και «Μεταλλικά Ευρήµατα» για τα µεταλλικά 

αντίστοιχα. Η οµαδοποίηση που επιτυγχάνεται µε αυτό τον τρόπο είναι κατά «Πήλινα 

Ευρήµατα», «Λίθινα Ευρήµατα», «Μεταλλικά Ευρήµατα» κλπ. 

 

 

 

 

.  

    

  Η   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

  Π.χ  : Πανίδα, Χλωρίδα, Κλίµα, Άνθρωποι, Τόπος, Χρόνος, Αντικείµενα … 

 ΕΥΡΗΜΑ 

 Ενέχει 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

  ΧΩΡΙΚΗ 

Εικόνα 9-  Κωδικοποίηση της πληροφορίας στο πεδίο κατά την αρχαιολογική έρευνα (Σύστηµα Παν∆ώρα)
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Σε περίπτωση απαίτησης εξειδικευµένου συστήµατος κατηγοριοποίησης δεδοµένων, 

ανάλογα µε τα τυπολογικά τους χαρακτηριστικά για παράδειγµα, µπορούν να οριστούν 

κατηγορίες ευρηµάτων όπως : «Χονδροειδής κεραµική», «Λεπτότεχνη κεραµική» κλπ. 

Στη συλλογιστική της αρχαιολογικής ενότητας ή του ευρήµατος προτείνεται και η 

ένταξη της έννοιας της Αρχαιολογικής θέσης17  που µπορεί να αποτελέσει: ένα εύρηµα 

τύπου «Αρχαιολογική Θέση», σε µια επιφανειακή έρευνα για παράδειγµα. 

Η σχέση µέρους-όλου περιγράφεται  στην παρούσα σχεδίαση µέσα από τη 

συσχέτιση κάθε ενός από τα τεκµηριωµένα ευρήµατα µε ένα ευρύτερο αρχαιολογικό 

σύνολο το οποίο µε τη σειρά του αποτελεί µια καταχώρηση στο συνολικό αρχείο. Η 

δυνατότητα κατηγοριοποίησης διευρύνεται µε την έννοια του Πατρικού Συνόλου που 

επινοήθηκε στην εργασία µας για να δηλωθεί ως σήµανση η σχέση Υπερσυνόλου-

Υποσυνόλου. 

Η συγκεκριµένη πληροφορία αποτελείται, ουσιαστικά, από δεδοµένα του ίδιου του 

αρχείου και παρέχει δυνατότητες µαζικών συσχετίσεων και ανίχνευσης συνόλων και 

υποσυνόλων µέσα από ολόκληρο το αρχείο δεδοµένων χωρίς να επηρεάζει τη δοµή του. 

Η απόφαση για τη συσχέτιση των δεδοµένων εξαρτάται από τις ανάγκες και το είδος της 

Αρχαιολογικής Έρευνας και λαµβάνεται κάθε φόρα από τον Χρήστη της εφαρµογής σε 

σχέση µε τις κατηγορίες που ο ίδιος έχει ορίσει (Τύποι ευρηµάτων). 

Κάθε φορά που καταχωρεί στοιχεία για το Πατρικό Σύνολο, ο Χρήστης δηλώνει στη 

Βάση δεδοµένων ουσιαστικά, τη συσχέτισή τους και µόνον, µε το υπερσύνολο χωρίς 

διαβαθµίσεις αυτής της σχέσης. Η έννοια των µελών της κάθε οµάδας στο Παν∆ώρα είναι 

δυνητική, δηλώνει συµµετοχή και όχι «σπουδαιότητα». 

Στην περίπτωση µιας επιφανειακής έρευνας για παράδειγµα, η σακούλα κεραµικής 

που έχει συλλεχθεί από τη θέση «13Α» , αποτελεί φυσικά µέρος της συνολικής εικόνας 
                                                 

17 Ο ορισµός της αρχαιολογικής θέσης δεν είναι εύκολη υπόθεση κατά τον Schofield, «Ο όρος που χρησιµοποιείται 

ευρύτατα για να περιγράψει επιφανειακές κατανοµές, φαίνεται να σηµαίνει κάτι διαφορετικό στην πλειονότητα των 

υπεύθυνων για την ερµηνεία τους» (Schofield, 1991). Για παράδειγµα ο F. Massagrande ορίζει τη θέση ως  « .. κάθε 

τοποθεσία όπου έχει βρεθεί αρχαιολογικό υλικό οποιασδήποτε φύσεως,, το οποίο έχει καταγραφεί µε ειδική καταχώρηση 

στον κατάλογο (card catalog) µιας αρχαιολογικής µονάδας (unit) ή σε µια δηµοσιευµένη πηγή». (Massagrande F., 1994). 

Ο Β. Τσακιράκης δίνει επίσης το δικό του ορισµό για τη θέση, στην εργασία του στα Βραχνεϊκα στη ∆υτική Ελλάδα : «µια 

περιοχή µε συγκεντρωµένη ανθρώπινη παρέµβαση στο παρελθόν, σε σχέση µε την ιστορική µαρτυρία και τα ευρήµατα του 

άµεσα περιβάλλοντος γεωγραφικού χώρου» (Τσακιράκης, 2001). Στην παρούσα µελέτη ακολουθούµε τον ορισµό της Κ. 

Κόπακα  ‘«Θέση» χαρακτηρίζεται στο πεδίο, µια αρχαιολογική ενότητα, µεµονωµένη (τάφος, καµίνι, πατητήρι…) ή 

συνθετότερη (αγρόκτηµα, νεκροταφείο, οικισµός …)’. (Κόπακα, 2000:72) 
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της θέσης «13Α». Ένα νόµισµα που βρίσκεται µέσα στη σακούλα αποτελεί υποσύνολο 

της σακούλας που είναι αρχαιολογικά στην περίπτωση αυτή, ένα υπερσύνολο ενώ µε τη 

σειρά της αποτελεί υποσύνολο της θέσης «13Α» δηλαδή του τελικού υπερσυνόλου. Το 

τελικό υπερσύνολο «Θέση 13Α» µπορούµε µε αυτή τη συλλογιστική να ορίσουµε ως 

πατρικό σύνολο στο παράδειγµά µας. 

 Στην περίπτωση µιας ανασκαφής, τα σύνολα που θα ενδιαφέρουν τον αρχαιολόγο 

θα µπορούσαν να αφορούν αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά (π.χ. θρανία)  που θα 

εντάσσονταν σε µια δοµή (π.χ. ένα δωµάτιο) ο οποίος θα συµπεριλαµβανόταν µέσα σε ένα 

τοµέα (π.χ. ένα κτήριο) που θα ανήκε στην αρχαιολογική θέση (π.χ. έναν οικισµό). Οι 

όροι «αρχιτεκτονική δοµή», «χαρακτηριστικό», «τοµέας», «αρχαιολογική θέση» του 

παραδείγµατος αυτού αποτελούν Τύπους Ευρηµάτων για το σύστηµα Παν∆ώρα. 

Σε όλα τα παραδείγµατα κατηγοριοποιήσεων που προαναφέρθηκαν παρέχεται η 

δυνατότητα στο Χρήστη να σηµάνει τα δεδοµένα του αποδίδοντάς τους µια κατ’ εκτίµηση 

πρώτη ταυτότητα χωρίς να χρειάζεται µετατροπή της ταξινόµησης του αρχείου κάθε φορά 

που προκύπτει ένα καινούριο στοιχείο κατά την πορεία της αρχαιολογικής έρευνας. 

Κάθε φορά που προκύπτουν νέοι Τύποι Ευρηµάτων µπορούν να δηµιουργηθούν νέες 

κατηγορίες αντίστοιχα, και σε περίπτωση που έρχονται στο φως νέα ευρήµατα σε παλαιές 

θέσεις µπορούν να συσχετιστούν τα κατάλληλα υπερσύνολα-υποσύνολα µε την απλή 

δήλωση του Πατρικού Συνόλου που θεωρείται ως υπερσύνολο της προς καταχώρηση 

µονάδας. 

 

2.2.1.3 Καταγραφή της πληροφορίας 

Η ψηφιακή καταγραφή της αρχαιολογικής πληροφορίας µέσα στο πλαίσιο 

συναφειών της εφαρµόζεται στην παρούσα εργασία µέσω της καταχώρησης θεµατικών 

και χωρικών δεδοµένων στα αρχεία του συστήµατος. Η καταχώρηση των χωρικών 

δεδοµένων,  όταν συµπίπτει µε τη συλλογή τους, επιτυγχάνεται αυτόµατα και αποτελεί 

µέρος του συστήµατος GPS και του φορητού GIS  (βλ. παρακάτω, ενότητα 2.4). 

 Η καταγραφή των δεδοµένων στο Παν∆ώρα γίνεται µε πληκτρολόγηση ή µε απλή 

υπόδειξη των χαρακτήρων ή των λέξεων ανάλογα µε  τον τύπου φορητού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή που χρησιµοποιείται. 

Στην περίπτωση χρήσης υπολογιστή τύπου Notebook, το πληκτρολόγιο αποτελεί το 

σηµείο επικοινωνίας του χρήστη µε τον υπολογιστή και δεν διαφέρει σε τίποτα από τα 
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πληκτρολόγια των εγκατεστηµένων συστηµάτων (desktop computers). O Χρήστης του 

Παν∆ώρα εκτελεί την εφαρµογή σε ένα υπολογιστή που λειτουργεί, επιλέγει µέσα από τις 

προσφερόµενες λειτουργίες τη διαδικασία καταχώρησης δεδοµένων ακολουθώντας τις 

οδηγίες που προβάλλονται στην οθόνη και, µέσω του πληκτρολογίου και του «ποντικιού» 

(mouse), καταχωρεί τα δεδοµένα που θα τροφοδοτήσουν τα αρχεία του συστήµατος. 

Η διαδικασία καταχώρησης που προαναφέραµε είναι στην ουσία η ίδια και για τον 

επιπαλάµιο υπολογιστή, µε µόνη διαφορά ως προς τον τρόπο εισαγωγής των δεδοµένων, 

εφόσον η απουσία πληκτρολογίου απαιτεί αλλαγή στη µέθοδο «πληκτρολόγησης». Η 

πληκτρολόγηση αντικαθιστάται έτσι, π.χ. από την υπόδειξη επί της οθόνης ή γραφή επί της 

οθόνης ανάλογα µε τις δυνατότητες των συσκευών, των λογισµικών υποστήριξης και τον 

βαθµό εξοικείωσης του Χρήστη. 

Στο PDA συνθέτουµε χαρακτήρα προς χαρακτήρα τα δεδοµένα, υποδεικνύοντας µε 

ειδική γραφίδα πάνω σε ένα εικονικό πληκτρολόγιο που προβάλλεται στην οθόνη 

καταχώρησης δεδοµένων. Κατά την καταχώρηση παρέχονται διευκολύνσεις, όπως 

αποµνηµόνευση λέξεων και προβολή λεξιλογίου µε δυνατότητα επιλογής προτεινόµενων 

λέξεων κατά τη διάρκεια καταχώρησης των δεδοµένων υπό µορφή λέξεων. Το λεξιλόγιο 

εµπλουτίζεται συνεχώς για όσο διάστηµα χρησιµοποιείται η συσκευή, προσθέτοντας 

αυτόµατα νέες λέξεις στις ήδη υπάρχουσες. 

Η  γραφή επί της οθόνης, δηλαδή η χρήση της γραφίδας σαν «µολύβι» και της 

οθόνης σαν «χαρτί», που προσφέρεται επίσης ως µέθοδος εισαγωγής δεδοµένων στο PDA 

περιορίζεται ωστόσο από τις ιδιαιτερότητες της γραφής πάνω σε µια οθόνη, τη δυσκολία 

των συσκευών στην αναγνώριση του «γραφικού χαρακτήρα» των χρηστών και της 

γλώσσας γραφής που χρησιµοποιούν. 

Η κωδικοποίηση, καταγραφή και διαχείριση της αρχαιολογικής πληροφορίας όπως 

αναλύθηκαν, υλοποιούνται στο παρόν πόνηµα µέσω του εξειδικευµένου λογισµικού  

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (DBMS). 
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2.2.2 Η Βάση δεδοµένων του Παν∆ώρα 

Τα αρχαιολογικά δεδοµένα αποτελούν µια συλλογή δεδοµένων και ως εκ τούτου µια 

Βάση ∆εδοµένων, Βάση ∆εδοµένων αποτελεί η όποια συλλογή δεδοµένων τα οποία έχουν 

να κάνουν µε τις δραστηριότητες ενός (ή περισσότερων, αλληλοσχετιζόµενων) 

οργανισµού(-ών).” (Ramakrishnan & Gehrke, 2002), την οποία θα διαχειριστούµε στο 

σύστηµα  Παν∆ώρα ψηφιακά µέσω ενός συστήµατος διαχείρισης (DBMS) 18.  

Με το DBMS, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί ένα λογικό µοντέλο 

δεδοµένων (Ramakrishnan, 2002), ώστε να ορίζει τα δεδοµένα που πρόκειται να 

καταχωρηθούν. Το µοντέλο δεδοµένων συναποτελείται από ένα σύνολο δοµικών 

στοιχείων µέσω των οποίων περιγράφονται τα δεδοµένα σε υψηλό επίπεδο, χωρίς  να 

αναφέρονται πολλές λεπτοµέρειες ούτε και η δυσκολία καταχώρησής τους σε χαµηλό-

φυσικό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορα είδη λογικών µοντέλων δεδοµένων όπως το 

ιεραρχικό, το δικτυωτό, το αντικειµενοστραφές, το αντικειµενο-σχεσιακό και το σχεσιακό 

(Relational Data Base Management System - RDBMS), το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στη 

µελέτη µας.  

Το σχεσιακό µοντέλο (RDBMS) επελέγη επειδή χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 

γνωρίσµατα: ανεξαρτησία δεδοµένων, ταχεία πρόσβαση στα δεδοµένα, ακεραιότητα των 

δεδοµένων και ασφάλεια, διαχείριση των δεδοµένων, ταυτόχρονη πρόσβαση και 

επαναφορά από βλάβη και µειωµένο χρόνο ανάπτυξης των εφαρµογών. Το σχεσιακό 

µοντέλο δεδοµένων χρησιµοποιείται σε µεγάλο αριθµό συστηµάτων όπως η DB2 της 

IBM, η Informix, η Oracle, η Sybase, η Foxbase, η Paradox, η Tandem, η Teradata. Η 

σχεσιακή βάση δεδοµένων τύπου Access θα αποτελέσει ένα στοιχείο λογισµικού του 

ψηφιακού συνόλου της µελέτης µας. 

Το µοντέλο DBMS δεν υποστηρίζει τα δοµικά στοιχεία που υποβοηθούν στη 

διατύπωση της περιγραφής της λειτουργικότητας των εφαρµογών, τα σηµασιολογικά 

δηλαδή δεδοµένα των εφαρµογών. Τα σηµασιολογικά µοντέλα δεδοµένων συνιστούν το 

πρώτο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασµού ενός πληροφοριακού συστήµατος σε 

υψηλότερο επίπεδο -αφηρηµένων εννοιών διευκολύνοντας τον χρήστη να διαµορφώσει 

µια καλή περιγραφή των δεδοµένων µιας εφαρµογής.  

                                                 
18 DBMS : « Data Base Management Systems Λογισµικό το οποίο είναι ειδικά σχεδιασµένο ώστε να διευκολύνει 

τη χρήση και τη συντήρηση µεγάλου όγκου πληροφορίας  (Ramakrishnan & Gehrke, 2002). 
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2.2.2.1 Η Σηµασιολογική Σχεδίαση ∆εδοµένων στο υπό µελέτη 

σύνολο 

Ένα σηµασιολογικό µοντέλο ευρείας αποδοχής είναι το µοντέλο οντότητας19- 

συσχέτισης των δεδοµένων (Entity/Relationship–E/R) το οποίο επιτρέπει και καθιστά 

δυνατή την περιγραφή των δεδοµένων ενός πραγµατικού οργανισµού ή µιας επιχείρησης 

απεικονίζοντας µε διαγραµµατικό τρόπο αντικείµενα και συσχετίσεις. Για παράδειγµα, 

οντότητες αποτελούν: 

-ένα ακίνητο εύρηµα από µια αρχαιολογική θέση 

-η ίδια η αρχαιολογική θέση 

-ένα τέχνεργο από µια αρχαιολογική θέση,  

Συχνά συµβαίνει να διακρίνουµε ένα σύνολο οµοειδών οντοτήτων, ορίζοντας µια 

συλλογή η οποία ονοµάζεται σύνολο οντοτήτων. Σηµειώνεται ότι τα διάφορα σύνολα 

οντοτήτων δεν είναι απαραίτητα ξένα µεταξύ τους, στο παράδειγµά µας: το σύνολο των 

αρχαιολογικών θέσεων και το σύνολο των ακινήτων ευρηµάτων µπορεί να 

περιλαµβάνουν από κοινού το ίδιο φυσικό αντικείµενο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 

δηλαδή µια βραχοσκεπή, ή οποία µπορεί να µετέχει ταυτόχρονα και στα δύο σύνολα 

οντοτήτων. Επίσης θα µπορούσαµε να ορίσουµε ένα πιο γενικό σύνολο οµοειδών 

οντοτήτων, τα ευρήµατα µιας αρχαιολογικής έρευνας του παραδείγµατός µας, το οποίο 

συµπεριλαµβάνει  το σύνολο των ακινήτων και των κινητών ευρηµάτων και το σύνολο 

των αρχαιολογικών θέσεων. 

 Μια οντότητα περιγράφεται µέσω ενός συνόλου γνωρισµάτων τα οποία τη 

χαρακτηρίζουν, σε ένα σύνολο οµοειδών οντοτήτων εποµένως, όλες οι οντότητες 

χαρακτηρίζονται από το ίδιο σύνολο γνωρισµάτων. Επιλέγοντας τα γνωρίσµατα που 

επισυνάπτονται σε κάθε συγκεκριµένη οντότητα, καθορίζοµε συγχρόνως το είδος, τη 

λεπτοµέρεια και το εύρος της πληροφορίας που µας ενδιαφέρει επί της συγκεκριµένης 

οντότητας. 

                                                 
19 Μια Οντότητα είναι εξ ορισµού ένα αντικείµενο του πραγµατικού κόσµου το οποίο χαρακτηρίζεται έτσι ώστε 

να έχει διακριτή ύπαρξη σε σχέση µε τα υπόλοιπα αντικείµενα (Ramakrishnan & Gehrke, 2002:65).  
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Στον σχεδιασµό µας χρησιµοποιούµε το οντοκεντρικό σηµασιολογικό µοντέλο 

CIDOC CRM20 ως σηµείο αναφοράς της σηµασιολογικής σχεδίασης των δεδοµένων που 

προκύπτουν από την αρχαιολογική έρευνα για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω. 

Το πρότυπο CIDOC CRM στοχεύει στον ορισµό των εννοιών που µελετώνται στα 

σχήµατα των βάσεων δεδοµένων και στην  επιστηµονική τεκµηρίωση δοµών που 

χειρίζονται τα συστήµατα µουσειακής πολιτισµικής τεκµηρίωσης. Υποστηρίζει 

ορθολογικές πρακτικές σηµασιολογικής µοντελοποίησης (conceptual modelling), 

µετασχηµατισµού δεδοµένων (data transformation), ανταλλαγής δεδοµένων (data 

exchange), διασύνδεσης της πληροφορίας (information integration) και διαµεσολάβησης 

ετερογενών πηγών (mediation of heterogeneous sources).  

Το µοντέλο CIDOC CRM στοχεύει, ειδικότερα, στην κάλυψη σηµασιολογικών 

θεµάτων δηλαδή του ιστορικού, γεωγραφικού και θεωρητικού πλαισίου µέσα στο οποίο 

υλοποιούνται και νοηµατοδοτούνται τα ξεχωριστά στοιχεία πολιτιστικής πληροφόρησης. 

Αν θεωρήσουµε ότι η αρχαιολογική έρευνα στο πεδίο µπορεί να οριστεί ως µια 

δράση (activity) τότε θα µπορούσαµε να αποδώσουµε ως παράδειγµα µιας τέτοιας δράσης 

την τιµή «Επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα στη Γαύδο». Θα εκκινούσαµε έτσι τη 

συλλογιστική ένταξης της εφαρµογής µας στο CIDOC CRM όπως αποδίδεται σχηµατικά 

στο διάγραµµα της εικόνας 10 (τα βέλη αναπαριστούν την ακολουθία του σκεπτικού που 

περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια). 

∆ράση21 χαρακτηρίζεται στο CIDOC CRM µια ακολουθία ενεργειών, που 

εκτελούνται από δράστες (άτοµα, οµάδες ή οργανισµούς), µε συγκεκριµένη η µη πρόθεση 

και συλλογικό στόχο την όποια µεταβολή της κατάστασης των πολιτισµικών, κοινωνικών, 

φυσικών συστηµάτων για τα οποία ενδιαφέρονται. Αυτή η έννοια µπορεί να περικλείει 

πολύπλοκες και µακροχρόνιες ενέργειες όπως για παράδειγµα το χτίσιµο ενός οικισµού, η 

Αρχαιολογική έρευνα στη Γαύδο, µια Ερευνητική Αποστολή στην Κρήτη στα 1851, ένα 

                                                 
20Το CRM  είναι το αποτέλεσµα εργασίας ανάπτυξης προτύπων που διήρκεσε πάνω από µια δεκαετία από την 

επιτροπή International Committee for Documentation (CIDOC) του συµβουλίου International Council of Museums 

(ICOM). Οι εργασίες για το ίδιο το CRM άρχισαν το 1996 υπό την αιγίδα της οµάδας εργασίας ICOM-CIDOC 

Documentation Standards Working Group. Από το 2000 και µετά, η ανάπτυξη του CRM µεταβιβάστηκε επίσηµα από 

την οµάδα εργασίας ICOM-CIDOC στην οµάδα  CIDOC CRM  Special Interest Group, η οποία συνεργάζεται µε την 

οµάδα ISO working group ISO/TC46/SC4/WG49. Η συνεργασία των δυο αυτών οµάδων στοχεύει να φέρει το CRM  

στη µορφή και την κατάσταση ενός ∆ιεθνούς Προτύπου (CIDOC CRM  ,  2005).  
21Πρότυπο CIDOC  Declaration Ε7 : Activity 



    55 88     

 

                                                              

 

πόλεµο, αλλά και κατά πολύ απλούστερες και βραχύχρονες δράσεις, όπως το κλείσιµο 

µιας πόρτας.  

Το σύνολο παρόµοιων ενεργειών δοµούν και ολοκληρώνουν, στην πορεία του 

χρόνου ένα  Συµβάν22, το οποίο έχει ως τελικό αποτέλεσµα την αλλαγή κατάστασης σε 

συστήµατα µε πολιτισµικό, κοινωνικό, φυσικό προσανατολισµό. Για παράδειγµα, γεγονός 

είναι ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, η σύσκεψη του CIDOC του 2003, το ευρύτερο Σχέδιο 

«Μεσογειακής Ανίχνευσης» που υποκίνησε το ταξίδι στην Κρήτη στα 1851 ή το 

Ερευνητικό Πρόγραµµα του φορέα που υποστήριξε την Επιφανειακή Έρευνα στη Γαύδο. 

Η συνάρθρωση συµβάντων, συναφών φαινοµένων ή/ και εκδηλώσεων (ηθεληµένων 

ή µη) τα οποία υποθέτουµε µε ικανό βαθµό βεβαιότητας ότι έχουν συµβεί σε ένα 

συγκεκριµένο χωροχρονικό πλαίσιο, χαρακτηρίζουν µια Περίοδο23, όπως είναι π.χ. η 

Περίοδος  της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», η Περίοδος των Παγετώνων, η Νεολιθική 

Περίοδος, «ο Μεγάλος 19ος αιώνας» κ.α.  

Η Περίοδος  αποτελεί εξειδίκευση της αφηρηµένης έννοιας Χρονική Οντότητα24, ως 

προς µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, όπου µια κατάσταση λαµβάνει χώρα για ένα 

συγκεκριµένο σκοπό µαζί µε τις Persistent Item, Time Span, Place και Dimension25 

Πρόκειται για µια από τις γενικές Οντότητες που υποστηρίζονται από το πρότυπο 

CIDOC26. 

Εξειδίκευση ενός Συµβάντος αποτελεί η «επιφανειακή έρευνα στη Γαύδο», ενώ µέρος 

αυτής της δραστηριότητας αποτελεί στη συνέχεια η Καταγραφή της αρχαιολογικής 

πληροφορίας µε τη µέθοδο της Απόδοσης Ιδιοτήτων27 στα ευρήµατα που προκύπτουν από 

την έρευνα. Οι ιδιότητες αυτές θεωρούνται ίσης σπουδαιότητας για την τεκµηρίωση των 

ευρηµάτων και δεν εξειδικεύονται περαιτέρω στο πλαίσιο της απλής καταγραφής, 

διαχείρισης αλλά και παράθεσης των δεδοµένων. Στο σηµείο αυτό, οι χαρακτηριστικές 

αυτές ιδιότητες οµαδοποιούνται σύµφωνα µε τις ίδιες εκτιµήσεις που υποστήριξαν την 

απόδοση συγκεκριµένων ιδιοτήτων στα αντικείµενα/ ευρήµατα προς καταγραφή. 

Στο σύνολο των ιδιοτήτων  καταχωρούνται επιπλέον, οι ενέργειες των ανθρώπων 

που κάνουν προτάσεις ή δηλώσεις, για παράδειγµα, η ενέργεια µέτρησης ενός µουσειακού  
                                                 

22 Πρότυπο CIDOC  Declaration Ε5 : Event 
23 Πρότυπο CIDOC  Declaration Ε4 : Period 
24 Πρότυπο CIDOC  Declaration Ε2 : Temporal Entity  
25 Πρότυπο CIDOC Declaration Ε77, Ε52, Ε53 και Ε54 
26 Πρότυπο CIDOC  Declaration Ε1 : CRM Entity 
27 Πρότυπο CIDOC  Declaration Ε13 : Attribute Assignment 
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αντικειµένου περιγράφεται µε το όνοµα του προσώπου και την ηµεροµηνία της και η 

ενέργεια καταγραφής µιας αρχαιολογικής θέσης στο πεδίο περιγράφεται µε το όνοµα του 

προσώπου, την ηµεροµηνία, αλλά και τις καιρικές συνθήκες κατά τη καταγραφή.  

Οι ιδιότητες οµαδοποιούνται µε τρόπο ώστε να περιγράφουν: 

Την Ταυτότητα28 του εκάστοτε ευρήµατος και  τον Τύπο29 σύµφωνα µε το οποίο 

ταξινοµείται επιστηµονικά ένα αντικείµενο, ένα έργο ή εν γένει µια ενότητα ευρηµάτων. 

Η τιµή αυτή εξαρτάται από εµπεδωµένες ερευνητικές πεποιθήσεις, αλλά και από τη 

γενική και την πιο εξατοµικευµένη  αρχαιολογική γνώση όσο και από το εύρος των 

επιστηµονικών στόχων της εκάστοτε έρευνας.  

Την Κατάσταση διατήρησης30 στην οποία βρίσκεται το Εύρηµα όταν αυτή 

καταγράφεται από τον ερευνητή και ενδεχοµένως οι λόγοι που συνέβαλαν σε αυτή 

(διάβρωση, υγρασία κ.λπ.) . 

Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του ευρήµατος όπως αυτά προκύπτουν από τις 

διαδικασίες  Μέτρησης31.  Εδώ καταχωρούνται τα αποτελέσµατα µετρήσεων µε τη χρήση 

οργάνων ή µε κατά προσέγγιση υπολογισµούς. 

 

2.2.2.2 Η κωδικοποίηση των πεδίων στη σχεδίαση µας 

Μέσα από τον σηµασιολογικό σχεδιασµό σκιαγραφείται, επιπλέον σχεδίαση 

κωδικοποίησης των πεδίων δεδοµένων µας. 

Η κωδικοποίηση αυτή αναφέρεται σε επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα, προκύπτει 

από τη µελέτη ενδεικτικών δελτίων καταγραφής δεδοµένων και είναι η ακόλουθη: 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ [Κωδικός 100]: (Κωδικός Ευρήµατος, Ονοµασία του Ευρήµατος, 

Περιγραφή, Ηµεροµηνία,  Ώρα Καταγραφής, Ερευνητής, Καιρικές συνθήκες, 

Εικονογραφικό και άλλο υλικό που υποστηρίζει την κατ’ εκτίµηση πρώτη ταυτότητα του 

ευρήµατος). 

ΤΥΠΟΣ [Κωδικός 200]: (Τύπος του ευρήµατος, Πατρικό σύνολο). 

                                                 
28 Πρότυπο CIDOC  Declaration Ε15 : Identifier Assignment 
29 Πρότυπο CIDOC  Declaration Ε17 : Type Assignment 
30 Πρότυπο CIDOC  Declaration Ε14 : Condition Assignment 
31 Πρότυπο CIDOC  Declaration Ε16 : Measurement Event 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ [Κωδικός 300]: (Υδρολογία, Γεωλογία, Χλωρίδα και Πανίδα/ 

Απολιθώµατα, Χρήση γης, ∆ιατήρηση, ∆ιατάραξη). 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ [ΚΩ∆ΙΚΟΣ 400]: (Μέγεθος, Πλήθος, ∆ιαστάσεις. Τα  

χαρακτηριστικά του Ευρήµατος σε σχέση µε το Χώρο, όπως Ορατότητα από Θέση και 

Ορατότητα Θέσης, Απόσταση από Οικισµό, Απόσταση από ακτές, Προσανατολισµός, 

Προσπέλαση. Ο Χώρος που είναι αφηρηµένη έννοια, ορίζεται και µετατρέπεται σε Τόπο 

µε το όνοµα της ευρύτερης Περιοχής, το Τοπωνύµιο, το όνοµα του Πεδίου ειδικότερα και 

τις χωρικές συντεταγµένες δηλαδή οι τιµές κατά Χ, Υ και  το Υψόµετρο. Τα 

χαρακτηριστικά του Ευρήµατος σε σχέση µε το Χρόνο που περιγράφεται µε τη 

Χρονολόγηση).  

Η σχηµατική παράσταση του σχεδιασµού αποδίδεται στην Εικόνα 10, όπου 

αναλύονται σηµασιολογικά τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν το εύρηµα µέσω των 

ιδιοτήτων του (Ταυτότητα, Τύπος, Κατάσταση, Μετρήσεις).  

Η χρήση των αγγλικών όρων αναφέρεται στις ονοµασίες του µοντέλου CIDOC 

CRM, ενώ η ελληνική απόδοση, στο παράδειγµα της µελέτης µας. Η χρήση υπογράµµισης 

µε κεφαλαία στα ονόµατα των πεδίων δηλώνει χρήση ελεγχόµενου λεξιλογίου ενώ η 

χρήση υπογράµµισης µε πεζά, ένα πολλαπλό πεδίο αντίστοιχα. 
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ΟΝΤΌΤΗΤΑ  CRM

Condition State            Period 

              Event 

Persistent Item

   Activity  «Επιφανειακή έρευνα στη Γαύδο» Beginning of existence End of Existence 

Απόδοση 

Ιδιοτήτων - 

Καταγραφή 

       Temporal Entity Place Time Span Dimension 

Formation 

Event 
Creation 

Event 
Modification

Event 

Transfer 

of 
Custody 

Acquisition 

Event 

Move 

Εκτίµηση Κατάστασης  Ορισµός Ταυτότητας  ∆ιαδικασίες ΜέτρησηςΟρισµός τύπου  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΩΡΑ 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

ΚΑΙΡΟΣ 

Φωτογραφία 

[Κωδικός 100 ] 

 
ΤΥΠΟΣ 

ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ 

 

ΠΑΤΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

 

 [Κωδικός 200 ]

 
ΓΕΩΛΟΓΙΑ -Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ 

ΧΛΩΡΙ∆Α-ΠΑΝΙ∆Α/ 

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ –
∆ΙΑΤΑΡΑΞΗ  

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

         
      [ Κωδικός 300] 

 
Ορισµός 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ 

Χαρακτηριστικών 

Ορισµός ΤΟΠΙΚΩΝ 

Χαρακτηριστικών 

Ορισµός ΧΡΟΝΙΚΩΝ 

Χαρακτηριστικών 

     
 [ Κωδικός 400 ]

                          Εικόνα 10- Σηµασιολογική σχεδίαση δεδοµένων (Παν∆ώρα) 
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2.2.2.3 Λογική Σχεδίαση ∆εδοµένων στη Σχεδίαση Παν∆ώρα-

Μοντέλο Οντοτήτων Σχέσεων 

Το σύνολο των ιδιοτήτων που περιγράφουν και χαρακτηρίζουν τα αρχαιολογικά 

σύνολα που προκύπτουν από την Αρχαιολογική Έρευνα του παραδείγµατός µας και οι 

µεταξύ τους σχέσεις εκφράζονται σαν πίνακες µέσα από τη σχεσιακή βάση δεδοµένων σε 

περιβάλλον ACCESS, το σχήµα της όποίας θα περιγράψουµε µέσα από το Μοντέλο 

Οντοτήτων Συσχετίσεων (Μοντέλο E/R, βλ. παρακάτω Εικόνα 12).  

Για να συνδέσουµε και να µεταφέρουµε το οντοκεντρικό σηµασιολογικό σχήµα του 

προτύπου CIDOC CRM  στο σχεσιακό µοντέλο, χρειάστηκε να κάνουµε αντιστοίχηση 

όρων. Η λίστα που ακολουθεί απλουστεύει τη µετάβαση από το ένα πρότυπο στο άλλο 

(Crofts Ν., 1999). Κρίνεται απαραίτητο σηµασιολογικά να συµπεριληφθούν µεν οι 

αγγλικοί όροι αλλά µε την ελληνική τους απόδοση (Εικόνα 11) 
Οντοκεντρικό  Μοντέλο  Σχεσιακό      Μοντέλο 

class 32      (κλάση) entity (οντότητα) 

Instance     (πραγµάτωση) row or record       (σειρά ή εγγραφή) 

Attribute33  (χαρακτηριστικό, γνώρισµα) field or column    (πεδίο ή στήλη) 

method      (µέθοδος) stored procedure or function (ενσωµατωµένη διαδικασία34  ή 

συνάρτηση)  

Εικόνα 11- Αντιστοίχιση όρων οντοκεντρικού-σχεσιακού µοντέλου (Γενικός Σχεδιασµός). 
 

Τα δεδοµένα που αποτελούν την αρχαιολογική πληροφορία καταγράφονται ως 

µονάδες προς τεκµηρίωση στην παρούσα σχεδίαση, οι πληροφορίες εποµένως, που 

περιγράφουν τα ευρήµατα συγκροτούν ένα σύνολο εγγραφών που αποτελούν τις δοµές 

περιγραφής δεδοµένων που ονοµάζονται πίνακες.  

Η περιγραφή της αρχιτεκτονικής της καταχώρησης της πληροφορίας αποτελεί το 

σχήµα του κάθε πίνακα, που τον καθορίζει ορίζοντας έτσι το λογικό σχήµα της βάσης 

δεδοµένων για το σύνολο των πινάκων που αυτή περιλαµβάνει.  

                                                 
32 CIDOC CRM terminology – “Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model” “Class”,  “individual 

class” ,“entity”,  “node”.  
33 CIDOC CRM terminology – “Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model” “attribute”, “reference” 

“link”,  “role”   or “property”.  
34 JAVA 2 – Steven Holzner  Αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού στο Web. 
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Κάθε εύρηµα που καταχωρείται στη βάση δεδοµένων φέρει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά35: έχει Κωδικό, Είδος, Όνοµα, Περιγραφή και Πατρικό Σύνολο. 

Καταγράφεται από ένα Ερευνητή σε µια δεδοµένη χρονική «στιγµή» της Αρχαιολογικής 

Έρευνας που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Ηµεροµηνία, Ώρα, Καιρό.  

Κάθε εύρηµα µπορεί να δηλωθεί µε διάφορες εικονογραφικές Αναφορές  

(φωτογραφίες, σχέδια κ.λπ.) που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Τύπο, Περιγραφή, 

Καταγραφή.  

Κάθε εύρηµα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον (κατάσταση µέσα στο περιβάλλον) που 

έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Γεωλογικά , Υδρολογικά, Χλωρίδα, Πανίδα, 

∆ιατήρηση, ∆ιατάραξη, Χρήση Γης.  

Κάθε εύρηµα µπορεί να οριστεί µε µετρήσεις  

 µορφολογικές και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : ∆ιαστάσεις ,Μέγεθος, 

Πλήθος 

 µε µετρήσεις τοπογραφικές που εντοπίζουν τη θέση του σε ένα τόπο που έχει 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Κωδικό τόπου, Συντεταγµένες, Υψόµετρο, 

Πεδίο (περιγραφή), Τοπωνύµιο, Περιοχή, Προσανατολισµό, 

Ορατότητα(Θέσης), Ορατότητα(από Θέση), Προσπέλαση,  Απόσταση από 

Οικισµό, Απόσταση από ακτές 

 χρονολογικές,  κάθε εύρηµα µπορεί να χρονολογηθεί, να µετρηθεί δηλαδή η 

«ηλικία» του, µπορεί και όχι.  

Η απόδοση «εσωτερικών» συµβόλων (ΚΩ∆ΙΚΩΝ) στα διάφορα στοιχεία που 

δοµούν τη βάση δεδοµένων αποτελεί µια συµβατική «βάφτιση» αυτών των στοιχείων 

µόνο για τους σκοπούς διαχείρισης της και διευκολύνουν τη χρήση ενδεχόµενων 

αγνώστων ή ασαφών για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεδοµένων.  

Κωδικός, στη Σχεδίαση Παν∆ώρα έχει αποδοθεί στο εύρηµα και είναι ο Κωδικός 

τεκµηρίωσης του κάθε αντικειµένου ή συνόλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  καθώς 

επίσης και στον  τόπο. Ο Κωδικός τόπου λειτουργεί ως πεδίο σύνδεσης (link) του πίνακα 

ΤΟΠΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ µε τα εξειδικευµένα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών 

(GIS).  

Υπάρχει άµεση σχέση του πεδίου ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ µε το πεδίο ΚΙΝΗΤΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ που είναι συνήθως εκείνα που χρονολογούν τα αρχαιολογικά σύνολα. 

                                                 
35 Οι υπογραµµισµένοι όροι περιγράφουν τη σχέση του κάθε χαρακτηριστικού µε το εύρηµα. 
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Σύµφωνα µε τη συλλογιστική µας, ισχύουν οι παρακάτω συσχετίσεις (Εικόνα 12):  

   «Ένα προς ένα» 

Κάθε εύρηµα µπορεί να καταγραφεί σε 1 «στιγµή» της διαδικασίας της καταχώρησης 

στην έρευνα  και κάθε στιγµή πρέπει να καταγράφεται µόνο 1 εύρηµα. 

Κάθε εύρηµα µπορεί να βρίσκεται σε 1 µόνο κατάσταση µέσα στο περιβάλλον του και 

κάθε κατάσταση αναφέρεται σε 1 µόνο εύρηµα. 

«Ένα προς πολλά» 

Κάθε εύρηµα µπορεί να έχει 1 µόνο µορφολογία που το περιγράφει αλλά κάθε 

µορφολογία µπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα από 1 ευρήµατα. 

«Πολλά προς πολλά» 

Κάθε εύρηµα µπορεί να σχετίζεται µε 1 ή περισσότερες αναφορές  και κάθε αναφορά  

µπορεί να αναφέρεται σε τουλάχιστον 1 εύρηµα. 

Κάθε εύρηµα µπορεί να βρίσκεται σε τουλάχιστον ένα τόπο και ένας τόπος πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 1 ευρήµατα . 

Κάθε εύρηµα µπορεί να περιγράφεται µε περισσότερες ή καθόλου χρονολογήσεις και 

µια χρονολόγηση µπορεί να αποδοθεί σε τουλάχιστον1 εύρηµα. 

 

    ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

   (Παράρτηµα  Α)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

    ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
 (Παράρτηµα  Α)

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

    
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

  ΑΝΑΦΟΡΕΣ    
(Παράρτηµα  Β) 

   ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  
ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

      ΧΩΡΙΚΑ 

(Παράρτηµα  ∆) 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ 

(Παράρτηµα  Γ) 

  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ 

     (Παράρτηµα  Γ) 

Εικόνα 12- ∆ιάγραµµα Οντοτήτων - Σχέσεων στη Σχεδίαση Παν∆ώρα(βλ. και Συνακόλουθα Παραρτήµατα Α-∆)

N 
1 

1 

1 

1 

Ν 

m 

Ν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α – Σχεδίαση Παν∆ώρα, βασικές Οντότητες µε τα χαρακτηριστικά τους 

 

   
         ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΤΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ 

               

          ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
            ΩΡΑ 

 

ΚΛΙΜΑ ή ΚΑΙΡΟΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

Εικόνα 13- Παράρτηµα Α (Σχεδίαση Παν∆ώρα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β Σχεδίαση Παν∆ώρα, βασικές Οντότητες µε τα χαρακτηριστικά τους 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

    Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ 

ΧΛΩΡΙ∆Α-

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΠΑΝΙ∆Α/ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ 

 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

∆ΙΑΤΑΡΑΞΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ  ΓΗΣ 

           
         ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

Εικόνα 14- Παράρτηµα Β (Σχεδίαση Παν∆ώρα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ Σχεδίαση Παν∆ώρα, βασικές Οντότητες µε τα χαρακτηριστικά τους 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ    

ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ    

ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Εικόνα 15- Παράρτηµα Γ (Σχεδίαση Παν∆ώρα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆ Σχεδίαση Παν∆ώρα, βασικές Οντότητες µε τα χαρακτηριστικά τους 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ 

 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 

 

ΠΕ∆ΙΟ 

 

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 

 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟ ΘΕΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

ΑΠΟ ΑΚΤΕΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΤΟΠΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 

Εικόνα 16- Παράρτηµα ∆ (Σχεδίαση Παν∆ώρα)
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Στη συνέχεια παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας αναφοράς των πινάκων της 

Βάσης ∆εδοµένων της Σχεδίασης Παν∆ώρα. ∆ιακρίνονται οι πίνακες που προκύπτουν 

είτε από Οντότητες είτε από Συσχετίσεις (Εικόνα 17). Τα πεδία της βάσης αναλύονται 

λεπτοµερώς, αργότερα, στο τµήµα της εργασίας που περιγράφει την πειραµατική 

υλοποίηση της εφαρµογής. 
Α/Α  

ΠΙΝΑΚΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – Ελληνικοί χαρακτήρες ΟΝΟΜΑΣΙΑ – Λατινικοί 

χαρακτήρες (Συµβατότητα µε GIS) 

Παρατηρήσεις 

1 ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ* 

EYRHMATA 

KVDIKOS EYRHMATOS* 

Οντότητα. 

Εισηγµένο λεξιλόγιο 

Πεδία : ΤΥΠΟΣ 

             ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

2 ΗΜ/ΝΙΑ + * HMNIA + * Οντότητα  

3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ + * MORFOLOGIA + * Οντότητα 

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ + * KATASTASH + * Οντότητα 

5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ** 

ANAFORES 

KVDIKOS_ANAFORAS** 

Οντότητα 

6 ΕΥΡΗΜΑ_Αναφέρεται 

*   +   ** 

EYRHMA_Anaferetai 

*   +   ** 

Σχέση 

7 ΤΟΠΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ*** 

TOPOS 

KVDIKOS_TOPOU*** 

Οντότητα 

Εισηγµένο λεξιλόγιο 

Πεδία : ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 

             ΠΕΡΙΟΧΗ 

8 ΕΥΡΗΜΑ_Ευρίσκεται 

*   +   *** 

EYRHMA_Eyrisketai 

*   +   *** 

Σχέση 

9 ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ**** 

XRONOLOGHSH 

KVDIKOS_ 

XRONOLOGHSHS**** 

Οντότητα 

Εισηγµένο λεξιλόγιο 

Πεδίο : ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

10 ΕΥΡΗΜΑ_Μεταβάλλεται 

*   +   **** 

EYRHMA_Metaballetai 

*   +   **** 

Σχέση 

Εικόνα 17 - Γενικός ονοµατολογικός πίνακας αναφοράς Βάσης ∆εδοµένων (Σχεδίαση Παν∆ώρα) 
 

Η σήµανση µε αστερίσκους (* ,**, ***) δηλώνει κωδικοποιηµένα τα πεδία-κλειδιά 

των  πινάκων. Τα χαρακτηριστικά τους δηλαδή εκείνα γνωρίσµατα, των οποίων η 

συνδυασµένη τιµή τούς προσδιορίζει  µονοσήµαντα. Για τον πίνακα µε Α/Α 7  για 

παράδειγµα προκύπτει ότι: έχει καταχωρηθεί µε τον όνοµα «ΤΟΠΟΣ» («TOPOS») στον 

υπολογιστή, το αναγνωριστικό του κλειδί είναι το πεδίο «ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ» 

(KVDIKOS TOPOU») ενώ για τον πίνακα µε Α/Α 9 ισχύει ό,τι το πεδίο 
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«ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ» παίρνει τιµές µέσα από άλλο πίνακα/ λεξιλόγιο µέσω των 

λειτουργιών των Βάσεων ∆εδοµένων. 

 

222...333   ΤΤΤααα   φφφοοορρρηηητττάάά   υυυππποοολλλοοογγγιιισσστττιιικκκάάά   σσσυυυσσστττήήήµµµααατττααα   σσστττοοο   ΠΠΠαααννν∆∆∆ώώώρρρααα   

 

Η φιλική προς τον χρήστη τεχνολογία, η τυποποίηση των περιφερειακών συσκευών 

και η ανάπτυξη των συσκευών µε φορητά Λειτουργικά Συστήµατα, όπως οι Φορητοί 

Υπολογιστές (Notebook PCs), οι Υπολογιστές ‘Τσέπης’  (Pocket PCs) και οι Υπολογιστές 

Παλάµης (Palmtop PCs-PDAs) παρέχουν στις µέρες µας σχετικά αυτοδύναµα και φθηνά 

περιβάλλοντα λειτουργίας. Τα φορητά υπολογιστικά συστήµατα συλλειτουργούν, 

επιπλέον µε λογισµικά  ευπρόσιτα («off  the shelf»),  όπως τη σχεσιακή βάση δεδοµένων 

(τύπου Access)  και τον επεξεργαστή κειµένου (τύπου WORD) ή µε λογισµικά 

εξειδικευµένα (π.χ. τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, φορητό GIS). Συγκροτούν 

έτσι ένα ιδανικό πολυχρηστικό περιβάλλον διαχείρισης δεδοµένων, σχετικά εύκολο στην 

εφαρµογή και τη διαχείριση του. 

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού µας χρησιµοποιείται:  

 ο επιπαλάµιος υπολογιστής (PDA) σε συνδυασµό µε φορητό σύστηµα GIS – 

GPS για τη θεµατική και χωρική διαχείριση της αρχαιολογικής πληροφορίας 

στο πεδίο. 

 ο υπολογιστής notebook για την υποστήριξη του PDA - ως σηµείο 

αποθήκευσης της πληροφορίας και ως συσκευή αντικατάστασης σε 

περίπτωση ανάγκης. Ο  υπολογιστής notebook εξάλλου αποτελεί και το 

κεντρικό σηµείο αποθήκευσης και διαχείρισης της πληροφορίας του 

ψηφιακού συνόλου. 

 

2.3.1 Ο επιπαλάµιος υπολογιστής PDA 

Η συνολική διαχείριση αρχαιολογικών δεδοµένων στο πεδίο συνεπάγεται µια 

ποικιλία εργασιών, οι οποίες εκτελούνται σε  µεταβαλλόµενα περιβάλλοντα και σε 

διαφορετικές συνθήκες, από διαφορετικούς χρήστες, µε διαφορετικές απαιτήσεις, ακόµη 

και όταν ο στόχος τους είναι κοινός. Για παράδειγµα, δυο ερευνητές µπορεί να 

χρησιµοποιούν την ίδια συσκευή και το ίδιο λογισµικό, αλλά ο ένας να ενδιαφέρεται να 
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αποτυπώσει αρχαιολογικές θέσεις µε ένα «χτύπηµα» (tap) της γραφίδας, χρησιµοποιώντας 

τη δυνατότητα GPS του συστήµατος, ενώ ο άλλος να θέλει να εισαγάγει στοιχεία στη 

 βάση δεδοµένων χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα εισαγωγής κειµένου, δηλαδή 

«γράφοντας» µε τη γραφίδα στην οθόνη του PDA.  

Επειδή λοιπόν οι απαιτήσεις µπορούν να είναι τόσες  όσοι και οι χρήστες, παρόλο 

που δεν υπάρχει η καθολικά «τέλεια» συσκευή, υπάρχει ωστόσο κάθε φορά µια συσκευή 

που ανταποκρίνεται στις περισσότερες απαιτήσεις χρήσεως. 

Στο πλαίσιο του Σχεδιασµού µας, εξετάστηκε η δυνατότητα λειτουργίας των βάσεων 

δεδοµένων στο PDA, µε σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας µιας συγχρονικής 

συλλογής και καταγραφής των δεδοµένων του Αρχαιολογικού ∆ελτίου στο PDA36. 

Μελετήθηκε, επιπλέον, το Λειτουργικό Σύστηµα (Windows CE), το θέµα της 

Μνήµης για αποθήκευση αρχείων και προγραµµάτων και η Επεκτασιµότητα και τα 

Παρελκόµενα των PDAs, µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικών µε τα 

πλεονεκτήµατα ή/ και τα µειονεκτήµατά τους. 

 

2.3.1.1 Η δυνατότητα ψηφιακής συλλογής και καταγραφής των 

δεδοµένων από τα Αρχαιολογικά ∆ελτία 

Η χρήση λογισµικού Βάσης ∆εδοµένων εξειδικευµένου στα συστήµατα palmtop 

περιορίζεται, στην παρούσα εργασία, στην παρουσίαση και διαχείριση µόνον των 

αρχαιολογικών δεδοµένων στο πεδίο (καταχώρηση, διαγραφή, αλλαγή δεδοµένων σε 

περιορισµένη κλίµακα). 

Κατά τον σχεδιασµό της µελέτης µας πάντως εξετάστηκε διερευνητικά, η 

δυνατότητα συγχρονικής συλλογής και καταγραφής αρχαιολογικών δεδοµένων. Η 

τεχνολογική υλοποίηση ενός ψηφιακού Αρχαιολογικού ∆ελτίου φαίνεται θεωρητικά 

εφικτή37. 

Η ψηφιακή συλλογή και/ ή καταγραφή δεδοµένων απαιτεί ξεχωριστή µελέτη και 

συνεπάγεται µεταξύ άλλων :  

 πολύ καλή γνώση των συνθηκών πεδίου. 

                                                 
36  Για τα πιο εξειδικευµένα θέµατα του συνδυασµού της συσκευής µε τα συστήµατα GIS και GPS, βλ. 

παρακάτω υποκεφ. 2.4.  
37 Η ολοκληρωµένη µελέτη περιλαµβάνεται στους στόχους µιας διευρυµένης Σχεδίασης του Παν∆ώρα. 
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 Ειδικευµένη µελέτη (σχετική µε θέµατα διεπαφής χρήστη, λογικής 

σχεδίασης των πεδίων δεδοµένων, κανονικοποίησης των πινάκων κ.ά.). 

 Μεθόδευση ψηφιακής συλλογής δεδοµένων (οδηγίες καταγραφής, 

στρατηγική καταγραφής, εκπαίδευση χρηστών κ.ά.).  

 Εφαρµογή σε συνθήκες πεδίου για µια τουλάχιστον ερευνητική περίοδο. 

 Χρήση του συστήµατος από τουλάχιστον δυο Χρήστες. 

 

2.3.1.2 Το λειτουργικό Σύστηµα Windows CE 

Το 32-bit  λειτουργικό σύστηµα των PDAs είναι τύπου Windows CE. ‘Έχει 

σχεδιαστεί για να λειτουργεί ενσωµατωµένο σε φορητές συσκευές και έχει πολλές 

οµοιότητες µε τα γνωστά λειτουργικά τύπου Windows (95, 98, NT, 200 και XP). 

Το λειτουργικό Windows CE δεν εγκαθίσταται στον υπολογιστή όπως τα γνωστά 

«παραθυρικά» συστήµατα, µολονότι µοιάζει µε αυτά ως προς τη διεπαφή χρήστη (User 

Interface) και το Σύστηµα Αρχείων (File System). Το λογισµικό του λειτουργικού 

συστήµατος βρίσκεται αποθηκευµένο στη µνήµη ROM, εξαρτάται από τον συγκεκριµένο  

επεξεργαστή και, για να αντικατασταθεί ή να αναβαθµιστεί, πρέπει να γίνει φυσική 

αφαίρεση του ηλεκτρονικού εξαρτήµατος της µνήµης (memory chip) από τον υπολογιστή.  

Η οµοιότητα του Συστήµατος Αρχείων (File System) σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται 

µετατροπή των αρχείων όταν αυτά αντιγράφονται ή µεταφέρονται ανάµεσα σε 

«κλασικούς» υπολογιστές και σε συσκευές που λειτουργούν µε Windows CE. 

Εξαιρούνται οι εξειδικευµένες εφαρµογές των Windows CE όπως π.χ. στην περίπτωση 

της εφαρµογής Pocket Word υπεισέρχεται µια ενδιάµεση µετατροπή κατά τη διαδικασία 

της αντιγραφής αρχείων. Η µετατροπή γίνεται αυτόµατα µε ειδικό λογισµικό επικοινωνίας 

(Active Sync)38 που περιλαµβάνεται στην αγορά του PDA και µετατρέπει ανάλογα τη 

µορφή των µεταφερόµενων αρχείων. 

Το φορητό λογισµικό GIS (ArcPAD)  δεν απαιτεί σε κανένα σηµείο της εργασίας  

µετατροπή των αρχείων που «µοιράζεται» µε την αντίστοιχη εφαρµογή (αρχεία τύπου 

shape ή αρχεία εικόνων) η οποία λειτουργεί σε εγκατεστηµένο ή φορητό υπολογιστή (π.χ. 

ArcView). 

                                                 
38 Για την εφαρµογή Active Sync, βλ. στα παρακάτω κεφ. 
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2.3.1.3 Η Μνήµη – Η αποθήκευση αρχείων και προγραµµάτων 

Σε αντίθεση µε τους «κλασικούς» υπολογιστές, οι συσκευές Windows CE δεν 

χρησιµοποιούν «σκληρούς δίσκους» (hard drives) για αποθήκευση – εκτός από την 

περίπτωση χρήσης εξωτερικής  µνήµης, ως εξάρτηµα για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 

(βλ. παρακάτω στην παρούσα ενότητα).  

Το λειτουργικό τους σύστηµα είναι αποθηκευµένο σε µνήµη τύπου ROM, και γι’ 

αυτό  η διαδικασία εκκίνησης του υπολογιστή είναι πολύ πιο γρήγορη από εκείνη των 

υπολογιστών, το οποίων το λειτουργικό σύστηµα βρίσκεται πάνω στη µονάδα του 

σκληρού δίσκου. Με τη χρήση εξωτερικής µνήµης έχουµε τη δυνατότητα να αυξήσουµε το 

µέγεθος του «αποθηκευτικού» χώρου αλλά δεν µπορούµε µε τον ίδιο τρόπο να αυξήσουµε 

το µέγεθος της µνήµης που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των προγραµµάτων Γι 

αυτό είναι σηµαντικό να γίνεται σωστός χειρισµός της µνήµης (RAM) που αφιερώνεται 

στα δεδοµένα.  

Το λειτουργικό σύστηµα διαχειρίζεται συνήθως αυτόµατα τον καταµερισµό της 

µνήµης για αποθήκευση και για εκτέλεση προγραµµάτων υποστηρίζοντας συγχρόνως και 

τη χειροκίνητη διαχείρισή της αντίστοιχα. 

Το φορητό λογισµικό GIS χρησιµοποιεί 8 ΜΒ της µνήµης  RAM. Απαιτεί 

τουλάχιστον 2 ΜΒ ελεύθερης µνήµης για να εγκατασταθεί στον φορητό υπολογιστή. Το 

µέγεθος µνήµης που προτείνεται στο Παν∆ώρα είναι 32 ΜΒ - για ακόµα καλύτερη 

λειτουργία 64  ΜΒ   

RAM 39 . 

Οι ανάλογες συσκευές εξωτερικής αποθήκευσης που κυκλοφορούν σήµερα στο 

εµπόριο είναι : 
ΤΥΠΟΣ Αποθηκευτικού Μέσου  Μέγιστη   ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Compact  flash -512 MB για µνήµη τύπου flash 

-1 GB  για IBM Microdrive  

(Στην εφαρµογή Παν∆ώρα χρησιµοποιήθηκε  ένα Microdrive IBM, 

χωρητικότητας  1GB). 

Secure  Digital 128 ΜΒ  για µνήµη τύπου flash 

PC  Card -1 GB  για µνήµη τύπου flash    και 

-5 GB  για µνήµη τύπου flash 

 
                                                 

39 Εγχειρίδιο Using ArcPad, 2002 ESRI. 
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Η µνήµη τύπου flash είναι πιο ακριβή από τους «σκληρούς» δίσκους  (hard drives), 

αλλά είναι και ανθεκτικότερη λόγω της συµπαγούς τεχνολογίας (solid-state technology) 

που χρησιµοποιείται. Επίσης, η ταχύτητα προσπέλασης (ανάγνωση – εγγραφή) είναι 

µεγαλύτερη στη µνήµη τύπου flash από ότι στη µνήµη τύπου σκληρού δίσκου, µε 

αντίστοιχα µικρότερους χρόνους προσπέλασης στην πρώτη από ό,τι στη δεύτερη 

περίπτωση. 

 

2.3.1.4 Επεκτασιµότητα – Παρελκόµενα 

Για µια φορητή συσκευή που χρησιµοποιείται στο αρχαιολογικό πεδίο προτείνεται η 

ύπαρξη τουλάχιστον µιας σειριακής θύρας (ελάχιστος εξοπλισµός) για δυνατότητα 

σύνδεσης µε δέκτη GPS και µε άλλες σειριακές συσκευές (π.χ τοπογραφικά όργανα, όπως 

ο θεοδόλιχος). Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον µια θύρα επέκτασης (expansion 

slot) για εξωτερική µνήµη (π.χ Compact Flash, Secure Digital ή PC Card), είτε πάνω στην 

συσκευή είτε µέσω συστήµατος επέκτασης. Τα συστήµατα επέκτασης πολλαπλών θυρών 

είναι χρήσιµα για την ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών συσκευών (π.χ κάρτα µνήµης & 

δέκτης GPS). 

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία παρελκοµένων για  PDAs, όπως µνήµες τύπου flash, 

σκληροί δίσκοι, δέκτες GPS, ασύρµατα ή ενσύρµατα modems, κάρτες δικτύου- 

ασύρµατες (Ethernet) και ενσύρµατες (LAN)- και αντίστοιχα ψηφιακές φωτογραφικές 

µηχανές, κάρτες VGA, σαρωτές γραµµωτού κώδικα (bar code) και  σειριακές κάρτες 

εισόδου/ εξόδου (serial I/O). 

 

2.3.1.5 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα των επιπαλάµιων 

υπολογιστών 

Οι επιπαλάµιοι υπολογιστές (palmtops-PDAs) φαίνεται εν τέλει ότι είναι οι 

καταλληλότερες συσκευές για τις απαιτήσεις του Σχεδιασµού µας (βλ. συγκεντρωτικό 

πίνακα, Εικόνα 18). Είναι άκρως φορητοί, παρέχουν ευκρίνεια ανάγνωσης, έχουν 

ανθεκτικότητα, λογικό κόστος, χαµηλή κατανάλωση και άµεση εκκίνηση- στην 

πραγµατικότητα δεν «σβήνουν» ποτέ. 
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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, ωστόσο στη διαχείριση της τροφοδοσίας και της 

µνήµης τους. 

 
Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Ανθεκτικότητα. Η χρήση συµπαγούς τεχνολογίας (solid-state), χωρίς 

δηλαδή κινητά µέρη για παράδειγµα, η µνήµη τύπου flash  ή σκληρός 

δίσκος το εξωτερικό πληκτρολόγιο ή καθόλου πληκτρολόγιο το σπαστό ή 

ενιαίο σύστηµα οθόνης-πληκτρολόγιου έχει σαν αποτέλεσµα τα PDAs να 

είναι ανθεκτικότερα των PCs σε βλάβες. 

Περιορισµένες δυνατότητες λειτουργικού συστήµατος Παρά 

το ότι το  λειτουργικό Windows CE είναι ένα ισχυρό 

λειτουργικό για φορητές συσκευές, δεν έχει ωστόσο όλες τις 

δυνατότητες, τις εφαρµογές και τα ενσωµατωµένα εργαλεία 

των Windows (95, 98, NT, 200 και XP). Η απλότητά του αυτή 

θα µπορούσε όµως ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, να θεωρηθεί 

πλεονέκτηµα (π.χ. δυνατότητα χρήσης από ανειδίκευτο 

προσωπικό). 

Χαµηλή Κατανάλωση ρεύµατος. Η συµπαγής τεχνολογία και η χρήση 

επεξεργαστών χαµηλής ισχύος έχουν χαµηλότερες απαιτήσεις 

κατανάλωσης (αποκλειστική χρήση µε µπαταρία). 

Περιορισµένος αριθµός διαθέσιµων εφαρµογών.  Πολλές 

εφαρµογές που προορίζονται για περιβάλλον Windows (95, 

98, NT, 200 και XP) έχουν λιγότερη λειτουργικότητα στο 

PDA από ό,τι στο PC. Αυτό είναι µειονέκτηµα, εάν οι 

εργασίες GIS στο πεδίο δεν καλύπτονται πλήρως από την 

εφαρµογή στα Windows CE. 

Άµεσο άνοιγµα του υπολογιστή (on & off). Οι συσκευές χρησιµοποιούν 

Windows CE και εποµένως «ανοίγουν» χωρίς τη διαδικασία εκκίνησης 

(boot up) και «κλείνουν» χωρίς διαδικασία παύσης λειτουργίας (shut 

down). Αυτό είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για τις εργασίες του GIS 

στο πεδίο, που απαιτεί συχνά διακοπή λειτουργίας της συσκευής όταν 

µετακινούµαστε από τη µια θέση εργασίας στην άλλη.  

Περιορισµοί στην αποθήκευση. Επειδή οι συσκευές Windows 

CE χρησιµοποιούν τη µνήµη RAM ως πρωτεύον µέσον 

αποθήκευσης, υπάρχει περιορισµός στην ποσότητα των 

εφαρµογών και των συνόλων δεδοµένων που µπορούν  να 

αποθηκευθούν, ώστε να µείνει διαθέσιµος αρκετός χώρος για 

την επεξεργασία των προγραµµάτων.  

 

Ευανάγνωστη Οθόνη. Τα περισσότερα παλιά µοντέλα άκρως φορητών 

συσκευών δεν είχαν οθόνες κατάλληλες για ανάγνωση σε συνθήκες φωτός 

υπαίθρου.  

Σηµ. : Το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία διαθέτει 

έγχρωµη οθόνη  µε τεχνολογία TFT –(Thin Film Transistor)  που είναι 

ευανάγνωστη σε συνθήκες υπαίθριου φωτός και έχει χαρακτηριστικά 

οθόνης : 240x.320 pixel reflective color display. 

Τροφοδοσία συσκευής. Η µνήµη RAM χρειάζεται 

τροφοδοσία, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύµα για να λειτουργήσει.  

Τα περιεχόµενα της µνήµης «χάνονται» αν διακοπεί η 

τροφοδοσία της µνήµης από τη µπαταρία της συσκευής, η 

οποία µπορεί να αποφορτιστεί εντελώς αν µείνει εκτός τάσεως 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η µνήµη RAM χρησιµοποιεί 

µικρά ποσά τάσης ακόµα και όταν η συσκευή δεν 

χρησιµοποιείται·  γι αυτό προτείνεται η σύνδεση του PDA µε 

τάση τροφοδοσίας, όταν δεν βρίσκεται σε χρήση. 

Σηµ. : Κατά την πειραµατική χρήση του Σχεδιασµού 

Παν∆ώρα, η διάρκεια χρήσης της µπαταρίας έφτασε περίπου 

στις εφτά (7) ώρες σε πλήρως φορτισµένη συσκευή. 

Χαµηλό κόστος. Ένα PDA είναι σχετικά φθηνότερο από ένα PC. Αυτό το 

µικρό πλεονέκτηµα της τιµής αγοράς εξαλείφεται όµως  γρήγορα, µε την 

προσθήκη των απαραίτητων εξαρτηµάτων. Για παράδειγµα, επιπλέον 

µνήµη 5 GB κοστίζει περίπου το τριπλάσιο της αξίας του αντίστοιχου 
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Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

εξαρτήµατος ενός  PC. Μεγαλύτερο θα είναι το κόστος εάν συγκριθεί µε 

ένα PC κατάλληλο για εργασία πεδίου, όπως για παράδειγµα ένα tablet PC. 

Εξάλλου, η επιλογή χρήσης συσκευών «παντός καιρού» (ruggedized) 

αυξάνει στο διπλάσιο τουλάχιστον το κόστος της συσκευής. Είναι, ωστόσο, 

σηµαντικό να ληφθεί υπ΄ όψιν το συνολικό κόστος των εργασιών πεδίου 

της κάθε έρευνας, επειδή υπάρχει περίπτωση να είναι πιο συµφέρουσα 

µακροπρόθεσµα η αγορά ακριβών συσκευών που όµως δεν θα χρειάζονται 

συχνή επισκευή ή/ και αντικατάσταση, όπως οι φθηνότερες.  

Φορητότητα. Ο επιπαλάµιος υπολογιστής έχει µικρότερο µέγεθος και 

µπορεί πραγµατικά να χωρέσει στην παλάµη ή στην τσέπη µας. Ζυγίζει δε 

περίπου όσο ένα µεγάλο κινητό τηλέφωνο. Οι επιπαλάµιες συσκευές 

«παντός καιρού» µπορεί να  είναι κάπως ογκωδέστερες και βαρύτερες, 

εξακολουθούν όµως να είναι µικρότερες και ελαφρύτερες από ένα 

υπολογιστή τύπου notebook . Η τελική απόφαση πάντως, για το είδος της 

συσκευής είναι θέµα της εφαρµογής και των αναγκών χρήσης. 

 

           Εικόνα 18- Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα επιπαλάµιων υπολογιστών (PDAs) 
 

2.3.2 Φορητός υπολογιστής υποστήριξης notebook 

Στις µέρες µας, οι υπολογιστές τύπου notebook έχουν αυξηµένες δυνατότητες 

χρήσης και, παρά το µικρό τους µέγεθος, προσφέρουν στον χρήστη την ίδια υποστήριξη 

µε τους αντίστοιχους επιτραπέζιους υπολογιστές. Ο χρήστης του φορητού υπολογιστή 

(και κατ’ επέκταση ο Χρήστης του Σχεδιασµού Παν∆ώρα) δεν είναι πλέον υποχρεωµένος 

να  βρίσκεται στο γραφείο του για να  µπορέσει να  χρησιµοποιήσει τον υπολογιστή του. 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν, µελετάται η χρήση ενός 

υπολογιστή notebook για τη συνολική υποστήριξη του ψηφιακού συνόλου  και του PDA 

(αποθήκευση της συλλεγόµενης πληροφορίας και αντικατάσταση του palmtop σε 

περίπτωση ανάγκης). 

 

2.3.2.1 Υποστήριξη του φορητού ψηφιακού συνόλου 

Ο υπολογιστής notebook που θεωρήθηκε κατάλληλος για τη Σχεδίαση µας θα πρέπει 

τεχνικά να έχει δυνατότητες µνήµης RAM και επεξεργασίας σε επίπεδο τουλάχιστον 

Pentium 340 µε δυνατότητες αποθήκευσης εγκατεστηµένες (π.χ. σκληρός δίσκος) και 

φορητές (π.χ. οπτικός δίσκος-CD ή/ και DVD ), δυνατότητες επικοινωνίας  µε άλλες  

                                                 
40 ∆ηλαδή, µικροεπεξεργαστή τύπου Pentium τρίτης γενιάς. 
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συσκευές ενσύρµατη (π.χ εκτυπωτές, σαρωτές, τοπικό δίκτυο υπολογιστών) ή ασύρµατη 

(π.χ GPS, κινητά τηλέφωνα), και δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο (π.χ modem) 

Το λειτουργικό περιβάλλον θα είναι τύπου Windows (π.χ. Λειτουργικό σύστηµα 

Microsoft Windows εκδόσεις 98 ή 2000 ή Νt ή XP). Το λογισµικό υποστήριξης του 

Παν∆ώρα θα είναι τύπου Office, πακέτο εφαρµογών δηλαδή που παρέχουν δυνατότητες 

Βάσεων ∆εδοµένων, Επεξεργασίας Κειµένου, Επεξεργασίας Παρουσιάσεων κ.ά. (π.χ. 

Microsoft Office). 

 

2.3.2.2 Υποστήριξη του υπολογιστή PDA 

Η πρόταση διαχείρισης της αρχαιολογικής πληροφορίας στο πεδίο µέσω του ενός 

φορητού ψηφιακού συνόλου υλικοτεχνικών δοµών και λογισµικού, αφορά πληροφορία 

που είναι κρίσιµη, πρωτογενής  και που γενικότερα, αν χαθεί είναι δύσκολο έως αδύνατο 

να ανακτηθεί. 

Η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών σε καθόλου ευνοϊκό περιβάλλον, στο 

ύπαιθρο ( βροχή, σκόνη, υψηλές θερµοκρασίες), σε συνθήκες δυναµικές (πιθανότητες 

πτώσης), ενίοτε µακριά από πηγές τροφοδοσίας, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για 

βλάβες, δυσλειτουργίες ή ακόµα ακόµα και για διακοπή λειτουργίας. 

Οι αδυναµίες (µπαταρία, µνήµη) εξάλλου, που εντοπίστηκαν κατά τη µελέτη των 

συσκευών PDA υπαγορεύουν την πρόβλεψη εναλλακτικής λύσης σε έκτακτη περίπτωση. 

Έτσι στη µελέτη του Σχεδιασµού µας, προβλέπεται η δηµιουργία πιστού αντιγράφου 

των περιεχοµένων του PDA στο notebook, αλλά και ή πλήρης αντικατάστασή του 

palmtop από τον υπολογιστή υποστήριξης, ως λύση ανάγκης ή χρήσης του συστήµατος 

εκτός πεδίου. 

Το πιστό αντίγραφο των περιεχοµένων του PDA δηµιουργείται αυτόµατα στον 

υπολογιστή υποστήριξης41, την πρώτη φορά που συνδέονται φυσικά οι δύο συσκευές. 

Ενηµερώνεται δε συνεχώς αυτόµατα, κάθε φορά που η σύνδεση επαναλαµβάνεται. Η 

φυσική σύνδεση επιτυγχάνεται είτε ενσύρµατα (π.χ θύρα USB) είτε ασύρµατα (π.χ θύρα 

Bluetooth ή I/R) ανάλογα µε τις δυνατότητες εισόδου/ εξόδου (I/O)  του notebook. 

                                                 
41 Το λογισµικό υποστήριξης της διαδικασίας διασύνδεσης ActiveSync περιλαµβάνεται στο λογισµικό 

γενικότερης υποστήριξης του PDA (support disk). 
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Για να αντικαταστήσει πλήρως το PDA, ο υπολογιστής υποστήριξης χρειάζεται να 

έχει δυνατότητες φυσικής σύνδεσης µε  τον δορυφορικό δέκτη GPS, καθώς επίσης και 

δυνατότητες GIS. Το εξειδικευµένο λογισµικό GIS για περιβάλλον PDAs αντιγράφεται 

στον υπολογιστή (PDA desktop version) δηµιουργώντας στον Χρήστη την «αίσθηση 

PDA», µέσω κατάλληλα διαµορφωµένης οθόνης (PDA skin). 
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222...444   ∆∆∆ιιιαααχχχεεείίίρρριιισσσηηη   χχχωωωρρριιικκκώώώννν   δδδεεεδδδοοοµµµέέένννωωωννν   τττοοουυυ   φφφοοορρρηηητττοοούύύ   ψψψηηηφφφιιιααακκκοοούύύ   

σσσυυυνννόόόλλλοοουυυ   

 

Στον Σχεδιασµό µας µελετήθηκε ειδικά η υποστήριξη της χωρικής συνιστώσας της 

αρχαιολογικής πληροφορίας µε τη χρήση δορυφορικού δέκτη εντοπισµού θέσης για τη 

συλλογή χωρικών δεδοµένων και   εξειδικευµένου λογισµικού Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών. 

Η χρήση του δορυφορικού δέκτη για την αυτόµατη συλλογή και καταχώρηση µιας 

αρχαιολογικής θέσης όπως σχεδιάστηκε εδώ, δεν αποκλείει βεβαίως τη χειροκίνητη 

διαδικασία καταγραφής της, στη βάση δεδοµένων, µε τη χρήση τιµών που προέρχονται 

από διαφορετική πηγή χωρικών δεδοµένων. 

Η σύνδεση (link) των δυο συνιστωσών της αρχαιολογικής πληροφορίας 

επιτυγχάνεται µε την τεχνική της δηµιουργίας κοινών πεδίων δεδοµένων (ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΤΟΠΟΥ) θεµατικής και χωρικής πληροφορίας, στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία των 

βάσεων δεδοµένων. 

 

2.4.1 Η συλλογή χωρικών δεδοµένων µέσω GPS 

Τα χωρικά δεδοµένα συλλέγονται και καταγράφονται αυτόµατα στο Παν∆ώρα, µε 

τις πληροφορίες που παρέχονται από τον δορυφορικό δέκτη εντοπισµού θέσης, ο οποίος 

συνδέεται στο φορητό υπολογιστικό σύστηµα (π.χ. υπολογιστής PDA, υπολογιστής 

notebook). 

Με αυτό τον τρόπο το σύστηµα (δέκτης) διαχειρίζεται την πληροφορία που στέλνει 

από το διάστηµα το σύστηµα GPS (ποµπός). 

 

2.4.1.1 Το Σύστηµα GPS 

Το σύστηµα GPS (Global Positioning System) είναι ένα σύστηµα πλοήγησης που 

βασίζεται σε εκποµπές (ραδιο)σήµατος από δίκτυο δορυφόρων που έχουν τεθεί σε 24ωρη 

τροχιά γύρω από τη γη. Το σύστηµα NAVSTAR, όπως είχαν ονοµάσει το σύστηµα GPS 

οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Άµυνας των Η.Π.Α που το ανέπτυξαν, αποτελείται από ένα 
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επίγειο σύστηµα  υποστήριξης µε 24 δορυφόρους, και έχει τεθεί σε λειτουργία από το 

1994.  

Οι δορυφόροι, που αντικαθίστανται κάθε 10 χρόνια, µεταδίδουν συνεχώς την ακριβή 

ώρα και θέση τους, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, σε οποιοδήποτε σηµείο του 

πλανήτη. Η απόσταση τους από τη γη είναι περίπου 24.000 χιλιόµετρα, ολοκληρώνουν 

δύο πλήρεις περιστροφές ηµερησίως σε πολύ συγκεκριµένες τροχιές, και εκπέµπουν 

πληροφορίες για τη θέση µας σε δύο συχνότητες τις L1 και L2 (Μερτίκας, 1999). Το δύο 

αυτά ραδιοσήµατα χαµηλής ισχύος µπορούν να διαπεράσουν υλικά, όπως τα σύννεφα, το 

πλαστικό ή το γυαλί αλλά όχι συµπαγή υλικά όπως τοίχους, βουνά ή πυκνά φυλλώµατα 

δένδρων. Οι απώλειες από την ιονόσφαιρα, ο αριθµός και η διάταξη των δορυφόρων 

καθώς και τα φυσικά εµπόδια και οι ανακλάσεις είναι κάποιοι από τους παράγοντες που 

καθορίζουν την ακρίβεια του γεωδαιτικού εντοπισµού θέσης. 

Οι πληροφορίες που µεταδίδονται από το σύστηµα GPS περιλαµβάνουν στοιχεία 

όπως:   

α) ένα κωδικό ταυτότητας (pseudorandom code), αναγνωριστικό του κάθε 

δορυφόρου. 

β) τη δορυφορική εφηµερίδα (ephemeris data), µε πολύ σηµαντική πληροφορία για 

την κατάσταση του δορυφόρου (healthy/unhealthy), την ηµεροµηνία και την ακριβή 

ώρα-που είναι απαραίτητο στοιχείο για τον εντοπισµό της ζητούµενης θέσης. 

γ) τα τροχιακά δεδοµένα (almanac data) που υποδεικνύουν στον δέκτη GPS τη θέση 

ό,που θα βρίσκεται κάθε δορυφόρος του συστήµατος τη διάρκεια ολόκληρου του 

24ωρου. 

 

2.4.1.2 Ο δέκτης GPS 

Οι συσκευές λήψης ή δέκτες των ραδιοσηµάτων GPS ονοµάζονται συνεκδοχικά 

επίσης GPS. Υπολογίζουν µε τριγωνισµό τη δική τους θέση µε βάση τις πληροφορίες που 

λαµβάνουν από τους δορυφόρους. Ο δέκτης «συγκρίνει» τον χρόνο εκποµπής του 

σήµατος από το ατοµικό ρολόι του δορυφόρου (ακριβής χρονισµός) µε το χρόνο λήψης 

του (συµβατικός χρόνος δέκτη). Η διαφορά χρόνου δηλώνει στον δέκτη την απόσταση 

που έχει από ένα δορυφόρο. 

Με λήψη σήµατος από τρεις δορυφόρους ταυτόχρονα, ο δέκτης µπορεί να 

υπολογίσει τη θέση του σε δύο διαστάσεις: 
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 Γεωγραφικό πλάτος-φ (Latitude) : Απόσταση του τόπου από τον Ισηµερινό 

παράλληλο (Για την Ελλάδα Βόρειο Γεωγραφικό πλάτος-N). 

 Γεωγραφικό µήκος-λ (Longitude) : Απόσταση του τόπου από το µεσηµβρινό 

του Γκρήνουιτς (Για την Ελλάδα Ανατολικό Γεωγραφικό µήκος-E). 

Ενώ, µε στοιχεία από ένα ακόµα δορυφόρο τουλάχιστον, ο δέκτης µπορεί να 

υπολογίσει και µια ακόµα διάσταση : 

 Το υψόµετρο του τόπου-h, δηλαδή την απόσταση είτε από τη µέση στάθµη 

της θάλασσας είτε από το ελλειψοειδές σύστηµα αναφοράς42 (ανάλογα µε τις 

ρυθµίσεις του λογισµικού). 

Μετά την εύρεση των βασικών αυτών δεδοµένων (φ, λ, h) ο δέκτης µπορεί να 

υπολογίσει και άλλα επί µέρους στοιχεία για το σηµείο τη γης πάνω στο οποίο γίνεται ο 

εντοπισµός της θέσης, όπως : την Πορεία(heading), την Ταχύτητα(speed), τη 

∆ιόπτευση(bearing), την Απόσταση(distance)  κ.ά.  

Οι συµβατικοί δέκτες GPS µπορούν σήµερα να καθορίσουν τη θέση τους µε αρκετή 

ακρίβεια, µέσα από τις αντίστοιχες µετρήσεις απόστασης από τουλάχιστον 4 δορυφόρους 

και να την εµφανίσουν στην οθόνη τόσο του ίδιου του δέκτη όσο και σε ένα συνδεδεµένο 

υπολογιστή εκφράζοντάς την σε συντεταγµένες του γεωκεντρικού συστήµατος αναφοράς 

WGS’8443. 

 

2.4.2 Η Καταγραφή και Παράθεση χωρικών δεδοµένων µέσω 

φορητού GIS  

Τα χωρικά δεδοµένα καταγράφονται και παρουσιάζονται σύµφωνα µε τις 

λειτουργικές απαιτήσεις της µελέτης µας, µέσω του εξειδικευµένου λογισµικού 

Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) το οποίο εγκαθίσταται στο φορητό 

υπολογιστικό σύστηµα (π.χ. στον υπολογιστή PDA ή/ και τον υπολογιστή notebook). 

Ως εξειδικευµένο νοείται το λογισµικό περιορισµένων δυνατοτήτων που είναι ειδικά 

διαµορφωµένο για τα συστήµατα των PDAs και χρησιµοποιήθηκε στον σχεδιασµό 

Παν∆ώρα ως «εργαλείο» για την αποτύπωση και παράθεση των θέσεων των ευρηµάτων 

στον χάρτη. 

                                                 
42 Για το ελλειψοειδές βλ. παρακάτω 2.4.2.1  
43 Για το σύστηµα αναφοράς WGS’ 84 βλ. παρακάτω 2.4.2.1 
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2.4.2.1 Χαρτογράφηση και το Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 

Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών γενικά αποτελούν ένα ουσιαστικό 

εργαλείο χαρτογράφησης και ανάλυσης, µε διεπιστηµονική εµβέλεια, για τη διαχείριση σε 

αστικές και αγροτικές περιοχές και  τον αναπτυξιακό σχεδιασµό των σύγχρονων φυσικών 

και πολιτισµικών πόρων. Με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του 

κατάλληλου λογισµικού, η πληροφορία από ένα ευρύτατο φάσµα επιστηµών µπορεί να 

παρουσιαστεί µε συµβολικό και γενικευµένο τρόπο σε χάρτες, µέσα από βάσεις 

δεδοµένων (Σαρρής, 2002). 

Οι χάρτες, αποτελούν όπως είναι γνωστό την απεικόνιση ενός τµήµατος ή του 

συνόλου της   επιφάνειας της γης στο χαρτί. Βασικό στοιχείο ενός χάρτη γενικής χρήσεως 

αποτελεί το τοπογραφικό υπόβαθρο, που αναπαριστά µε τη βοήθεια γραµµών και 

συµβόλων τη µορφολογία του εδάφους, το υδρογραφικό δίκτυο, τα διοικητικά όρια, τα 

τοπωνύµια κ.λπ. Οι χάρτες ειδικής χρήσεως ή θεµατικοί χάρτες, σχεδιάζονται µε έµφαση 

σε ειδικές πληροφορίες ιστορικές, γεωλογικές, κλιµατικές, αρχαιολογικές κ.ά. 

Για να µεταφερθεί η χωρική πληροφορία από µια σφαιρική επιφάνεια όπως είναι η 

γη στην επίπεδη επιφάνεια ενός χάρτη, είναι απαραίτητο να γίνουν µαθηµατικοί 

υπολογισµοί µεταφοράς του τρισδιάστατου γεωγραφικού συστήµατος συντεταγµένων σε 

ένα δισδιάστατο προβολικό σύστηµα συντεταγµένων (projected coordinate system)44. 

                                                 
44 Η ορολογία που χρησιµοποιείται για να περιγράψει το πρόβληµα του γεωδαιτικού Datum είναι µάλλον 

περίπλοκη και έχει αναπτυχθεί εδώ και 100 χρόνια. Μερικοί βασικοί όροι του GIS που περιλαµβάνονται στα εγχειρίδια 

αναφοράς των συσκευών GPS είναι οι ακόλουθοι:  

Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (Geodetic Reference System), δηλαδή η εννοιολογική σύλληψη ενός 

γεωσταθερού Καρτεσιανού Συστήµατος (Χ, Υ, Ζ) 

Γεωδαιτικό Πλαίσιο Αναφοράς (Geodetic Reference Frame), είναι η πραγµάτωση του Γεωδαιτικού 

Συστήµατος Αναφοράς µετά από ειδικές παρατηρήσεις. 

Η διαφορά ανάµεσα στο Πλαίσιο και στο Σύστηµα Αναφοράς είναι ότι Το Σύστηµα είναι εποµένως, ο θεωρητικός 

προσδιορισµός της αναφοράς ενώ Το Πλαίσιο είναι η υλοποίηση του συστήµατος,  µε τα περιθώρια λάθους του. 

Το Πλαίσιο Αναφοράς παίζει σηµαίνοντα ρόλο στις πρακτικές της εφαρµογής της επισκόπησης. 

Γεωδαιτικό Datum (Geodetic Datum) είναι το ελάχιστο σύνολο των παραµέτρων που απαιτούνται για να 

καθορίσουν τη θέση και τον προσανατολισµό ενός τοπικού γεωδαιτικού συστήµατος σε σχέση µε ένα παγκόσµιο 

σύστηµα/πλαίσιο αναφοράς. ∆ιακρίνοµε  το Καρτεσιανού και το Ελλειψοειδές Datum όπου το Ελλειψοειδές = 

Καρτεσιανό + Σχήµα Γήινου Ελλειψοειδούς  
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Η µαθηµατική φόρµουλα µετατροπής ονοµάζεται χαρτογραφική προβολή (map 

projection). Επειδή, όµως, η Γη είναι µια ακανόνιστη επιφάνεια την προσεγγίζουµε µέσα 

από ένα ελλειψοειδές δηλαδή µια προσαρµοσµένη µαθηµατική επιφάνεια  (Εικόνα 19). 

  
Εικόνα 19 - Το Τοπικό ελλειψοειδές προσαρµόζεται ορθότερα στη γήινη επιφάνεια (WGS 84-Implementation 
Manual-http://www.wgs84.com/wgs84/wgs84.htm) 

Ωστόσο, ενώ σε ένα παγκόσµιο γεωγραφικό σύστηµα συντεταγµένων (π.χ. το WGS 

84), µπορεί κανείς να προσαρµόσει στο ελλειψοειδές την προβολή που εξυπηρετεί 

καλύτερα, στα εθνικά συστήµατα επιλέγεται πάντα µια συγκεκριµένη προβολή, η οποία 

παραµετροποιείται κατάλληλα, ώστε να αποδίδει µε την ελάχιστη δυνατή παραµόρφωση 

µετρήσεις µηκών και εµβαδών σε όλη την αντίστοιχη επικράτεια (Εικόνα 20).  

Η γεωµετρική επιφάνεια που χρησιµοποιεί η χαρτογραφική προβολή του 

προβολικού συστήµατος που βρίσκεται σε χρήση στην Ελλάδα είναι η προβολή της 

γήινης επιφάνειας πάνω σε ένα κύλινδρο, ο άξονας του οποίου είναι κάθετος προς τη 

ευθεία που ενώνει τους δυο πόλους. Ο µεσηµβρινός που ορίζεται από την επαφή του 

κυλίνδρου αυτού µε τη γήινη επιφάνεια είναι ο Κεντρικός Μεσηµβρινός της προβολής και 

ταυτίζεται µε τον κατακόρυφο άξονα του προβολικού συστήµατος, ενώ ο οριζόντιος 

άξονας είναι ο Ισηµερινός. Αρχή των αξόνων θεωρείται το σηµείο τοµής του Ισηµερινού 

µε τον Κεντρικό Μεσηµβρινό. 

 
Εικόνα 20- Γεωγραφικές συντεταγµένες παγκόσµιου ελλειψοειδούς (WGS’84-Implementantion 

Manual) 

    ΤΟΠΙΚΟ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΑΡΧΗ ΑΞΟΝΩΝ: Το Κέντρο Μάζας Γης. 

Ζ-ΑΞΟΝΑΣ : Παράλληλος µε τη διεύθυνση 

του συµβατικού γήινου πόλου (Conventional

Terrestrial Pole). 

Χ-ΑΞΟΝΑΣ : διέρχεται από την τοµή  ενός 

µηδενικού Μεσηµβρινού WGS84 και του 

ισηµερινού CTP. 

Υ-ΑΞΟΝΑΣ : συµπληρώνει το 

δεξιόστροφο, γεωσταθερό, καρτεσιανό 

σύστηµα αναφοράς. 
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Το πλεονέκτηµα της προβολής αυτής είναι ότι ελαχιστοποιεί τις παραµορφώσεις στη 

ζώνη του Κεντρικού Μεσηµβρινού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι τιµές στον άξονα των Y 

(απόσταση από τον Ισηµερινό) να εµφανίζονται αρκετά µεγάλες για την Ελλάδα (της 

τάξης των 4.000.000 µέτρων). Εξάλλου στον άξονα των Χ αντί για µηδέν, στην τοµή των 

αξόνων δίνεται η τιµή 500.000 µέτρα προκειµένου να αποφεύγονται οι αρνητικές τιµές 

στα δυτικά του κεντρικού µεσηµβρινού. Έτσι, στα δυτικά του Κεντρικού Μεσηµβρινού οι 

τιµές είναι µικρότερες των 500.000 µέτρων και στα ανατολικά του µεγαλύτερες. 

Οι µεσηµβρινοί που βρίσκονται ανατολικά και δυτικά του Κεντρικού Μεσηµβρινού 

δεν είναι ευθείες αλλά καµπύλες γραµµές µε τα κοίλα στραµµένα προς τον κατακόρυφο 

άξονα. Επειδή καθώς αποµακρυνόµαστε από τον Κεντρικό Μεσηµβρινό αυξάνουν οι 

παραµορφώσεις των διαστάσεων των αντικειµένων (τις παραµορφώσεις αυτές προσπαθεί 

να εξισορροπήσει ο συντελεστής κλίµακας k), οι Εγκάρσιες  Μερκατορικές Προβολές 

εφαρµόζονται σε ζώνες µικρού εύρους. Κάθε ζώνη χαρακτηρίζεται από τον Κεντρικό 

Μεσηµβρινό και από το εύρος της. Η πιο γνωστή Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή είναι 

η ∆ιεθνής Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή (Universal Tranverse Mercator ή UTM), όπου 

όλες οι ζώνες έχουν εύρος 6ο. 

Αν και η χρήση της ∆ιεθνούς Εγκάρσιας Μερκατορικής Προβολής (UTM) είναι 

ευρέως διαδεδοµένη, η εφαρµογή της στη χώρα µας παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα. Το 

κυριότερο από αυτά είναι ότι η Ελλάδα «µοιράζεται» σε δύο ζώνες : τη Ζώνη 34, µε 

Κεντρικό Μεσηµβρινό τον 21ο και τη Ζώνη 35, µε Κεντρικό Μεσηµβρινό τον 27ο, που 

έχουν ζώνη διεπαφής την καίρια για υπολογισµούς περιοχή της Αττικής.  

Το πρόβληµα αυτό, όπως και άλλα, ήρθε να λύσει η δηµιουργία του Ελληνικού 

Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς, που προτάθηκε από τον καθηγητή Γ. Βέη το 1987. 

To ΕΓΣΑ 87 (προβολή ΤΜ87) συνιστά πλέον ένα ενιαίο σύστηµα αναφοράς για όλη 

την ελληνική επικράτεια, και είναι απαλλαγµένο από τον διζωνικό µοίρασµα της χώρας 

(προβολή UTM), και από τις ανεξάρτητες συντεταγµένες ανά τµήµατα (προβολή HATT). 

Λύνονται έτσι τα προβλήµατα που παρουσιάζονταν στη σύνθεση χάρτη σε περιοχές που 

βρίσκονται στην επαφή των δύο ζωνών UTM (ζώνη 34 και 35, όπως η Αττική και τα 

Χανιά ) ή των τετραγώνων του HATT.  

Το ΕΓΣΑ’ 87 χρησιµοποιεί µια Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή που καλύπτει 

ολόκληρη την Ελλάδα µε µια ζώνη εύρους 12ο, µε Κεντρικό Μεσηµβρινό τον 24ο, µε  
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αφετηρία το µετατεθειµένο γεώκεντρο στο βάθρο του ∆ιονύσου και συντελεστή κλίµακας 

k=0.9996.  

Η επιλογή αυτή ελαχιστοποιεί τις παραµορφώσεις κλίµακας, οι οποίες στο 99% της 

χώρας είναι µικρότερες από 670 µέρη στο εκατοµµύριο (1µ. σε απόσταση 1 χλµ. στα 

άκρα της χώρας). ∆ιευκολύνει, εξάλλου, τις αναγωγές από το ένα σύστηµα στο άλλο, ενώ 

συγχρόνως παρέχει το σηµαντικό πλεονέκτηµα της συµµορφίας, δηλαδή της διατήρησης 

των σχηµάτων στον χάρτη.  

Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται ως αναφορά, ήδη από το 1990, από όλους τους 

κρατικούς φορείς παραγωγής χαρτών. Είναι το ίδιο που χρησιµοποιήθηκε, επίσης, για τη 

σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου. Σε αυτό το σύστηµα βασίζονται επίσης, τα 

περισσότερα ψηφιακά δεδοµένα και οι συµβατικοί χάρτες που διατίθενται από δηµόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς. Θα πρέπει, τέλος, να υπογραµµιστεί ότι το ΕΓΣΑ’ 87 

περιλαµβάνεται (άµεσα ή έµµεσα) σε όλες τις τεχνολογικές εφαρµογές που σχετίζονται µε 

την αυτοµατοποιηµένη χαρτογραφία, όπως είναι τα λογισµικά GIS και Τηλεπισκόπισης 

και το λογισµικό που συνοδεύει τις συσκευές GPS. 

 

2.4.2.2 Η Καταγραφή και  παράθεση  χωρικών δεδοµένων 

Μετά  τη συλλογή τους, τα χωρικά δεδοµένα καταγράφονται στο φορητό 

υπολογιστικό σύστηµα  µε την ταυτόχρονη αποτύπωσή τους µέσω του εξειδικευµένου 

GIS στον χάρτη της περιοχής της αρχαιολογικής έρευνας. Η καταγραφή των χωρικών 

δεδοµένων των ευρηµάτων και η παρουσίαση τους στον χάρτη αποτελεί εποµένως, 

ουσιαστικά, τη γεωγραφική παράθεση των δεδοµένων που φέρουν αρχαιολογική 

πληροφορία η οποία προκύπτει από την αρχαιολογική έρευνα σε ένα τόπο. Η γεωγραφική 

παρουσίαση των αρχαιολογικών δεδοµένων κατ’ αυτό τον τρόπο λειτουργεί σαν εργαλείο 

ανάλυσης της πληροφορίας και λήψης αποφάσεων που σχετίζονται µε την έρευνα. 

Ως χάρτης νοείται το τµήµα της οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο οποίο 

προβάλλεται η εικόνα της περιοχής που χρησιµοποιείται ως χαρτογραφικό υπόβαθρο των 

υποδείξεών µας. Η  εικόνα  αυτή, που στην πραγµατικότητα είναι ένα ηλεκτρονικό 

αρχείο, µπορεί να είναι το τοπογραφικό σχέδιο, το διάγραµµα των ισοϋψών, ο 

γεωγραφικός χάρτης, µια αεροφωτογραφία, µια δορυφορική εικόνα ή το αποτέλεσµα 

ψηφιοποίησης. Με τη ψηφιοποίηση, η εικόνα ενός τόπου (σε φυσική ή αναλογική µορφή) 

µετατρέπεται κατάλληλα σε γεωγραφικό ηλεκτρονικό αρχείο (µε ψηφιακή µορφή 
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αναγνωρίσιµη από ηλεκτρονικό υπολογιστή) 45. Κάθε σηµείο της  ψηφιοποιηµένης 

εικόνας έχει γεωγραφική υπόσταση (π.χ. φ, λ ή συντεταγµένες Χ, Υ) και αναφέρεται 

γεωδαιτικά σε ένα Σύστηµα Αναφοράς (π.χ. ΕΓΣΑ’ 87 ή WGS’ 84). 

Στη σχεδίαση που µελετήθηκε χρησιµοποιούνται ως υπόβαθρο χάρτες που 

αναφέρονται, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα ΕΓΣΑ’ 87 αλλά και στο παγκόσµιο 

Γεωδαιτικό Σύστηµα αναφοράς WGS’ 84. Και, µάλιστα, όταν ο δέκτης GPS συνδέεται 

στο σύστηµα το WGS’ 84 που είναι εξ’ ορισµού το σύστηµα αναφοράς του συστήµατος 

GPS,  αυτό επιλέγεται αυτόµατα ως αναφορά από το εξειδικευµένο GIS. Εποµένως όταν 

είναι συνδεδεµένο το GPS στο σύστηµα ακόµα και η «λευκή οθόνη» αποτελεί ένα χάρτη, 

εφόσον κάθε σηµείο της οθόνης έχει γεωγραφική υπόσταση και εκφράζεται σε 

γεωγραφικό µήκος και πλάτος. Το µόνο δηλαδή σηµείο που βλέπουµε αποτυπωµένο σ’ 

αυτό τον «λευκό χάρτη» είναι η θέση µας, εκείνο ακριβώς το σηµείο της Γης στο οποίο 

βρίσκεται ο δέκτης (ή κεραία λήψης, ειδικότερα) του GPS εκείνη τη στιγµή.  

Με τον τρόπο αυτό µπορούµε ουσιαστικά να χαρτογραφήσουµε την γεωγραφική 

περιοχή που µας ενδιαφέρει τοποθετώντας πάνω στο χάρτη µας  αρχαιολογικά στοιχεία 

ως χωρικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ως, σηµεία γραµµές ή πολύγωνα. Κάθε απεικόνιση 

στην οθόνη του PDA, αντικατοπτρίζει τη φυσική µετακίνηση του δέκτη στο σηµείο που 

απεικονίζεται. Εποµένως ένα  σηµειακό χαρακτηριστικό δηµιουργείται µε παρατήρηση εν 

στάσει ενώ µια γραµµή ή ένα πολύγωνο δηµιουργούνται µε παρατήρηση εν κινήσει. 

Μπορούµε έτσι, για παράδειγµα, να σηµειώσουµε τις αρχαιολογικές θέσεις ως 

σηµεία και τα µονοπάτια ή τους αµαξιτούς δρόµους, ως γραµµές. Μια διαφορετική 

παράθεση των δεδοµένων µας  θα µπορούσε να είναι επίσης, η  οριοθέτηση των 

αρχαιολογικών θέσεων ως πολύγωνα και τα ακίνητα ευρήµατα µέσα στις θέσεις ως 

σηµεία. Η χωρική ακρίβεια των παρατηρήσεων µας έχει άµεση σχέση µε την ακρίβεια του 

δέκτη µας. 

Ας σηµειωθεί εδώ ότι η πληροφορία που µπορεί να παρουσιαστεί µέσα από το 

σύστηµά µας αυξάνεται στην πορεία της έρευνας. Αν υποθέσουµε δηλαδή ό,τι ξεκινάµε  

                                                 
45 Η µετατροπή από αναλογικούς χάρτες σε ψηφιακούς, γίνεται µε τη βοήθεια του ψηφιοποιητή, που 

περιλαµβάνει τράπεζα ψηφιοποίησης και το κινητό στέλεχος. Παράδειγµα ψηφιοποιητή, CalComp DrawingBoard III, 

µε κινητό στέλεχος 16 πλήκτρων. Παράδειγµα λογισµικού ψηφιοποίησης αντίστοιχα, AUTOCAD R13/14 ή AutoCad 

2000  ή ArcView . Τα στοιχεία που συλλέγονται και βρίσκονται σε αναλογική µορφή είναι συντεταγµένες σηµείων, 

ισότιµες καµπύλες (γραµµές, µε υψόµετρο – ισοϋψείς), οδικό δίκτυο (γραµµές), γεωλογικές ζώνες (πολύγωνα) 

κ.λπ.(Σαρρής, 2003). 
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την εργασία µας µε το Παν∆ώρα καταχωρώντας τα στοιχεία των αρχαιολογικών δελτίων 

της πρώτης περιόδου εργασίας (θεµατική πληροφορία) και τις πρώτες σηµειακές 

µετρήσεις µας (χωρική πληροφορία), τότε, έχουµε πλέον τη δυνατότητα µιας πρώτης 

συνδυασµένης απεικόνισης των δεδοµένων µας µε άλλα που θα προκύψουν από 

περαιτέρω επεξεργασία µετά την επιστροφή µας από το πεδίο. Μπορούµε για παράδειγµα 

µέσω των GIS να δηµιουργήσουµε το ψηφιακό µοντέλο εδάφους (Digital Elevation Map) 

στον υπολογιστή υποστήριξης. Το DEM θα χρησιµοποιηθεί σαν χαρτογραφικό υπόβαθρο 

για την επόµενη περίοδο µαζί µε µια απεικόνιση των κλίσεων του εδάφους η οποία µπορεί 

να δηλωθεί µε µια πλειάδα µεθόδων χρωµατικής η γκρίζας απεικόνισης των δυο 

διατάσεων χ και ψ (π.χ. ArcGIS, ESRI). Η διάσταση του ύψους επιπλέον µπορεί να 

δηλωθεί µέσω ενός ξεχωριστού layer, π.χ. TIN layer µετά από την επεξεργασία των 

παρακείµενων µη επικαλυπτόµενων τριγώνων που έχουν προκύψει από σηµεία µη οµαλών 

µεταξύ τους αποστάσεων µε συντεταγµένες χ, ψ και z  (ESRI, 1991). Μέσα από την 

επιφάνεια µε  µορφοποίηση TIN µπορεί κανείς να έχει «πραγµατική» αίσθηση της  

τοπολογίας και άλλες δυνατότητες όπως πανοραµικές όψεις και ελεγχόµενα 

µεταβαλλόµενες σχετικές θέσεις. 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία µε τα νέα χωρικά δεδοµένα µεταφέρονται χωρίς καµία 

µετατροπή  στο palmtop και χρησιµεύουν σαν θεµατικά επίπεδα (layers) επιπλέον 

πληροφόρησης, κατά τη διάρκεια των καταγραφών της κάθε νέας περιόδου. Η ποσότητα 

των πληροφοριών που µπορούµε να φορτώσουµε µε αυτό τον τρόπο στον επιπαλάµιο 

υπολογιστή, εξαρτάται πλέον, µόνο από τη φυσική του µνήµη καθώς και τις δυνατότητες 

απεικόνισης και το µέγεθος της οθόνης του. 

 

2.4.3 Η Πολυµεσική τεχνική σύνδεσης (link) της θεµατικής µε τη 

χωρική πληροφορία 

Με τη µέθοδο σύνδεσης που περιγράφεται παρακάτω αποδίδεται η χωροχρονική 

διάσταση στο Πανδώρα. Κάθε αρχαιολογικό αντικείµενο, δηλαδή, καταχωρείται στον 

χρόνο της έρευνας και περιγράφεται από τα χαρακτηριστικά του, ένα µοναδικό κωδικό 

ευρήµατος και ένα µοναδικό κωδικό τόπου. Ο συνδυασµός αυτών των χαρακτηριστικών 

καθιστά διακριτό το κάθε εύρηµα από τα υπόλοιπα, δεδοµένου ό,τι ένα αντικείµενο µπορεί 

να ευρεθεί µόνο σε ένα τόπο σε µια χρονική στιγµή. Οι επιπλέον πληροφορίες σε µορφή 

εικόνας, σχεδίου, ήχου κ.λ.π. συµπληρώνουν την τεκµηρίωση των 



    88 88     

 

                                                              

 

ευρηµάτων της αρχαιολογικής έρευνας µέσα από τις πολυµεσικές δυνατότητες των 

σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων. 

Για να επιτευχθεί η διασύνδεση των δυο συνιστωσών της αρχαιολογικής 

πληροφορίας, δηµιουργήθηκαν κοινά πεδία αναφοράς µέσα στα οποία καταχωρούνται τα 

ίδια ή µέρος των ιδίων δεδοµένων και στη βάση δεδοµένων46 και στα αρχεία δεδοµένων 

του PDA47. 

Το κοινό πεδίο αναφοράς για την αντιστοίχιση (link) των ευρηµάτων µε τον τόπο 

εύρεσης ονοµάστηκε «ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ». Ο  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ(KVDIKOS 

TOPOY) αποτελεί επιπρόσθετα τον «συνδετικό κρίκο» για την ένωση (join) των αρχείων 

του PDA µε τα επιλεγµένα αρχεία πληροφοριών από τη βάση δεδοµένων. Η δηµιουργία 

των «υβριδικών» αυτών αρχείων αποσκοπεί στη χρήση της πληροφορίας εξόδου από τη 

Σχεδίαση Παν∆ώρα, ως «έτοιµη» πληροφορία  εισόδου, στα Γεωγραφικά Συστήµατα 

Πληροφοριών (GIS). 

Οι τεχνολογικές δυνατότητες των σύγχρονων φορητών υπολογιστών, 

συµπεριλαµβανοµένου του PDA, µας επέτρεψαν να διευρύνουµε κατά πολύ την απλή 

απεικόνιση των ευρηµάτων. Οι βάσεις δεδοµένων και το εξειδικευµένο λογισµικό GIS 

χρησιµοποιούν στην ουσία το εγγενές λογισµικό διαχείρισης πολυµέσων (Multimedia 

management) του λειτουργικού περιβάλλοντος Windows σε κάθε καταχώρηση µας µε 

πολυµεσική αναφορά . 

∆ηµιουργήθηκε έτσι ένα υποσύστηµα διαχείρισης πολυµεσικής πληροφορίας µέσω 

του οποίου υποστηρίζεται η «παρουσία» των ευρηµάτων στο σύστηµά µας µε τη 

συµβατική ονοµασία «Φωτογραφία»48. Η συµπληρωµατική µαρτυρία υποστηρίζει θέµατα 

όπως:  την ύπαρξη του ευρήµατος, τη συσχέτιση των πληροφοριών του συστήµατός µας 

µε άλλες πηγές πληροφόρησης (π.χ. βιβλιογραφία, ηµερολόγια ανασκαφής, µελέτες, 

προσωπικές σηµειώσεις) ή τη συµπλήρωση των καταχωρηµένων πληροφοριών µε άλλα 

σχόλια. Η χρήση επίσης της εικόνας, του ήχου και του βίντεο σε συσχέτιση µε τον τόπο  

                                                 
46 Μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον της Access, καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων οι πληροφορίες 

αντιστοίχισης τόπου και εικονογραφικής απεικόνισης. 
47 Μέσα από τους περιγραφικούς πίνακες που αντιστοιχούν στα χωρικά επιπέδα πληροφορίας (layers) στο 

εξειδικευµένο λογισµικό GIS (ArcPAD), καταχωρούνται στα αρχεία δεδοµένων του PDA οι πληροφορίες αντιστοίχισης 

τόπου  και εικονογραφικής απεικόνισης 
48 Ο όρος χρησιµοποιήθηκε συνειρµικά σαν περιγραφή της έννοιας της απλούστερης µορφής «παρουσίασης» της 

συµπληρωµατικής πληροφορίας για κάθε καταγραφή στο Παν∆ώρα. 
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µπορεί να δώσει τη δυνατότητα µιας διαφορετικής προσέγγισης στη µελέτη των 

κοινωνιών του παρελθόντος (Mills, 2000). 

Για κάθε εύρηµα µέσα στη βάση δεδοµένων ισχύει εποµένως ένα σχήµα όπως 

περιγράφεται στα παραδείγµατα που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί (Εικόνα 

21). 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ/

ΧΡΟΝΟ 

ΕΥΡΕΣΗΣ 

ΑΛΛΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

(Τύπος, Όνοµα,  

Χρονολόγηση …) 

 

KVDIKOS 

TOPOY 

                

                    «Φωτογραφία» 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

Φωτογραφία «Το εύρηµα Α 

στον τόπο α» 

Foto1.jpg 

Φωτογραφία «Το εύρηµα Α 

στον τόπο α» 

Foto2.jpg 

1.  

Εύρηµα     «Α» µε 

χρόνο εύρεσης tΑ 

Χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα ευρήµατος 

«Α» 

Τόπος  «α» 

Video «Το εύρηµα Α 

στον τόπο α» 

Video .mpg 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 2. 

Εύρηµα     «Β» µε 

χρόνο εύρεσης tΒ 

Χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα ευρήµατος 

«Β» 

Τόπος  «β» 

Σκαρίφηµα «Το εύρηµα Β 

στον τόπο β» 

Skarifima. tif 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 3. 

Εύρηµα     «Γ» µε 

χρόνο εύρεσης tΓ 

Χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα ευρήµατος 

«Γ» 

Τόπος  «γ» 

URL «Το εύρηµα Β 

στον τόπο β 

αναφέρεται στο 

Internet»  

//http:www.site.gr 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

Σηµειώσεις - 

σχόλια 

«Το εύρηµα ∆ 

στον τόπο δ ..» 

Simioseis.doc  

Ηχογράφηση «Το εύρηµα ∆ 

που βρίσκεται 

στον τόπο δ ..» 

Hxografisi.mp3 

4. 

Εύρηµα     «∆» µε 

χρόνο εύρεσης t∆ 

Χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα ευρήµατος «∆» 

Τόπος  «δ» 

Βιβλιογραφία «Το εύρηµα ∆ 

στον τόπο δ 

αναφέρεται… 

και βρίσκεται 

στη 

Βιβλιοθήκη ..» 

 

  Εικόνα 21- Σχηµατικό απόσπασµα της βάσης θεµατικών δεδοµένων (Πολυµεσική Προσέγγιση στη σχεδίαση 
Παν∆ώρα) 

 

Στον υπολογιστή υποστήριξης έχουµε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουµε σε 

ηλεκτρονική πολυµεσική µορφή όσες συµπληρωµατικές µαρτυρίες µας επιτρέπει η 
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φυσική του µνήµη, ενώ στο  PDA επιλέξαµε τη χρήση µίας αντιπροσωπευτικής αναφοράς 

ανά καταχώρηση.  

Έτσι, για τα ίδια ευρήµατα, και εφόσον έχουν γίνει οι καταχωρήσεις χωρικών 

µετρήσεων θα ισχύει κατ’ αντιστοιχία, για το PDA, ένα σχήµα όπου κάθε µέτρηση 

ακριβείας καταχωρείται µε τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (Εικόνα 22) : 

Id : κωδικός καταχώρησης, µοναδικός για κάθε µέτρηση, που 

αποδίδεται αυτόµατα από το λογισµικό 

KVDIKOS TOPOY 

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ)  : συνδετικό πεδίο link για τη βάση δεδοµένων 

Perigrafh : Παρατηρήσεις που περιγράφουν τον τόπο και τη σχέση 

του µε το εύρηµα  

Foto : Αντίστοιχο του πεδίου « Φωτογραφία», όπως έχει 

αναλυθεί παραπάνω. 
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Εικόνα 22 – Σχηµατικό απόσπασµα της βάσης χωρικών δεδοµένων (Πολυµεσική Προσέγγιση στη Σχεδίαση 
Παν∆ώρα) 
 

Για το παράδειγµα 4 του πίνακα 22 και σε συνδυασµό µε τον πίνακα 21 θα έχει 

καταγραφεί, εποµένως, η παρακάτω πληροφορία στο σχεδιασµό Παν∆ώρα:  

Το αντικείµενο µε κωδικό ευρήµατος «∆», µε ένα «συγκεκριµένο σύνολο 

χαρακτηριστικών γνωρισµάτων ∆» βρέθηκε στον τόπο µε χαρακτηριστικό Id=“10” και 

κωδικό τόπου «δ» κατά τη χρονική στιγµή t∆ όπως φαίνεται στην οθόνη του επιπαλάµιου 

υπολογιστή. Στην ίδια οθόνη παρατίθεται ταυτόχρονα πληροφορία και για τον τόπο «α» 

Id KVDIKOS 

TOPOY 

 

Perigrafh    Foto 

1 Τόπος  «α» Το εύρηµα «Α» που βρέθηκε στον τόπο «α» και αποτυπώθηκε µε τη µέτρηση «1» Foto1.jpg 

2 Τόπος  «α» Το εύρηµα «Α» που βρέθηκε στον τόπο «α» και αποτυπώθηκε µε τη µέτρηση «2»  

3 Τόπος  «α» Το εύρηµα «Α» που βρέθηκε στον τόπο «α» και αποτυπώθηκε µε τη µέτρηση «3»  

4 Τόπος  «α» Το εύρηµα «Α» που βρέθηκε στον τόπο «α» και αποτυπώθηκε µε τη µέτρηση «4» Foto2.jpg 

5 Τόπος  «α» Το εύρηµα «Α» που βρέθηκε στον τόπο «α» και αποτυπώθηκε µε τη µέτρηση «5»  

6 Τόπος  «β» Το εύρηµα «Β» που βρέθηκε στον τόπο «β» και αποτυπώθηκε µε τη µέτρηση «6» Skarifima. tif 

7 Τόπος  «β» Το εύρηµα «Β» που βρέθηκε στον τόπο «β» και αποτυπώθηκε µε τη µέτρηση «7»  

8 Τόπος  «γ» Το εύρηµα «Γ» που βρέθηκε στον τόπο «γ» και αποτυπώθηκε µε τη µέτρηση «8» //http:www.site.gr 

9 Τόπος  «α» Το εύρηµα «Α» που βρέθηκε στον τόπο «α» και αποτυπώθηκε µε τη µέτρηση «9», 

διορθωτική της µέτρησης «5» 

Video .mpg 

10 Τόπος  «δ» Το εύρηµα «∆» που βρέθηκε στον τόπο «δ» και αποτυπώθηκε µε τη µέτρηση 

«10». Βρίσκεται µέσα στον τόπο «α». 

Hxografisi.mp3 
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 ο οποίος έχει συνδεθεί µε το εύρηµα «Α» µέσα στα όρια του οποίου βρίσκεται το εύρηµα 

«∆» του παραδείγµατός µας. 

 Συµπληρωµατικές πληροφορίες αποτελούν οι σηµειώσεις που περιέχονται στο 

ηλεκτρονικό αρχείο µε όνοµα Simiosis.doc, η ηχογράφηση που περιέχεται στο ηλεκτρονικό 

αρχείο µε όνοµα Hxografisi.doc και σε σχετική βιβλιογραφία.  

Σηµ.: Η ηχογράφηση που έχει επιλεγεί  σαν συµπλήρωµα της πληροφορίας στο PDA, 

ακούγεται αµέσως µόλις επιλεγεί ο τόπος «δ» µε την υπόδειξη του (tap) πάνω στην οθόνη. 

Οι πληροφορίες αυτές έχουν καταχωρηθεί στον υπολογιστή υποστήριξης και 

παρουσιάζονται µέσα από το διαδραστικό περιβάλλον της βάσης δεδοµένων. 
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33  ΠΠΠΑΑΑΝΝΝ∆∆∆ΩΩΩΡΡΡΑΑΑ   ---   ΠΠΠΕΕΕΙΙΙΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΥΥΥΛΛΛΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   
ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΗΗΗ      
 

Στο κεφαλαίο αυτό θα αναλυθούν τα δοµικά στοιχεία υλοποίησης του 

προτεινόµενου σχεδιασµού καθώς επίσης και η χρήση σε πειραµατικό επίπεδο µε 

δεδοµένα εισόδου από τα αρχαιολογικά δελτία της αρχαιολογικής επιφανειακής έρευνας 

στη Γαύδο (βλ. παρακάτω, 3.1.1). 

 

333...111   ΥΥΥλλλοοοππποοοίίίηηησσσηηη   τττοοουυυ   σσσχχχεεεδδδιιιααασσσµµµοοούύύ...   

 

Στο πλαίσιο της µελέτης που προηγήθηκε και µετά από έρευνα της αγοράς κατά 

περίπτωση τµήµατος της υλικοτεχνικής υποδοµής, επιχειρήθηκε η υλοποίηση του 

Σχεδιασµού µας. Στο στάδιο έρευνας της αγοράς, χρειάστηκε να αντιµετωπισθούν 

προβλήµατα, να γίνουν επιλογές και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την 

καταλληλότερη υποδοµή της εφαρµογής.  

Έτσι, στο ερώτηµα «Λογισµικό ειδικά σχεδιασµένο» ή «του εµπορίου»49; κρίθηκε 

πλέον κατάλληλο το δεύτερο για τρεις κυρίως λόγους. Η Access, που αποτελεί ένα βασικό 

«εργαλείο» λογισµικού, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχεσιακού µοντέλου βάσης 

δεδοµένων, όπως χρησιµοποιήθηκε κατά τη µελέτη µας. Ως προϊόν, προσφέρει 

µακροβιότητα των δεδοµένων50 και δυνατότητες ανταλλαγής τους χωρίς την εµπλοκή του 

προγραµµατιστή. Τέλος, µε την αγορά ενός ‘δηµοφιλούς’ λογισµικού εξασφαλίζεται  

                                                 
49 Λογισµικό ‘του εµπορίου’ (off the shelf) θεωρείται εκείνο που µπορεί να προµηθευτεί κανείς εύκολα στην 

αγορά ή που προσφέρεται συµπληρωµατικά µε την αγορά των περισσοτέρων υπολογιστών (π.χ. η ACCESS) ή, ακόµα, 

που µπορεί κανείς να «κατεβάσει» (download) από το ∆ιαδίκτυο, ενδεχοµένως δωρεάν  π.χ. η SprintDB) 
50 Μακροβιότητα των δεδοµένων είναι η συνεχής συµβατότητα στη διαχείριση των αρχείων τους κατά τις 

συνεχείς αναβαθµίσεις του λογισµικού από την εταιρεία παραγωγής του. Για παράδειγµα, δεδοµένα που 

δηµιουργήθηκαν µε την έκδοση της  ACCESS του 2000 µπορούµε να τα διαχειριστούµε και το 2005 παρά την ότι 

αναβάθµισή του. 
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ταυτόχρονα και η συντήρησή του (updates), η οποία µάλιστα µπορεί και να µην κριθεί 

απαραίτητη, χωρίς και πάλι να χρειάζεται η επέµβαση του προγραµµατιστή. 

Έγινε, εποµένως διερεύνηση στο διαδίκτυο για ένα λογισµικό βάσης δεδοµένων 

τύπου Access εξειδικευµένο σε περιβάλλον PDA. Σε πρώτη φάση επελέγη το λογισµικό 

‘Data on the Run 4’51, το οποίο απορρίφτηκε κατόπιν δοκιµής, λόγω των περιορισµών του 

στη διαχείριση πολυµεσικών δεδοµένων. Η δεύτερη προσπάθεια οδήγησε στην επιλογή 

του προϊόντος  που χρησιµοποιήσαµε, την SprintDB52, που έχει περιορισµό 15 ηµερών 

χρήσης. 

Στο δε ερώτηµα «Ποιος δέκτης GPS;», η επιλογή καθορίστηκε από τα 

χαρακτηριστικά µεγέθους, φορητότητας, τιµής, αυτονοµίας στην τροφοδοσία καθώς και 

τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας. Ο δέκτης που προµηθευθήκαµε έχει µέγεθος µικρού 

κινητού τηλεφώνου και παρεµπιπτόντως επικοινωνεί µε κινητό τηλέφωνο, είναι 

ασύρµατος, έχει λογική τιµή και επικοινωνεί µέσω  Bluetooth53 µε όποια συσκευή έχει 

αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας. Καταλήξαµε σε συσκευή ανεξάρτητη (µη 

ενσωµατωµένη ή µόνιµα εγκατεστηµένη) του PDA για τους παρακάτω λόγους: Την 

ανεξαρτησία της τροφοδοσίας, την εναλλαξιµότητα της πλατφόρµας GIS και τη 

δυνατότητα ασύρµατης τοποθέτησης της συσκευής σε απόσταση περίπου 10 µ. από το 

palmtop. Μέληµά µας ήταν να µην επιβαρυνθεί ένα σύστηµα χωρίς σκληρό δίσκο, όπως 

είναι το PDA, µε µια ακόµα συσκευή την οποία θα χρειαζόταν να τροφοδοτεί, επιπλέον. 

Η απαίτηση εναλλαγής εξάλλου, του ηλεκτρονικού υπολογιστή στον οποίο θα είναι 

εγκατεστηµένο το εξειδικευµένο GIS, υπαγορεύτηκε από τον γενικό σχεδιασµό στο 

Παν∆ώρα. Η ανάγκη, τέλος, τοποθέτησης της κεραίας του GPS στη φυσική θέση της 

χωρικής παρατήρησης µας οδήγησε στην αναζήτηση µιας λύσεως τέτοιας που θα δίνει 

δυνατότητα διαχωρισµού της συσκευής παρατήρησης από τη συσκευή καταγραφής των 

δεδοµένων, µε τη χρήση ασύρµατης σύνδεσης (τεχνολογία Bluetooth). 

                                                 
51 Data On The Run ©2001 – 2004, Biomobility, LLC – http://www.biomobility.com 
52 SprintDB © Kaione Software, http://www.kaione.com 
53 Bluetooth (Short-range frequency hopping radio link). ∆υνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας βραχέων 

αποστάσεων (10 µέτρα) σε συχνότητα 2.4 GHz µεταξύ δυο συσκευών µε ικανότητα Bluetooth. 
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Το πρόβληµα που προκύπτει µέχρι και τη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές, 

είναι η αδυναµία εύρεσης λογισµικού ‘ελληνικής γλώσσας’ για το συγκεκριµένο µοντέλο 

PDA. Από την έρευνα στο ∆ιαδίκτυο φάνηκε ωστόσο, ότι κυκλοφορεί λογισµικό για άλλα 

µοντέλα του ίδιου τύπου PDA. Εποµένως, είναι µάλλον ζήτηµα χρόνου να εµπλουτιστεί 

και το συγκεκριµένο µοντέλο. Η απουσία πάντως των ελληνικών από το πληκτρολόγιο, 

δεν εµποδίζει όπως διαπιστώθηκε την εµφάνιση των ελληνικών χαρακτήρων σε δεδοµένα 

που έχουν καταχωρηθεί στο PDA µε άλλο τρόπο, π.χ. µε πληκτρολόγηση στον 

υπολογιστή υποστήριξης. 

Σύµφωνα µε τη γενικότερη σχεδίαση, για την πιλοτική υλοποίηση, 

χρησιµοποιήθηκαν τα αρχαιολογικά δεδοµένα από την Επιφανειακή έρευνα της Γαύδου, 

τα οποία κωδικοποιήθηκαν και καταγράφηκαν στον  υπολογιστή υποστήριξης Notebook 

Μοντέλο ACER, µε τη χρήση των Βάσεων ∆εδοµένων, Microsoft ACCESS.  

Στο PDA, Μοντέλο hp iPAQ h2200, εγκαταστάθηκε το εξειδικευµένο λογισµικό 

GIS ArcPAD. Για τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχρονικής ψηφιακής συλλογής και 

καταγραφής των αρχαιολογικών δεδοµένων εγκαταστάθηκε εξάλλου και η εξειδικευµένη 

Βάση ∆εδοµένων SprintDB. 

 Ο δέκτης GPS, µοντέλο Socket, εγκαταστάθηκε και συνδέθηκε εναλλακτικά και µε 

το PDA και µε το  Notebook. 

 

3.1.1 Η έρευνα στη Γαύδο. Τα Αρχαιολογικά δελτία  στη  Βάση 

δεδοµένων  

Με στόχους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς πραγµατοποιήθηκε από το Παν/µιο 

Κρήτης στη δεκαετία του 1990, ένα πολυεπιστηµονικό πρόγραµµα, που µελέτησε τη νήσο 

Γαύδο54 περιβαλλοντικά, ανθρωπολογικά και πολιτισµικά55.  

                                                 
54 Πρόκειται για µια νησίδα µε έκταση 32 χµ2 περίπου, που βρίσκεται 21 Ναυτικά Μίλια Ν∆ της Κρήτης, 

απέναντι από τα Σφακιά στο Λιβυκό Πέλαγος, (34ο 50’ Νότιο Γεωγραφικό Πλάτος και 24ο 05’ Ανατολικό Γεωγραφικό 

Μήκος). 
55 «Γαύδος, ένα νησί στο άκρο της Ευρώπης. Φυσικό  περιβάλλον – Κοινωνία – Πολιτισµός». Στο πρόγραµµα 

αυτό συνεργάστηκαν ερευνητές και φοιτητές από τα Τµήµατα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Βιολογίας του Παν/µιου 

Κρήτης, το τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου και Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. 
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Το αρχαιολογικό κοµµάτι της έρευνας αποτέλεσε η συστηµατική επιφανειακή 

ανίχνευση µεγάλου τµήµατος του νησιού, που υπήρξε συνεργασία του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης και της ΚΕ’ ΕΠΚΑ Χανίων56. 

Το σώµα των δεδοµένων από αυτή την έρευνα προέρχεται από ποικίλες µαρτυρίες 

που προκύπτουν από µια πυκνή πολιτισµική αλληλουχία του µικρονησιωτικού αυτού 

χώρου που εµφανίζει πολλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες. Στο πλαίσιο 

των σύγχρονων µεθοδολογικών προβληµατισµών, η επιφανειακή έρευνα στη Γαύδο έχει 

χαρακτήρα διαχρονικό και διεπιστηµονικό. 

Στους βασικούς στόχους της έρευνας εγγράφονται στοιχεία που αφορούν: 

o «Στη χρήση, το εύρος, την οργάνωση και την περιοδοποίηση της κάθε θέσης 

εγκατάστασης» 

o «Στα γενικότερα οικιστικά σχήµατα, πρότυπα και δίκτυα κατανοµής των 

εγκαταστάσεων και των ζωνών οικονοµικής τους εκµετάλλευσης» 

o «Στις διαχρονικές διαπλοκές της Γαύδου µε τη γειτονική Κρήτη, και τον 

εξωκρητικό χώρο, του Αιγαίου και της Μεσογείου» (Κόπακα, 1996). 

Μετά από τον προσδιορισµό των ευρύτερων ζωνών ενδιαφέροντος, έγινε η 

συλλογή των δεδοµένων στο πεδίο από οµάδες ερευνητών, µε τη µέθοδο του 

συστηµατικού περπατήµατος, δηλαδή της «σάρωσης» της εκάστοτε περιοχής µέσα από 

«διαδροµές»  και καταγραφής των επιφανειακών ενδείξεων.  

Οι θέσεις που προέκυψαν σηµειώθηκαν στο διάγραµµα 1:5.000 της ΓΥΣ. Για 

τον ορισµό µιας θέσης συναξιολογήθηκαν η έκταση, η πυκνότητα και ο χαρακτήρας 

των «κινητών» και των «ακίνητων» ευρηµάτων57, µέσα στο φυσικό και το υπόλοιπο 

ανθρωπογενές τοπίο. Η συλλογή κινητών ευρηµάτων ήταν δειγµατοληπτική. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας είναι αδηµοσίευτα58 

 

                                                 
56 «Επιφανειακή έρευνα στη Γαύδο. Προσεγγίσεις ενός Οριακού Νησιωτικού Μικρόκοσµου», (Κόπακα, 1996).   
57  Στα κινητά ευρήµατα περιλαµβάνονται κεραµεική, λίθινα, µεταλλικά και άλλα αντικείµενα. Τα ακίνητα 

ευρήµατα περιλαµβάνουν σταθερές αρχιτεκτονικές δοµές (τοιχοδοµίες, πεζούλες καλλιέργειας, δεξαµενές ..) 
58 Αρχαιολογικά δελτία κινητών, ακινήτων ευρηµάτων και αρχαιολογικά δελτία κεραµικής διατέθηκαν ευγενώς 

από την κ. Κ. Κόπακα (τµήµα Ιστορίας- Αρχαιολογίας Π.Κ) που συντόνισε την έρευνα του Ερευνητικού Προγράµµατος  

. 
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3.1.1.1 Αρχαιολογικά δελτία καταγραφής δεδοµένων  

Για την καταγραφή των αρχαιολογικών δεδοµένων στη Επιφανειακή έρευνα της 

Γαύδου έχουν χρησιµοποιηθεί τρία συναρτώµενα µεταξύ τους µηχανογραφηµένα δελτία: 

I. Γενικά δελτία αρχαιολογικών θέσεων  

II. ∆ελτία ακινήτων ευρηµάτων  

III. ∆ελτία κινητών  ευρηµάτων  

Για τα παραδείγµατα της παρούσας εργασίας, µελετήθηκε ένα δείγµα δεδοµένων 

του πεδίου από τα ανεπεξέργαστα αρχεία της επιφανειακής έρευνας στη Γαύδο59. Αυτά 

αφορούν µόνο ένα πολύ µικρό κοµµάτι της έρευνας, κυρίως στην περιοχή του λόφου του 

Τσιρµιρή, και δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση αυτοτελές ούτε ολοκληρωµένο υλικό 

της γεωγραφικής ζώνης που εξετάζεται ούτε και της ευρύτερης νήσου της Γαύδου. 

Πρόκειται συνολικά για τις καταγραφές δεδοµένων στο πεδίο που έχουν επιλεγεί τυχαία 

από περισσότερες περιοχές και περιόδους έρευνας (Εικόνες 23, 24) 

 Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν στοιχεία από: 13 Γενικά δελτία αρχαιολογικών 

θέσεων,  2 δελτία ακινήτων ευρηµάτων και 4 δελτία κινητών  ευρηµάτων, σε µορφή απ 

ευθείας εκτύπωσης από τα αποθηκευµένα αρχεία. Τα δελτία ανακτήθηκαν µέσα από 

αρχείο τύπου Access όπου έχουν ήδη καταχωρηθεί προκαταρκτικά. 

 

           
Εικόνα 23- "Γενικό" Αρχαιολογικό δελτίο (Επιφανειακή έρευνα στη νήσο Γαύδο-Υπόδειγµα) 

                                                 
59 «Γαύδος, ένα νησί στο άκρο της Ευρώπης. Φυσικό περιβάλλον- Κοινωνία- Πολιτισµός» εκ µέρους του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης 
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Εικόνα 24- ∆ελτία καταγραφής δεδοµένων «Κινητών» αρχαιολογικών ευρηµάτων έρευνας (Επιφανειακή 

έρευνα στη νήσο Γαύδο-Υπόδειγµα) 
 

Για τη σφαιρική και διαχρονική κατανόηση της φύσης της πληροφορίας στη νήσο 

Γαύδο αντλήθηκαν πληροφορίες από διάφορες πηγές και εξετάστηκαν ιστορικές 

περιγραφές και αναφορές στο νησί από γνωστούς  περιηγητές, όπως ο Buondelmonti60  

(Buondelmonti, 1415) και ο Spratt (R. Spratt 1871). 

 

3.1.1.2 Αναλυτική περιγραφή της κωδικοποίησης των πεδίων 

δεδοµένων στην ACCESS 

Στις περιγραφές που ακολουθούν, αναλύεται η κωδικοποίηση των πεδίων 

δεδοµένων σύµφωνα µε το λογικό σχήµα της βάσης που έχει µελετηθεί. Τα δεδοµένα 

έχουν καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσα από τις διαδικασίες δηµιουργίας 

πινάκων και συσχετίσεων του περιβάλλοντος εργασίας της Microsoft Access. 

Όπου αυτό ήταν δυνατόν, ακολουθήσαµε την ονοµατολογία των πεδίων των 

Αρχαιολογικών δελτίων που χρησιµοποιήθηκαν στην Ερεύνα της Γαύδου. Σε µερικές 

                                                 
60 Βλ. και  Κόπακα, 1996,  Κόπακα κ.α. 1994/96. Γενικότερες αναφορές στο περιβάλλον του νησιού σε σχέση µε 

την Κρήτη, στο Moody & Rackham,  2004. 
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περιπτώσεις δηµιουργήθηκαν νέα ονόµατα πεδίων για τις ανάγκες εφαρµογής της 

σηµασιολογικής σχεδίασης της βάσης. 

Εξάλλου όπου κρίθηκε αναγκαία η επιπρόσθετη αντιστοίχιση µε το πρότυπο CIDOC 

CRM για λόγους κατανόησης της συλλογιστικής της εργασίας, χρησιµοποιήθηκαν 

αγγλικοί όροι σε παρένθεση δίπλα στην απόδοση τους στα ελληνικά.  

Κάθε πεδίο περιγράφεται  από: 

 

 Τον κωδικό του, (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ) 

 Την ονοµασία του στα ελληνικά και στα αγγλικά για λόγους συµβατότητας 

λογισµικών (ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ) 

 Τον περιγραφικό του σηµασιολογικό ορισµό, (ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ) 

 Τους κανόνες που υπαγορεύουν την ορθή καταγραφή των τιµών, (ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) 

 Το είδος δεδοµένων σε περιβάλλον ACCESS π.χ κείµενο, αριθµό κ.λπ., (ΤΥΠΟΣ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ) 

 Ενδεικτικά παραδείγµατα τιµών, π.χ. από την Επιφανειακή Έρευνα στη Γαύδο, 

(ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ) 

 Γενικά σχόλια, (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) και  

 Τους κωδικούς υποπεδίων, (ΥΠΟΠΕ∆ΙΑ).  

 

Στις περιπτώσεις απουσίας περιγραφικών παρατηρήσεων, η αντίστοιχη περιγραφή 

παραλείπεται.  

Για κάθε οµάδα πεδίων (βλ. παραπάνω, ενότητα 2.2.2.3), όπως έχει αναλυθεί στο 

σηµασιολογικό σχεδιασµό του συστήµατος, αναφέρονται επίσης: 

 Το όνοµα και  

 Ο κωδικός της (π.χ Ορισµός Ταυτότητας [100]). 

 

Ορισµός Ταυτότητας  [100] 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  101 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ  

(KVDIKOS EYRHMATOS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται ο κωδικός που προσδιορίζει το κάθε ένα και µόνο ένα εύρηµα. και 

έχει επινοηθεί για τις ανάγκες του Παν∆ώρα. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Κάθε κωδικός αποτελείται από  

α) το κωδικό όνοµα του ερευνητή έτσι όπως είναι γνωστό στη βάση δεδοµένων  
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β) το έτος καταχώρησης του ευρήµατος στο αρχείο 

γ) τη συντοµογραφία του τύπου του ευρήµατος π.χ. 

ΑΘ : Αρχαιολογική Θέση 

ΑΚ: Ακίνητα ευρήµατα Θέσης 

ΚΙ : Κινητά ευρήµατα Θέσης 

δ)τον αριθµό της Αρχαιολογικής Θέσης µε την οποία συσχετίζεται ο 

καταχωρούµενος κωδικός ευρήµατος61. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ «ΧΥΖ:2004:ΑΘ:25» - Αρχαιολογική θέση 25 που καταγράφηκε το 2004 από 

τον <ΧΥΖ> 

«ΧΥΖ:1998:ΚΙ:89» - Κινητά αρχαιολογικής θέσης 89 που καταγράφηκε το 

1998 από τον <ΧΥΖ> 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Χρησιµοποιείται σε ερωτήσεις.  

Προτείνεται Χρήση λατινικών χαρακτήρων για τη σύνταξη των τιµών του 

πεδίου, για λόγους συµβατότητας µε τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών. 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  102 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ 

    (ONOMASIA EYRHMATOS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται το όνοµα µε το οποίο προσδιορίζεται ονοµαστικά το Αρχαιολογικό 

Εύρηµα από τον  ερευνητή. Προτείνεται η τιµή του πεδίου «Αριθµός Θέσης» 

του Αρχαιολογικού Γεν. ∆ελτίου. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Εισάγεται ο αριθµός θέσης, εάν υπάρχει, και µετά η ένδειξη που τον περιγράφει 

. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «44Α- Ακίνητα Θέσης»  

    «44Α- Αριθµός Θέσης» 

«13- Αρχιτεκτονικό µνηµείο» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η τιµή του πεδίου αποδίδει το «εύρηµα» µε την ευρύτερη έννοια του όρου, 

όπως µελετάται στην παρούσα εργασία.  

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  103 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

    (PERIGRAFH) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Αποδίδεται  το πεδίο το οποίο ονοµάζεται «Περιγραφή Θέσης»  και 

«Περιγραφή» στα Αρχαιολογικά ∆ελτία ευρηµάτων. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ελεύθερο κείµενο  

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Κείµενο  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Φρεάτιο και δυο καλυµµένοι αγωγοί»  

    «Ισόπεδο σε ευθεία γραµµή από το Ν. ήµισυ του κόλπου της Κόρφου …» 

                                                 
61 Η κωδικοποίηση των τιµών του πεδίου κωδικός αποτελεί πρόταση της συγγραφέως και δεν έχει σχέση µε τη 

λειτουργία του συστήµατος 
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«Φαρδύς τοίχος µε βασική κατεύθυνση  Β - Ν, θεµελιωµένος στο βράχο. Μικρό 

τµήµα του (εσωτ.  Μήκος 2.50 µ.) παρακολουθείται στη Ν. πλευρά µε 

κατεύθυνση Α – ∆ .» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η τιµή του πεδίου αποδίδει την περιγραφή  του «ευρήµατος» µε την ευρύτερη 

έννοια του όρου όπως µελετάται στην παρούσα εργασία  

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  104 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

    (HMEROMHNIA) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται η ηµεροµηνία καταγραφής του ευρήµατος στο αρχείο της 

Αρχαιολογικής Έρευνας. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Ηµεροµηνία   

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «23/08/1998»  

    «23/08/2004» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ελεγχόµενη ορθογραφία62. Χρησιµοποιείται σε ερωτήµατα. Χρησιµοποιείται σε 

ταξινοµήσεις. 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  105 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΩΡΑ 

    (VRA) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Σηµειώνεται η ώρα καταγραφής. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Ώρα   

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «3:00:00 µµ»  

    «2:00:00 µµ» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Ελεγχόµενη ορθογραφία. Χρησιµοποιείται σε ταξινοµήσεις. 

 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  106 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΚΑΙΡΟΣ 

    (KAIROS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται η εκτίµηση του ερευνητή για τις καιρικές συνθήκες κατά την 

καταγραφή. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Ζέστη»  

    «Αίθριος» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι κλιµατολογικές συνθήκες σε συνδυασµό µε την εποχή και την ώρα 

καταγραφής θεωρείται ότι µπορεί να επηρεάσουν τις παρατηρήσεις. 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  107 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

                                                 
62 Γίνεται δηλαδή, έλεγχος ορθότητας κατά την καταχώρηση των τιµών, σύµφωνα µε τους κανόνες 

‘ορθογραφίας’ των δεδοµένων, που έχουν τεθεί κατά τη δηµιουργία του πίνακα (π.χ. δεν επιτρέπεται η καταχώρηση 

κειµένου σε πεδίο που έχει οριστεί ως αριθµητικό ή ηµεροµηνία καταχωρείται µε µια συγκεκριµένη µορφή). 
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    (EREYNHTHS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Σηµειώνεται το όνοµα του ερευνητή  

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Κ. Κόπακα» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Εισηγµένο λεξιλόγιο63. ∆υνατότητα ταξινόµησης κατά ερευνητή. 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  108 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  «Φωτογραφία» 

    (Fvtografia) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Στο πεδίο αυτό εισάγονται οι πληροφορίες που αφορούν διευρυµένες αναφορές 

στο εύρηµα µέσω δυνατοτήτων πολυµέσων, όπως π.χ φωτογραφίες, 

ηχογραφήσεις, video, κ.α. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Πολλαπλό πεδίο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Χρησιµοποιήθηκε το όνοµα που υπήρχε στα δελτία για λόγους αναφοράς. Η 

έννοιά του, όµως,  στο σύστηµα Παν∆ώρα είναι ευρύτερη (βλ. παραπάνω 

ενότητα 2.2.2.3) 

ΥΠΟΠΕ∆ΙΑ  108, 109, 110 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  109 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΕΙ∆ΟΣ 

    (EIDOS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται κωδικοποιηµένα ο τύπος της πληροφορίας που µαρτυρεί την 

ύπαρξη ή την κατάσταση ή απλά σχετίζεται µε το εύρηµα. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ «Φωτογραφία»,  «Σκαρίφηµα»,  «Σχέδια», «Ηµερολόγιο», «Τοπογραφικό» 

«Αεροφωτογραφία», «∆ορυφορική φωτογραφία», «Τοπογραφικό σχέδιο» 

    «Μαγνητοφωνηµένη µαρτυρία»,  «Μαγνητοσκόπηση»   

    «Βιβλιογραφική παραποµπή ..», «∆ηµοσίευση»,  «Παράλληλα» κ.α. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εισηγµένο λεξιλόγιο. Χρησιµοποιείται σε ερωτήµατα. ∆υνατότητα ταξινόµησης 

ανά είδος συµπληρωµατικής πληροφορίας. 

                                                 
63 Το περιβάλλον Access παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης τιµής στο πεδίο ενός πίνακα µέσω 

επιλογής από δεδοµένα ενός άλλου πίνακα. Η δυνατότητα αυτή  προσφέρεται στον Χρήστη κάθε φορά που 

κάνει καταχωρήσεις σε όποιο πεδίο έχει αυτή την ιδιότητα. Για τη διαχείριση των Εισηγµένων λεξιλογίων 

χρησιµοποιήθηκαν πίνακες µε ενδεικτικές τιµές,  µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :   
Είδος  : Κωδικοποίηση της ονοµασίας 

   Ονοµασία  : Ονοµασία έτσι όπως την καταχωρεί ο ερευνητής 

 Παρατηρήσεις : Περιγραφή η παρατηρήσεις σχετικά µε την ονοµασία.  

Προτεινόµενα πεδία µε εισηγµένο λεξιλόγιο ανά πίνακα: 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ          : Ερευνητής, Είδος 

ΤΟΠΟΣ                : Τοπωνύµιο, Περιοχή 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: Χρονολόγηση 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  110 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

    (PERIGRAFH) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Περιγράφεται το περιεχόµενο της εικονογραφικής και ακουστικής µαρτυρίας 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Κείµενο  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Φωτο1.jpg» 

«Τοπογραφικό περιοχής ΒΑ ….» 

    «Αριθµός φιλµ ∆Α92» 

    «Φωτογραφίες από θέση 13Α, 26/08/04 …» 

«Ψηφιοποιηµένος Χάρτης ΓΥΣ, Κλίµακα 1:5000, Αριθµός φύλλου 9468» 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  111 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

    (KATAGRAFH) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Περιγράφεται το η φυσική θέση αποθήκευσης της µαρτυρίας. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «\\http\www.uoc.gr» 

    «c:\photos\pic001.jpg» 

    «c:\videos\vid001.mpg» 

    «c:\tapes\giagia.mp3» 

    «Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η φυσική θέση αποθήκευσης της πληροφορίας  µπορεί να είναι ένα αρχείο στον 

υπολογιστή ή στο ∆ιαδίκτυο, ένα βιβλίο στο ράφι ή ένα σηµειωµατάριο στο 

γραφείο. 

   

Ορισµός Τύπου  [200] 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  201 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΥΠΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ 

    (TYPOS EYRHMATOS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται κωδικοποιηµένα το είδος του Ευρήµατος όπως κωδικοποιείται στο 

σύστηµα Παν∆ώρα. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Τοιχοδοµία»  

    «Αρχαιολογική Θέση» 

    «Πατητήρι» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εισηγµένο λεξιλόγιο. Χρησιµοποιείται σε ερωτήµατα. ∆υνατότητα ταξινόµησης 

ανά κατηγορία. 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  202 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΠΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

    (PATRIKO SYNOLO) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται ο Κωδικός Ευρήµατος  του Ευρήµατος εκείνου που αποτελεί το 

όλον, µέρος του οποίου είναι το συγκεκριµένο εύρηµα. 
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ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό.  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «ΧΥΖ:1998:13Α:1» - Τα ακίνητα ευρήµατα της Αρχαιολογικής θέσης 13Α 

«ΧΥΖ:1998:12Α:1» - Το πατητήρι που βρίσκεται στην Αρχαιολογική  Θέση 

12Α 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Χρησιµοποιείται σε ερωτήµατα. ∆υνατότητα ταξινόµησης κατά πατρικό σύνολο. 

Αυτού του είδους η ταξινόµηση οµαδοποιεί τα αρχαιολογικά σύνολα κατά 

κατηγορία. 

 

Εκτίµηση Κατάστασης  [300] του Περιβάλλοντος χώρου 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  301 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

    (GEVLOGIA) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Εισάγεται η γεωµορφολογική περιγραφή του τόπου προέλευσης του ευρήµατος. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Κείµενο  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ «Μαργαϊκοί  ασβεστόλιθοι πλειστόκαινου που κάθονται σύµφωνα, σε 

ακολουθία µε εκείνους του νεογενούς που παρατηρούνται από πάνω. 

Περιλαµβάνει : υποκύανες µάργες (υλικό κατάλληλο για την παρασκευή πηλού, 

εναλλαγές κιτρινοκάστανων ψαµµιτών, ψαµµούχων µαργών και άµµου» 

  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  302 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ 

    (YDROLOGIA) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Εισάγεται η υδρολογική περιγραφή του τόπου προέλευσης του ευρήµατος. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Κείµενο  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Ρυάκια» 

    «Ρέµατα» 

      

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  303 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΧΛΩΡΙ∆Α/ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

    (XLVRIDA) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Περιγράφονται στοιχεία βλάστησης του τόπου προέλευσης του ευρήµατος. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Κείµενο  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Πεύκα, κέδροι» 

«Χαµηλά πεύκα (πευκώνας), σκίνοι, θάµνοι, αβόρατοι, αραιά κέδρα, θρούµπα» 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  304 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΠΑΝΙ∆Α/ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ 

    (PANIDA) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Περιγράφονται στοιχεία που εντοπίζονται στον τόπο προέλευσης του ευρήµατος  

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Κείµενο  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Πέρδικες» 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  305 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ 



    11 00 55     

 

                                                              

 

    (DIATHRHSH) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται περιγραφικά ή κωδικοποιηµένα η εκτίµηση της κατάστασης του 

ευρήµατος.  

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Ερειπωµένα»  

    «Σχετικά καλή» 

    «Καταθρυµµατισµένη κεραµεική» 

    «Καταποντισµένη στέγη»  

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  306 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ∆ΙΑΤΑΡΑΞΗ ΘΕΣΗΣ 

    (DIATARAJH) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται περιγραφικά ή κωδικοποιηµένα η εκτίµηση διατάραξης του τόπου 

προέλευσης του ευρήµατος 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Ζώνες διαδοχικών καταποντισµένων βραχοσκεπών»  

    «Περιοχή ισχυρών διαβρώσεων» 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  307 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΧΡΗΣΗ   ΓΗΣ 

    (XRHSH GHS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Καταγράφεται η ανθρωπογενής χρήση του τόπου. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Κείµενο  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Πεζούλες καλλιέργειας σε µεγάλη έκταση» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η τιµή αυτού του πεδίου θα µπορούσε να περιέχει τους λόγους για τις τιµές των 

πεδίων ∆ιατήρηση και ∆ιατάραξη αντίστοιχα. 

 

∆ιαδικασίες Μέτρησης  [400]  
 Μορφολογία  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  411 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

    (DIASTASEIS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Σηµειώνονται οι διαστάσεις του ευρήµατος. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Εξωτερική διάµετρος (Α- ∆ ): 6.10 µ., εσωτερική διάµετρος 2.5 – 3 µ. ….»  

«Σωζόµενο ύψος 0.12 µ. του τοίχου µε κατεύθυνση Β –Ν. ∆ιάµετρος 

περιφερικού κτηρίου 11.80 µ. ..» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το πεδίο µπορεί να είναι αριθµός ή έκταση ή όποιο απόλυτο µέγεθος,  ανάλογα 

µε το είδος του ευρήµατος. 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  412 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΣ 

    (MEGEUOS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Σηµειώνεται το σχετικό µέγεθος του ευρήµατος. 



    11 00 66     

 

                                                              

 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Πέτρες µεγάλου µεγέθους». 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το πεδίο µπορεί να είναι αριθµός ή περιγραφικό κείµενο ανάλογα µε το είδος 

του ευρήµατος. 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  413 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΠΛΗΘΟΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ) 

    (PLHUOS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται περιγραφικά το πλήθος ή η ποσότητα µιας οµάδας ευρηµάτων που 

έχουν καταχωρηθεί µε στον ίδιο Κωδικό Ευρήµατος  

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Συστάδα τάφων»  

    «Συσσώρευση κεραµεικής» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το πεδίο µπορεί να είναι αριθµός ή περιγραφικό κείµενο ανάλογα µε το είδος 

του ευρήµατος. 

 

Τοπογραφία 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  401 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 

    (APOSTASH APO OIKISMO) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται η απόσταση σε ευθεία γραµµή του τόπου από τον πλησιέστερο 

οικισµό. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «1.5 χλµ. από Βατσιανά.» 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  402 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ 

    (APOSTASH APO UALASSA) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Σηµειώνεται η απόσταση σε ευθεία γραµµή του τόπου από την πλησιέστερη 

ακτή. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «800 µ.» 

    «περίπου 100 µ.» 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  403 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ 

    (ORATOTHTA UESHS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται ο βαθµός ευκολίας εντοπισµού της Θέσης και είναι συνήθως 

συνάρτηση του ποσοστού πυκνότητας των κινητών ευρηµάτων 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Καλή», «Μέτρια» ή «80 %», «30 %» 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  404 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ 



    11 00 77     

 

                                                              

 

    (ORATOTHTA APO UESH) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Σηµειώνονται οι περιοχές που βρίσκονται σε οπτική επαφή µε τη Θέση. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Κείµενο  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ «Προς Ν. της θέσης όρµος Λιµνοί και το Χωνάρι, όπου το Καρνιάι, προς τα 

Ν∆., τα δύο σπιτάκια της Αλυκής». 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Το πεδίο είναι  περιγραφή του τι µπορεί να δει κανείς από τη θέση.   

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  405 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

    (PROSANATOLISMOS) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Σηµειώνεται ο προσανατολισµός της θέσης του Ακινήτου ευρήµατος 

(µνηµείου). 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Προς Α» 

    «Β – Ν και Α – ∆» 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  406 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 

    (PROSPELASH) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Σηµειώνεται η ευκολία πρόσβασης στην αρχαιολογική θέση και είναι συνήθως 

συνάρτηση του φυσικού αναγλύφου, της βλάστησης κ.λπ. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Εύκολη» 

«Μέτρια» 

«10 %» 

«90 %» 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  407 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΠΕΡΙΟΧΗ 

    PERIOXH) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Σηµειώνεται το όνοµα της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει η θέση. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Σιόπατα» 

    «Κόρφος» 

    «Λόφος Τσιρµιρή» 

«Ρέµα Μπαρδάρη» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   Εισηγµένο λεξιλόγιο. Χρησιµοποιείται σε ερωτήσεις και ταξινοµήσεις 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  408 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 

    (TOPVNYMIO) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Σηµειώνεται το όνοµα του συγκεκριµένου τόπου όπου βρίσκεται το εύρηµα. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Σπαθινό» 



    11 00 88     

 

                                                              

 

    «στα Πλάγια» 

«Βατσιανά» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   Εισηγµένο λεξιλόγιο. Χρησιµοποιείται σε ερωτήσεις και ταξινοµήσεις. 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  409 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΠΕ∆ΙΟ 

    (PEDIO) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Περιγράφεται ειδικότερα η ονοµασία του εκάστοτε αρχαιολογικού πεδίου 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Κείµενο  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Μεσαία Άνδηρα Β. παρειάς Σπαθινού» 

    «Χαµηλό ισόπεδο θέσης 44» 

«Ζώνη καταπτώσεων πάνω από το παρακλάδι του Μπαρδάρη, δυτικά από τα 

Σιόπατα.». 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  415 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ 

    (KVDIKOS TOPOY) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ Εισάγεται ο κωδικός διασύνδεσης (link) της θεµατικής µε τη χωρική συνιστώσα 

της αρχαιολογικής πληροφορίας.  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Κάθε κωδικός τόπου είναι στην ουσία ο κωδικός ευρήµατος που εκφράζεται µε 

πεζούς λατινικούς χαρακτήρες. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «xyz:2004:au:25» 

    «xyz:1998:ki:89» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Το πεδίο περιέχει τον κωδικό που ταυτίζει το εύρηµα µε τον τόπο εύρεσης.  

 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  416 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

    (SYNTETAGMENES) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Εισάγονται οι δυο διαστάσεις (Χ, Υ) των χωρικών συντεταγµένων της θέσης. 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αλφαριθµητικό  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «Ν 34 50 616,  Ε 24 05 969» 

    «Ν 34 51 079,  Ε 24 06 449» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο χειρισµός των χωρικών συντεταγµένων γίνεται µέσω των εξελιγµένων 

δυνατοτήτων και του ελεγχόµενου περιβάλλοντος των Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών.  

 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  417 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

    (YCOMETRO) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Η τρίτη διάσταση της γεωγραφικής πληροφορίας (Ζ) 

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Ακέραιος Αριθµός µε µονάδα µέτρησης το µέτρο. 



    11 00 99     

 

                                                              

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  «98» 

    «43» 

«100» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αριθµητικό πεδίο. Χρησιµοποιείται σε ερωτήσεις και ταξινοµήσεις. Η τιµή 

καταγράφεται και στο αντίστοιχο πεδίο στα GIS, (µε GPS ή µε υπολογισµό 

ισοϋψών στο διάγραµµα 1:5000, ΓΥΣ) 

 

Χρονολόγηση 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ  410 

ΟΝΟΜΑ ΠΕ∆ΙΟΥ  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ 

    (XRONOLOGHSH) 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ  Καταχωρείται πληροφορία που περιγράφει τις σχέσεις του ευρήµατος µε το 

χρόνο.  

ΤΥΠΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Πλειότιµο αλφαριθµητικό πεδίο. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  « Πρωτοµινωικά, Μεσοµινωικά ΙΙΙ, Υστεροµινωικά, «Νεωτερικά»  

«ΠΜ– ΜΜ, ΜΜ- ΥΜ, ΜΙΝ, ΡΩΜ, ΕΛΛΗΝ-ΡΩΜ, ΡΩΜ-ΒΥΖ, ΥΣΤ.ΒΥΖ-

ΝΕΩΤ,» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εισηγµένο λεξιλόγιο. Η χρονολόγηση που καταχωρείται στο πεδίο είναι η 

γενικότερη πρώτη εκτίµηση του ερευνητή και µπορεί να είναι κατ’ επέκτασην   

χρόνος «δηµιουργίας», «χρήσης», «καταστροφής», «χρήσης µετά την 

καταστροφή», «χρόνος κατάληψης» αλλά όχι «ο χρόνος µελέτης». 

    του ευρήµατος . 

 



    11 11 00     

 

                                                              

 

 

3.1.2 Τα φορητά υπολογιστικά συστήµατα 

 

Όπως έχει σηµειωθεί (βλ. παραπάνω, ενότητες 2.3.1 

 και 2.3.2 ) οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές που  

χρησιµοποιήθηκαν στον σχεδιασµό Παν∆ώρα είναι τύπου PDA  

και notebook (Εικόνα 25), και ειδικότερα: 

 

3.1.2.1 Υπολογιστής Palmtop – PDA Μοντέλο hp iPAQ 

Μετά από συστηµατική έρευνα της αγοράς, χρησιµοποιήθηκε για την πειραµατική 

εφαρµογή της σχεδίασης ένας επιπαλάµιος υπολογιστής τύπου iPAQ – Pocket PC 2002 µε 

τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά (βλ. Εικόνα 26) : 

 
Τεχνικά  Χαρακτηριστικά του 

επιπαλάµιου υπολογιστή 

Περιγραφή  

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ PDA  - Palmtop Computer  

ΜΟΝΤΕΛΟ hp iPAQ h2200 – Pocket PC 2003 Prem 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows CE 4.20 

ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ Intel® PXA255 

ΜΝΗΜΗ System RAM:  64 MB 

System ROM : 32 MB- (ROM is Flash) 

ιPAQ File Store : 3.84 MB  (Flash) 

ΟΘΟΝΗ 240x320 pixel TFT 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Ασύρµατη Bluetooth 

Λογισµικό:  Bluetooth for WINDOWS® CE (BTW-CE) Version 1.4.1 Build 04 

ΚΟΣΤΟΣ      (Ενδεικτικά) Της Τάξεως των 600 $. 

Εικόνα 26- Τεχνικά χαρακτηριστικά του PDA (Σχεδιασµός Παν∆ώρα) 
 

Το συγκεκριµένο µοντέλο εντοπίστηκε µέσα από τη χρήση του σε παρόµοιες 

αρχαιολογικές εφαρµογές (βλ. παραπάνω, κεφ. 1), χρησιµοποιείται για καταγραφή 

δεδοµένων σε συνθήκες πεδίου, τα τελευταία δύο χρόνια, µε πολύ καλά αποτελέσµατα. 

Επιλέχτηκε, επίσης, επειδή είχαµε τη δυνατότητα να το χρησιµοποιήσουµε  χωρίς να 

χρειαστεί να το αγοράσουµε. 

 

Εικόνα 25- Φορητό 
Ψηφιακό σύνολο 
καταγραφής αρχαιολογικών 
δεδοµένων. 
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3.1.2.2 Υπολογιστής υποστήριξης – Notebook (Μοντέλο ACER) 

Ως υπολογιστής υποστήριξης και αποθήκευσης του ολοκληρωµένου αρχείου της 

εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε ένας φορητός υπολογιστής µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 

Επεξεργαστής    : τύπου Pentium 3 

Μοντέλο     : ACER TravelMate 603TER  

Μνήµη  σκληρού δίσκου : 12 GB  

Μνήµη RAM    : 132 ΜΒ 

Εξωτερική Μνήµη   :1 GB IBM Microdrive µε αποσπώµενη µονάδα δίσκου 

(Εικόνες 27, 28). Χρησιµοποιήθηκε για µεταφορά δεδοµένων µεταξύ PDA – notebook, 

ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής, και υπολογιστών. 

∆υνατότητα Internet :  Ναι 

Περιφερειακά : Εκτυπωτής τύπου DeskJet, διπλής όψεως -  Μοντέλο HP 

970 Cxi. 

Σαρωτής (scanner)  - Μοντέλο ACER S2W 3300U. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 Λογισµικό  υποστήριξης δεδοµένων µεταξύ PDAκαι notebook 

(ActiveSync) 

Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε στην εφαρµογή µας για τον συγχρονισµό και 

την αντιγραφή των δεδοµένων µεταξύ των δύο φορητών υπολογιστικών συστηµάτων του 

Παν∆ώρα είναι το ActiveSync της Microsoft (Εικόνα 29) και περιλαµβάνεται στο 

λογισµικό υποστήριξης του PDA (support disk). 

Εικόνα 27- IBM 
Microdrive (Σχεδιασµός 
Παν∆ώρα) 

Εικόνα 28 – Μεταφορά δεδοµένων 
(Σχεδιασµός Παν∆ώρα) 
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Εικόνα 29- Οθόνη λογισµικού συγχρονισµού δεδοµένων υπολογιστών notebook και palmtop (Εφαρµογή 
Σχεδίασης) 
Ο συγχρονισµός δεδοµένων µεταξύ των δυο υπολογιστών γίνεται αυτόµατα αµέσως 

µετά τη σύνδεσή τους (Εικόνα 30). Με αυτό τον τρόπο υπάρχει πάντα ένα ενηµερωµένο 

αντίγραφο του PDA στον υπολογιστή υποστήριξης. 

Εκτός από το αντίγραφο ασφαλείας, το λογισµικό ActiveSync υποστηρίζει γενικά 

την επικοινωνία µε το PDA σε περιπτώσεις διαχείρισης δεδοµένων και αρχείων όπως 

αντιγραφή, διαγραφή, κατάταξη (open, copy, delete, list) κ.ά. 

Το λογισµικό ActiveSync υποστηρίζει και άλλες λειτουργίες διασύνδεσης στο PDA, 

για παράδειγµα : 

 Την εγκατάσταση και αναβάθµιση των προγραµµάτων υποστήριξης. 

 Τις µετατροπές µορφής δεδοµένων (PDA format) που πιθανόν χρειάζονται 

για λόγους συµβατότητας µεταξύ λογισµικών (π.χ. Microsoft Access σε 

Pocket Access). 

 

  
Εικόνα 30- Λογισµικό ActιveSync  στην Οθόνη του notebook (Σχεδιασµός Παν∆ώρα)
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3.1.3 ∆ιαχείριση χαρτογραφικών και χωρικών δεδοµένων 

Τα γεωγραφικά δεδοµένα που χρησίµευσαν ως αναφορά στην κατασκευή του 

χαρτογραφικού υπόβαθρου στο εξειδικευµένο λογισµικό GIS, µας παραχωρήθηκαν από 

τα αρχεία της ∆ασικής υπηρεσίας64.  

Οι ψηφιοποιηµένες ισοϋψείς65 ενός τµήµατος της νήσου Γαύδου, και ειδικότερα της 

περιοχής του λόφου του Τσιρµιρή, το περίγραµµα της νήσου Κρήτης της Γαύδου και της 

Γαυδοπούλας, χρησιµοποιήθηκαν ως υποστρώµατα (layers) σε προβολή ΕΓΣΑ’ 87 για να 

δηµιουργήσουν τον βασικό «χάρτη δεδοµένων» (map) του συστήµατος προβολής 

δεδοµένων (project) για τον λόφο του Τσιρµιρή (tsirmiri.mxd)66. 

Χρησιµοποιήθηκε ένα φύλλο χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) σε 

κλίµακα 1:5000 και προβολή ΕΓΣΑ’ 87, σε ψηφιακή µορφή, για την ψηφιοποίηση 

µερικών ενδεικτικών επιπλέον γεωγραφικών χαρακτηριστικών (π.χ ένα µονοπάτι της 

∆ασικής Υπηρεσίας). Μετά από σάρωση (scanning) και µε την κατάλληλη γεωαναφορά 

(georeferencing) το «εφαρµόσαµε» στο χαρτογραφικό βασικό υπόστρωµα (GIS layer). 

Το φωτογραφικό υλικό που χρησιµοποιήσαµε είναι απλώς ενδεικτικό, δεν 

αντιστοιχεί στα δελτία καταγραφής ούτε στα χαρτογραφικά δεδοµένα και προέρχεται από 

τα αρχεία της αρχαιολογικής έρευνας της Γαύδου και από εκείνα της ∆ασικής Υπηρεσίας. 

Συντεταγµένες (Εικόνα 31) µιας σειράς αρχαιολογικών θέσεων67 

δακτυλογραφηµένες από επί τόπου µετρήσεις απόλυτου προσδιορισµού µε φορητό GPS68 

χρησιµοποιήθηκαν ως παραδείγµατα για τις θέσεις ευρηµάτων στον χάρτη της 

αρχαιολογικής έρευνας. 

                                                 
64  Φωτογραφίες από το µονοπάτι Σιόπατα-Σαρακήνικο  και Χάρτες 1: 5000 περιοχής Τσιρµιρή σε έντυπη και 

ψηφιακή µορφή µας παρασχέθηκαν µε την άδεια της κ. Π. Σκλαβάκη-Φακωτάκη την οποία ευχαριστούµε θερµά. 
65 Τα ψηφιοποιηµένα ηλεκτρονικά αρχεία των ισοϋψών της Γαύδου και της ακτογραµµής της Κρήτης και της 

Γαύδου µας παραχωρήθηκαν ευγενώς από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυµνο. Ευχαριστούµε θερµά 

τον.Α. Σαρρή και τους συνεργάτες του Ινστιτούτου για την ουσιαστική τους βοήθεια. 
66 ArcPAD © ESRI: εξειδικευµένο λογισµικό GIS. 
67 Τις µετρήσεις µας παραχώρησε ευγενώς η  Κ. Κόπακα την οποία ευχαριστούµε θερµά. 
68 Ο απόλυτος προσδιορισµός µιας θέσης επιτυγχάνεται µε την απλή ενεργοποίηση του δέκτη GPS και απλή 

ανάγνωση των συντεταγµένων που προσδιορίζουν τη θέση του τόπου είτε σε φ και λ είτε σε Χ και Υ, ανάλογα µε τις 

ρυθµίσεις του δέκτη δηλαδή Μοίρες/ Πρώτα/ ∆εύτερα ή Μοίρες/ Πρώτα/ ∆εκαδικά του Πρώτου κ.ά. και το  γεωδαιτικό 

σύστηµα αναφοράς δηλαδή ΕΓΣΑ’87 ή WGS 84 κ.ά.  
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Περιγραφή       Χ  (µέτρα)       Υ   (µέτρα)      Η   (µέτρα) Μετρήσεις 

ανά θέση 

Σιόπατα-Θέση 100Β 509018 3855544 102  

Σιόπατα-Θέση 100Β, Κέντρο όµορης 

πλευράς µε µετόχι 

509042  385551 102  

Σιόπατα - Καµίνι 509205 3855498 100  

Τσιρµιρής – Καµίνι Θέση 119∆ 509427 3855601 57  

Τσιρµιρής µετόχι – Θέση 119 509464 3855723  1/6 

Τσιρµιρής µετόχι – Θέση 119 509489 3855725 89 2/6 

Τσιρµιρής µετόχι – Θέση 119 509460 3855717 92 3/6 

Τσιρµιρής µετόχι – Θέση 119 509473 3855714 88 4/6 

Τσιρµιρής µετόχι – Θέση 119 509473 3855713 90 5/6 

Τσιρµιρής µετόχι – Θέση 119 509485 3855712 95 6/6 

Τσιρµιρής αλώνι – Θέση 119 509490 3855700 90 1/2 

Τσιρµιρής αλώνι – Θέση 119 509490 3855692 89 2/2 

Τσιρµιρής τοίχος µινωικός – Θέση 119 509503 3855730 87 1/2 

Τσιρµιρής τοίχος µινωικός – Θέση 119 509502 3855731  2/2 

Τσιρµιρής πηγάδι – Θέση 119 509439 3855715 94  

Τσιρµιρής – Λιθοσωρός δίπλα στο πηγάδι, 

Θέση 119 

509404 3855770 95 1/3 

Τσιρµιρής – Λιθοσωρός δίπλα στο πηγάδι, 

Θέση 119 

509399 3855774 92 2/3 

Τσιρµιρής – Λιθοσωρός δίπλα στο πηγάδι, 

Θέση 119 

509402 3855782 92 3/3 

Τσιρµιρής - Λουράκια 509099 3854129 112 1/2 

Τσιρµιρής - Λουράκια 509112 3854121 112 2/2 

Εικόνα 31- Παραδείγµατα συντεταγµένων σε προβολή ΕΓΣΑ'87 (Γαύδος, Λόφος Τσιρµιρή – Αρχαιολογική 
Επιφανειακή Έρευνα) 

 

Για την πειραµατική υλοποίηση της σχεδίασης µας χρησιµοποιήθηκε ένας δέκτης 

GPS (Εικόνα 32).  
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Εικόνα 32- ∆έκτης GPS Μοντέλο Socket (Φορητό ψηφιακό σύνολο). 
 

 Ο δέκτης GPS που χρησιµοποιήθηκε στις πειραµατικές χωρικές µας παρατηρήσεις 

έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά  (Εικόνα 33):  

 
 Χαρακτηριστικά δέκτη GPS 

 

Περιγραφή 

 

ΤΥΠΟΣ GPS 

Φορητός δέκτης  GPS  ασύρµατης τεχνολογίας. 

∆ιαστάσεις : 50 x 84 x 20 mm Βάρος : 71 g. 

ΜΟΝΤΕΛΟ Socket GPS Receiver. Χωρίς οθόνη προβολής δεδοµένων 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ L1, 1.57542 MHz. 

ΚΑΝΑΛΙΑ 16 Channels 

ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Ενσωµατωµένη κεραµική (built-in ceramic patch) 

Σειριακή Σύνδεση : Bluetooth Serial Port Profile ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Πρωτόκολλο : Πρότυπο NMEA-0183 V2.30 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑΣ 9 ώρες αυτοδύναµης συνεχούς λειτουργίας µετά από πλήρη φόρτιση στους 25ο C. 

Σηµ.: Για τις µπαταρίες αυτής της τεχνολογίας ισχύει 20 % µείωση χρόνου συνεχούς λειτουργίας 

για πολύ χαµηλές ή πολύ υψηλές θερµοκρασίες (~ 0ο - 60ο C). 

ΚΟΣΤΟΣ 

(Ενδεικτικό) 

 

Της τάξης των 240 €. Ερασιτεχνικός δέκτης 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ 5 µέτρα  SEP RMS  χωρίς   SA69 

Εικόνα 33- Χαρακτηριστικά δέκτη  GPS, µοντέλο (Φορητό ψηφιακό σύνολο Παν∆ώρα). 

                                                 
69 SA = Selective Availability «Επιλεκτική ∆ιαθεσιµότητα»  Παράµετρος που ελέγχεται από το Υπ. Αµύνης των 

ΗΠΑ και αφορά το εγγενές  ποσοστό σφάλµατος  στην ακρίβεια της πληροφορίας που λαµβάνεται από µη 

στρατιωτικούς δέκτες. (Μερτίκας, 1999). 

SEP = Spherical Error Probability «Σφαιρικό Πιθανό Λάθος». Παράµετρος που αναφέρεται στο 95% των 

µετρήσεων  κατά πρότυπη απόκλιση – standard deviation  (WGS 84 Implementation Manual-Definition of Precision). 
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3.1.3.1 Καταχώρηση και παράθεση χωρικών δεδοµένων – ArcPAD 

 

Χρησιµοποιήθηκαν  δυο διαφορετικές εκδόσεις του εξειδικευµένου λογισµικού GIS 

ανάλογα µε τον υπολογιστή εργασίας : 

1) το ArcPAD ©ESRI, που εγκαταστάθηκε στο PDA.. 

2) το ArcPAD © ESRI,  έκδοση Desktop, που εγκαταστάθηκε στο notebook (Εικόνα 

34) 

 

        

 
Εικόνα 34- ArcPAD, εγκατεστηµένο στο  PDA και στο Notebook αντίστοιχα (Υλοποίηση 

Σχεδίασης Παν∆ώρα). 
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Να διευκρινιστεί ότι οι οθόνες της εικόνας 34 από τη χρήση του PDA, που θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια σε όλα µας τα παραδείγµατα, έχουν προκύψει από τη χρήση 

του «εξοµοιωτή» PDA στο Notebook υποστήριξης. Για πρακτικούς και µόνο λόγους, οι 

εικόνες έχουν προκύψει από «φωτογράφηση» (snapshot)  των οθονών µέσω των 

λειτουργιών Windows, µετά από µεταφορά των αρχείων του palmtop και όχι από 

πραγµατική φωτογράφηση των οθονών του PDA. 

Μέσα από τις διαδικασίες διαµόρφωσης και διαχείρισης των υποστρωµάτων (layers) 

στο ArcPAD (Εικόνα 35) δηµιουργήσαµε τις χαρτογραφικές απεικονίσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν στα παραδείγµατά µας. 

Επιλέξαµε δηλαδή ιδιότητες χαρακτηριστικών όπως: χρώµα υπόβαθρου 

χαρακτηριστικού, σχήµα και µέγεθος γραµµατοσειράς, τύπο σηµείου ή πάχος γραµµής 

(για σηµειακά ή γραµµικά layers αντίστοιχα), τη δυνατότητα εµφάνισης ετικέτας 

χαρακτηριστικού κ.ά. Μέσα από τα ‘µενού επιλογών’ του ArcPad για τα layers επιλέξαµε 

εξάλλου, τη συµµετοχή ή όχι του κάθε layer στην τελική οθόνη παρουσίασης καθώς 

επίσης και τη δυνατότητα µεταβολής-edit των δεδοµένων κατά την παρουσίασή τους. Στο 

παράδειγµα οθόνης της εικόνας 35 παρατηρούµε ότι τα layers ‘theseis.shp’ και 

‘ΧΩΡΟΣ_Ονοµα.shp’ δεν θα εµφανιστούν τελικά στη οθόνη ενώ το µόνο layer µε 

δυνατότητα µεταβολής ή/ και συµπλήρωσης δεδοµένων είναι το ‘monopati.shp’. 

 

     
Εικόνα 35- ∆ιαδικασία διαχείρισης υποστρωµάτων ArcPAD, Layer editing (Υλοποίηση Σχεδιασµού). 

 

Για παράδειγµα για τη δηµιουργία της παράθεσης της πληροφορίας όπως αυτή  

παρουσιάζεται στην εικόνα 36, χρειάστηκε να δηµιουργηθούν και να συντεθούν τα layers 

που απεικονίζονται αναλυτικά στην εικόνα 37. 

 

 



    11 11 88     

 

                                                              

 

 
Εικόνα 36- Παράδειγµα χαρτογραφικής απεικόνισης µε συνδυασµό έξι διαφορετικών υποστρωµάτων 

(layers) στο (ArcPAD (Υλοποίηση Σχεδιασµού). 
 

                        

                       
Εικόνα 37- Ανάλυση του παραδείγµατος παράθεσης (Εικόνα 36) της αρχαιολογικής πληροφορίας µε 

σύνθεση έξι διαφορετικών layers στο ArcPAD (Υλοποίηση Σχεδιασµού Παν∆ώρα).  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Layers που χρησιµοποιήθηκαν : 

1. Ψηφιοποιηµένη ακτογραµµή της νήσου 

Κρήτης (line layer). 

2. Ψηφιοποιηµένη ακτογραµµή των νήσων 

Γαύδου και Γαυδοπούλας (line layer). 

3. Ψηφιοποιηµένο διάγραµµα ισοϋψών του 

λόφου του Τσιρµιρή στη Γαύδο (line layer). 

4. Σηµειακές µετρήσεις θέσεων µε GPS (point 

layer). 

5. Ψηφιοποιηµένο τοπογραφικό σηµείο (point 

layer). 

6. Ψηφιοποιηµένο τοπογραφικό 

χαρακτηριστικό (line layer). 
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333...222   ΠΠΠεεειιιρρραααµµµααατττιιικκκήήή   χχχρρρήήήσσσηηη   τττηηηςςς   εεεφφφαααρρρµµµοοογγγήήήςςς   

 

Η πειραµατική χρήση της εφαρµογής έχει σκοπό να επαληθεύσει στην πράξη, στο 

όριο του εφικτού, τη µεθόδευση µετατροπής της φυσικής διαδικασίας καταγραφής των 

αρχαιολογικών δεδοµένων σε ψηφιακή, έτσι όπως υλοποιήθηκε πιλοτικά. Το σχήµα της 

συλλογιστικής µας διαµορφώθηκε σε τρεις διαδικαστικές φάσεις διαχείρισης της 

αρχαιολογικής πληροφορίας:  

α) τη συλλογή -  Πρωτογενής πληροφορία  

β) την κωδικοποίηση και καταγραφή – Κωδικοποιηµένη πληροφορία 

γ) την ανάκτηση της πληροφορίας – Συνδυασµένη πληροφορία. 

Τις τρεις αυτές φάσεις ακολουθήσαµε  κατ’ αντιστοίχιση για να περιγράψουµε τη 

χρήση της σχεδίασης που µελετήθηκε. 

 

3.2.1 Πρωτογενής πληροφορία - Συλλογή 

Σύµφωνα µε τον γενικότερο σχεδιασµό µας και µετά από µελέτη, χρησιµοποιήθηκε 

φορητή ψηφιακή τεχνολογία για τη συλλογή κυρίως των χωρικών δεδοµένων. 

Ερευνήσαµε όµως και τη δυνατότητα χρήσης της για τη συλλογή των συνολικών 

δεδοµένων αντί των χειρόγραφων δελτίων καταγραφής της αρχαιολογικής πληροφορίας. 

 

3.2.1.1 Συλλογή χωρικών δεδοµένων  µε πλοήγηση στο PDA  

Η χρήση της γραφίδας ή του δαχτύλου µας αντικαθιστά πλήρως το πληκτρολόγιο 

και το «ποντίκι» στο περιβάλλον του PDA. Αµέσως µετά την ενεργοποίησή του, µια 

οθόνη τύπου Windows µας προτρέπει να ξεκινήσουµε (Start) υποδεικνύοντας µε τη 

γραφίδα τη λέξη «Start». Αυτός είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας του Χρήστη µε το 

περιβάλλον των Windows CE. 

Μέσα από τα προτεινόµενα προγράµµατα της επιλογής Start επιλέγουµε το ArcPaD 

(ver. 6.0.3) µέσω του οποίου θα χειριστούµε την εφαρµογή µας. Η οθόνη υποδοχής µε το 

λογότυπο οδηγεί, αµέσως µετά την εκτέλεση του προγράµµατος, στο κεντρικό σύστηµα 

διαχείρισης του ArcPaD (Εικόνα 38), όπου δίδεται η δυνατότητα επιλογής του χάρτη 

εργασίας µας (Recent Map).  Στις οθόνες παρουσίασης χαρτών στο περιβάλλον του PDA 
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θεωρείται ως Βορράς το άνω τµήµα της οθόνης, το κάτω ως Νότος ενώ το δεξιό και 

αριστερό ως ∆ύση και Ανατολή αντίστοιχα.  

Όλοι οι χειρισµοί του προγράµµατος, γίνονται µέσα από την οριζόντια σειρά 

επιλογών διαχείρισης που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης ∆ιαχείρισης Χάρτη, δηλαδή: 

 
Εικόνα 38- Εξοµοίωση ArcPAD - Οθόνη Υποδοχής (Υλοποίηση Σχεδίασης) 

 

 η πλοήγηση στον χάρτη 

 τα Ερωτήµατα 

 οι µετρήσεις επί χάρτου 

 η πλοήγηση µε σύνδεση GPS 

 η εισαγωγή χωρικών δεδοµένων 

Αναλυτικά, η διαδικασία πλοήγησης (Εικόνα 39) περιλαµβάνει τις εντολές : 

Σειρά βασικών εργαλείων   MAIN :  

Open Map, Save Map, Add Layer, Layers, GPS Position Window, Tools, Help. 
Σειρά εργαλείων πλοήγησης  BROWSE :  

Zoom Out, Zoom to Full Extent, Go Back to Previous Extent, Identify, Find, Clear 

Selected Feature, Refresh.  

Σειρα εργαλείων διασκευών EDIT :  

Select a Feature, Edit Vertices, Capture a Polygon Feature, Capture a point Using 

GPS, Add A single Vertex from a GPS Position,  Add Vertices Continuously from a 

GPS position, Show Feature Properties. 
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Εικόνα 39 - Βασική οθόνη επιλογών και διαχείρισης στο ArcPad  (Υλοποίηση σχεδίασης). 

 

 
Εικόνα 40- Πλοήγηση στον χάρτη της Γαύδου µε το ArcPad (Υλοποίηση Σχεδίασης). 

 Βασικά εργαλεία  

 ΜAIN     TOOLS 

Εργαλεία πλοήγησης 

 ΒROWSE  TOOLS 

 Εργαλεία διασκευών 

 (EDIT  TOOLS) 

Πανοραµικό πλαίσιο  
(PANNING FRAME) 

Γραµµή  αναφοράς κατάστασης 
(STATUS  LINE) 

Περιλαµβάνει: Τις γεωγραφικές 

συντεταγµένες αντίστοιχες µε το 

σύστηµα αναφοράς και την 

χαρτογραφική προβολή που έχουµε 

χρησιµοποιήσει, την κλίµακα του 

χάρτη και τον κωδικοποιηµένο 

τρόπο λειτουργίας του ενεργού 

πλήκτρου. 

Πλοήγηση στον χάρτη της Γαύδου που 

δηµιουργήσαµε στο PDA µε χαρτογραφικό 

υπόβαθρο το διάγραµµα των ψηφιοποιηµένων 

ισοϋψών και της ακτογραµµής τµήµατος  της 

νήσου. ∆ιακρίνονται τα σηµεία των 

«αρχαιολογικών θέσεων» που καταχωρήθηκαν 

από τον κατάλογο των χωρικών µας δεδοµένων. 

(Εικόνα  40) 
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Για τη συλλογή των χωρικών δεδοµένων στο PDA, προτείνονται δυο επιλογές: 

α) συλλογή δεδοµένων µε «πληκτρολόγηση» στις οθόνες καταχώρησης δεδοµένων 

µέσα από το «Μενού» Edit. Μέσω των ίδιων οθονών καταχωρείται και η θεµατική 

πληροφορία (Εικόνα 41). 

 

       
 

 
Εικόνα 41- Εισαγωγή χωρικών δεδοµένων µε πληκτρολόγηση στο ArcPad  (Υλοποίηση Σχεδίασης). 

 

β) τη συλλογή δεδοµένων µε GPS στις οθόνες καταχώρησης δεδοµένων µέσα από 

το «Μενού» GPS Edit. Μέσω των ίδιων οθονών καταχωρείται και η θεµατική 

πληροφορία (Εικόνα 42). 

Οθόνη εισαγωγής  

Θεµατικής πληροφορίας 

 

 “Feature Attributes” 

Οθόνη εισαγωγής  

Χωρικής πληροφορίας 

 

“Feature Geography”
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Οθόνη  Κατάστασης  ασύρµατης 

σύνδεσης Bluetooth. 

   Οθόνη  Κατάστασης  σύνδεσης GPS 

 

      Ένδειξη στίγµατος στο σύστηµα WGS84      

  35o 30’ 39.257’’ Northing,  

      24o 04’ 09.456 Easting 

      219 m Altitude 

Λήψη από 6 δορυφόρους µε δυνατότητα  3D 

∆είκτης ποιότητος σήµατος PDOP: 3.5 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΘΟΝΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ GPS 

SOG : Speed over Ground  

TCOG : True North Course over Ground 

DST: Distance and  

BRG : Bearing from the current GPS  position 

to the selected destination. 

PDOP : Position dilution of precision 

Εικόνα 42-Συλλογή χωρικών δεδοµένων στο ArcPad  µε GPS (Υλοποίηση Σχεδίασης) 
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Οι καλύτερες συνθήκες λήψης για τον ερασιτεχνικό µας δέκτη µε την ενσωµατωµένη 

κεραµική κεραία λήψης επιτυγχάνονται όταν αυτός βρίσκεται σε όρθια κατακόρυφη θέση 

για την καλύτερη έκθεση της κεραίας. 

Ο τρόπος υπολογισµού του στίγµατος καθώς και ο έλεγχος ποιότητος του σήµατος 

ρυθµίζονται από το ArcPad µέσω διαλόγων µε ρυθµίσεις επιλογής (Εικόνα 43). 

Το τελικό στίγµα µπορεί  να προκύψει ως αποτέλεσµα µιας παρατήρησης ή του 

µέσου όρου επιλεγµένου αριθµού µετρήσεων. Μία λογική ρύθµιση είναι τουλάχιστον 20-

180 µετρήσεις σε περίπτωση επιλογής µέσου όρου.  

 

 

 
Εικόνα 43- Ρυθµίσεις του τρόπου υπολογισµού θέσης και ελέγχου ποιότητος σήµατος στο ArcPad (Υλοποίηση 
Σχεδιασµού). 

 

Αν υπολογίσουµε ότι ο δέκτης έχει ρυθµιστεί να δέχεται µία µέτρηση ανά 

δευτερόλεπτο, τότε οι 20 µετρήσεις που χρειάζονται θα διαρκέσουν 20 δευτερόλεπτα σε 

χρόνο αναµονής, και ένα ελάχιστο ακόµα χρόνο για τον υπολογισµό του µέσου όρου. Οι 

180 µετρήσεις  θα διαρκέσουν 3 λεπτά αντίστοιχα.  

Για τον έλεγχο ποιότητος του σήµατος, ρυθµίζεται η µέγιστη τιµή PDOP και EPE : 
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• max PDOP (Maximum Position Dilution of Precision). Είναι µια µονάδα που 

ορίζει µε µια τιµή το µέγιστο της µειωµένης ακρίβειας της θέσης. Μια  λογική 

τιµή για µετρήσεις στο ύπαιθρο είναι 5, ενώ για µια αστική περιοχή το µέγιστο 

θα ήταν 6. 

• max EPE (Maximum Estimated Position Error). Είναι µια µονάδα που ορίζει 

µε µια τιµή το µέγιστο του αναµενόµενου ανεκτού λάθους θέσης. Για 

παράδειγµα για τον δέκτη του σχεδιασµού µας, η τιµή που δίνει ο 

κατασκευαστής είναι 5.  

Εάν οι µετρήσεις υπερβαίνουν τις τιµές που έχουµε ορίσει, θα εµφανιστεί στην 

οθόνη του ArcPad, η κατάλληλη οπτική και ηχητική προειδοποίηση (alert), δηλαδή : 

• «Maximum PDOP exceeded» εάν το  PDOP > 5 

• «Maximum EPE exceeded» εάν το  EPE > 5 

Τέτοια προειδοποιητικά µηνύµατα προβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως 

για την απώλεια σήµατος λήψης, αδυναµία υπολογισµού στίγµατος, αδυναµία λήψης 

ύψους στις ρυθµίσεις 3D κ.ά. 

3.2.1.2 ∆ιερεύνηση ψηφιακής συλλογής δεδοµένων των 

αρχαιολογικών δελτίων 

Το λογισµικό τύπου Access που χρησιµοποιήθηκε για την υποστήριξη των 

λειτουργιών των Βάσεων ∆εδοµένων στο PDA είναι, όπως προαναφέρθηκε (βλ. 

παραπάνω υποκεφ. 3.1), το SprintDb. Η διαδικασία εκτέλεσης του προγράµµατος 

επιτυγχάνεται µε τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιήθηκε για το ArcPad. ∆ηλαδή, µε 

υπόδειξη της λέξης «SprintDB» µε τη γραφίδα στο Μενού επιλογής του προγράµµατος 

Έναρξης (Start). Ένα παράδειγµα οθόνης φαίνεται στην Εικόνα 44 που ακολουθεί. 

 
   Εικόνα 44- Ψηφιακή συλλογή δεδοµένων µε το πρόγραµµα SprintDB (Υλοποίηση Σχεδιασµού). 
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Στο πλαίσιο της περιορισµένης χρήσεως του λογισµικού SprintDB εξετάστηκαν οι 

κυριότερες λειτουργίες των Βάσεων ∆εδοµένων70. Για τον σκοπό αυτό µεταφέρθηκαν όλα 

τα αρχεία δεδοµένων από το Notebook στο PDA µε τη χρήση του λογισµικού ActiveSync, 

όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. Έγιναν έλεγχοι λειτουργιών επεξεργασίας (edit, append, 

delete record), ταξινόµησης (sorting by ascending or descending order), ερωτήσεων 

(queries) αλλά και ειδικών χειρισµών προσαρµογής των δεδοµένων στην οθόνη του 

palmtop (Εικόνα 46).  

Στο αντίγραφο οθόνης της εικόνας 45 παρατηρούµε για παράδειγµα τα 

αποτελέσµατα της ερώτησης «∆είξε µου τον ‘Κωδικό Ευρήµατος’, το ‘Πατρικό σύνολο’ 

στο οποίο έχω εντάξει το κάθε εύρηµα, την ‘Ονοµασία’ και την ‘Περιγραφή’ όλων των 

ευρηµάτων µου ταξινοµηµένα ως προς το ‘Πατρικό σύνολο’». 

 
Εικόνα 45 - SprintDB. Παράδειγµα οθόνης που προέκυψε από ερώτηση στη βάση δεδοµένων του PDA 
(Υλοποίηση  Σχεδίασης) 

                                                 
70 Η εφαρµογή αυτή δεν ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθεί περισσότερο για τον πρακτικό λόγο µεταξύ άλλων, 

του χρόνου λήξης της άδειας χρήσης του απαραίτητου λογισµικού (βλ. παραπάνω, ενότητα 2.3.1.1) . 
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Παρατηρείται, για παράδειγµα, η οµαδοποίηση των καταχωρήσεων των ευρηµάτων 

µε κωδικούς ‘ΧΥΖ:1998:ΑΚ:12Α1’, ‘ΧΥΖ:1998:ΚΙ:12Α1’ και ‘ΧΥΖ:1998:ΑΚ:12Α’ που 

αντιστοιχούν στα ακίνητα και κινητά ευρήµατα και αναφέρονται ως µέλη του συνόλου 

που ορίζεται ως αρχαιολογική θέση ‘12Α’ όπως υποδηλώνεται από την ένδειξη 

‘ΧΥΖ:1998:12Α1’ που έχει καταχωρηθεί στο πεδίο ‘ΠΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ’. 

Οι επιλογές παρουσίασης δεδοµένων, για το περιβάλλον PDA, δίνουν τη 

δυνατότητα προβολής εγγραφών στις παρακάτω µορφές: 

α) λίστας-list (Εικόνα 45) 

β) εγγραφής-detail  (Εικόνα 46) 

γ) πεδίου-zoom (Εικόνα 47) 

 
Εικόνα 46- SprintDB. Παρουσίαση δεδοµένων στο PDA σε µορφή Detail (Υλοποίηση Σχεδιασµού). 

 
Εικόνα 47- SprintDB. Παρουσίαση δεδοµένων στο PDA σε µορφή Zoom (Υλοποίηση Σχεδιασµού). 
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3.2.2 Κωδικοποιηµένη πληροφορία – Καταχώρηση, διαχείριση 

καταγραφής 

Στο πλαίσιο διαχείρισης της καταγραφής, τα δεδοµένα εισόδου καταχωρήθηκαν στο 

κωδικοποιηµένο περιβάλλον  του ψηφιακού συνόλου που µελετήθηκε µέσα από το 

διαδραστικό περιβάλλον της Microsoft Access (Εικόνα 48). Οι λειτουργίες που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά την καταχώρηση των τιµών ήταν: 

 Επεξεργασία δεδοµένων 

o Εισαγωγή, ∆ιόρθωση, ∆ιαγραφή 

 Αποκοπή – Επικόλληση συµβολοσειρών 

 Εύρεση ληµµάτων  

 Ταξινόµηση κατά στήλη χαρακτηριστικών 

o Παραδείγµατα  

 Κατά Κωδικό ευρήµατος 

 Κατά Ονοµασία περιοχής 

 Κατά Αριθµό Θέσης 

 Κατά χρονολόγηση 

 Ταξινόµηση κατά αλφαριθµητική σειρά που ισχύει για όλες τις στήλες του 

πίνακα. 

(π.χ. ο αριθµός 11 έπεται του αριθµού 1 και όχι ο αριθµητικά µεγαλύτερος 

αριθµός 2 όπως θα περιµέναµε) 

o Αύξουσα 

o Φθίνουσα 

 Τακτοποίηση στηλών στην οθόνη µέσα από µενού επιλογής 

o Απόκρυψη στήλης – Επανεµφάνιση στήλης 

o Σταθεροποίηση στήλης – Αποσταθεροποίηση στήλης. 
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Εικόνα 48- ∆ιαδραστικό περιβάλλον εισαγωγής αρχαιολογικών δεδοµένων στην Access (Υλοποίηση 

Σχεδίασης). 
Στα παραδείγµατα των οθονών της Εικόνας 48 έχει γίνει εφαρµογή σταθεροποίησης 

στη στήλη του κωδικού ευρήµατος και έχουν µετατεθεί δύο στήλες  (γεωλογία και 

χλωρίδα) που βρισκόντουσαν «εκτός οθόνης». Έχουν γίνει επίσης ταξινοµήσεις 
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δεδοµένων, στην πρώτη οθόνη κατά όνοµα (τόπου) και στη δεύτερη κατά χρονολόγηση, 

αντίστοιχα.  

Όπως έχει προαναφερθεί στην παρούσα φάση σχεδιασµού η διαδικασία καταγραφής 

και διαχείρισης των δεδοµένων των αρχαιολογικών δελτίων µέσω συνόλου ειδικά 

µορφοποιηµένων οθονών (User Interface), µελετήθηκε µόνον πειραµατικά. Στα 

παραδείγµατα οθονών που ακολουθούν προτείνονται ενδεικτικά µερικές φόρµες 

εισαγωγής και διαχείρισης των δεδοµένων των αρχαιολογικών δελτίων (Εικόνα 49). Στην 

πρώτη οθόνη του παραδείγµατος παρατηρούµε την αναζήτηση δεδοµένων µε 

συµπληρωµατικά στοιχεία εικόνας (ψηφιακή φωτογραφία) ενώ στη δεύτερη οθόνη έχουν 

καταγραφεί δεδοµένα µε συµπληρωµατικά στοιχεία ήχου (ψηφιακό αρχείο ήχου). 

       

 
Εικόνα 49- Φόρµες εισαγωγής και διαχείρισης δεδοµένων των αρχαιολογικών δελτίων στην Access 

(Υλοποίηση Σχεδιασµού) 
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3.2.3 Συνδυασµένη πληροφορία – Ανάκτηση, παράθεση 

Μετά την κωδικοποίηση και την επεξεργασία, παραθέσαµε και ανακτήσαµε την  

αρχαιολογική πληροφορία, µέσω ερωτηµάτων στη βάση δεδοµένων µας. 

 

3.2.3.1 Ανάκτηση συνδυασµένης πληροφορίας 

Ειδικότερα: 

Α.  Μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον της  Access έγιναν: 

 Ερωτήσεις, αναζητήσεις της αποθηκευµένης πληροφορίας 

o Αναζήτηση τιµής ενός πεδίου ανά κατηγορία πληροφοριών. 

o Αναζήτηση του πλήθος των διαθέσιµων πληροφοριών ανά κατηγορία 

πληροφοριών. 

o Αναζήτηση πεδίων που ικανοποιούν πολυκριτηριακές ερωτήσεις οι 

οποίες προκύπτουν από το συνδυασµό δυο ή περισσότερων 

κατηγοριών πληροφοριών (Εικόνα 50). 

o Αναζήτηση ύπαρξης µιας κατηγορίας πληροφοριών (Εικόνα 51). 

 

 
Εικόνα 50- Περιβάλλον διαχείρισης πολυκριτηριακών ερωτήσεων στην Access (Υλοποίηση 

Σχεδιασµού). 
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Εικόνα 51- ∆ιαδραστικό περιβάλλον ερωτηµάτων, κατηγοριών πληροφοριών στην Access (Υλοποίηση 
Σχεδιασµού). 

 

∆ιαδικασίες εισαγωγής/ εξαγωγής των αρχείων σε ηλεκτρονική µορφή 

διαφορετικών τύπων (αντικείµενα) µέσα από τη βάση δεδοµένων (Εικόνα 52). 

 

Ως  αντικείµενα  νοούνται πίνακες δεδοµένων, ερωτήµατα, φόρµες ή εκθέσεις 

δηλαδή πίνακες που δείχνουν συνολικά την πληροφορία της βάσης. 

 
Αντικείµενο Μορφές  εξαγωγές 

Πίνακας Κείµενο ASCII, Access, dBase, Excel, HTML, XML, RTF κ.α. 

Ερώτηµα Κείµενο ASCII, Access, dBase, Excel, HTML, XML, RTF  κ.α. 

Φόρµα Κείµενο ASCII, Access, Excel, HTML, XML, RTF  κ.α. 

Έκθεση Κείµενο ASCII, Access, Excel, HTML, XML, RTF  κ.α. 

Εικόνα 52 - Κατάλογος διαθέσιµων µορφοποιήσεων δεδοµένων στην ACCESS (Ψηφιακό φορητό 
σύνολο). 

 

Β. Μέσα από το περιβάλλον του ArcPad  έγιναν ερωτήµατα χωρίς να είναι 

συνδεδεµένος ο δέκτης GPS.  

Η ανάκτηση των αποθηκευµένων δεδοµένων έγινε µε ερωτήσεις διαφορετικού 

τύπου, όπως: «Θέλω να ανακτήσω πληροφορία για τη θέση που έχω ονοµάσει 

Θηµωνόσπιτο» . Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης φαίνονται στην εικόνα 49. Οµοίως, 

µετά από συγκεκριµένη πλοήγηση στον χάρτη (zoom in/ zoom out/ pan), ετέθη το 
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ερώτηµα «Τι φαίνεται σ’ αυτό το κοµµάτι της οθόνης». Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης 

φαίνονται στην εικόνα 53 (Παράδειγµα 1). 

Έγιναν επίσης και συνδυαστικές ερωτήσεις, όπως: «Θέλω να δω όλες µου τις 

καταχωρήσεις που περιέχουν το λήµµα Σιόπατα». Μετά την προβολή της λίστας, και 

αφού επελέγη µια συγκεκριµένη καταχώρηση ακολούθησε η εντολή «δείξε µου τώρα 

αυτή τη θέση στον χάρτη». Η οθόνη προσαρµόστηκε στην κατάλληλα κλίµακα και η 

ζητούµενη θέση εµφανίστηκε στο κέντρο του χάρτη. 

Εξετάστηκαν επίσης και οι πολυµεσικές δυνατότητες της εφαρµογής. Οι 

φωτογραφίες που είχαν αποθηκευτεί στις αντίστοιχες θέσεις εµφανίστηκαν σε πλήρη 

προβολή µε την απλή υπόδειξη (tap) του αντίστοιχου σηµείου στην οθόνη του PDA. 

Έγινε επιτυχηµένα επίσης, και µε την ίδια µέθοδο, η ανάκληση ενός αρχείου ήχου και 

ενός βίντεο αντίστοιχα. Να διευκρινιστεί ό,τι τα αρχεία ήχου και βίντεο είναι εντελώς 

πειραµατικά και δεν έχουν καµία σχέση µε το παράδειγµά µας από τη Γαύδο. 

Η συµπεριφορά του συστήµατος µε τον δέκτη GPS σε σύνδεση µε το PDA 

εξετάστηκε ενδεικτικά στην περιοχή των Χανίων, στο Πανεπιστηµίου Κρήτης στο 

Ρέθυµνο, στην περιοχή του Ηρακλείου αλλά και στην Αθήνα σε ένα χάρτη που 

δηµιουργήθηκε  εξ’ ολοκλήρου από χωρικές παρατηρήσεις, ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό. 

 Παράδειγµα 1. 

          
Εικόνα 53-  Αναζήτηση δεδοµένων µετά από ερώτηµα σχετικά µε τι φαίνεται στην οθόνη στο ArcPad 
(Υλοποίηση Σχεδιασµού). 

Ερώτηµα: Τι φαίνεται από εδώ; 

Αποτέλεσµα:  4 σηµεία   “in view” 
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 Παράδειγµα 2. 

              

 

Εικόνα 54 – ArcPad, Χωρική αναζήτηση δεδοµένων- ερώτηµα σχετικά µε µια συγκεκριµένη αρχαιολογική 
θέση (Υλοποίηση Σχεδιασµού) 

 

3.2.3.2 Παράθεση συνδυασµένης πληροφορίας 

Ο σχολιασµός των εικόνων που ακολουθούν αποτελεί µια καθαρή υπόθεση 

εργασίας για τους σκοπούς της πειραµατικής χρήσης του Παν∆ώρα. ∆εν σχετίζεται µε 

αποτελέσµατα της αρχαιολογικής επιφανειακής έρευνας στη Γαύδο. 

Ερώτηµα: «Τι πληροφορία έχω γι αυτή τη θέση» 

Αποτέλεσµα ερωτήµατος :  

 Σ’ αυτό το σηµείο  του χάρτη βρίσκεται η θέση µε τις 

ακόλουθες τιµές πεδίων 

Πεδίο   Id   =  19  

Πεδίο   ONOMA = «Θηµωνόσπιτο» 
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Εικόνα 55- ArcPad. Παράθεση αρχαιολογικών θέσεων βάσει χωρικών συσχετίσεων και πλοήγηση µε 

“zoom in” στον χάρτη (Υλοποίηση Σχεδίασης). 
Μέσω πλοήγησης στον χάρτη του λόφου του Τσιρµιρή που δηµιουργήσαµε στο 

PDA, εστιάσαµε (zoom out) στην κορυφή του λόφου. Παραθέσαµε ως σηµειακές θέσεις 

τα χωρικά δεδοµένα εισαγωγής που λόγω γεωγραφικής τους γειτνίασης µε ένα γραµµικό 

τοπογραφικό χαρακτηριστικό-ένα µονοπάτι -θα µπορούσαν να σχετίζονται µεταξύ τους 

(Εικόνα  56). 

 
Εικόνα 56- ArcPad.  Παράθεση αρχαιολογικών θέσεων βάσει χωρικών συσχετίσεων και πλοήγηση 

µε “zoom out” στον χάρτη (Υλοποίηση Σχεδίασης). 
 

 

 

Μέσω πλοήγησης στον χάρτη του 

λόφου του Τσιρµιρή που δηµιουργήσαµε 

στο PDA, εστιάσαµε (zoom in) σε ένα  

µικρό τµήµα. Παραθέσαµε ως σηµειακές 

θέσεις τα χωρικά δεδοµένα εισαγωγής 

που λόγω γεωγραφικής τους γειτνίασης 

θα µπορούσαν να σχετίζονται µεταξύ 

τους (Εικόνα  55). 

Οθόνη εµφάνισης  

Συνδυασµένης  πληροφορίας. 

 

 «Μονοπάτι ∆ασικής Υπηρεσίας» 

«Τριγωνοµετρικό Σηµείο» 

«Αρχαιολογικές Θέσεις» 
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Εικόνα 57- ArcPad.  Παράθεση αρχαιολογικών θέσεων βάσει χωρικών συσχετίσεων και πλοήγηση µε “zoom 
out” και “pan” στον χάρτη (Υλοποίηση Σχεδιασµού). 

Μέσω πλοήγησης στον χάρτη που 

δηµιουργήσαµε στο PDA, παραθέσαµε 

ως σηµειακές θέσεις τα χωρικά 

δεδοµένα εισαγωγής για τον λόφο του 

Τσιρµιρή, σε σχέση µε την πλησιέστερη 

ακτογραµµή της νήσου Γαύδου (Εικόνα  

57) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

      
Σε σχέση µε τους στόχους που τέθηκαν εισαγωγικά σε αυτή τη µελέτη, 

διερευνήθηκε η δυνατότητα µετατροπής της φυσικής διαδικασίας καταγραφής των 

αρχαιολογικών δεδοµένων πεδίου σε ψηφιακή, µετά από µελέτη των τεχνολογικών 

δυνατοτήτων φορητών και άκρως φορητών υπολογιστικών συστηµάτων. Σκοπός του 

εγχειρήµατος είναι ο σχεδιασµός ενός φορητού συνόλου ψηφιακών υλικοτεχνικών δοµών 

και λογισµικού µε δυνατότητα διαχείρισης του σύνθετου πλέγµατος της αρχαιολογικής 

πληροφορίας στο πλαίσιο των συνολικών συναφειών της.  

Η εφαρµογή της συλλογιστικής του γενικότερου σχεδιασµού µας είχε ως 

αποτέλεσµα την πειραµατική του υλοποίηση, µε παραδείγµατα τιµών δεδοµένων από τα 

δελτία καταγραφής της αρχαιολογικής επιφανειακής έρευνας στη νήσο Γαύδο. 

Μετά τη δοκιµαστική χρήση λειτουργίας του Σχεδιασµού που µελετήθηκε µπορούµε 

γενικά να συµπεράνουµε ότι: 

1. Η ψηφιακή συλλογή, καταγραφή και διαχείριση των αρχαιολογικών δεδοµένων στο 

αρχαιολογικό πεδίο είναι τεχνολογικά εφικτή µέσω των ψηφιακών φορητών 

συστηµάτων. 

2. Με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, ο αρχαιολόγος έχει τη δυνατότητα να 

διαχειριστεί και να παραθέσει την αρχαιολογική πληροφορία µέσα από τη χωρική της 

συνιστώσα.  

 

Θεωρούµε ότι ένα φορητό ψηφιακό σύστηµα πλεονεκτεί για τους παρακάτω λόγους: 

1. Η χρήση δεν περιορίζεται από τις δυναµικές δύσκολες συνθήκες εργασίας στο πεδίο 

κατά τη διάρκεια της αρχαιολογικής Έρευνας. 

2. Η χρήση του µπορεί να καλύψει πολλά επίπεδα της αρχαιολογικής διαδικασίας είτε 

πρόκειται για επιφανειακή έρευνα είτε για ανασκαφή. 

3. Ένα τέτοιο ψηφιακό σύνολο προσεγγίζει το πλέγµα συναφειών της αρχαιολογικής 

πληροφορίας, µε χρήση της χωρικής συνιστώσας, δηλαδή της: 

α. θεµατικής καταγραφής και διαχείρισης, µέσα στα χωρικά δεδοµένα  

β. συσχέτισης των  χωρικών µε τα θεµατικά δεδοµένα (πλέγµα πληροφοριών) 

γ. γεωγραφικής παράθεσης του πλέγµατος της αρχαιολογικής πληροφορίας. 
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4. Στο Παν∆ώρα η αρχαιολογική πληροφορία  οργανώνεται κατά περίπτωση µέσα από 

διαδικασίες σήµανσης κατηγοριών και οµάδων, δηλαδή : 

α. ορισµού κατηγοριών δεδοµένων (Τύπος ευρήµατος) 

β. ορισµού συνόλων δεδοµένων (Πατρικό σύνολο). 

5. Η καταγεγραµµένη πληροφορία εµπλουτίζεται συνεχώς, µε τη χρήση δεδοµένων από 

εξωτερικές πηγές µέσω κατάλληλης εισαγωγής των αντίστοιχων πληροφοριών, στα 

λεξιλόγια της βάσης δεδοµένων. 

6. Μέσα από τον σχεδιασµό του καλύπτεται η πολυµεσική προσέγγιση (καταγραφή, 

διαχείριση και παρουσίαση) του συνόλου των ποικιλόµορφων ψηφιακών δεδοµένων 

που συγκροτούν το αρχείο της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας.  

7. Τα αρχεία χωρικών δεδοµένων είναι άµεσα χρησιµοποιήσιµα από τα Γεωγραφικά 

Συστήµατα Πληροφοριών (ArcGIS, ESRI) επιτρέποντας την άµεση ανταλλαγή και 

την απ’ ευθείας χρήση τους. 

 

Ειδικότερα σε σύγκριση µε τη συµβατική µέθοδο καταγραφής της αρχαιολογικής 

πληροφορίας στο πεδίο, το ηλεκτρονικό σύνολο που µελετήθηκε πλεονεκτεί για τους 

ακόλουθους λόγους : 

1. Η πληροφορία που προκύπτει είναι σε µορφή άµεσα κατανοήσιµη από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

2. Η πληροφορία µπορεί να ταξινοµηθεί ανάλογα µε την επιθυµία του Χρήστη χωρίς να 

χρειάζεται να ξαναγράφεται το αρχείο κάθε φορά από την αρχή. 

3. Η πολυµεσική πληροφορία ενσωµατώνεται στο αρχείο πληροφοριών. 

4. Η αρχαιολογική πληροφορία απεικονίζεται άµεσα στον χάρτη. 

5. Η συλλογή και καταγραφή της χωρικής πληροφορίας είναι συγχρονική.  

6. Η καταχωρούµενη πληροφορία κωδικοποιείται άµεσα και αυτόµατα, χωρίς να 

χρειάζεται πλέον δοµηµένη περιγραφή µέσω λεπτοµερών εντύπων καταγραφής.  

 

Υπάρχουν, όµως, και αδυναµίες στο σύστηµα. Εκείνες που εντοπίσαµε είναι :  

1. Η περιορισµένη δυνατότητα συλλογής θεµατικών δεδοµένων µέσα από το PDA, 

τουλάχιστον στην παρούσα πειραµατική µας υλοποίηση. 

2. Η ανάγκη µεθοδευµένης χρήσης των φορητών συσκευών, που υπαγορεύεται από τους 

περιορισµούς στην τροφοδοσία όσο και στο µέγεθος µνήµης του PDA. 
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Μερικές από τις µελλοντικές δυνατότητες στη χρήση του Σχεδιασµού που 

µεελτήθηκε θα µπορούσε να είναι: 

1. Η διεύρυνση της επιστηµονικής συλλογιστικής στη βάση δεδοµένων. 

2. Η συστηµατοποίηση της χρήσης δεδοµένων από άλλες συναφείς µελέτες, π.χ. 

«Λαξευτά πατητήρια στη Γαύδο» Χριστοδουλάκος κ.ά. (1996) και «Τοπωνυµιακή 

ανίχνευση των νησιών Γαύδος και Γαυδοπούλα» Κόπακα, (1994) 

3. Η συστηµατοποίηση των διαδικασιών των ερωτηµάτων. 

4. Η δηµιουργία «ιστορικού» της έρευνας µε την κατάλληλη διαµόρφωση της βάσης 

δεδοµένων. 

5. Η διεύρυνση των πολυµεσικών δυνατοτήτων. 

6. Η σύνδεση µε πινακίδα γραφής και η δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων περιγραφικά, 

µε τη χρήση λέξεων κλειδιών (keywords). 

7. Η σύνδεση της βάσης δεδοµένων µε κατάλληλη γλώσσα προβολής δεδοµένων σε 

διαδικτυακό  περιβάλλον.  

Ευχή µας είναι να µπορέσουµε να χειριστούµε το πειραµατικό σύνολο µελέτης µας 

σε πραγµατικές συνθήκες πεδίου, έτσι ώστε να προχωρήσουµε στη µελέτη και εφαρµογή 

µιας δοκιµαστικής διευρυµένης εφαρµογής η οποία θα διορθώσει, θα ενηµερώσει και θα 

αναβαθµίσει την παρούσα υλοποιηµένη Σχεδίασή µας. 
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