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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση ενός συστήµατος 

παροχής πληροφοριών για τις φυσικοχηµικές αναλύσεις που εφαρµόζονται σε κεραµικά 

αντικείµενα. Για το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση του 

πληροφοριακού αυτού συστήµατος τεκµηρίωσης φυσικοχηµικών αναλύσεων κεραµικών. 

 

Το πληροφοριακό σύστηµα τεκµηρίωσης φυσικοχηµικών αναλύσεων κεραµικών 

απευθύνεται σε εργαστήρια αρχαιοµετρικών αναλύσεων. Οι χρήστες του µπορεί να 

είναι φυσικοί, χηµικοί, αρχαιολόγοι, γεωλόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, στατιστικοί 

αναλυτές, κοινωνιολόγοι, ιστορικοί τέχνης και άλλοι επιστήµονες ειδικευµένοι στις 

αρχαιοµετρικές τεχνικές ανάλυσης και εξέτασης. 

 

Οι πληροφορίες παρέχονται στο σύστηµα από µηχανήµατα και όργανα 

µέτρησης, από τους ίδιους τους αναλυτές, ή το µόνιµο προσωπικό ενός εργαστηρίου 

και από αρχαιολόγους. Η διαχείριση των πληροφοριών έγκειται στην εισαγωγή, 

επεξεργασία, ενηµέρωση σύγκριση και ταυτοποίηση των πληροφοριών. Η κατανάλωση 

των πληροφοριών γίνεται από αναλυτές, από το προσωπικό του εργαστηρίου, από 

ενδιαφερόµενους φορείς όπως είναι µια αρχαιολογική υπηρεσία ή σχολή, και από άλλα 

εργαστήρια µε τα οποία γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών. 

 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα της παρούσας εργασίας είναι αξιόλογο γιατί 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχουν δηµιουργηθεί στο χώρο της αρχαιοµετρίας 

και κατ΄ επέκταση στο χώρο της αρχαιολογίας µετά από εφαρµογές χρόνων, όπως 

επίσης γιατί συµπληρώνει κενά που προέκυψαν από άλλα ηλεκτρονικά συστήµατα, τα 

οποία λειτουργούν εξυπηρετώντας τις ανάγκες του χώρου, και κυρίως γιατί ικανοποιεί 

τις ανάγκες του εκάστοτε εργαστηρίου αρχαιοµετρικών αναλύσεων στο οποίο θα 

εγκατασταθεί. 
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Οι απαιτήσεις του τοµέα της αρχαιοµετρίας, εστιάζονται στην αξιοποίηση ενός 

µεγάλου όγκου πληροφοριών, που συγκεντρώθηκαν από αναλύσεις ετών. Η ανάγκη 

αυτή ικανοποιείται γιατί εισάγονται πληροφορίες πολλών τεχνικών ανάλυσης, 

πληροφορίες αναλύσεων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, αλλά και τα σηµεία 

πρωτογενούς αποθήκευσης τους. 

 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης φυσικοχηµικών αναλύσεων της 

παρούσας εργασίας έρχεται να συµπληρώσει µε την λειτουργία του τα συστήµατα που 

υπάρχουν στον τοµέα της αρχαιοµετρίας γιατί:  

α) αποτελεί εργαλείο υποστήριξης για τους ανθρώπους που παράγουν τις πληροφορίες 

και όχι τρόπο προβολής των εργαστηριακών αποτελεσµάτων τους.  

β) γιατί συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα πολλών αρχαιοµετρικών τεχνικών ανάλυσης 

όπως είναι η Νετρονική Ενεργοποίηση, η Περίθλαση και η Ανάκλαση Ακτίνων �Χ, η 

Πετρογραφική ανάλυση, η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης. 

γ) γιατί καλύπτει το σύνολο των εργαστηριακών ενεργειών που αναφέρονται στις 

αναλύσεις, συγκεντρώνοντας πληροφορίες που αναφέρονται στις διαδικασίες 

προετοιµασίας των προς ανάλυση δειγµάτων, στις συνθήκες και τις παραµέτρους που 

ρυθµίζονται, στις µετρήσεις που παράγονται, στην διαδικασία στατιστικής τους 

επεξεργασίας, όπως και σε συµπερασµατικά σχόλια και παρατηρήσεις. 

δ) γιατί περιλαµβάνει πληροφορίες αρχαιολογικού περιεχοµένου (αρµοδιότητας) που αφορούν 

στα προς µελέτη αντικείµενα που αναλύονται. Τέτοιες είναι οι πληροφορίες του αρχαιολογικού 

περιβάλλοντος του αντικειµένου, της θέσης του, του χρόνου και των ατόµων που το 

ανακάλυψαν. 

ε) γιατί περιλαµβάνει στοιχεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που αφορούν τα 

αποτελέσµατα των αναλύσεων, δηλαδή πληροφορίες ταυτοποίησης των τόπων 

προέλευσης των πρώτων υλών των αρχαιολογικών αντικειµένων, όπως και των 

τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους.  

 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή έχει στόχο να 

καλύψει τις ανάγκες του εργαστηρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί. Οι εργαστηριακές 

ανάγκες στις οποίες ανταποκρίνεται αυτό το σύστηµα είναι:  
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α) η εργαστηριακή οργάνωση 

β) η παραγωγή µεγάλου αριθµού πληροφοριών 

γ) η διαχείριση και εκµετάλλευση των πληροφοριών που παράγονται 

δ) η εκµετάλλευση των πληροφοριών που προϋπάρχουν 

ε) η τυποποίηση των πληροφοριών 

στ) η σύγκριση των αποτελεσµάτων διαφορετικών µεθόδων 

ζ) η ευχρηστία 

η) απάντηση σε αρχαιολογικά ερωτήµατα  

 

 Σκοπός του συστήµατος δεν είναι η διεξοδική αναζήτηση και 

καταχώρηση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε τις φυσικοχηµικές αναλύσεις, 

αλλά η επιλεκτική συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών που τεκµηριώνουν µια 

ανάλυση. Οι πληροφορίες που θα καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 

τεκµηρίωσης και η οργάνωσή τους, καθορίζονται από τις ανάγκες των χρηστών. Στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης που αναλύεται, οι χρήστες κατηγοριοποιήθηκαν σε 

τρεις µεγάλες οµάδες:  

��στους χρήστες που διαχειρίζονται την πληροφορία, δηλαδή την εισάγουν 

και την επεξεργάζονται (µπορεί να είναι και οι ίδιοι που την συλλέγουν - 

παρέχουν) στο σύστηµα και 

��στους χρήστες που καταναλώνουν την πληροφορία και είναι επιστήµονες µε 

ενδιαφέροντα γύρω από την επιστήµη της αρχαιολογίας. 

��στους κατασκευαστές και συντηρητές του συστήµατος. 

Οι πληροφορίες κατηγοριοποιούνται ως προς: 

 Το Αρχαιολογικό Αντικείµενο και αφορά σε πληροφορίες που σχετίζονται µε 

στην Αρχαιολογική Θέση στην οποία βρέθηκε, την Τοποθεσία στην οποία αυτή 

ανήκει, την περίοδο στην οποία Χρονολογείται το αντικείµενο, την τυπολογία και 

το σχήµα του. 

 Το ∆είγµα που λαµβάνεται από το αρχαιολογικό αντικείµενο, και αφορά σε 

πληροφορίες που σχετίζονται µε την περιγραφή και τις διαστάσεις του, στην 
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διαδικασία της ∆ειγµατοληψίας και τον τρόπο που αυτή πραγµατοποιήθηκε, στην 

Υπηρεσία ή τον Φορέα που είναι Αρµόδιος για αυτό. 

 Το Εργαστήριο στο οποίο πραγµατοποιούνται οι αναλύσεις και αφορά σε 

πληροφορίες που σχετίζονται µε τους υπεύθυνους των αναλύσεων, τις 

ηµεροµηνίες εισαγωγής/ εξαγωγής των δειγµάτων. 

 Τις Φυσικοχηµικές Μεθόδους και αφορά σε πληροφορίες που σχετίζονται µε 

τις Συνθήκες και τις Παραµέτρους Ανάλυσης, στην Προετοιµασία και την 

Επεξεργασία του δείγµατος πριν την ανάλυση, στις Μετρήσεις που λαµβάνονται, 

στην Στατιστική Επεξεργασία που υποβάλλονται, στα αποτελέσµατα αυτής και 

τέλος στα Συµπεράσµατα των αναλύσεων που προκύπτουν από τις µεθόδους. 

 

Οφείλω να ευχαριστήσω το Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 

Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» για τα στοιχεία που µου παραχώρησαν, και 

ιδιαίτερα του κ. Κυλίκογλου. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές µου για τις συµβουλές και την 

καθοδήγηση τους και τον κ. Ποταµιά για την συνεισφορά του στο τµήµα της 

στατιστικής επεξεργασίας. 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους µου, που µε βοήθησαν αλλά και µε ανάχθηκαν όλους 

αυτούς τους δύσκολους για µένα µήνες, την Μαρία, τον Άγγελο, τον Αποστόλη, την Γεωργία, 

την Ανθή, τον Μπάµπη, αν και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι αρκετό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
 
 

Α. Τι είναι Αρχαιοµετρία, ποια είναι η σχέση της µε την Αρχαιολογία 
 

Η Αρχαιοµετρία αποτελεί ένα διεπιστηµονικό κλάδο των θετικών επιστηµών 

που έχει ως αντικείµενο την χρονολόγηση, ανάλυση και εξέταση αρχαίων αντικειµένων 

και έργων τέχνης. Στην Αρχαιοµετρία αξιοποιούνται η µεθοδολογία και οι τεχνικές 

της Φυσικής, της Χηµείας αλλά και άλλων θετικών επιστηµών όπως είναι η 

Στατιστική, η Γεωλογία, η Πληροφορική, η Βιολογία, Βοτανική κ. ά.(Πάπυρος Λαρούς 

σελ248). 

Σκοπός της αρχαιοµετρίας είναι η κατανόηση και επίλυση προβληµάτων που 

τίθενται από την επιστήµη της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης (D. J. 

Thompson σελ1). 

Ο όρος Αρχαιοµετρία µε τις καθαρά ελληνικές του ρίζες, χρησιµοποιήθηκε για 

πρώτη φορά από τον άγγλο καθηγητή της Αρχαιολογίας Christopher Hawkes. Σε 

πολλές περιπτώσεις ο όρος Αρχαιοµετρία δηλώνει την εφαρµογή µεθοδολογίας 

αποκλειστικά και µόνο της Φυσικής και της Χηµείας για χρονολόγηση, ανάλυση και 

εξέταση αρχαιολογικών αντικειµένων. Σπανιότερα χρησιµοποιούνται παράλληλα οι 

επιµέρους όροι Αρχαιοφυσική ή Αρχαιολογική Χηµεία (Πάπυρος Λαρούς σελ248). 

Οι πρώτες εφαρµογές της Αρχαιοµετρίας έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 

1960 και ήταν κυρίως διασκοπήσεις µε γεωφυσικές µεθόδους, δηλαδή µαγνητικές και 

ηλεκτρικές µετρήσεις του χώµατος, που είχαν στόχο την ανακάλυψη θαµµένων 

αρχαιολογικών κτισµάτων (Πάπυρος Λαρούς σελ248). 

 Στην παρούσα τους φάση οι δραστηριότητες της Αρχαιοµετρίας µπορούν να 

κατανεµηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: α) την χρονολόγηση, β) την ανάλυση και 

εξέταση και γ) τις διασκοπήσεις εδάφους. 

Στόχος των δραστηριοτήτων της Αρχαιοµετρίας είναι να θέσει τις θετικές 

επιστήµες στην υπηρεσία της Αρχαιολογίας δίνοντας λύσεις σε καίρια αρχαιολογικά 

προβλήµατα που για χρόνια ήταν δυσεπίλυτα.  
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Ειδικότερα οι Αρχαιοµετρικές προσεγγίσεις σκοπεύουν, σχετικά µε τον τοµέα 

της χρονολόγησης, στην δηµιουργία µίας παγκόσµιας απόλυτης χρονολογικής 

κλίµακας. Με την κλίµακα αυτή η Αρχαιολογία θα προσδιορίσει την εξέλιξη, την 

µετακίνηση και την διασπορά του ανθρώπου σε σχέση µε το περιβάλλον του. 

Όσον αφορά στις τεχνικές ανάλυσης και εξέτασης, η Αρχαιοµετρία σκοπεύει να 

περιγράψει το ανθρώπινο βιοπολιτιστικό και κοινωνικό σύστηµα, µέσα από συνεχείς 

αναλύσεις και εξετάσεις των υλικών υπολειµµάτων του. Ο προσδιορισµός του 

επιπέδου και της διαχρονικής εξέλιξης της κεραµικής τεχνολογίας και της 

τεχνολογίας του µετάλλου αποτελούν σηµαντικούς της τοµείς.  

Η µελέτη της προέλευσης πρώτων υλών αγγείων και µεταλλικών αντικειµένων, 

όπως προσδιορίζεται µε ειδικές φυσικές και χηµικές αναλύσεις, αποτελεί τη 

συνεισφορά της Αρχαιοµετρίας στη µελέτη του αγώνα του ανθρώπου να κατακτήσει 

και να εκµεταλλευθεί το περιβάλλον του, να διακινήσει τις ιδέες του και να επιβάλει 

οικονοµικά, θρησκευτικά και κοινωνικά συστήµατα. 

Επιπλέον µε τις µεθόδους γεωφυσικών διασκοπήσεων, η Αρχαιοµετρία στοχεύει στην 

γρήγορη και πιο αποτελεσµατική αρχαιολογική αναζήτηση των συνδετικών κρίκων της 

ανθρώπινης εξέλιξης.  

 

Β. Τεχνικές Ανάλυσης και Εξέτασης 

 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης, η δηµιουργία του οποίου παρουσιάζεται 

σε αυτή την εργασία, σχετίζεται µε την δεύτερη κατηγορία δραστηριοτήτων της 

Αρχαιοµετρίας, τις φυσικοχηµικές τεχνικές ανάλυσης και εξέτασης.  

Η ανάλυση και εξέταση αντικειµένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος γίνεται µε 

όλες τις µεθόδους των θετικών επιστηµών. Ενδεικτικά αναφέρεται: η Νετρονική 

Ενεργοποίηση (NAA), η Περίθλαση των ακτίνων �Χ (XRD), ο Φθορισµός Ακτίνων �Χ 

(XRF), η Πετρογραφική Μικροσκοπία, η Ηλεκτρική Μικροσκοπία σάρωσης (SEM), η 

Μεταλλογραφική Μικροσκοπία, η Φασµατοσκοπία Οπτικής Εκποµπής, η 

Φασµατοσκοπία Ατοµικής Απορρόφησης, η Φασµατοσκοπία Μοssbauer, η 

Φασµατοσκοπία Υπερύθρων, η Ισοτοπική Ανάλυση, η Ραδιογραφία, η Θερµική 
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Ανάλυση, η µέθοδος Προσδιορισµού του Ειδικού Βάρους και άλλες (Πάπυρος Λαρούς 

σελ248). 

Τα υλικά που αναλύονται µε τις παραπάνω µεθόδους είναι λίθινα αντικείµενα 

από Πυριτόλιθο και Οψιανό, είναι µεταλλικά αντικείµενα από Χαλκό, Σίδηρο, Ατσάλι, 

και Μολύβι, όπως και νοµίσµατα, είναι κεραµικά αντικείµενα.  

Επίσης αναλύονται αντικείµενα από γυαλί και διάφορα υαλώµατα, χρωστικές 

ζωγραφικών έργων, κεχριµπάρι και κελύφη οστράκων, όπως και βιολογικά υλικά του 

ζωικού και φυτικού περιβάλλοντος. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά ορισµένες µέθοδοι και 

πληροφορίες αυτών που αναφέρονται στο µέγεθος του δείγµατος και την προετοιµασία 

του, τον καταστρεπτικό ή µη χαρακτήρα τους, την αναλυόµενη περιοχή, τα αναλυόµενα 

συστατικά, το εύρος συγκέντρωσης, την ακρίβεια, το κόστος, τις χρήσεις και τις 

εφαρµογές τους (Rice σελ 374-375). 

Οι µέθοδοι ανάλυσης και εξέτασης κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το κριτήριο 

ταξινόµησης τους. Έτσι, όταν το κριτήριο είναι η αναγκαιότητα δειγµατοληψίας στο 

αντικείµενο που εφαρµόζονται, χωρίζονται σε καταστρεπτικές και µη, όταν το κριτήριο 

είναι το αντικείµενο στο οποίο απευθύνονται οµαδοποιούνται σε. αναλύσεις κεραµικών, 

οργανικών ή ανόργανων υλικών κλπ.. Επίσης κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε την 

φύση της µεθόδου, σε φυσικής εξέτασης, χηµικής ανάλυσης αλλά και ανάλογα µε τα 

όργανα µετρήσεων σε µεθόδους µικροσκοπίας, φασµατοσκοπίας κ.ά. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται µόνο οι µέθοδοι που θα συµπεριληφθούν στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης. 
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ΜΜΜΕΕΕΘΘΘΟΟΟ∆∆∆ΟΟΟΙΙΙ   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΛΛΛΥΥΥΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 XXXRRRDDD   XXXRRRFFF   NNNAAAAAA   
ΦΦΦΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΜΜΜΕΕΕΤΤΤΡΡΡΙΙΙΑΑΑ 

ΟΟΟΠΠΠΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΟΟΟΜΜΜΠΠΠΗΗΗΣΣΣ   

ΦΦΦΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΜΜΜΕΕΕΤΤΤΡΡΡΙΙΙΑΑΑ 
ΑΑΑΤΤΤΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΡΡΡΡΡΡΟΟΟΦΦΦΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    

ΜΕΓΕΘΟΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ  

2-20 mg  
 100 mg-2g  50-100 mg  5-100 mg 10 mg -1 g 

ΚΑΤΑΣΤΡΕ-
ΠΤΙΚΗ 

 

Επαναχρησιµοποίηση
δείγµατος 

Όχι ή  
Επαναχρησι-

µοποίηση 
δείγµατος 

Καταστροφή 
δείγµατος 

Καταστροφή 
δείγµατος 

Καταστροφή 
δείγµατος 

ΑΝΑΛΥΟ-

ΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Κύριο µέρος 
σύνθεσης 

Επιφάνεια ή 
ολόκληρο το 
δείγµα, κύριο 

µέρος σε σκόνη 

Κύριο σώµα Κύριο σώµα Κύριο σώµα 

ΑΝΑΛΥΟ-

ΜΕΝΗ 

ΣΥΣΤΑΣΗ 

Μόνο κρυσταλλικά 
ορυκτά 

80 Στοιχεία, 
Ζ>12 75 στοιχεία 30-40 στοιχεία 

(µέταλλα) 

50 στοιχεία (όχι 
µισοψηµένος πηλός 

και µέταλλα) 

ΑΚΤΙΝΑ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ-
ΣΗΣ 

Κύριο στοιχείο, 
ιχνοστοιχείο (>1%) 

Κύριο στοιχείο, 
ιχνοστοιχείο 

(50ppm-100%) 

Κύριο στοιχείο, 
ιχνοστοιχείο, 
υπερίχνος  

Κύριο στοιχείο, 
ιχνοστοιχείο  

(έως 100ppm) 

Κύριο στοιχείο, 
ιχνοστοιχείο 
(10ppm-10%) 

ΟΡΘΟΤΗΤΑ 
 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
Ηµι-ποσοτική 

Υψηλό  
(2%-5%) 

Πρόβληµα µε 
την γεωµετρία 
των δειγµάτων 

(ppm-100%) 
1%-5% 

 

Χαµηλή προς µέτρια 
(10%) 

Υψηλή  
(2%) 

ΚΟΣΤΟΣ 
 
 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

Μέτριο 
Αυτόµατη 

 

Χαµηλό ως 
µέτριο. Ταχεία 
πολυστοιχειακή 

ανάλυση, 
αυτόµατη 
εγγραφή  

Πολύ υψηλό. 
Ταχεία 

πολυστοιχειακή 
ανάλυση, 
αυτόµατη 
εγγραφή  

Χαµηλό. 
Ταχεία 

πολυστοιχειακή 
ανάλυση 

Χειροκίνητη 
φωτογραφική 
εγγραφή,  

Χαµηλό 
Αργή 

πολυστοιχειακή 
ανάλυση, 

Χειροκίνητη, 
αυτόµατη εγγραφή 

ΤΥΠΙΚΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ορυκτά Αργίλου, 
Εγκλείσµατα, 

Ορυκτά 
Υαλοποίησης υψηλής 

θέρµανσης 

Σώµα κεραµ. ή 
επιφανειακές 
επιστρώσεις 
(έγχρωµος 

αραιός πηλός, 
υαλοποίηση, 
χρωστικές) 

Σώµα 
κεραµικού, 

Πρώτες ύλες, 
έγχρωµος 

Αραιός πηλός, 
Υαλοποίηση 

Σώµα κεραµικού, 
έγχρωµος αραιός 

πηλός, Υαλοποίηση, 
Χρωστικές 

Σώµα κεραµικού, 
Έγχρωµος αραιός 
πηλός, Υαλοποίηση 
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Νετρονική Ενεργοποίηση 

Με τη µέθοδο της Νετρονικής ενεργοποίησης προσδιορίζεται η συγκέντρωση χηµικών 

στοιχείων των δειγµάτων και ιδιαίτερα η συγκέντρωση των στοιχείων που βρίσκονται 

σε ίχνη και αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δειγµάτων. (Πάπυρος Λαρούς 

σελ248) 

Η µέθοδος της ΝΑΑ ανακαλύφθηκε και χρησιµοποιήθηκε την δεκαετία του 1930 ενώ 

η πρώτη της εφαρµογή σε αρχαιολογικά ευρήµατα έγινε στο τέλος της δεκαετίας του 

1950 (Sayre και Dodson 1957, Sayre, Murrenhoff και Weick 1958, Emeleus 1960, 

Perlman και Asaro 1969) 

..(M. RICE σελ396) 

Ο προσδιορισµός των ιχνοστοιχείων γίνεται όταν µια µικρή ποσότητα δείγµατος 

τοποθετείται σε πυρηνικό αντιδραστήρα και ακτινοβολείται µε ροή θερµικών 

νετρονίων. Με τον τρόπο αυτό το δείγµα ενεργοποιείται και εκπέµπει χαρακτηριστικές 

ακτίνες-γ για κάθε στοιχείο που περιέχει. Από την ένταση των ακτινών 

προσδιορίζεται η ποσότητα κάθε στοιχείου (M. RICE σελ 397). 

Η δυνατότητα προσδιορισµού συγκεντρώσεων φτάνει την τάξη των 10 µερών ανά 

εκατοµµύριο. Επειδή η συγκέντρωση κάθε χηµικού στοιχείου στο δείγµα συνδέέται µε 

τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριµένου τόπου, δηλαδή µε την γεωλογία της περιοχής 

από την οποία συλλέχθηκε η άργιλος, η µέθοδος της Νετρονικής ενεργοποίησης 

χρησιµοποιείται για τη σύγκριση, την ταυτοποίηση ή το διαχωρισµό δύο δειγµάτων ή 

οµάδων αυτών. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ο εντοπισµός του τόπου προέλευσης ή των 

εργαστηρίων κατασκευής των κεραµικών αντικειµένων. Οι πληροφορίες αυτές 

οδηγούν την επιστήµη της Αρχαιολογίας στην διερεύνηση των εµπορικών οδών, την 

µελέτη της επιρροής µίας αρχαιολογικής περιοχής σε µία άλλη και στη σύγκριση των 

πολιτιστικών και οικονοµικών επιπέδων και εξαρτήσεων (Πάπυρος Λαρούς σελ248). 

 

Πετρογραφική Ανάλυση 

Ένας άλλος τρόπος εντοπισµού της προέλευσης αντικειµένων κεραµικής είναι η 

µέθοδος της πετρογραφικής µικροσκοπίας. Σύµφωνα µε αυτή την µέθοδο, σε ένα 

µικρό κοµµάτι κεραµικού κατασκευάζονται πολύ λεπτές τοµές. Ακολουθεί επεξεργασία 
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του δείγµατος και το παρασκεύασµα που προκύπτει µελετάται στο πετρογραφικό 

µικροσκόπιο. Από τις έγχρωµες εικόνες του µικροσκοπίου µπορούν να 

χαρακτηριστούν τα διάφορα θραύσµατα πετρωµάτων και στη συνέχεια µπορεί να 

συσχετισθούν µε τη χρήση γεωλογικών χαρτών µε πιθανές περιοχές προέλευσης. 

 

Ηλεκτρική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) 

Η µέθοδος του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης µελετάει την τεχνολογία 

κατασκευής των κεραµικών αντικειµένων και βασίζεται στις µεταβολές τις µικροδοµής 

που συµβαίνουν στον πηλό µε το ψήσιµο. 

Ειδικότερα παρατηρείται ο ρυθµός και ο βαθµός υαλοποίησης ενός κεραµικού 

δείγµατος µε την διαδικασία της επανόπτισης µικρών τµηµάτων του σε διάφορες 

θερµοκρασίες. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να προσδιοριστούν η θερµοκρασία στην 

οποία ψήθηκε το κεραµικό αντικείµενο και το είδος του πηλού που χρησιµοποιήθηκε. 

Επίσης εξετάζοντας τη µικροδοµή των κεραµικών στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 

σάρωσης µπορούν να συγκεντρωθούν επιπλέον πληροφορίες που αφορούν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του αντικειµένου όπως είναι το µέγεθος των κόκκων, η σκληρότητα, 

το χρώµα, το πορώδες (Πάπυρος Λαρούς σελ248). 

 

Περίθλαση των ακτίνων �Χ (XRD) 

Η Περίθλαση των ακτίνων �Χ είναι µία µέθοδος χαρακτηρισµού των κεραµικών που 

βασίζεται στην ταυτοποίηση των ορυκτών µέσω της κρυσταλλικής τους δοµής.( M. 

RICE σελ382-383)  

Η µέθοδος χρησιµοποιείται µε περισσότερη επιτυχία σε κρυσταλλικά στερεά, παρότι 

έχουν αναλυθεί και µη κρυσταλλικά � άµορφα υλικά όπως το γυαλί. (M. RICE, σελ382-

383) 

Η Περίθλαση ακτίνων �Χ χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ανάλυση ορυκτών το 

1912 από ένα γερµανό φυσικό τον von Laue. .( M. RICE, σελ382-383) 

Η δηµιουργία της κρυσταλλικής δοµής των ορυκτών είναι αρµοδιότητα της 

κανονικής ή περιοδικής τοποθέτησης και ταξινόµησης των συστατικών τους ατόµων 

και µπορεί κανείς να τα σκεφτεί ως µια κανονική διάταξη επιπέδων ή στιβάδων 
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ατόµων. Κάθε ορυκτό έχει µία µοναδική χηµική σύνθεση και δοµή και έτσι ένα 

µοναδικό ατοµικό κρυσταλλικό πλέγµα ταξινόµησης. 

Στην XRD ανάλυση οι ακτίνες �Χ παράγονται όταν ηλεκτρόνια βοµβαρδίζουν 

ένα στόχο από ένα ή περισσότερα στοιχεία (Χρώµιο, Σίδηρος, Χαλκός, Μολυβδαίνιο). 

Οι ακτίνες που παράγονται αφού φιλτραριστούν κατάλληλα γίνονται µονοχρωµατικές 

µε µήκος κύµατος καθορισµένο µεταξύ 0,5  2,5 Α. Αυτό το µήκος κύµατος είναι 

παρεµφερές στην τοποθέτηση του επιπέδου του κρυσταλλικού πλέγµατος στα 

κρυσταλλικά ορυκτά.  

Οι ακτίνες �Χ στοχεύουν σε ένα δείγµα και τότε τα διαδοχικά ατοµικά επίπεδα του 

δείγµατος ανακλούν ή προκαλούν περίθλαση στις ακτίνες �Χ. 

Η περίθλαση αναφέρεται στην διασπορά � σκέδαση των κυµάτων της 

ηλεκτροµαγνητικής δέσµης ακτινοβολίας. και την δηµιουργική παρεµβολή µεταξύ 

αυτών που πραγµατοποιείται/ εµφανίζεται µόνο µεταξύ συγκεκριµένων διευθύνσεων. 

Οι ακτίνες �Χ µετά την περίθλαση συλλέγονται από έναν ανιχνευτή. (M. RICE, 

σελ382-383) 

Η µέθοδος είναι άλλοτε καταστρεπτική και άλλοτε µη καταστρεπτική, αυτό εξαρτάται 

από το είδος του οργάνου που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό. (∆. ∆ΑΝΗΙΛ, 

σελ 23) 

 

Φασµατοσκοπία Φθορισµού Ακτίνων �Χ (XRF) 

Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων �Χ ονοµάζεται η µέθοδος κατά την οποία το δείγµα 

βοµβαρδίζεται µε ακτίνες �Χ. Οι ακτίνες �Χ αποσπούν ηλεκτρόνια από τις εσωτερικές 

στοιβάδες των ατόµων των στοιχείων που περιέχονται στο δείγµα. Η τάξη- ισορροπία 

αποκαθίσταται όταν το δηµιουργούµενο κενό γεµίζει µε ηλεκτρόνια των εξωτερικών 

στοιβάδων ενώ συγχρόνως εκπέµπεται ακτινοβολία διαφορετική από αυτή του 

βοµβαρδισµού, η οποία ονοµάζεται ακτινοβολία φθορισµού των ακτίνων �Χ. Κάθε 

στοιχείο εκπέµπει ακτινοβολία φθορισµού σε χαρακτηριστικά µήκη κύµατος. Τα µήκη 

κύµατος της ακτινοβολίας ταυτοποιούν τα χηµικά στοιχεία που περιέχονται στα 

δείγµατα ενώ από την ένταση τους προσδιορίζεται η ποσοτική τους σύσταση. Η 
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µέθοδος µπορεί να είναι καταστρεπτική ή µη ανάλογα µε το είδος του οργάνου 

µέτρησης που επιλέγεται να χρησιµοποιηθεί. (∆. ∆ΑΝΗΙΛ, σελ 21) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ 

 

Έχει σηµειωθεί σηµαντική εξέλιξη την κατασκευή πληροφοριακών συστηµάτων, 

που διαχειρίζονται και προβάλλουν πληροφορίες. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

παρουσιαστούν παραδείγµατα συστηµάτων, που σκοπός τους είναι η διαχείριση και 

προβολή πληροφοριών που σχετίζονται µε το θέµα της παρούσας εργασίας.  

Πραγµατοποιώντας µια ανασκόπηση σε ηλεκτρονικά συστήµατα που 

υποστηρίζουν τον τοµέα της αρχαιοµετρίας παρατηρήθηκε ότι δηµιουργούνται 

συστήµατα για να παρουσιάσουν την εξέλιξη συγκεκριµένων προγραµµάτων (projects) 

και να δηµοσιεύσουν τα αποτελέσµατα αυτών. ∆εν υπάρχει δηλαδή µια γενικότερη 

µέριµνα για τον σχεδιασµό ενός συστήµατος, που θα προβάλλει κάθε φορά που 

απαιτείται, τα αποτελέσµατα συγκεκριµένων αναλύσεων. 

Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι το σύστηµα της παρούσας εργασίας, και όσα 

σαν και αυτό, απευθύνονται σε αρχαιοµετρικά εργαστήρια, έχουν σκοπό να 

υποστηρίξουν την εργαστηριακή λειτουργία. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη 

δηµοσίευσης τους και για τον λόγο αυτό δύσκολα εντοπίζονται. 

Ακολουθεί παρουσίαση τριών συστηµάτων που αποτελούν αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα για ότι επικρατεί στον τοµέα στης αρχαιοµετρίας. Έτσι παρουσιάζεται:  

 το παράδειγµα συστήµατος που παρέχει πληροφορίες για την εξέλιξη 

προγράµµατος για φυσικοχηµικές αναλύσεις συγκεκριµένων κεραµικών 

αντικειµένων,  

 το παράδειγµα µιας βάσης που απευθύνεται σε ένα εργαστήριο 

αρχαιοµετρίας και υποστηρίζει µία µέθοδο ανάλυσης και  

 το παράδειγµα µιας βάσης δεδοµένων που καταγράφει στοιχεία 

µετρήσεων του µηχανήµατος (MU.S.I.S), το οποίο µελετάει χρωστικές ουσίες. Το 

σύστηµα αυτό επιλέχθηκε να παρουσιαστεί γιατί µοντελοποιεί µια πειραµατική 

διαδικασία, κάτι που επιτυγχάνει και το σύστηµα της παρούσας εργασίας. 
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Το πρώτο παράδειγµα αναφέρεται στην δηµιουργία ενός συστήµατος που 

προβάλει τα αποτελέσµατα φυσικοχηµικών αναλύσεων σε µία οµάδα εκατό κεραµικών 

αντικειµένων της Κύπρου.  

∆ιατίθεται στο ∆ιαδίκτυο σε µορφή ��demo�� στην σελίδα 

��www.archaeology.gr/thetis/munster.html και κατασκευάσθηκε το 1997.  

Έχει τίτλο �� Νέες Τεχνολογίες στην Κυπριακή Αρχαιολογία: Ένα τρέχον ερευνητικό 

πρόγραµµα πάνω στην τεχνολογία αρχαίων κεραµικών��, επιχορηγήθηκε από το ίδρυµα 

Λεβέντη και υπογράφεται από τους, Β. Καραγιώργη, Ν. Κούρου, Ε. Αλούπη. 

 

 

 

Πρόκειται για ένα html έγγραφο δοµηµένο στις εξής τέσσερις θεµατικές 

παραγράφους: Εισαγωγή, Πολυσύνθετη µελέτη της κυπριακής κεραµικής τεχνολογίας, 

Ευχαριστίες και Βιβλιογραφικές αναφορές.  

Στην παράγραφο της εισαγωγής γίνεται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στις 

αρχαιοµετρικές αναλύσεις, µε αναφορά στην µέθοδο του C14 και επισηµαίνεται η 

αναγκαιότητα της διεπιστηµονικής συνεργασίας, για την επίλυση δύσκολων 

αρχαιολογικών προβληµάτων.  

Στην δεύτερη θεµατική ενότητα, γίνεται αναφορά στην σηµαντική γεωγραφική 

θέση της Κύπρου που αποτέλεσε σταυροδρόµι συνάντησης πολλών πολιτισµών. Επίσης 
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παρουσιάζονται οι κατηγορίες πληροφοριών, στις οποίες επικεντρώνεται η µελέτη των 

κεραµικών π.χ. στυλ διακόσµησης, σχήµα, πρώτες ύλες. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται 

η περίπτωση κυπριακών ειδωλίων που ανήκουν στην µουσειακή συλλογή του Louvre 

και αναλύθηκαν µε την µη καταστρεπτική µέθοδο PIXE, ενώ αναφέρονται κάποια 

αποτελέσµατα και η ερµηνεία τους. 

 

 

 

 

 

 

 Έπειτα γίνεται αναφορά στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, παρατίθενται 

ενδεικτικά κάποια φάσµατα της µεθόδου XRF, µε την οποία αναλύθηκαν τα δείγµατα 

και σχολιάζονται τα αποτελέσµατα της. Ακολουθεί σύγκριση µε τα αποτελέσµατα της 

συλλογής του Louvre και δίνεται µια τελική ερµηνεία στην αντίφαση που σηµειώνεται 
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στα αποτελέσµατα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην εξέληξη των αναλύσεων µε τις 

µεθόδους της Περίθλασης Ακτίνων -Χ και της Νετρονικής Ενεργοποίησης όπως και 

στην έναρξη της παραγωγής πιστών αντιγράφων κατασκευασµένων σύµφωνα µε τις 

αρχαίες τεχνικές. 

Η πλοήγηση στο έγγραφο γίνεται µε δύο τρόπους, είτε χρησιµοποιώντας την 

µπάρα κύλισης, είτε µε τους 4 συνδέσµους (link), που βρίσκονται στην αρχή του 

εγγράφου στην αριστερή πλευρά και είναι οι επικεφαλίδες των τεσσάρων παραγράφων. 

Όταν οι σύνδεσµοι ενεργοποιηθούν, µεταφέρουν τον χρήστη την αρχή της παραγράφου 

που επέλεξε.  

 Απ΄ ότι φαίνεται, το σύστηµα προβάλει ένα µικρό τµήµα από τα πρώτα 

αποτελέσµατα του προγράµµατος που καλείται να υποστηρίξει. Είναι σαφές, ότι η 

πρόθεση του είναι να κάνει γνωστό το έργο της αρχαιοµετρίας στο ευρύ κοινό 

παραθέτοντας κάποια στοιχεία που υποστηρίζουν και τεκµηριώνουν αυτή την 

προσπάθεια. Για το λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην εισαγωγή που 

καταλαµβάνει αρκετό χώρο στο έγγραφο. Οι χρήστες πλοηγούνται εύκολα στην 

πληροφορία µε την βοήθεια συνδέσµων, δεν έχουν την δυνατότητα όµως να θέτουν 

ερωτήσεις στο σύστηµα και να παίρνουν πληροφορίες συνδυαστικού περιεχοµένου, 

όπως θα γινόταν µε µια εφαρµογή βάσης δεδοµένων. 

 

2. 

Ένα άλλο παράδειγµα συστήµατος που υποστηρίζει την εφαρµογή φυσικοχηµικών 

αναλύσεων σε κεραµικά είναι αυτό που αναφέρεται στα πρακτικά του 3ου Συµποσίου 

Αρχαιοµετρίας της Ελληνικής Αρχαιοµετρικής Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε το 

1996.  

Η συγκεκριµένη ανακοίνωση έχει τίτλο ��Μια Βάση ∆εδοµένων XRF ανάλυσης για 

Ρωµαϊκή κόκκινη και µαύρη υαλοποιηµένη κεραµική της Μεσογείου��. Υπογράφεται από 

τον  G. Schneider και την Αρχαιοµετρική Οµάδα του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου του 

Βερολίνου. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση η βάση υποστηρίζει µόνο πληροφορίες της 

µεθόδου Φθορισµού ακτίνων - Χ, η οποία χρησιµοποιείται για την ανάλυση κύριων 

στοιχείων και ιχνοστοιχείων για 20 περίπου χρόνια σε αυτό το αρχαιοµετρικό 
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εργαστήριο. Η ακρίβεια και η ορθότητα των αναλυτικών αποτελεσµάτων ελέγχεται 

από την επανάληψη των µετρήσεων και την ανταλλαγή δειγµάτων µε άλλα εργαστήρια. 

∆εδοµένα από 16 ως και 27 στοιχεία για περίπου 2.000 δείγµατα µαύρης και κόκκινης 

υαλοποιηµένης Ελληνιστικής και Ύστερης Ρωµαϊκής κεραµικής, συγκεντρώθηκαν σε 

ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Ένας µεγάλος αριθµός πληροφοριών προσθέτονται από 

δηµοσιευµένες ή µη XRF αναλύσεις άλλων εργαστηρίων. Η βάση περιέχει οµάδες 

αναφοράς για πολλών ειδών πληροφορίες:  

��Εργαστηριακά ευρήµατα (πχ. Campana A, ARS) 

��Οµάδες Κεραµικής Καθορισµένες Αρχαιολογικά (πχ. Arretina, ES -A)  

��Οµογενείς Οµάδες, στις οποίες δεν έχει προσδιοριστεί µε βεβαιότητα η 

προέλευση τους.  

Με συνεργασία πολλών αρχαιολόγων ανακαλύφθηκαν πολύ σηµαντικά περίτεχνα 

υαλοποιηµένα σχήµατα. Τα περισσότερα µέρη ανεύρεσης δειγµάτων είναι γύρω από 

την Μεσόγειο, από την Ιταλία ως την Τυνησία, την Ιορδανία, την Συρία, την Κύπρο, 

Εγγύς Ασία και την Κριµαία. 

Όπως φαίνεται η συγκεκριµένη βάση δηµιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες ενός εργαστηρίου αρχαιοµετρικών αναλύσεων µε µεγάλη πορεία στο χρόνο.  

Θεωρούµε ότι παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήµατα:  

��Αξιοποιεί ένα µεγάλο αριθµό πληροφοριών εργαστηριακών αναλύσεων, 

��Λαµβάνει υπόψη του πληροφορίες αρχαιολογικού περιεχοµένου όπως είναι του 

σχήµατος και του τύπου 

��∆ηµιουργεί οµάδα πληροφοριών για τα δείγµατα που δεν έχει προσδιοριστεί ο 

τόπος κατασκευής τους 

Οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι δεν έχουµε παραπάνω πληροφορίες από αυτές που 

παρουσιάζονται στην ανακοίνωση του συνεδρίου, δεδοµένου, ότι η εφαρµογή δεν παρουσιάζεται 

στο ∆ιαδίκτυο. 

Προκύπτουν έτσι τα παρακάτω ερωτήµατα: 

Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται, τεκµηριώνονται µε τα στοιχεία των προσώπων 

και του χρόνου παραγωγής τους; 

Παρέχονται συνδυαστικές πληροφορίες; 
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Έχουν δηµιουργηθεί ερωτήµατα; 

Τα µειονεκτήµατα του συστήµατος, που επισηµαίνονται µε κάθε επιφύλαξη λόγω 

περιορισµένων γνώσεων γύρω από την εφαρµογή είναι τα εξής: 

∆εν περιλαµβάνει πληροφορίες της προετοιµασίας των δειγµάτων, καθώς και των 

συνθηκών και των παραµέτρων ανάλυσης. 

Αναφέρεται σε µία µόνο µέθοδο ανάλυσης, την XRF. 

Μετά από επιλογή των κατασκευαστών του συστήµατος, δεν περιλαµβάνονται 

πληροφορίες αποτελεσµάτων άλλων αναλυτικών µεθόδων, που είναι γνωστό ότι δρουν 

συµπληρωµατικά, αν όχι καθοριστικά στην εξαγωγή συµπερασµάτων. 

∆εν εκπροσωπείται η διαδικασία της στατιστικής επεξεργασίας των µετρήσεων που 

παρέχονται από τις αναλύσεις. 

∆εν διαχωρίζεται το κριτήριο κατάταξης των δειγµάτων στην οµάδα απροσδιόριστης 

προέλευσης. Έτσι ένα δείγµα κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία γιατί δεν έχει 

ενταχθεί σε κάποια οµάδα ή γιατί η οµάδα στην οποία ανήκει δεν έχει ακόµα 

ταυτοποιηθεί µε κάποια δείγµατα αναφοράς; Η άποψη µας είναι ότι οι δύο περιπτώσεις 

θα πρέπει να κατατάσσονται σε διαφορετικές οµάδες πληροφοριών. 

 

3. 

Ένα άλλο παράδειγµα συστήµατος είναι αυτό που δηµιουργήθηκε για να 

υποστηρίξει τις εργαστηριακές διαδικασίες του µηχανήµατος MU.S.I.S. από την 

Κατερίνα Λιβάνη στο πλαίσιο της διπλωµατικής της εργασίας. Με το MU.S.I.S. 

µελετώνται χρωστικές ουσίες µε διάφορα είδη ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Το 

σύστηµα αποσκοπεί στην καταγραφή στοιχείων µετρήσεων, που συµπεριλαµβάνουν 

εργαστηριακά δεδοµένα, στοιχεία διαδικασιών και αποτελέσµατα για την τεκµηρίωση, 

επεξεργασία και σύγκριση διαφορετικών µετρήσεων.  

 Παρόλο που αυτή η εφαρµογή δεν έχει σχέση µε φυσικοχηµικές αναλύσεις και 

αρχαιολογικά αντικείµενα, όπως είναι τα κεραµικά, παρουσιάζεται στην παρούσα 

εργασία γιατί:  

α) µοντελοποιεί ολόκληρη την διαδικασία ενός πειράµατος και 

β) αποτελεί εφαρµογή µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων, σε περιβάλλον Access. 
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Αρχικά λοιπόν αναφέρονται πληροφορίες για την προετοιµασία (όχι του δείγµατος 

αλλά) των οργάνων µέτρησης (βαθµονόµηση). Ακολουθεί η διαδικασία µέτρησης, στην οποία 

ρυθµίζονται παράµετροι και συνθήκες, όπως είναι η ακτινοβολία και ο φωτισµός.  

Στην συνέχεια καταγράφονται οι πρωτογενείς µετρήσεις και τέλος τα δευτερογενή 

αποτελέσµατα όπως είναι ο µέσος όρος, η µικρότερη και µεγαλύτερη τιµή του φάσµατος και οι 

τιµές του σφάλµατος. 

Η βάση αποτελείται από τους πίνακες, των Μετρήσεων, τις µετρήσεις Hue, 

Intensity και Saturation, τον πίνακα του Φάσµατος, της Ακτινοβολίας, του Φωτισµού 

του Αντικειµένου και της Προετοιµασίας Μέτρησης. Οι συνδέσεις των πινάκων 

φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. 

Τα συµπεράσµατα που βγαίνουν από το σχήµα, είναι ότι ο πίνακας των 

µετρήσεων αποτελεί το κεντρικότερο σηµείο της βάσης, γύρω από το οποίο 

τοποθετούνται οι υπόλοιποι πίνακες. Αυτό σηµαίνει ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

στην προβολή των µετρήσεων και όχι στο αντικείµενο του οποίου οι χρωστικές 

αναλύονται.  

Ο πίνακας του Αντικειµένου συνδέεται µε τον πίνακα της Προετοιµασίας 

Μέτρησης. Για να πάρει κάποιος τις πληροφορίες, που περιέχει ο πίνακας του 

Αντικειµένου, θα πρέπει να προσπελάσει τον πίνακα της Προετοιµασίας Μέτρησης. 

Θεωρούµε ότι οι πληροφορίες του αντικειµένου πρέπει να συνοδεύουν πάντοτε τις 

µετρήσεις και τα αποτελέσµατα τους, κάτι που δεν ισχύει για την προετοιµασία των 

µετρήσεων. Γενικά η µοντελοποίηση θα ήταν σωστότερη αν ο κεντρικός πίνακας ήταν 

αυτός του Αντικειµένου. 

Όσον αφορά τις φόρµες του συστήµατος, που αποτελούν τον τρόπο µε τον 

οποίο έρχεται ο χρήστης σε επαφή µε τις πληροφορίες, ισχύουν οι εξής δύο βασικές 

αρχές: 

α)  H σειρά µε την οποία εµφανίζονται οι φόρµες προσοµοιώνει την διαδικασία του 

πειράµατος. Αυτό αποτελεί από µία άποψη πλεονέκτηµα, δεδοµένου ότι η βάση γίνεται 

πιο κατανοητή στους χρήστες αφού ακολουθεί την σειρά των πειραµατικών 

διαδικασιών και η ενηµέρωση της γίνεται ευκολότερα. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, ο 

χρήστης δεν µπορεί να επιλέξει τις πληροφορίες που θέλει να δει παρακάµπτοντας 

κάποιες, αφού πρέπει να ακολουθήσει την προεπιλεγµένη πορεία πρόσβασης. 
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Β)  Κάθε φόρµα αντιστοιχεί σε ένα πίνακα και περιγράφει τις πληροφορίες που 

αυτός περιέχει. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται η ευελιξία του συστήµατος να παρέχει 

συνδυαστικές πληροφορίες στον χρήστη. 

Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η πλοήγηση του χρήστη στις πληροφορίες 

γίνεται µέσω µίας µόνο καρτέλας µε τέσσερις βασικές επιλογές, τη φόρµα 

ακτινοβολίας, που οδηγεί στις φόρµες φωτισµού και φάσµατος, τη φόρµα του 

αντικειµένου και τη φόρµα της προετοιµασίας µέτρησης που οδηγεί στις φόρµες 

µετρήσεων Hue, Intensity και Saturation.  

Η δόµηση των φορµών σε ένα τόσο συµπυκνωµένο σύστηµα, είναι µια επιλογή 

που δεν αφήνει τον χρήστη να χαθεί στο σύνολο των πληροφοριών και να 

αποµακρυνθεί από την ζητούµενη πληροφορία. Όταν όµως κάθε φόρµα περιέχει γύρω 

στα τρία µε τέσσερα κουµπιά που οδηγούν σε κάποιες άλλες φόρµες µε διαφορετικές 

πληροφορίες, τότε το σύστηµα γίνεται περίπλοκο για τον χρήστη. 

Πρέπει ακόµα να επισηµανθεί ότι οι ερωτήσεις που έχουν δηµιουργηθεί για να 

διευκολύνουν τον χρήστη εντάχθηκαν µέσα στις φόρµες βασικής πλοήγησης κάνοντας 

το σύστηµα πιο περίπλοκο. Τέλος µε την δηµιουργία εκθέσεων παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά αποτελέσµατα σε µορφή πινάκων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ:  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 
Α. Τι ανάγκες ικανοποιεί 

 

Η Αρχαιολογία αποτελεί ένα επιστηµονικό πεδίο µε µεγάλο ενδιαφέρον και οι 

πληροφορίες που ο τοµέας της Αρχαιοµετρίας µπορεί να του προσφέρει ποικίλες. Η 

διαχείριση και παρουσίαση αυτών των πληροφοριών µε τρόπο εύκολο, που είναι συχνά 

το ζητούµενο, επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήµατος. 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης που παρουσιάζεται στην παρούσα 

εργασία, έχει ως αντικείµενο τις φυσικοχηµικές αναλύσεις, ως παράδειγµα 

υλοποίησης, κάποιες από τις φυσικοχηµικές αναλύσεις που αφορούν τα κεραµικά και 

ως δεδοµένα πραγµατικές τιµές από αναλύσεις κεραµικών, που πραγµατοποιήθηκαν 

στο εργαστήριο αρχαιοµετρίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ��∆ηµόκριτος��. 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα της παρούσας εργασίας σχεδιάζεται για να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχουν διαµορφωθεί στο χώρο της αρχαιοµετρίας 

και κατ� επέκταση της αρχαιολογίας µετά από εφαρµογές χρόνων, για να συµπληρώσει 

κενά που έχουν προκύψει από άλλα ηλεκτρονικά συστήµατα που λειτουργούν 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες του χώρου, και κυρίως για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

του εκάστοτε εργαστηρίου στο οποίο θα εγκατασταθεί. 

Οι απαιτήσεις του ευρύτερου χώρου της αρχαιοµετρίας εστιάζονται στην 

αξιοποίηση ενός µεγάλου όγκου πληροφοριών, που έχουν συγκεντρωθεί από τις 

αναλύσεις πολλών ετών. Για την συγκέντρωση και αξιοποίηση των αναλύσεων που 

έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, πρέπει να ανατρέξουµε σε πολλά και διαφορετικά σηµεία 

πρωτογενούς αποθήκευσης τους. 

Η ανάγκη αυτή ικανοποιείται µε το σύστηµα που δηµιουργήθηκε, γιατί µε τον 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα που σχεδιάσθηκε να έχει, µπορούν να εισαχθούν 

πληροφορίες πολλών τεχνικών ανάλυσης, αλλά και γιατί σε αυτό µπορούν να 

εισαχθούν, όχι µόνο οι πληροφορίες των αναλύσεων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, 
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αλλά και τα σηµεία πρωτογενούς αποθήκευσης τους. Έτσι έχει προβλεφθεί να 

καταχωρούνται στο σύστηµα όχι µόνο οι πληροφορίες αρχαιολογικού περιεχοµένου, 

αλλά και οι πληροφορίες των αρχαιολογικών ηµερολογίων στα οποία αυτές βρίσκονται, 

όχι µόνο οι πληροφορίες των φασµάτων, αλλά και εκείνες των ηλεκτρονικών αρχείων, 

στα οποία έχουν αυτά αποθηκευτεί, όχι µόνο πληροφορίες που αφορούν στην ύπαρξη 

αντιδειγµάτων, αλλά και πληροφορίες για τους χώρους όπου αυτά είναι αποθηκευµένα 

κλπ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η άµεση και έµµεση (παρούσα ή µελλοντική) 

αξιοποίηση των πληροφοριών, που έχουν προκύψει από αναλύσεις ετών. 

Όπως προκύπτει από το προηγούµενο κεφάλαιο υπάρχουν ηλεκτρονικά 

συστήµατα που δηµιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του χώρου της 

αρχαιοµετρίας. Μελετήθηκαν λοιπόν συστήµατα που σκοπό τους έχουν να κάνουν 

γνωστό το έργο της αρχαιοµετρίας στο ευρύ κοινό, και για το λόγο αυτό προβάλλουν 

τα αρχαιοµετρικά αποτελέσµατα, δίνοντας έµφαση στις αρχαιοµετρικές τους 

ερµηνείες.  

Επίσης παρουσιάστηκαν συστήµατα που απευθύνονται σε εξειδικευµένο κοινό 

και για το λόγο αυτό δίνουν έµφαση στην παρουσίαση των ίδιων των αποτελεσµάτων 

(µετρήσεις) και όχι τόσο στην εκµετάλλευσή τους για την εξαγωγή συµπερασµάτων.  

Ακόµα, παρουσιάστηκε κάποιο σύστηµα που δηµιουργήθηκε για να υποστηρίξει την 

λειτουργία ενός εργαστηρίου αρχαιοµετρικών αναλύσεων, ταξινοµώντας και 

αποθηκεύοντας ένα τµήµα από τις πληροφορίες των µετρήσεων που προκύπτουν από 

τις αναλύσεις που αυτό πραγµατοποιεί, δηλαδή τις πληροφορίες των αναλύσεων που 

προκύπτουν από µία µόνο µέθοδο, την περίθλαση των ακτίνων -Χ. 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης φυσικοχηµικών αναλύσεων της 

παρούσας εργασίας έρχεται να συµπληρώσει µε την λειτουργία του τα άλλα συστήµατα 

που υπάρχουν στον τοµέα της αρχαιοµετρίας. Αυτό συµβαίνει για τους εξής λόγους: 

Πρώτον, αποτελεί εργαλείο υποστήριξης για τους ανθρώπους που παράγουν 

τις πληροφορίες και όχι τρόπο προβολής των εργαστηριακών αποτελεσµάτων τους.  

 



 

 
23

∆εύτερον, συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα πολλών αρχαιοµετρικών τεχνικών 

ανάλυσης όπως είναι η Νετρονική Ενεργοποίηση, η Περίθλαση και η Ανάκλαση 

Ακτίνων �Χ, η Πετρογραφική ανάλυση, η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης. 

Τρίτον, καλύπτει το σύνολο των εργαστηριακών ενεργειών που αναφέρονται 

στις αναλύσεις, συγκεντρώνοντας πληροφορίες που αναφέρονται στις διαδικασίες 

προετοιµασίας των προς ανάλυση δειγµάτων, στις συνθήκες και τις παραµέτρους που 

ρυθµίζονται, στις µετρήσεις που παράγονται, στην διαδικασία στατιστικής τους 

επεξεργασίας, όπως και σε συµπερασµατικά σχόλια και παρατηρήσεις. 

Τέταρτον, περιλαµβάνει πληροφορίες αρχαιολογικού περιεχοµένου 

(αρµοδιότητας) που αφορούν στα προς µελέτη αντικείµενα που αναλύονται. Τέτοιες 

είναι οι πληροφορίες του αρχαιολογικού περιβάλλοντος του αντικειµένου, της θέσης 

του, του χρόνου και των ατόµων που το ανακάλυψαν. 

Πέµπτον, περιλαµβάνει στοιχεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που αφορούν τα 

αποτελέσµατα των αναλύσεων, δηλαδή πληροφορίες ταυτοποίησης των τόπων 

κατασκευής αρχαιολογικών αντικειµένων, όπως και των τεχνολογικών 

χαρακτηριστικών τους. Η εκµετάλλευση αυτών των πληροφοριών που αποτελούν τα 

καταληκτικά συµπεράσµατα των αναλύσεων, οδηγεί σε περαιτέρω πολύπλευρη µελέτη 

των αντικειµένων, ως φορέων του αρχαίου πολιτισµού. 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή έχει στόχο να 

καλύψει τις ανάγκες του εργαστηρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί. Οι εργαστηριακές 

ανάγκες στις οποίες ανταποκρίνεται αυτό το σύστηµα είναι:  

 Η εργαστηριακή οργάνωση 

Το σύστηµα ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, περιλαµβάνοντας πληροφορίες 

που τεκµηριώνουν τις εργαστηριακές ενέργειες. Έτσι, δηλώνονται τα πρόσωπα που 

σχετίζονται µε κάθε ενέργεια, ο χρόνος και ο τόπος � εργαστήριο, στο οποίο αυτές 

πραγµατοποιούνται. Οι πληροφορίες αυτές έχουν ως στόχο την καλύτερη 

εργαστηριακή οργάνωση, αλλά και την διαχρονική αξιοποίηση των εργασιών που 

πραγµατοποιούνται. 

 Η παραγωγή µεγάλου αριθµού πληροφοριών 
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Ο όγκος των πληροφοριών που παράγονται προκύπτει πρώτον, από το γεγονός ότι 

είναι εύκολη η συλλογή των προς ανάλυση δειγµάτων, και τούτο διότι τα δείγµατα αυτά 

προέρχονται, ως επί το πλείστον, από κεραµικά θραύσµατα, τα οποία συναντώνται σε 

µεγάλο αριθµό στις περισσότερες ανασκαφικές εργασίες, ή γενικότερα σε χώρους 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

∆εύτερον, σε κάθε ένα από τα κεραµικά δείγµατα µπορούν να εφαρµοστούν 

παραπάνω από µία τεχνικές ανάλυσης, αλλά και κάθε µία από τις τεχνικές αυτές 

δύναται να επαναληφθεί παραπάνω από µία φορά για λόγους ακρίβειας των 

αποτελεσµάτων.  

Τρίτον, κάθε τεχνική ανάλυσης έχει τουλάχιστον 10 µε 20 σηµεία µετρήσεως.  

Και τέλος, αν σε όλες αυτές τις προς αποθήκευση πληροφορίες προστεθούν οι 

αρχαιολογικού περιεχοµένου πληροφορίες που οφείλουν να συνοδεύουν κάθε δείγµα, 

όπως και κάποιες εργαστηριακές- διοικητικές, συγκεντρώνεται ένας µεγάλος αριθµός 

δεδοµένων. Η αξιοποίηση αυτού του µεγάλου αριθµού δεδοµένων γίνεται µε την 

ταξινόµηση και καταχώρηση τους στο κατάλληλα σχεδιασµένο και διαµορφωµένο 

ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης της εργασίας. 

 η διαχείριση και εκµετάλλευση των πληροφοριών που παράγονται 

Το σύστηµα που παρουσιάζεται δεν είναι ένα µέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης 

αλλά εξασφαλίζει την αναζήτηση και ανάκληση συνδυαστικών πληροφοριών, µέσω των 

ερωτηµάτων που τίθενται από τους χρήστες. 

 η εκµετάλλευση των πληροφοριών που προϋπάρχουν 

Η εκµετάλλευση, των πληροφοριών που προϋπάρχουν γίνεται, είτε καταχωρώντας 

τες στο σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη την παράµετρο του χρόνου, είτε δηλώνοντας τα 

σηµεία αποθήκευσης τους, στα οποία µπορεί να ανατρέξει κάποιος για να τις βρει. 

Έτσι, διασφαλίζεται η κοινή αντιµετώπιση των πληροφοριών ανάλυσης του παρόντος 

και του παρελθόντος.  

 Η τυποποίηση των πληροφοριών 

Με την καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης πληροφοριών 

φυσικοχηµικών αναλύσεων του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος, 

δηµιουργείται µια µορφή επιθυµητής τυποποίησης. Συνέπειες αυτής είναι η µείωση της 
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παρεµβολής του υποκειµενικού στοιχείου που παρεµποδίζει την ενιαία εκµετάλλευση 

των µετρήσεων. 

Επιπλέον µε την τυποποίηση των πληροφοριών, παρέχεται η δυνατότητα να 

εντοπιστούν ελλείψεις, ασάφειες και διπλοεγγραφές που µπορεί να προκύψουν στην 

προσπάθεια συγκέντρωσης ενός µεγάλου αριθµού πληροφοριών. 

 Η σύγκριση των αποτελεσµάτων διαφορετικών µεθόδων 

Η ανάγκη αυτή ικανοποιείται, γιατί στο σύστηµα καταχωρούνται πληροφορίες 

πολλών µεθόδων ανάλυσης, και έτσι διευκολύνονται οι συγκριτικές διαδικασίες των 

αποτελεσµάτων των µεθόδων είτε όταν αυτές δρουν συµπληρωµατικά, είτε όταν δρουν 

παραπληρωµατικά. Σκοπός µιας σύγκρισης µπορεί να είναι η επαλήθευση, η επιδίωξη 

της ακρίβειας, η ταυτοποίηση και η επιβεβαίωση. 

Για την σύγκριση των µετρήσεων που προκύπτουν από διαφορετικές µεθόδους 

δηµιουργήθηκε ένα κοινό µέγεθος γενικής χρήσης το CU (Category Utility). Με το 

CU γίνεται µια προσπάθεια να ��µετρηθεί�υπολογιστεί�� η ��ποιότητα�� των 

οµαδοποιήσεων των δειγµάτων που προκύπτουν µε στατιστική επεξεργασία. 

To CU προκύπτει από τις µετρήσεις των χηµικών στοιχείων και την οµάδα στην οποία 

αυτά ανήκουν (Cluster). Ο υπολογισµός του µεγέθους CU γίνεται µε µία µαθηµατική 

σχέση που στηρίζεται στην θεωρεία των πιθανοτήτων και πραγµατοποιείται από το 

πρόγραµµα στατιστικής επεξεργασίας. 

 η ευχρηστία 

Το σύστηµα που κατασκευάστηκε, διαχειρίζεται και παρουσιάζει τις πληροφορίες 

µε εύκολο τρόπο. Έτσι η χρήση του µπορεί να γίνει από ανθρώπους χωρίς να είναι 

απαραίτητο να έχουν κάποιο ειδικό τεχνολογικό υπόβαθρο, ούτε να χρειάζεται να 

λάβουν ειδική εκπαίδευση. Η εξοικείωση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι 

αρκετή. 

 Απάντηση σε αρχαιολογικά ερωτήµατα  

Το ηλεκτρονικό σύστηµα εξασφαλίζει τα στοιχεία που συντελούν στην απάντηση 

καίριων αρχαιολογικών ερωτηµάτων. Τέτοια στοιχεία είναι τα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά των αρχαιολογικών αντικειµένων, ο προσδιορισµός του τόπου 

κατασκευής τους, τα αρχαιολογικό περιβάλλον στο οποίο βρέθηκαν. 
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Β. Σε ποιους απευθύνεται  

 

Το πληροφοριακό σύστηµα τεκµηρίωσης φυσικοχηµικών αναλύσεων κεραµικών της 

παρούσας εργασίας, επιλέχθηκε να απευθύνεται σε εργαστήρια αρχαιοµετρικών 

αναλύσεων. Συγκεκριµένα, πρόκειται να εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας 

του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. �∆ηµόκριτος�.  

Κάθε ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης πληροφοριών, όπως αυτό στο οποίο 

αναφερόµαστε χαρακτηρίζεται από τις ερωτήσεις που έπονται. Οι απαντήσεις στα εν 

λόγω ζητήµατα θα καθορίσουν τις πληροφορίες που θα αποθηκεύονται στο σύστηµα 

και τον τρόπο διαχείρισης και παρουσίασής τους. 

1. Ποιοι παρέχουν τις πληροφορίες; 

Oι πληροφορίες που περιέχει το ηλεκτρονικό σύστηµα ποικίλουν. Έτσι ανάλογα µε το 

είδος τους παρέχονται:  

 Όταν πρόκειται για µετρήσεις ως έξοδος των µηχανηµάτων και των οργάνων 

µέτρησης 

 Όταν πρόκειται για αποτελέσµατα στατιστικής ανάλυσης, παρέχονται ως 

έξοδος προγραµµάτων στατιστικής επεξεργασίας  

 Όταν πρόκειται για πληροφορίες διαδικαστικές, που αφορούν στο χειρισµό των 

µηχανηµάτων, των οργάνων και των προγραµµάτων, παρέχονται από τους 

αναλυτές 

 Όταν πρόκειται για πληροφορίες αρχαιολογικού περιεχοµένου που συνοδεύουν 

τα δείγµατα, παρέχονται από τους υπεύθυνους αρχαιολόγους 

 Όταν πρόκειται για πληροφορίες εργαστηριακής διαχείρισης, παρέχονται από 

το µόνιµο προσωπικό του εργαστηρίου 

Οι αναλυτές µπορεί να είναι φυσικοί, χηµικοί, αρχαιολόγοι, γεωλόγοι, µεταλλειολόγοι, 

συντηρητές αρχαιοτήτων, στατιστικοί αναλυτές, σπηλαιολόγοι, κοινωνιολόγοι, 

ιστορικοί τέχνης και άλλοι επιστήµονες, ειδικευµένοι ή µη στις αρχαιοµετρικές 

αναλύσεις.  

2. Ποιοί και πώς διαχειρίζονται τις πληροφορίες; 

Η διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγονται, συνίσταται στις ενέργειες: 
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��ταξινόµησης και εισαγωγής τους στο σύστηµα,  

��περαιτέρω επεξεργασίας τους από άλλα προγράµµατα (π.χ. Στατιστικό 

πρόγραµµα) 

��εισαγωγής των επεξεργασµένων πληροφοριών στο σύστηµα 

��σύγκρισης των επεξεργασµένων πληροφοριών µε άλλες πληροφορίες και τέλος 

��ταυτοποίησης των πληροφοριών. 

Η εισαγωγή των πληροφοριών στο σύστηµα, µπορεί να γίνεται είτε από τον ίδιο πάντα 

υπεύθυνο (κατά προτίµηση µόνιµο προσωπικό του εργαστηρίου), είτε από τους 

εκάστοτε αναλυτές. Αυτό σηµαίνει, ότι η συλλογή των πληροφοριών θα γίνεται από 

ειδικούς που µπορεί να µην είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή αυτών των πληροφοριών 

στο σύστηµα. Άρα το πρόσωπο που παρέχει την πληροφορία, µπορεί να 

διαφοροποιείται από το πρόσωπο που θα την εισάγει. Επίσης κάθε φορά τα πρόσωπα � 

ειδικοί µπορεί να είναι παραπάνω από ένας. 

3. Ποίοι καταναλώνουν τις πληροφορίες; 

Η χρήση � κατανάλωση της πληροφορίας γίνεται: 

 από τους εκάστοτε υπεύθυνους αναλύσεων εφαρµόζοντας τις πληροφορίες που 

τους παρέχει το σύστηµα, ο καθένας στην επιστήµη και τον τοµέα του. Κάποιες 

από τις επιστήµες και τις ειδικότητες προαναφέρθηκαν. 

 από τους υπεύθυνους �Αρχαιοµέτρες� του εργαστηρίου, δηλαδή τους χηµικούς 

και φυσικούς που έχουν ειδικευτεί στις φυσικοχηµικές αναλύσεις και την 

εφαρµογή αυτών στην αρχαιολογία δηλαδή την αρχαιοµετρία.  Αυτοί αποτελούν 

το µόνιµο προσωπικό του εργαστηρίου., είτε παρουσιάζοντας συνολικά το έργο 

τους προβάλλοντας το εργαστήριο, είτε τµηµατικά αναφερόµενοι σε 

µεµονωµένες περιπτώσεις. 

 από διάφορους φορείς που µπορεί να µην έχουν εµπλακεί στην διαδικασία 

παραγωγής, επεξεργασίας και εισαγωγής δεδοµένων στο σύστηµα, αλλά που 

έχουν αναθέσει στο εργαστήριο να τους παραδώσει τα αποτελέσµατα των 

αναλύσεων κάποιων αντικειµένων τους 

 από άλλα εργαστήρια µε τα οποία γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών 
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 από πρόσωπα µη εµπλεκόµενα σε αναλύσεις, όπως είναι οι µελετητές κάποιων 

ιστορικών περιόδων ή κάποιων αντικειµένων συγκεκριµένου είδους, που τους 

ενδιαφέρουν δηµοσιευµένες πληροφορίες. 

Συνοψίζοντας οι εµπλεκόµενοι µε το ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης είναι: 

 ο κατασκευαστής του συστήµατος, 

 οι ειδικοί που συλλέγουν και παρέχουν τις πληροφορίες, 

 οι ειδικοί που εισάγουν τις πληροφορίες στο σύστηµα 

 οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που µπορεί να είναι ορισµένοι από τους 

προηγούµενους ειδικούς 

 οι καταναλωτές, που είναι ειδικοί όλων των προαναφερόµενων κατηγοριών 

αλλά και άλλοι 

 οι συντηρητές του συστήµατος που µπορεί να διαφοροποιούνται από τον 

κατασκευαστή. 

 

Γ. Ποιο είναι το αντικείµενο του 

 

Σκοπός του συστήµατος δεν είναι η διεξοδική αναζήτηση και καταχώρηση 

όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε τις φυσικοχηµικές αναλύσεις, αλλά η 

επιλεκτική συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών που τεκµηριώνουν µια ανάλυση. 

Μία ανάλυση τεκµηριώνεται από τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν διαφοροποιώντας 

την από τις υπόλοιπες, καθορίζοντας έτσι την ταυτότητα της. 

Οι πληροφορίες που θα καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης 

και η οργάνωσή τους, καθορίζονται από τις ανάγκες των χρηστών. Στο ηλεκτρονικό 

σύστηµα τεκµηρίωσης που αναλύεται, οι χρήστες κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις 

µεγάλες οµάδες:  

��στους χρήστες που διαχειρίζονται την πληροφορία, δηλαδή την εισάγουν 

και την επεξεργάζονται (µπορεί να είναι και οι ίδιοι που την συλλέγουν - 

παρέχουν) στο σύστηµα και 

��στους χρήστες που καταναλώνουν την πληροφορία και είναι επιστήµονες µε 

ενδιαφέροντα γύρω από την επιστήµη της αρχαιολογίας. 
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��στους κατασκευαστές και συντηρητές του συστήµατος. 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης, 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τη φύση και το θέµα τους. Ανάλογα µε την φύση τους 

διαχωρίζονται σε κείµενο και σε εικόνα (φωτογραφίες � φάσµατα - δενδρογράµµατα. � 

γραφήµατα).  

Οι συλλεγόµενες πληροφορίες θα παρουσιάζονται σε δύο γλώσσες, την 

Αγγλική, που αποτελεί την γλώσσα των περισσοτέρων χρηστών- διαχειριστών του 

συστήµατος και την Ελληνική, που αποτελεί την γλώσσα παρουσίασης της παρούσας 

εργασίας. 

Σύµφωνα µε το θέµα τους οι πληροφορίες κατηγοριοποιούνται ως προς: 

 Το Αρχαιολογικό Αντικείµενο και αφορά σε πληροφορίες που σχετίζονται µε 

στην Αρχαιολογική Θέση στην οποία βρέθηκε, την Τοποθεσία στην οποία αυτή 

ανήκει, την περίοδο στην οποία Χρονολογείται το αντικείµενο, την τυπολογία και 

το σχήµα του. 

 Το ∆είγµα που λαµβάνεται από το αρχαιολογικό αντικείµενο, και αφορά σε 

πληροφορίες που σχετίζονται µε την περιγραφή και τις διαστάσεις του, στην 

διαδικασία της ∆ειγµατοληψίας και τον τρόπο που αυτή πραγµατοποιήθηκε, στην 

Υπηρεσία ή τον Φορέα που είναι Αρµόδιος για αυτό. 

 Το Εργαστήριο στο οποίο πραγµατοποιούνται οι αναλύσεις και αφορά σε 

πληροφορίες που σχετίζονται µε τους υπεύθυνους των αναλύσεων, τις 

ηµεροµηνίες εισαγωγής/ εξαγωγής των δειγµάτων. 

 Τις Φυσικοχηµικές Μεθόδους και αφορά σε πληροφορίες που σχετίζονται µε 

τις Συνθήκες και τις Παραµέτρους Ανάλυσης, στην Προετοιµασία και την 

Επεξεργασία του δείγµατος πριν την ανάλυση, στις Μετρήσεις που λαµβάνονται, 

στην Στατιστική Επεξεργασία που υποβάλλονται, στα αποτελέσµατα αυτής και 

τέλος στα Συµπεράσµατα των αναλύσεων που προκύπτουν από τις µεθόδους. 

 

 

 

 



 

 
30

∆. Πως οργανώνονται οι πληροφορίες 

 

Οι πληροφορίες που µόλις παρουσιάστηκαν, αποτελούν τον βασικό κορµό 

ανάπτυξης του συστήµατος τεκµηρίωσης φυσικοχηµικών αναλύσεων. Σύµφωνα µε την 

οργάνωση αυτών των πληροφοριών διαµορφώνεται το γενικό πλαίσιο του σχήµατος 

του συστήµατος τεκµηρίωσης. 

Το σχήµα του συστήµατος καθορίζεται από την ιεράρχηση των πληροφοριών, όπως 

αυτή προκύπτει από τις προτεραιότητες που θέτει ο χρήστης και από τις όψεις του 

συστήµατος που είναι διαθέσιµες, σε αυτόν παρουσιάζοντας του το σύνολο των 

πληροφοριών που τον αφορούν. 

Ακολουθώντας την φυσική αλληλουχία των γεγονότων, για να γίνει πιο 

κατανοητή η οργάνωση των πληροφοριών, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι: 

 Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται η τοποθεσία στην οποία κάποτε ανακαλύφθηκε 

µια αρχαιολογική θέση. Στο επόµενο επίπεδο της ιεραρχίας βρίσκονται τα 

αρχαιολογικά αντικείµενα που βρέθηκαν σε αυτή την θέση. Από τα Αρχαιολογικά 

αντικείµενα αφού έχουν προηγουµένως χρονολογηθεί προκύπτουν µε την διαδικασία 

της δειγµατοληψίας κάποια ∆είγµατα. Κατεβαίνοντας και διευρύνοντας την πυραµίδα 

της ιεραρχίας τα δείγµατα ανήκουν στην δικαιοδοσία µιας Αρµόδιας Υπηρεσίας, η 

οποία τα αποστέλλει σε κάποιο εργαστήριο αρχαιοµετρικών αναλύσεων. Στο 

εργαστήριο, αφού προετοιµάσουν κατάλληλα τα δείγµατα, τα αναλύουν µε διάφορες 

µεθόδούς. Τέλος στην βάση της ιεραρχίας τοποθετούνται οι συνθήκες και οι 

παράµετροι που καθορίζουν κάθε ανάλυση, οι µετρήσεις που προκύπτουν, η στατιστική 

επεξεργασία που ακολουθεί, τα αποτελέσµατα της και τελικά η ταυτοποίηση των 

πληροφοριών που διατυπώνεται στα συµπεράσµατα. 

Ας σηµειωθεί ότι δεν ακολουθήθηκε αυτή η ιεραρχία, παρότι περιγράφει την 

φυσική αλληλουχία των γεγονότων, διότι δίνει έµφαση σε πληροφορίες που δεν 

αποτελούν προτεραιότητα - επιλογή των χρηστών. Η ιεραρχία που επιλέχθηκε είναι 

παρεµφερής. ∆ιαφοροποιείται, καταπατώντας την φυσική ροή των γεγονότων που 

περιγράφονται µέσω των πληροφοριών, συγκεντρώνοντάς τες γύρω από κυρίαρχες 
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πληροφορίες �οντότητες που αποτελούν τον πυρήνα της οργάνωσης (π.χ. 

αρχαιολογικά αντικείµενα, δείγµατα, µέθοδοι ανάλυσης). 

Έτσι στην κορυφή της ιεραρχίας επιλέχθηκε να τοποθετηθεί η πληροφορία 

των αρχαιολογικών αντικειµένων και οι σχετικές µε αυτά πληροφορίες, της 

αρχαιολογικής θέσης, της τοποθεσίας, της χρονολόγησης. Ακολουθούν οι 

πληροφορίες των δειγµάτων που προκύπτουν από τα αρχαιολογικά αντικείµενα και οι 

πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτά, όπως αυτές των αρµόδιων υπηρεσιών στις 

οποίες ανήκουν, της δειγµατοληψίας, του εργαστηρίου στο οποίο θα εισαχθούν και των 

φυσικοχηµικών µεθόδων µε τις οποίες θα αναλυθούν. Η βάση της πυραµίδας της 

ιεραρχίας παραµένει ίδια και περιέχει τις εξειδικευµένες πληροφορίες των 

αναλύσεων, δηλαδή την επεξεργασία των δειγµάτων, τις συνθήκες και τις 

παραµέτρους των αναλύσεων, τις µετρήσεις, την στατιστική επεξεργασία και τα 

συµπεράσµατα. 

 

ΑΡΧ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

∆ΕΙΓΜΑ

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΣΤ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ, 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

 

Οι όψεις του συστήµατος τεκµηρίωσης έχουν διαφορετικές δικαιοδοσίες και 

λειτουργίες και απευθύνονται στους χρήστες που οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες:  
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��Στους χρήστες που διαχειρίζονται την πληροφορία δηλαδή την εισάγουν 

και την επεξεργάζονται (µπορεί να είναι και οι ίδιοι που την συλλέγουν - 

παρέχουν)στο σύστηµα  

��Στους χρήστες που καταναλώνουν την πληροφορία και είναι επιστήµονες 

µε ενδιαφέροντα γύρω από την επιστήµη της αρχαιολογίας. 

��Στους κατασκευαστές και συντηρητές του συστήµατος. 

Μια όψη του συστήµατος θα απευθύνεται στην κατηγορία των χρηστών � 

καταναλωτών και σκοπός της θα είναι να προβάλλει τις πληροφορίες.  

Θα επιτρέπει δηλαδή στους χρήστες να θέτουν ερωτήµατα στο σύστηµα, χωρίς όµως 

να µπορούν να επέµβουν προσθέτοντας, τροποποιώντας ή διαγράφοντας κάποιες από 

αυτές.  

 

Οι χρήστες � καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του 

συστήµατος είτε ανοίγοντας την γενική - συγκεντρωτική καρτέλα που θα αντιστοιχεί 

σε κάθε δείγµα είτε χρησιµοποιώντας τις προκαθορισµένες ερωτήσεις του 

συστήµατος.  

Μία άλλη όψη του συστήµατος, που θα απευθύνεται στους χρήστες � διαχειριστές 

του συστήµατος, θα παρέχει την δυνατότητα όχι µόνο πρόσβασης σε όλες τις 

πληροφορίες αλλά και δυνατότητα διαγραφής και προσθήκης νέων ή παλαιότερων 

εγγραφών στο σύστηµα.  

Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας δεν έχουν το δικαίωµα να επεµβαίνουν στην δοµή 

του συστήµατος τεκµηρίωσης. Οι χρήστες - διαχειριστές θα εισάγουν τις πληροφορίες 

σε ειδικά σχεδιασµένες συνοπτικές καρτέλες, τις καρτέλες εισαγωγής. 

Επίσης πρέπει να επισηµανθεί, ότι αν προκύψει η ανάγκη για τον περιορισµό 

των δικαιωµάτων πρόσβασης των χρηστών � καταναλωτών, σε όλα τα δεδοµένα θα 

πρέπει να δηµιουργηθούν επιπλέον όψεις στην κατηγορία αυτή, κάθε µία από τις 

οποίες θα παρουσιάζει ένα αυστηρά προεπιλεγµένο αριθµό δεδοµένων (π.χ. 

απαγόρευση σε πληροφορίες εργαστηριακές).  

Τέλος, οι κατασκευαστές � συντηρητές του συστήµατος θα είναι οι µόνοι που θα 

έχουν πρόσβαση στην όψη µε τις διαχειριστικές πληροφορίες. ∆ιαχειριστικές 
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θεωρούµε τις πληροφορίες που καθορίζουν την δοµή και τις λειτουργίες του 

συστήµατος, όπως είναι τα περιεχόµενα και οι συσχετίσεις των πινάκων, το µέγεθος 

των πεδίων και το είδος των τιµών που θα δέχονται, η δηµιουργία των 

προκαθορισµένων ερωτηµάτων. Θεωρείται δεδοµένο ότι οι χρήστες της κατηγορίας 

αυτής θα έχουν πρόσβαση και στις υπόλοιπες όψεις του συστήµατος. 

 

Ε. ∆ιασφάλιση της εγκυρότητας των πληροφοριών 

 

Η εγκυρότητα των πληροφοριών εξετάζεται µε δύο τρόπους, άµεσα και έµµεσα. 

Άµεσα, οι πληροφορίες που παρέχονται στο σύστηµα θεωρούνται έγκυρες αλλά και 

σωστά ταξινοµηµένες όταν εισάγονται από τον ίδιο πάντα άνθρωπο, ο οποίος µε το 

χρόνο εξειδικεύεται, αποκτάει ταχύτητα στην εισαγωγή και ανάκληση των 

πληροφοριών και αυξάνει την αποδοτικότητα της εφαρµογής στο µέγιστο.  

Έµµεσα, η εγκυρότητα της παρεχόµενης πληροφορίας µπορεί να ελεγχθεί από τα 

σηµεία στα οποία αναφέρεται πρωτογενώς π.χ. βιβλίο καταγραφής εργαστηριακών 

συνθηκών, αρχεία επεξεργασµένων αποτελεσµάτων που αποθηκεύονται στο 

πρόγραµµα στατιστικής ανάλυσης κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του Συστήµατος Τεκµηρίωσης 

Φυσικοχηµικών Αναλύσεων Κεραµικών, η οποία βασίζεται στην ανάλυση απαιτήσεων 

που προηγήθηκε. Η αρχιτεκτονική του συγκεκριµένου συστήµατος επηρεάσθηκε από 

τις προτάσεις της επιτροπής ANSI / SPARC (Οµάδα µελέτης για τα Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων) και συµφωνεί µε την οµώνυµη αρχιτεκτονική.  

Η αρχιτεκτονική ANSI / SPARC χωρίζεται σε τρία επίπεδα: το εσωτερικό, το 

εννοιολογικό και το εξωτερικό επίπεδο. Τα επίπεδα αυτά ορίζονται µε τον εξής 

τρόπο: 

 το εσωτερικό επίπεδο είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στη φυσική 

αποθήκευση, δηλαδή είναι αυτό που αφορά στον τρόπο φυσικής αποθήκευσης των 

δεδοµένων. 

 το εξωτερικό επίπεδο είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στους χρήστες, 

δηλαδή είναι αυτό που αφορά στον τρόπο που βλέπουν οι µεµονωµένοι χρήστες τα 

δεδοµένα. 

 το εννοιολογικό επίπεδο είναι ένα ενδιάµεσο επίπεδο που συνδέει τα δύο 

προηγούµενα. (DATE C. J. σελ60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξωτερικό Επίπεδο 
(απόψεις µεµονωµένων 

χρηστών) 

Εννοιολογικό Επίπεδο 
(κοινοτική άποψη χρηστών) 

Εσωτερικό Επίπεδο 
(Άποψη αποθήκευσης) 
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 Αν το εξωτερικό επίπεδο αφορά στις απόψεις των µεµονωµένων χρηστών, το 

εννοιολογικό επίπεδο αφορά στην κοινοτική άποψη των χρηστών και αποτελεί την 

αφηρηµένη αναπαράσταση ολόκληρου του πληροφοριακού περιεχοµένου του 

συστήµατος (DATE C. J. σελ 60). 

Έτσι, ενώ µπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορετικές εξωτερικές απόψεις, από 

τις οποίες κάθε µία αντιστοιχεί σε µία περισσότερο ή λιγότερο αφηρηµένη 

αναπαράσταση κάποιου τµήµατος της συνολικής βάσης δεδοµένων, υπάρχει µόνο µία 

εννοιολογική άποψη, που αντιστοιχεί σε µία επίσης αφηρηµένη αναπαράσταση της 

βάσης στο σύνολο της. Με ανάλογο τρόπο υπάρχει µόνο µία εσωτερική άποψη, που 

αναπαριστά το σύνολο της βάσης δεδοµένων, όπως είναι αποθηκευµένη. 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται το εννοιολογικό επίπεδο, που αποτελεί µια 

άποψη του συνολικού περιεχοµένου του συστήµατος και το εννοιολογικό σχήµα, που 

είναι ο ορισµός αυτής της απόψεως. ∆εν πρέπει να θεωρηθεί ότι το εννοιολογικό 

σχήµα αποτελείται µόνο από ένα σύνολο ορισµών. Οι ορισµοί στο εννοιολογικό σχήµα 

έχουν πολλά πρόσθετα χαρακτηριστικά, τέτοια είναι οι κανόνες ασφάλείας και 

ακεραιότητας.  

Ορισµένοι µάλιστα ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο τελικός στόχος του 

εννοιολογικού σχήµατος είναι να περιγράψει ολόκληρη την διαδικασία, όχι µόνο 

ορίζοντας τα δεδοµένα, αλλά και περιγράφοντας τον τρόπο που αυτά 

χρησιµοποιούνται. (DATE C. J. σελ 67). Βέβαια στα περισσότερα συστήµατα το 

εννοιολογικό σχήµα ελάχιστα διαφέρει από µια απλή συνένωση όλων των 

µεµονωµένων εξωτερικών σχηµάτων, µε την προσθήκη ορισµένων κανόνων ασφάλειας 

και ακεραιότητας. 

Αρχικά εντοπίζονται οι πληροφορίες που ενδιαφέρουν άµεσα τους χρήστες και 

θα αναπαρασταθούν ως οντότητες και οι πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτές και 

θα αποτελέσουν τα γνωρίσµατα τους. Αφού αποφασισθεί το περιεχόµενο της βάσης σε 

αφηρηµένο επίπεδο, δηµιουργείται το αντίστοιχο εννοιολογικό σχήµα. Το σχήµα αυτό 

χρησιµοποιείται από το σύστηµα για να αποκρίνεται στις αιτήσεις προσπέλασης των 

χρηστών (DATE C. J. σελ 69). 
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Οντότητες και Γνωρίσµατα 

Ως οντότητες ορίζονται οι διακριτές - διακεκριµένες υπάρξεις στις οποίες 

αποδίδονται συγκεκριµένα γνωρίσµατα. (DATE C. J. σελ 448)  

Οι οντότητες διακρίνονται σε ασθενείς και ισχυρές. Ασθενής ονοµάζεται η οντότητα 

που έχει εξάρτηση ύπαρξης από κάποια άλλη οντότητα (που ονοµάζεται ισχυρή), µε 

την έννοια ότι η ύπαρξη της µίας διασφαλίζει και την ύπαρξη της άλλης. 

Ως γνωρίσµατα ορίζονται τα µονότιµα χαρακτηριστικά, στα οποία αποδίδεται 

κάποια ιδιότητα της οντότητας. Τα γνωρίσµατα µπορεί να είναι απλά ή σύνθετα, 

µπορεί να αποτελούν κλειδιά, να είναι µονότιµα ή πολλαπλών τιµών, να είναι ελλιπή, 

βασικά ή παράγωγα. Θέτοντας ο χρήστης ερωτήσεις στο σύστηµα, οι απαντήσεις που 

παίρνει, δίνονται από τα γνωρίσµατα των οντοτήτων.  

Οι συσχετίσεις είναι οντότητες που χρησιµοποιούνται για να συνδέσουν δύο ή 

περισσότερες οντότητες µεταξύ τους και δηλώνουν τις σχέσεις που τις ενώνουν. 

Οι οντότητες του συστήµατος µας και τα γνωρίσµατα που τους αποδίδουµε είναι τα 

εξής :  

 

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: η οντότητα αυτή αναπαριστά αρχαιολογικά 

αντικείµενα. Στην προκειµένη περίπτωση αρχαιολογικά αντικείµενα θεωρούνται κάθε 

µορφής ευρήµατα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η κεραµική που 

περιλαµβάνει προϊόντα κατεργασµένου αλλά και ακατέργαστου, ψηµένου ή οµού πηλού. 

Τα αντικείµενα αυτά που µπορεί να φέρουν ή όχι διακόσµηση, να βρέθηκαν σε ακέραιη 

µορφή αλλά και ως θραύσµατα, αποτελούν αρχαιολογικά ευρήµατα στην πρωτογενή 

τους µορφή, όπως µπορεί να βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους σε µια αρχαιολογική 

έρευνα.  

Στην οντότητα του αρχαιολογικού αντικειµένου αποδίδονται τα παρακάτω γνωρίσµατα: 

 Αρχαιολογικός κωδικός: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η επισήµανση που 

δίνεται στο αρχαιολογικό αντικείµενο από αρχαιολόγους µετά την ανεύρεση του. 

Αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης του αντικειµένου και µε σύµφωνα µε αυτόν 
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καταχωρείται στο ηµερολόγιο της ανασκαφής, στους καταλόγους των µουσείων, στις 

δηµοσιεύσεις. Ένα παράδειγµα αρχαιολογικού κωδικού είναι ΑΓ/5γ/50/3 που 

σηµαίνει ότι πρόκειται για αγγείο, έχει αύξων αριθµό 5, βρέθηκε στην τοµή ��γ��, ανήκει 

στην πεντηκοστή οµάδα και στο τρίτο αρχαιολογικό στρώµα. 

 Σχήµα (shape): στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται το όνοµα του σχήµατος που 

αντιστοιχεί στο αντικείµενο. Ο τύπος του σχήµατος προκύπτει από το σύνολο των 

κοινών µορφολογικών χαρακτηριστικών που έχουν ορισµένα αντικείµενα. Έτσι ένα 

αντικείµενο που είναι αγγείο µπορεί να έχει σχήµα πίθου, αµφορέα, οινοχόης κλπ. 

 Τύπος (ware): στο γνώρισµα αυτό αντιστοιχούν οι πληροφορίες που 

περιγράφουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά κατασκευής και κόσµησης ενός 

αρχαιολογικού αντικειµένου. Για να προκύψει ένας τύπος εξετάζονται συγκεκριµένα 

κριτήρια που τίθενται από τον αρχαιολόγο -µελετητή. Τέτοια κριτήρια είναι το θέµα 

της κόσµησης, ο τρόπος κατασκευής της, η θέση της στο αντικείµενο, η σύσταση του 

πηλού, η βαφή που χρησιµοποιήθηκε και άλλα. Π.χ.: Φωκαιακός τύπος. 

 Υλικό: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η ονοµασία του υλικού από το οποίο 

δηµιουργήθηκε το αντικείµενο. Αν το αντικείµενο είναι κατασκευασµένο µε παραπάνω 

από ένα υλικά γίνεται αναφορά σε όλα. 

Π.χ. ψηµένος ή ωµός πηλός. 

 Ηµερολόγιο Αρχαιολογικής Εργασίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται ο 

κωδικός αναγνώρισης του ηµερολογίου του διατηρείται σε κάθε αρχαιολογική εργασία. 

Η πληροφορία του κωδικού µπορεί να προκύψει από τον συνδυασµό πληροφοριών 

όπως είναι το όνοµα της θέσης, το έτος της εργασίας και η αρίθµηση των τευχών του 

έτους. Π.χ.: Ελεύθερνα/Πυργί/1997/2 

 Παρατηρήσεις Αντικειµένου: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι 

εξειδικευµένες πληροφορίες που αφορούν την οντότητα του Αρχαιολογικού 

Αντικειµένου και δεν µπορούν να ενταχθούν στις πληροφορίες που καταχωρούνται 

στα προαναφερόµενα γνωρίσµατα που της αποδίδονται. 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΗ: η οντότητα αυτή αναφέρεται στον χώρο που βρέθηκε το 

αρχαιολογικό αντικείµενο. Πρόκειται δηλαδή για τον χώρο του οποίου ο αρχαιολογικός 



 

 
38

χαρακτήρας έχει εξακριβωθεί. Τα γνωρίσµατα που της αποδίδονται είναι τα 

παρακάτω:  

 Όνοµα Θέσης: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται το γεωγραφικό όνοµα της 

θέσης. Το όνοµα αυτό µπορεί να ταυτίζεται µε το τοπωνύµιο της θέσης. Π.χ. Θέση 

Πυργί 

 Είδος Εργασίας: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται το είδος της εργασίας µε 

την οποία προσδιορίστηκε ο χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το είδος της 

εργασίας θα επιλέγεται από µια λίστα µε τα παρακάτω είδη εργασιών: 

 ∆ιαγνωστική Επιφανειακή Έρευνα 

 Συστηµατική Επιφανειακή Έρευνα 

 Σωστική Ανασκαφή 

 Συστηµατική Ανασκαφή 

 Μεµονωµένη Ανακάλυψη 

 Άλλο 

 Περιβάλλον Θέσης: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η περιγραφή του 

περιβάλλοντα χώρου όσον αφορά στην γεωφυσική του διαµόρφωση. Π.χ. Βραχώδες 

έδαφος σε παραθαλάσσια θέση ή Ελαιώνας στην κορυφή βουνού ή θέση πλησίον 

ποταµού. Η καταχώρηση αυτών των πληροφοριών κρίθηκε απαραίτητη γιατί το 

περιβάλλον ταφής επιδρά στις φυσικοχηµικές ιδιότητες των κεραµικών (Κυλίκογλου Β. 

σελ 83-84). 

 Θέση αντικειµένου στο Χώρο: στο γνώρισµα αυτό περιγράφεται η 

συγκεκριµένη θέση ανεύρεσης του αντικειµένου, όσον αφορά στα πλησιέστερα µνηµεία, 

στο αρχαιολογικό στρώµα που εντάσσεται, σε άλλα αντικείµενα που βρέθηκαν πλησίον 

του, όπως και στοιχεία που µαρτυρούν την χρήση και την λειτουργία του. Τέτοιες 

πληροφορίες θα µπορούσαν να είναι οι πληροφορίες ενός ταφικού κτερίσµατος που 

βρέθηκε µαζί µε άλλα αντικείµενα σε ένα κιβωτιόσχηµο τάφο ενός µικρού παιδιού στην 

περιοχή ενός νεκροταφείου Ρωµαϊκής περιόδου. 

 Υπεύθυνος Ερευνητικής Εργασίας: στο γνώρισµα αυτό θα καταχωρείται το 

όνοµα και το επώνυµο του Υπεύθυνου Ανασκαφέα όταν πρόκειται για ανασκαφική 
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εργασία ή γενικά του Υπεύθυνου αρχαιολόγου που προΐσταται µιας άλλης ερευνητικής 

εργασίας, όπως είναι µια επιφανειακή έρευνα. 

 Υπεύθυνος Μελετητής: στο γνώρισµα αυτό θα καταχωρείται το όνοµα και το 

επώνυµο του υπεύθυνου για την µελέτη ή τη δηµοσίευση κάποιου αρχαιολογικού 

αντικειµένου. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό θα εισάγονται οι επιπλέον πληροφορίες που 

αναφέρονται στην αρχαιολογική θέση και δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποιο από τα 

γνωρίσµατα της. Επίσης στο γνώρισµα των παρατηρήσεων µπορεί να καταχωρούνται οι 

πληροφορίες που τεκµηριώνουν, όταν αυτό χρειάζεται, τις επιλογές των τιµών που 

εισάγονται στα γνωρίσµατα. 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: η οντότητα αυτή αναφέρεται στο γεωγραφικό στίγµα του χώρου που 

βρέθηκε το αντικείµενο. Τα γνωρίσµατα που της αποδίδονται είναι: 

 Νοµός: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία του ονόµατος του 

νοµού στον οποίο υπάγεται µια τοποθεσία. 

 ∆ήµος: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία του ονόµατος του 

δήµου στον οποίο υπάγεται µια τοποθεσία. 

 Οικισµός: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία του ονόµατος του 

οικισµού στον οποίο βρίσκεται ένας αρχαιολογικός χώρος. 

 Χ: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η τιµή που αντιστοιχεί στην τετµηµένη του 

τρισορθογώνιου συστήµατος συντεταγµένων που αφορούν στον προσδιορισµό µιας 

θέσης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

 Ψ: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η τιµή που αντιστοιχεί στην τεταγµένη του 

τρισορθογώνιου συστήµατος συντεταγµένων και αναφέρεται στον προσδιορισµό µιας 

θέσης. 

 Ζ: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται µία τιµή που αντιστοιχεί στο υψόµετρο 

µιας θέσης. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αναφέρονται σε µια τοποθεσία. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: στην οντότητα αυτή παρουσιάζονται οι πληροφορίες που 

αναφέρονται στην χρονολόγηση των αρχαιολογικών αντικειµένων. Ακολουθούν τα 

γνωρίσµατα που της αποδίδονται. 

 Χρονικός Χαρακτηρισµός: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι πληροφορίες 

της περιόδου στην οποία εντάσσεται η δηµιουργία ενός αρχαιολογικού αντικειµένου. Η 

τιµή µίας τέτοιας πληροφορίας είναι π.χ. Υστεροµινωϊκή ΙΙΒ.  

 Χρονικό ∆ιάστηµα: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι αριθµητικές 

πληροφορίες που αναφέρονται στον προσδιορισµό της χρονολόγησης των 

αρχαιολογικών αντικειµένων. Η διακύµανση του χρονικού εύρους δηλώνεται µε την 

καταχώρηση των δύο χρονικών ορίων (από- έως) π.χ. 1250-1300. 

 Είδος Χρονολόγησης: σε αυτό το γνώρισµα µέσω της επιλογής, σχετική ή 

απόλυτη χρονολόγηση, δηλώνεται η πληροφορία του είδους της χρονολόγησης. Με 

αυτό τον τρόπο αποδίδεται ο αντικειµενικός ή υποκειµενικός χαρακτήρας της 

χρονολογικής προσέγγισης. 

 Ονοµατεπώνυµο Υπεύθυνου Χρονολόγησης: σε αυτό το γνώρισµα δηλώνεται 

το όνοµα και το επώνυµο του υπεύθυνου για την χρονολογική προσέγγιση του 

αρχαιολογικού αντικειµένου. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται επιπλέον πληροφορίες και 

σχόλια που αναφέρονται στη χρονολόγηση των αρχαιολογικών αντικειµένων. 

 

∆ΕΙΓΜΑ: στην οντότητα αυτή αναφέρονται οι πληροφορίες που σχετίζονται µε το 

δείγµα. ∆ηλαδή περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του τµήµατος του αρχαιολογικού 

αντικειµένου που πρόκειται να αναλυθεί. Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται στην 

οντότητα του ∆είγµατος είναι τα παρακάτω: 

 Αριθµός Καταχώρησης: στο γνώρισµα αυτό αναφέρεται ο αύξων αριθµός 

καταχώρησής του δείγµατος στο σύστηµα. 

 Εργαστηριακός Κωδικός: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

κωδικού που προσδίδεται στο δείγµα µε την εισαγωγή του στο χώρο του εργαστηρίου. 

Με αυτόν τον κωδικό δηλώνεται η παρουσία του δείγµατος στο εργαστήριο, όπως και 

η συµµετοχή του στις εργαστηριακές αναλύσεις. Ο εργαστηριακός κωδικός 
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προσδίδεται στο δείγµα από τους υπεύθυνους των εργαστηριακών αναλύσεων και 

αποτελεί προϊόν κοινής αποδοχής. Αποτελείται από ένα σύνολο πληροφοριών που 

χαρακτηρίζουν το δείγµα και προκύπτουν, είτε από την θέση και το έτος ανεύρεσης 

του, είτε από το σχήµα του, είτε από το έτος εισαγωγής του στο εργαστήριο ή το έτος 

ανάλυσης του και έναν αύξοντα αριθµό. 

 Φωτογραφία ∆είγµατος: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η φωτογραφία που 

απεικονίζει το δείγµα. 

 Περιγραφή ∆είγµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι πληροφορίες 

που περιγράφουν το δείγµα. 

 Ύψος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία της τιµής του ύψους. 

Η µέτρηση αναγράφεται σε εκατοστά (cm). 

 Πλάτος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία της τιµής που 

δηλώνει το πλάτος του δείγµατος. Η µέτρηση αναγράφεται σε εκατοστά (cm). 

 Πάχος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία της µέτρησης του 

πάχους του δείγµατος. 

 Βάρος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του βάρους του 

δείγµατος. 

 Αντίδειγµα: σε αυτό το γνώρισµα δηλώνεται η ύπαρξη αντιδείγµατος. 

Αντίδειγµα ονοµάζεται η ποσότητα του δείγµατος που υπερβαίνει τις ανάγκες των 

φυσικοχηµικών αναλύσεων και παραµένει στο εργαστήριο. Χρησιµοποιείται στις 

περιπτώσεις που µια ανάλυση πρέπει να επαναληφθεί. 

 Χώρος Φύλαξης: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία του χώρου 

φύλαξης του αντιδείγµατος. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται επιπλέον πληροφορίες από 

αυτές των γνωρισµάτων, επίσης περιλαµβάνονται σχόλια και επισηµάνσεις. 

 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: πρόκειται για την οντότητα που αναφέρεται στην διαδικασία 

λήψης του δείγµατος από το αρχαιολογικό αντικείµενο. Τα γνωρίσµατα που 

αποδίδονται στην οντότητα της δειγµατοληψίας είναι:  
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 Τεχνική ∆ειγµατοληψίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται είτε το όνοµα 

της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή δειγµάτων, είτε περιγράφονται τα 

κριτήρια επιλογής αυτών των δειγµάτων. Η επιλογή των δειγµάτων γίνεται από το 

σύνολο των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Στην προκειµένη περίπτωση δείγµατα 

θεωρούνται τα δειγµατοληπτικά επιλεγµένα αρχαιολογικά αντικείµενα, των οποίων 

τµήµατα πρόκειται να αναλυθούν. Τα Κριτήρια επιλογής δειγµάτων µπορεί να είναι 

τυπολογικά και να βασίζονται σε στιλιστικές οµοιότητες, πετρογραφικά κ.ά. (παρ8 

σελ40). Η τεχνική της δειγµατοληψίας µπορεί να στηρίζεται σε διάφορες µεθόδους 

όπως αυτή των τυχαίων αριθµών, της κριτικής δειγµατοληψίας κ. ά. (παρ10σελ136). 

 Τρόπος Απόκτησης ∆είγµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι 

πληροφορίες που περιγράφουν τον τρόπο και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για 

την απόσπαση του δείγµατος από το αρχαιολογικό αντικείµενο. ∆ύο ενδεχόµενοι 

τρόποι είναι η χρήση τρυπανιού ή η τεχνική της λειοτρίβησης. 

 Περιγραφή Σηµείου ∆ειγµατοληψίας: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι 

πληροφορίες που περιγράφουν το σηµείο του αρχαιολογικού αντικειµένου από το οποίο 

αφαιρέθηκε το δείγµα. Πιθανό σηµείο δειγµατοληψίας είναι το εσωτερικό της βάσης 

ενός αντικειµένου ή γενικότερα τα σηµεία στα οποία έχουν ήδη προκληθεί φθορές και 

έχουν αποσπασθεί τµήµατα. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό θα καταχωρούνται οι εξειδικευµένες 

πληροφορίες που αφορούν την οντότητα της δειγµατοληψίας  και δεν µπορούν να 

ενταχθούν στις πληροφορίες που καταχωρούνται στα γνωρίσµατα που της 

αποδίδονται. 

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: στην οντότητα αυτή αναφέρονται πληροφορίες που 

σχετίζονται µε τον φορέα από τον οποίο προέρχονται τα δείγµατα. Στην αρµοδιότητα 

του φορέα αυτού βρίσκεται το αρχαιολογικό αντικείµενο. Τα γνωρίσµατα που 

αποδίδονται στην οντότητα του αρµόδιου φορέα είναι: 

 Όνοµα Αρµόδιου Φορέα: στην οντότητα αυτή καταχωρείται το πλήρες όνοµα 

του φορέα από τον οποίο προέρχεται το δείγµα. Παράδειγµα τέτοιας πληροφορίας 
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είναι η Κβ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων περιοχής 

Θεσσαλονίκης 

 Κατηγορία Φορέα: στο γνώρισµα αυτό επιλέγεται από την παρεχόµενη λίστα, 

το είδος � κατηγορία στην οποία ανήκει ο φορέας από τον οποίο προέρχεται το δείγµα. 

Η λίστα µε τις προκαθορισµένες επιλογές περιέχει τις παρακάτω κατηγορίες φορέων:  

  �   Ξένη Αρχαιολογική Σχολή 

  �   Εφορεία 

  �   Κρατικό Μουσείο 

  �   Ιδιωτικό Μουσείο 

  �   Ιδιωτική Συλλογή 

  �   Πανεπιστηµιακή Ανασκαφή 

 Υπεύθυνος Υπάλληλος Φορέα: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι 

πληροφορίες του ονόµατος και του επωνύµου του υπευθύνου που εργάζεται για τον 

φορέα, από τον οποίο προέρχονται τα δείγµατα και ασχολείται µε τις αρχαιοµετρικές 

τους αναλύσεις. Ο υπάλληλος αυτός εκπροσωπεί τον φορέα στην σχέση του µε το 

εργαστήριο αρχαιοµετρίας. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αναφέρονται στον αρµόδιο φορέα και τα χαρακτηριστικά του. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: σε αυτή την οντότητα αναφέρονται οι πληροφορίες που σχετίζονται µε 

το εργαστήριο στο οποίο έχει εγκατασταθεί το ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης 

φυσικοχηµικών αναλύσεων. Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα του 

εργαστηρίου είναι: 

 Όνοµα Εργαστηρίου: Στο γνώρισµα αυτό θα καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος του εργαστηρίου στο οποίο έχει εγκατασταθεί το ηλεκτρονικό σύστηµα 

τεκµηρίωσης, π.χ. εργαστήριο αρχαιοµετρίας, εργαστήριο αναλυτικής χηµείας. 

 Υπεύθυνος Φορέας: σε αυτό το γνώρισµα θα καταχωρείται το όνοµα του φορέα 

στον οποίο έχει εγκατασταθεί το ηλεκτρονικό σύστηµα τεκµηρίωσης. Π.χ. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

��∆ηµόκριτος��, Πανεπιστήµιο Sheffield τµήµα Αρχαιολογίας, Αγγλική Αρχαιολογική 

Σχολή. 
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 Τµήµα Εργαστηρίου: στο γνώρισµα αυτό θα καταχωρείται το τµήµα του 

εργαστηρίου φυσικοχηµικών αναλύσεων που θα χρησιµοποιεί την συγκεκριµένη 

εφαρµογή. Αν ένα εργαστήριο δεν είναι διαρθρωµένο σε τµήµατα, η τιµή του πεδίου θα 

λαµβάνεται από την κατηγορία των υλικών των αντικειµένων που αναλύονται. Π.χ. 

τµήµα κεραµικών. 

 Επιστηµονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου: σε αυτό το γνώρισµα θα 

καταχωρούνται οι πληροφορίες του ονόµατος και του επιθέτου του προσώπου που 

προΐσταται των εκάστοτε αναλύσεων και ανήκει στο µόνιµο προσωπικό του 

Εργαστηρίου. 

 Υπεύθυνος Καταγραφής ∆είγµατος: σε αυτό το γνώρισµα θα καταχωρείται η 

πληροφορία του ονοµατεπώνυµου του υπεύθυνου καταγραφής στο ηλεκτρονικό 

σύστηµα των στοιχείων των δειγµάτων. 

 Ηµεροµηνία Εισαγωγής ∆είγµατος: σε αυτό το γνώρισµα θα καταχωρείται η 

πληροφορία της ηµεροµηνίας εισαγωγής του δείγµατος στον εργαστηριακό χώρο. Η 

ηµεροµηνία θα αναγράφεται µε την µορφή 22\4\2001 και µπορεί να συµπεριλάβει και 

πληροφορίες ώρας µε την µορφή 6:31:23 µµ.. 

 Ηµεροµηνία εξαγωγής ∆είγµατος: σε αυτό το γνώρισµα θα καταχωρείται η 

πληροφορία της ηµεροµηνίας εξαγωγής του δείγµατος από τον εργαστηριακό χώρο. Η 

ηµεροµηνία θα αναγράφεται µε την µορφή 22\4\2001 και µπορεί να συµπεριλάβει και 

πληροφορίες ώρας µε την µορφή 6:31:24 µµ..  

 Ηµεροµηνία Καταγραφής: σε αυτό το γνώρισµα θα καταχωρείται η ηµεροµηνία 

καταγραφής των πληροφοριών του δείγµατος στο σύστηµα τεκµηρίωσης. 

 Παρατηρήσεις: σε αυτό το γνώρισµα θα καταχωρούνται µεµονωµένες 

πληροφορίες που αναφέρονται στην οντότητα του εργαστηρίου και είτε δεν µπορούν να 

ενταχθούν στα παραπάνω γνωρίσµατα είτε τεκµηριώνουν και συµπληρώνουν µε 

επιπλέον πληροφορίες τις επιλογές στις τιµές αυτών. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ: στην οντότητα αυτή αναφέρονται οι πληροφορίες της µεθόδου ανάλυσης 

και εξέτασης στην οποία υποβάλλεται ένα δείγµα. Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται 

στην οντότητα της µεθόδου είναι: 
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 Όνοµα Μεθόδου: στο γνώρισµα αυτό επιλέγεται από µία λίστα το όνοµα της 

αναλυτικής µεθόδου που εφαρµόζεται σε κάποιο δείγµα. 

 Ονοµατεπώνυµο Αναλυτή: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι 

πληροφορίες του ονόµατος και του επωνύµου του υπεύθυνου αναλυτή.  

 Ηµεροµηνία Ανάλυσης: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία της 

ηµεροµηνίας του πραγµατοποιείται µια ανάλυση. Η ηµεροµηνία αναγράφεται µε την 

µορφή 22\4\2001 και έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να συµπεριλάβει και 

πληροφορίες ώρας µε την µορφή 5:31:23 µµ.. 

 Εργαστήριο Ανάλυσης: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι πληροφορίες του 

ονόµατος και του τµήµατος του εργαστηρίου στο οποίο εφαρµόσθηκε η αναλυτική 

µέθοδος. 

 Φορέας Εργαστηρίου: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος του φορέα στον οποίο εντάσσεται του εργαστήριο που πραγµατοποιεί την 

ανάλυση. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι πληροφορίες των 

παρατηρήσεων και γενικότερα των σχολίων που αναφέρονται στις µεθόδους και τα 

χαρακτηριστικά τους. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΝΑΑ: σε αυτή την οντότητα περιλαµβάνονται 

πληροφορίες που περιγράφουν τις συνθήκες που καθορίζονται για την ανάλυση της 

Νετρονικής Ενεργοποίησης, όπως και οι παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη για αυτή. 

Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα των συνθηκών και παραµέτρων είναι: 

 Θέση Ακτινοβολίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία της 

θέσης από την οποία εκπέµπεται η ακτινοβολία µε την οποία βοµβαρδίζονται τα 

δείγµατα. Η θέση ακτινοβολίας δηλώνεται µε ένα χαρακτηρισµό. Π.χ. Α5.  

 Ροή Ακτινοβολίας: σε αυτό το γνώρισµα καθορίζεται η ροή της εκπεµπόµενης 

ακτινοβολίας και καταχωρούνται οι τιµές της. 

 Ισχύς Αντιδραστήρα σε MW: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι 

πληροφορίες των τιµών της ισχύς του αντιδραστήρα. Οι µετρήσεις της ισχύς 

καταχωρούνται σε MW. 
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 Κωδικός Εργαστηριακού Βιβλίου: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται ο 

κωδικός του βιβλίου του εργαστηρίου. Στο εργαστηριακό βιβλίο καταχωρούνται οι 

ρυθµίσεις των συνθηκών και των παραµέτρων της συγκεκριµένης µεθόδου ανάλυσης. 

 Σελίδα: σε αυτό το γνώρισµα δηλώνεται η πληροφορία των σελίδων του 

εργαστηριακού βιβλίου που περιέχουν τις τιµές των συνθηκών ανάλυσης. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των συνθηκών και των παραµέτρων ανάλυσης της 

Νετρονικής Ενεργοποίησης. 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΝΑΑ: σε αυτή την οντότητα αναφέρονται οι πληροφορίες των 

µετρήσεων που λαµβάνονται µε την µέθοδο της Νετρονικής Ενεργοποίησης (ΝΑΑ). Τα 

γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα της Νετρονικής Ενεργοποίησης είναι: 

 Φάσµα: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η απεικόνιση του φάσµατος. 

 Τίτλος Φάσµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του τίτλου 

ενός φάσµατος. Στον τίτλο επισηµαίνονται πληροφορίες που χαρακτηρίζουν το φάσµα. 

 Κωδικός Αρχειοθέτησης Φάσµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του κωδικού µε τον οποίο το φάσµα αποθηκεύεται σε κάποιο αρχείο. 

 Αρχείο Φασµάτων: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος του αρχείου στο οποίο αποθηκεύονται τα φάσµατα. 

 Sm Σαµάριο ppm: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία της τιµής 

της συγκέντρωσης του στοιχείου Σαµάριου στο δείγµα. Η µέτρηση του Σαµάριου 

γίνεται σε ppm. 

 Όµοια στα γνωρίσµατα των χηµικών στοιχείων που ακολουθούν, 

καταχωρούνται οι τιµές των συγκεντρώσεων τους στο δείγµα. Μονάδα µέτρησης 

παραµένει το ppm.  

 Το Λουτήσιο Lu ppm 

 Το Ουράνιο U ppm 

 Το Υτέρβιο Yb ppm 

 Το Αρσενικό As ppm 

 Το Αντιµόνιο Sb ppm 
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 Το Ασβέστιο Ca ppm 

 Το Νάτριο Na ppm 

 Το Λανθάνιο La ppm 

 Το ∆ηµήτριο Ce ppm 

 Το Θόριο Th ppm 

 Το Χρώµιο Cr ppm 

 Το Άφνιο Hf ppm 

 Το Κάσιο Cs ppm 

 Το Τέρβιο Tb ppm 

 Το Σκάνδιο Sc ppm 

 Το Ρουβίδιο Rb ppm 

 Το Σίδηρος Fe ppm 

 Το Ταντάλιο Ta ppm 

 Το Κοβάλτιο Co ppm 

 Το Ευρώπιο Eu ppm 

 Αρχείο Αποτελεσµάτων: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος του αρχείου που περιέχει τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µε την µέθοδο 

της Νετρονικής Ενεργοποίησης. ∆ηλαδή το αρχείο των αποτελεσµάτων περιέχει τις 

µετρήσεις των συγκεντρώσεων των χηµικών στοιχείων που αναλύονται. 

 Κωδικός ∆ισκέτας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

κωδικού που αναγράφεται σε µία δισκέτα. Οι δισκέτες περιέχουν τα αρχεία 

αποτελεσµάτων. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των µετρήσεων της Νετρονικής Ενεργοποίησης. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑΑ: σε αυτή την οντότητα αναφέρονται οι 

πληροφορίες που σχετίζονται µε την στατιστική επεξεργασία των µετρήσεων που 

λαµβάνονται από την εφαρµογή της µεθόδου της Νετρονικής Ενεργοποίησης. Τα 

γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα της στατιστικής επεξεργασίας της ΝΑΑ 

είναι: 
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 Όνοµα Στατιστικής Μεθόδου: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του ονόµατος της µεθόδου που χρησιµοποιείται στην στατιστική 

επεξεργασία. 

 Ονοµασία Οµάδας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος της οµάδας, στην οποία εντάσσεται ένα δείγµα. Η οµαδοποίηση των 

δειγµάτων αποτελεί το στόχο της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσµάτων 

ανάλυσης. 

 Γράφηµα / ∆ενδρόγραµµα; Σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία 

της απεικόνισης του δενδρογράµµατος ή του γραφήµατος, ανάλογα µε την στατιστική 

µέθοδο που ακολουθείται. 

 Τίτλος ∆ενδρογράµµατος / Γραφήµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται 

οι πληροφορίες που περιέχει ο τίτλος του δενδρογράµµατος ή του γραφήµατος. 

 Κωδικός Αρχειοθέτησης ∆ενδρογράµµατος / Γραφήµατος: σε αυτό το 

γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του κωδικού, µε τον οποίο αρχειοθετείται το 

δενδρόγραµµα και το γράφηµα. 

 Υπεύθυνος Στατιστικής Επεξεργασίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του ονοµατεπώνυµου του υπεύθυνου στατιστικού αναλυτή. 

 β στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία της ηµεροµηνίας του 

πραγµατοποιείται η στατιστική επεξεργασία. 

 Μέτρηση CU: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία της τιµής του 

µεγέθους µέτρησης CU. Η µέτρηση CU προκύπτει από µία µαθηµατική σχέση που 

στηρίζεται στην θεωρεία των πιθανοτήτων. Ο υπολογισµός της τιµής του µεγέθους 

µέτρησης CU γίνεται από το πρόγραµµα στατιστικής ανάλυσης. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των µετρήσεων της Νετρονικής Ενεργοποίησης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΝΑΑ: η οντότητα αυτή αναφέρεται στις πληροφορίες των 

συµπερασµάτων στα οποία καταλήγουµε µε την εφαρµογή της ανάλυσης της 

Νετρονικής Ενεργοποίησης. Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα των 

συµπερασµάτων της ΝΑΑ είναι: 
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 Τόπος Κατασκευής Αρχαιολογικού Αντικειµένου: σε αυτό το γνώρισµα 

καταχωρείται η πληροφορία του ονόµατος του τόπου, στον οποίο κατασκευάστηκε το 

αρχαιολογικό αντικείµενο. 

 Προσδιορισµός Τόπου Κατασκευής Αρχαιολογικού Αντικειµένου: σε αυτό το 

γνώρισµα καταχωρείται η επιλογή µίας από τις τρεις τιµές που παρουσιάζονται σε µία 

προκαθορισµένη λίστα. Οι τιµές αυτές είναι το ��εγχώριο��, το ��εισαγόµενο�� και το 

��άγνωστο�� και αναφέρονται στον τόπο κατασκευής του αρχαιολογικού αντικειµένου. 

Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται ένας κατά προσέγγιση προσδιορισµός του τόπου 

κατασκευής του αντικειµένου. Έτσι στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατός ο ακριβής 

γεωγραφικός προσδιορισµός του, χρησιµοποιούνται οι τρεις αυτοί χαρακτηρισµοί για 

να ερµηνευτεί το αποτέλεσµα των αναλύσεων. 

 Αποτέλεσµα Στατιστικής Επεξεργασίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του αποτελέσµατος της στατιστικής επεξεργασίας. Η πληροφορία του 

αποτελέσµατος επιλέγεται από µια προκαθορισµένη λίστα µε τις εξής δύο τιµές: 

��οµαδοποιηµένο�� και ��µεµονωµένο�� δείγµα. Με την επιλογή της µίας από τις δύο τιµές 

δηλώνεται το αποτέλεσµα της στατιστικής επεξεργασίας, δεδοµένου ότι σκοπός της 

είναι η οµαδοποίηση των δειγµάτων. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των συµπερασµάτων της Νετρονικής Ενεργοποίησης. 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ XRD: η οντότητα αυτή αναφέρεται στις πληροφορίες των µετρήσεων 

που λαµβάνονται µε την µέθοδο της Περίθλασης των ακτίνων � Χ. Τα γνωρίσµατα που 

αποδίδονται στην οντότητα των µετρήσεων της XRD είναι: 

 Χαλαζίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία τόσο της 

παρουσίας του ορυκτού του Χαλαζία όσο και ένας γενικός χαρακτηρισµός της 

συγκέντρωσης του στο δείγµα. 

Οι συµβολισµοί αυτών πληροφοριών παρέχονται σε µια λίστα επιλογής µε τις εξής 

τέσσερις προκαθορισµένες τιµές:   ��*��,     ��**��,     ��***��    και    ��-��.   Τα σύµβολα του 

αστερίσκου δηλώνουν αντίστοιχα την µικρή, µέτρια και µεγάλη συγκέντρωση ορυκτού, 

ενώ η παύλα δηλώνει την απουσία του ορυκτού από το δείγµα. 



 

 
50

Όµοια ανιχνεύεται η ύπαρξη και προσεγγίζεται η συγκέντρωση στα γνωρίσµατα των 

παρακάτω ορυκτών: 

 Άστριοι 

 Άστριοι Καλιούχοι 

 Πυρόξενοι  

 Αιµατίτης 

 Αργιλικά ορυκτά 

 Ασβεστίτης 

 Γκελενίτης 

 

 Άλλα ορυκτά: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι πληροφορίες άλλων 

ορυκτών. ∆ηλαδή καταχωρείται η πληροφορία του ονόµατος των ορυκτών που 

ανιχνεύτηκαν στο δείγµα και δεν ανήκουν στα προκαθορισµένα που παρέχει το 

σύστηµα. Π.χ. Ζεόλιθοι 

 Περιεκτικότητα: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία της 

περιεκτικότητας του δείγµατος σε κάποιο από τα ορυκτά, που καταχωρούνται στο 

γνώρισµα ��άλλα ορυκτά��. Η πληροφορία της περιεκτικότητας του δείγµατος δηλώνεται 

µε το σύµβολο του * που παρέχεται σε µία λίστα προκαθορισµένων επιλογών µε τις 

τιµές:   ��*��,     ��**��,     ��***��    που αντιστοιχούν σε µικρή, µέτρια και µεγάλη 

περιεκτικότητα. 

 Αρχείο Αποτελεσµάτων: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος του αρχείου που περιέχει τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µε την µέθοδο 

της Περίθλασης των Ακτίνων- Χ.  

 Φάσµα: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η απεικόνιση του φάσµατος.  

 Κωδικός Φάσµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

κωδικού µε τον οποίο το φάσµα αποθηκεύεται σε κάποιο αρχείο. 

 Αρχείο Φασµάτων: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος του αρχείου στο οποίο αποθηκεύονται τα φάσµατα. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των µετρήσεων της Νετρονικής Ενεργοποίησης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ XRD: η οντότητα αυτή αναφέρεται στις πληροφορίες των 

συµπερασµάτων στα οποία καταλήγουµε µε την εφαρµογή της ανάλυσης της 

Περίθλασης Ακτίνων �Χ. Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα των 

συµπερασµάτων της XRD είναι: 

 Τόπος Κατασκευής Αρχαιολογικού Αντικειµένου: σε αυτό το γνώρισµα 

καταχωρείται η πληροφορία του ονόµατος του τόπου, στον οποίο κατασκευάστηκε το 

αρχαιολογικό αντικείµενο. 

 Προσδιορισµός Τόπου Κατασκευής Αρχαιολογικού Αντικειµένου: σε αυτό το 

γνώρισµα καταχωρείται η επιλογή µίας από τις τρεις τιµές που παρουσιάζονται σε µία 

προκαθορισµένη λίστα. Οι τιµές αυτές είναι ��εγχώριο��, ��εισαγόµενο�� και ��άγνωστο�� και 

αναφέρονται στον τόπο κατασκευής του αρχαιολογικού αντικειµένου. Με αυτό τον 

τρόπο επιχειρείται ένας κατά προσέγγιση προσδιορισµός του τόπου κατασκευής του 

αντικειµένου. Στις περιπτώσεις λοιπόν που δεν είναι δυνατός ο ακριβής γεωγραφικός 

προσδιορισµός του τόπου κατασκευής του αρχαιολογικού αντικειµένου, 

χρησιµοποιούνται οι τρεις αυτοί χαρακτηρισµοί για να ερµηνευτεί το αποτέλεσµα των 

αναλύσεων. 

 Αποτέλεσµα Στατιστικής Επεξεργασίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του αποτελέσµατος της στατιστικής επεξεργασίας. Η πληροφορία του 

αποτελέσµατος επιλέγεται από µια προκαθορισµένη λίστα µε τις εξής δύο τιµές: 

��οµαδοποιηµένο�� και ��µεµονωµένο�� δείγµα. Με την επιλογή της µίας από τις δύο τιµές 

δηλώνεται το αποτέλεσµα της στατιστικής επεξεργασίας, δεδοµένου ότι σκοπός της 

είναι η οµαδοποίηση των δειγµάτων. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των µετρήσεων της Νετρονικής Ενεργοποίησης 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ � ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ XRF: σε αυτή την οντότητα αναφέρονται οι 

πληροφορίες της προετοιµασίας και της επεξεργασίας του δείγµατος για την 

διαδικασία της ανάλυσης µε την µέθοδο της Ανάκλασης Ακτίνων �Χ. Τα γνωρίσµατα 
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που αποδίδονται στην οντότητα της Προετοιµασίας και Επεξεργασίας για την XRF 

ανάλυση είναι: 

 Μορφή Κατεργασίας ∆είγµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι 

πληροφορίες της µορφής που θα αποκτήσει το δείγµα µετά την κατεργασία στην οποία 

θα υποβληθεί. ∆ύο πιθανές µορφές που παρουσιάζονται σε προκαθορισµένη λίστα 

επιλογών είναι του ∆ισκίου και της Κονιοποίησης  

 Κωδικός Εργαστηριακού Βιβλίου: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται ο 

κωδικός του βιβλίου του εργαστηρίου. Σε αυτό το βιβλίο καταχωρούνται οι 

πληροφορίες προετοιµασίας των δειγµάτων της συγκεκριµένης µεθόδου ανάλυσης. 

 Σελίδα: σε αυτό το γνώρισµα δηλώνεται η πληροφορία των σελίδων του 

εργαστηριακού βιβλίου. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα της προετοιµασίας και επεξεργασίας των δειγµάτων για 

την ανάλυση της Περίθλασης των Ακτίνων � Χ. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ XRF: σε αυτή την οντότητα αναφέρονται οι 

πληροφορίες που περιγράφουν τις συνθήκες και τις παραµέτρους που λαµβάνονται 

υπόψη για την ανάλυση του φθορισµού Ακτίνων �Χ. Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται σε 

αυτή την οντότητα είναι: 

 Υλικό Αναφοράς: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία της 

παρουσίας υλικού αναφοράς στην ανάλυση µε την µέθοδο του Φθορισµού Ακτίνων �Χ.  

 Κωδικός Εργαστηριακού Βιβλίου: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται ο 

κωδικός του βιβλίου του εργαστηρίου. Στο εργαστηριακό βιβλίο καταχωρούνται οι 

ρυθµίσεις των συνθηκών και των παραµέτρων της συγκεκριµένης µεθόδου ανάλυσης. 

 Σελίδα: σε αυτό το γνώρισµα δηλώνεται η πληροφορία των σελίδων του 

εργαστηριακού βιβλίου που περιέχουν τις τιµές των συνθηκών ανάλυσης. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των συνθηκών και των παραµέτρων ανάλυσης της 

Νετρονικής Ενεργοποίησης. 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ XRF: η οντότητα αυτή αναφέρεται στις πληροφορίες των µετρήσεων 

που λαµβάνονται µε την µέθοδο του Φθορισµού των Ακτίνων � Χ. Τα γνωρίσµατα που 

αποδίδονται σε αυτή την οντότητα είναι: 

 Οξείδιο του Αργιλίου AlO3 %: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία της τιµής της % συγκέντρωσης του Οξείδιο του Αργιλίου στο δείγµα. 

Όµοια στα γνωρίσµατα των χηµικών στοιχείων που ακολουθούν, καταχωρούνται οι 

τιµές των συγκεντρώσεων τους στο δείγµα. 

 ΟΞείδιο του Φωσφόρου   P2O5 % 

 Οξείδιο του Καλίου    K2O % 

 Οξείδιο του Ασβεστίου   CaO % 

 Οξείδιο του Πυριτίου   SiO2 % 

 Οξείδιο του Τιτανίου    TiO2 % 

 Οξείδιο του Μαγγανίου   MnO % 

 Οξείδιο του Μαγνησίου   MgO % 

 Φάσµα: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η απεικόνιση του φάσµατος. 

 Τίτλος - λεζάντα Φάσµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία 

του τίτλου ενός φάσµατος. Στον τίτλο επισηµαίνονται πληροφορίες που χαρακτηρίζουν 

το φάσµα. 

 Κωδικός Αρχειοθέτησης Φάσµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του κωδικού µε τον οποίο το φάσµα αποθηκεύεται σε κάποιο αρχείο. 

 Αρχείο Φασµάτων: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος του αρχείου, στο οποίο αποθηκεύονται τα φάσµατα. 

 Αρχείο Αποτελεσµάτων: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος του αρχείου που περιέχει τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µε την µέθοδο 

του Φθορισµού των Ακτίνων � Χ. ∆ηλαδή το αρχείο των αποτελεσµάτων περιέχει τις 

µετρήσεις των συγκεντρώσεων των οξειδίων που εντοπίζονται. 

 Κωδικός ∆ισκέτας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

κωδικού που αναγράφεται σε µία δισκέτα. Οι δισκέτες περιέχουν τα αρχεία 

αποτελεσµάτων. 
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 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των µετρήσεων του Φθορισµού των Ακτίνων � Χ. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ XRF: σε αυτή την οντότητα αναφέρονται οι 

πληροφορίες που σχετίζονται µε την στατιστική επεξεργασία των µετρήσεων που 

λαµβάνονται από την εφαρµογή της µεθόδου του Φθορισµού Ακτίνων � Χ. Τα 

γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα της στατιστικής επεξεργασίας της XRF 

ανάλυσης είναι: 

 Όνοµα Στατιστικής Μεθόδου: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του ονόµατος της µεθόδου που χρησιµοποιείται στην στατιστική 

επεξεργασία. 

 Ονοµασία Οµάδας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος της οµάδας, στην οποία εντάσσεται ένα δείγµα. Η οµαδοποίηση των 

δειγµάτων αποτελεί τον στόχο της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσµάτων 

ανάλυσης. 

 Γράφηµα / ∆ενδρόγραµµα; Σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία 

της απεικόνισης του δενδρογράµµατος ή του γραφήµατος, ανάλογα µε την στατιστική 

µέθοδο που ακολουθείται. 

 Τίτλος ∆ενδρογράµµατος / Γραφήµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται 

οι πληροφορίες που περιέχει ο τίτλος του δενδρογράµµατος ή του γραφήµατος. 

 Κωδικός Αρχειοθέτησης ∆ενδρογράµµατος / Γραφήµατος: σε αυτό το 

γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του κωδικού, µε τον οποίο αρχειοθετείται το 

δενδρόγραµµα και το γράφηµα. 

 Υπεύθυνος Στατιστικής Επεξεργασίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του ονοµατεπώνυµου του υπεύθυνου στατιστικού αναλυτή. 

 Ηµεροµηνία Στατιστικής Επεξεργασίας: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η 

πληροφορία της ηµεροµηνίας του πραγµατοποιείται η στατιστική επεξεργασία. 

 Μέτρηση CU: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία της τιµής του 

µεγέθους µέτρησης CU. Η µέτρηση CU προκύπτει από µία µαθηµατική σχέση που 
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στηρίζεται στην θεωρεία των πιθανοτήτων. Ο υπολογισµός της τιµής του µεγέθους 

µέτρησης CU γίνεται από το πρόγραµµα στατιστικής ανάλυσης. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των µετρήσεων της µεθόδου του Φθορισµού Ακτίνων � Χ. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ XRF: η οντότητα αυτή αναφέρεται στις πληροφορίες των 

συµπερασµάτων στα οποία καταλήγουµε µε την εφαρµογή της ανάλυσης του Φθορισµού 

Ακτίνων Χ. Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα των συµπερασµάτων του 

Φθορισµού Ακτίνων Χ είναι: 

 Τόπος Κατασκευής Αρχαιολογικού Αντικειµένου: σε αυτό το γνώρισµα 

καταχωρείται η πληροφορία του ονόµατος του τόπου, στον οποίο κατασκευάστηκε το 

αρχαιολογικό αντικείµενο. 

 Προσδιορισµός Τόπου Κατασκευής Αρχαιολογικού Αντικειµένου: σε αυτό το 

γνώρισµα καταχωρείται η επιλογή µίας από τις τρεις τιµές που παρουσιάζονται σε µία 

προκαθορισµένη λίστα. Οι τιµές αυτές είναι το ��εγχώριο��, το ��εισαγόµενο�� και το 

��άγνωστο�� και αναφέρονται στον τόπο κατασκευής του αρχαιολογικού αντικειµένου. 

Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται ένας κατά προσέγγιση προσδιορισµός του τόπου 

κατασκευής του αντικειµένου. Έτσι στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατός ο ακριβής 

γεωγραφικός προσδιορισµός του, χρησιµοποιούνται οι τρεις αυτοί χαρακτηρισµοί για 

να ερµηνευτεί το αποτέλεσµα των αναλύσεων. 

 Αποτέλεσµα Στατιστικής Επεξεργασίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του αποτελέσµατος της στατιστικής επεξεργασίας. Η πληροφορία του 

αποτελέσµατος επιλέγεται από µια προκαθορισµένη λίστα µε τις εξής δύο τιµές: 

��οµαδοποιηµένο�� και ��µεµονωµένο�� δείγµα. Με την επιλογή της µίας από τις δύο τιµές 

δηλώνεται το αποτέλεσµα της στατιστικής επεξεργασίας, δεδοµένου ότι σκοπός της 

είναι η οµαδοποίηση των δειγµάτων. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των συµπερασµάτων του Φθορισµού Ακτίνων Χ. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ SEM: σε αυτή την οντότητα αναφέρονται οι 

πληροφορίες της προετοιµασίας και της επεξεργασίας του δείγµατος για την 

διαδικασία της ανάλυσης µε την µέθοδο της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης. Τα 

γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα της Προετοιµασίας και Επεξεργασίας για 

την SEM ανάλυση είναι: 

 Επικάλυψη Επιφάνειας µε: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι 

πληροφορίες του υλικού µε το οποίο επικαλύπτεται η επιφάνεια του δείγµατος πριν 

την ανάλυση. Οι δυνατότητες επικάλυψης είναι δύο µε Χρυσό και µε Άνθρακα και 

παρουσιάζονται σε µια λίστα προκαθορισµένων τιµών. 

 Περιγραφή ∆ιακόσµησης Επιφάνειας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι 

πληροφορίες που περιγράφουν την διακόσµηση της επιφάνειας του αρχαιολογικού 

αντικειµένου. 

 Τραχύτητα: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία της 

υποκειµενικής µέτρησης της τραχύτητας του δείγµατος. 

 Χρώµα Σώµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι πληροφορίες της 

υποκειµενικής παρατήρησης µε γυµνό µάτι του χρώµατος του σώµατος του 

αρχαιολογικού αντικειµένου. 

 Παρατηρήσεις Προετοιµασίας SEM: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι 

επιπλέον πληροφορίες που αφορούν στην οντότητα της προετοιµασίας των δειγµάτων 

για την ανάλυση της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης. 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ SEM: σε αυτή την οντότητα αναφέρονται οι πληροφορίες των 

µετρήσεων που λαµβάνονται µε την µέθοδο της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 

Σάρωσης. Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα των µετρήσεων της SEM 

ανάλυσης είναι: 

 Υαλοποίηση Επιχρίσµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι 

πληροφορίες υαλοποίησης του επιχρίσµατος του αρχαιολογικού αντικειµένου.  

 Υαλοποίηση Χρωµατικού Στρώµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι 

πληροφορίες υαλοποίησης του Χρωµατικού στρώµµατος του αρχαιολογικού 

αντικειµένου. 
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 Υαλοποίηση Σώµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι πληροφορίες 

υαλοποίησης του σώµατος του αρχαιολογικού αντικειµένου. 

 Ανίχνευση Ca στο Στρώµα Επιχρίσµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται 

η πληροφορία ανίχνευσης Άνθρακα στο στρώµµα επιχρίσµατος του αρχαιολογικού 

αντικειµένου. 

 Ανίχνευση Ca στο Χρωµατικό Στρώµα: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία εντοπισµού Άνθρακα στο χρωµατικό στρώµµα του αρχαιολογικού 

αντικειµένου. 

 Ανίχνευση Ca στο Σώµα: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία 

ανίχνευσης Άνθρακα στο σώµα του αρχαιολογικού αντικειµένου. 

 Χηµεία Επιχρίσµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι πληροφορίες 

της χηµικής σύνθεσης του επιχρίσµατος. 

 Χηµεία Χρωµατικού Στρώµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι 

πληροφορίες της χηµικής σύνθεσης του χρωµατικού στρώµµατος 

 Πάχος Επιχρίσµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία 

µέτρησης του πάχους του επιχρίσµατος. 

 Πάχος Χρωµατικού Στρώµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία µέτρησης του πάχους του χρωµατικού στρώµατος του αρχαιολογικού 

αντικειµένου 

 Μέγεθος Πόρων Χρωµατικού Στρώµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται 

η πληροφορία της µέτρησης του µεγέθους των πόρων του χρωµατικού στρώµατος 

 Χρώµα Χρωµατικού Στρώµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία των χρωστικών από τις οποίες αποτελείται το χρωµατικό στρώµα. 

 Χρώµα Σώµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

χρώµατος του σώµατος. 

 Αρχείο Αποτελεσµάτων: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος του αρχείου που περιέχει τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µε την µέθοδο 

της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης. 
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 Κωδικός ∆ισκέτας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

κωδικού που αναγράφεται σε µία δισκέτα. Οι δισκέτες περιέχουν τα αρχεία 

αποτελεσµάτων. 

 Φάσµα: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η απεικόνιση του φάσµατος.  

 Τίτλος - λεζάντα Φάσµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του τίτλου ενός φάσµατος. Στον τίτλο επισηµαίνονται πληροφορίες που 

χαρακτηρίζουν το φάσµα. 

 Κωδικός Φάσµατος: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

κωδικού µε τον οποίο το φάσµα αποθηκεύεται σε κάποιο αρχείο. 

 Αρχείο Φασµάτων: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος του αρχείου στο οποίο αποθηκεύονται τα φάσµατα. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των µετρήσεων της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 

Σάρωσης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ SEM: η οντότητα αυτή αναφέρεται στις πληροφορίες των 

συµπερασµάτων στα οποία καταλήγουµε µε την ανάλυση σε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 

σάρωσης. Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα των συµπερασµάτων της 

SEM ανάλυσης είναι: 

 Προσδιορισµός Θερµοκρασίας Όπτισης: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία της θερµοκρασίας όπτισης του κεραµικού 

 Τεχνολογία Κατασκευής: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι πληροφορίες 

που περιγράφουν την τεχνολογία κατασκευής ενός αρχαιολογικού αντικειµένου 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των συµπερασµάτων της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 

Σάρωσης. 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ: η οντότητα αυτή αναφέρεται στις πληροφορίες των 

µετρήσεων που λαµβάνονται µε την µέθοδο της Πετρογραφικής Ανάλυσης. Τα 

γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα των µετρήσεων της SEM ανάλυσης είναι: 
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 Χαρακτηρισµός Πετρογραφικής Οµάδας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του ονόµατος της Πετρογραφικής οµάδας στην οποία εντάσσεται ένα 

δείγµα. 

 Φωτογραφία Πετρογραφικής Ανάλυσης: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία της φωτογραφίας της πετρογραφικής ανάλυσης 

 Τίτλος Φωτογραφίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

τίτλου που δίδεται στις φωτογραφίες. Στον τίτλο επισηµαίνονται οι ιδιαίτερες 

πληροφορίες που χαρακτηρίζουν µια φωτογραφία. 

 Αρχείο Αποτελεσµάτων: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία του 

ονόµατος του αρχείου που περιέχει τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µε την µέθοδο 

της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης. 

 Κωδικός ∆ισκέτας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία του 

κωδικού που αναγράφεται σε µία δισκέτα. Οι δισκέτες περιέχουν τα αρχεία 

αποτελεσµάτων 

 Κωδικός Φύλαξης Φωτογραφιών: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του κωδικού µε τον οποίο οι φωτογραφίες φυλάσσονται. 

 Θέση Φύλαξης Φωτογραφικού Αρχείου: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία της θέσης στην οποία φυλάσσεται ένα Φωτογραφικό αρχείο 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα των µετρήσεων της Πετρογραφικής Ανάλυσης. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ: σε αυτή την οντότητα αναφέρονται οι πληροφορίες 

που σχετίζονται µε στατιστικές αναλύσεις των µετρήσεων της πετρογραφικής 

ανάλυσης. Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα της στατιστικής 

επεξεργασίας της πετρογραφικής ανάλυσης είναι: 

 Μέτρηση CU: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία της τιµής του 

µεγέθους µέτρησης CU. Η µέτρηση CU προκύπτει από µία µαθηµατική σχέση που 

στηρίζεται στην θεωρεία των πιθανοτήτων. Ο υπολογισµός της τιµής του µεγέθους 

µέτρησης CU γίνεται από το πρόγραµµα στατιστικής ανάλυσης. 
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 ∆ιαδικασία Επεξεργασίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η πληροφορία 

του ονόµατος της στατιστικής µεθόδου ή η περιγραφή της διαδικασίας της στατιστικής 

επεξεργασίας. 

 Υπεύθυνος Στατιστικής Επεξεργασίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται 

οι πληροφορίες του ονόµατος και του επωνύµου του υπεύθυνου στατιστικού αναλυτή. 

 Ηµεροµηνία Στατιστικής Επεξεργασίας: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η 

πληροφορία της ηµεροµηνίας που πραγµατοποιείται η στατιστική επεξεργασία. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται οι επιπλέον πληροφορίες 

που αφορούν στην οντότητα της στατιστικής ανάλυσης της Πετρογραφικής µεθόδου. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ: η οντότητα αυτή αναφέρεται στις πληροφορίες 

των συµπερασµάτων, στα οποία καταλήγουµε µε την εφαρµογή της Πετρογραφικής 

ανάλυσης. Τα γνωρίσµατα που αποδίδονται στην οντότητα των Συµπερασµάτων της 

Πετρογραφικής µεθόδου είναι: 

 Τεχνολογία Κατασκευής: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρούνται οι πληροφορίες 

που περιγράφουν την τεχνολογία κατασκευής ενός αρχαιολογικού αντικειµένου 

 Τόπος Κατασκευής Αρχαιολογικού Αντικειµένου: σε αυτό το γνώρισµα 

καταχωρείται η πληροφορία του ονόµατος του τόπου στον οποίο κατασκευάστηκε το 

αρχαιολογικό αντικείµενο. 

 Προσδιορισµός Τόπου Κατασκευής Αρχαιολογικού Αντικειµένου: σε αυτό το 

γνώρισµα καταχωρείται η επιλογή µίας από τις τρεις τιµές που παρουσιάζονται σε µία 

προκαθορισµένη λίστα. Οι τιµές αυτές είναι ��εγχώριο��, ��εισαγόµενο�� και ��άγνωστο�� και 

αναφέρονται στον τόπο κατασκευής του αρχαιολογικού αντικειµένου. Με αυτό τον 

τρόπο επιχειρείται ένας προσεγγιστικός προσδιορισµός του τόπου κατασκευής του 

αντικειµένου. Έτσι, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατός ο ακριβής γεωγραφικός 

προσδιορισµός του, χρησιµοποιούνται οι τρεις αυτοί χαρακτηρισµοί για να ερµηνευτεί 

το αποτέλεσµα των αναλύσεων. 

 Αποτέλεσµα Στατιστικής Επεξεργασίας: σε αυτό το γνώρισµα καταχωρείται η 

πληροφορία του αποτελέσµατος της στατιστικής επεξεργασίας. Η πληροφορία του 

αποτελέσµατος επιλέγεται από µια προκαθορισµένη λίστα µε τις εξής δύο τιµές: 
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��οµαδοποιηµένο�� και ��µεµονωµένο�� δείγµα. Με την επιλογή της µίας από τις δύο τιµές 

δηλώνεται το αποτέλεσµα της στατιστικής επεξεργασίας, δεδοµένου ότι σκοπός της 

είναι η οµαδοποίηση των δειγµάτων. 

 Μέτρηση CU: στο γνώρισµα αυτό καταχωρείται η πληροφορία της τιµής του 

µεγέθους µέτρησης CU. Η µέτρηση CU προκύπτει από µία µαθηµατική σχέση που 

στηρίζεται στην θεωρεία των πιθανοτήτων. Ο υπολογισµός της τιµής του µεγέθους 

µέτρησης CU γίνεται από το πρόγραµµα στατιστικής ανάλυσης. 

 Παρατηρήσεις: στο γνώρισµα αυτό καταχωρούνται επιπλέον πληροφορίες και 

σχόλια που αφορούν στην οντότητα των συµπερασµάτων της Πετρογραφικής 

ανάλυσης. 
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Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Επόµενος στόχος µας είναι να δικαιολογηθεί η επιλογή του εννοιολογικού 

σχήµατος που αναλύθηκε. Η τεκµηρίωση του εννοιολογικού σχήµατος που αναλύθηκε 

θα προκύψει από την παρουσίαση εναλλακτικών εννοιολογικών σχηµάτων που 

προτάθηκαν, την ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων τους, την 

επιλογή του ορθότερου από αυτά και την σταδιακή του διαµόρφωση, ωσότου αποκτήσει 

την του τελική µορφή. 

Για την καλύτερη κατανόηση του σχήµατος που επιλέχθηκε (πίνακας 1), αλλά 

και για την περαιτέρω ανάλυση των υπολοίπων που προτάθηκαν, λειτουργικότερο 

είναι το σχήµα αυτό να χωριστεί εικονικά σε δύο τµήµατα.  

Το δεύτερο τµήµα του σχήµατος αποτελείται από τις οντότητες, τα γνωρίσµατα 

και τις συσχετίσεις που αναφέρονται σε πληροφορίες των µεθόδων ανάλυσης και 

εξέτασης. Σε αυτό το τµήµα θα παρουσιαστούν δύο εννοιολογικά µοντέλα από τα οποία 

θα επιλεγεί το ένα. 

Το πρώτο τµήµα του σχήµατος αποτελείται από τις οντότητες, τα γνωρίσµατα 

και τις συσχετίσεις που αναφέρονται στις υπόλοιπες πληροφορίες του εννοιολογικού 

σχήµατος. Σε αυτό το τµήµα του µοντέλου δεν παρουσιάζονται εναλλακτικές 

προτάσεις µοντελοποίησης, παρά µόνο µικρές διαµορφώσεις.  

Παρουσιάζοντας το πρώτο τµήµα του µοντέλου που περιέχει επτά οντότητες, 

πρέπει να επισηµαίνουµε ότι το δείγµα αποτελεί την κεντρική οντότητα του 

συστήµατος. Η επιλογή αυτή έγινε διότι η ανάκληση των πληροφοριών από τους 

χρήστες, στηρίζεται στην οντότητα του δείγµατος. Π.χ. το ερώτηµα ��Με πόσες 

µεθόδους αναλύθηκε το τάδε δείγµα�� παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους 

χρήστες από το ερώτηµα ��Πόσα δείγµατα αναλύθηκαν µε µία µέθοδο��. Επίσης, το 

δείγµα αποτελεί τον αποδέκτη όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο σύστηµα, 

συνδυάζοντας πληροφορίες αρχαιολογικού και εργαστηριακού περιεχοµένου µε 

πληροφορίες αναλύσεων. Έτσι, η τεκµηρίωση των φυσικοχηµικών αναλύσεων που 

αποτελεί σκοπό του συστήµατος, δοµείται πάνω στην οντότητα του δείγµατος.  
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Για την αρµονικότερη κατανοµή των οντοτήτων, οι πληροφορίες αρχαιολογικού 

περιεχοµένου που αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του δείγµατος παρέχονται µέσω 

της οντότητας του αρχαιολογικού αντικειµένου. Οι οντότητες που αναφέρονται σε 

πληροφορίες αρχαιολογικού περιεχοµένου, είναι η αρχαιολογική θέση, η τοποθεσία, η 

χρονολόγηση και το αρχαιολογικό αντικείµενο. 

Στο δεύτερο τµήµα του σχήµατος, παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις 

µοντελοποίησης τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. Στον (πίνακα 2) 

παρουσιάζονται οι πληροφορίες των γνωρισµάτων που περιέχονται στο σύστηµα. 

Οριζόντια και κάθετα στα σκούρα πλαίσια παρουσιάζονται οι υποψήφιες οντότητες ο 

συνδυασµός των οποίων θα δώσει το σχήµα του συστήµατος.  

Στην πρώτη περίπτωση το σχήµα δηµιουργείται από την διατήρηση των 

κάθετων οντοτήτων, ενώ οι οντότητες των Μεθόδων 1-2-3-4-5 καταργούνται 

(οριζόντια µοντελοποίηση). Έτσι για παράδειγµα στην οντότητα ��Προετοιµασία-

Επεξεργασία ∆είγµατος�� αναφέρονται τα γνωρίσµατα: Μορφή κατεργασίας, Επικάλυψη 

επιφάνειας, Περιγραφή διακόσµησης επιφάνειας, Τραχύτητα, Χρώµα σώµατος, όπως 

και στην οντότητα ��Συνθήκες-Παράµετροι Ανάλυσης�� αναφέρονται τα γνωρίσµατα: 

Θέση, Ροή, Ισχύς, Ύπαρξη υλικού αναφοράς. Αυτό σηµαίνει ότι στην οντότητα 

��Προετοιµασία-Επεξεργασία ∆είγµατος�� αναφέρονται οι πληροφορίες των 

γνωρισµάτων που χαρακτηρίζουν τις προετοιµασίες- επεξεργασίες όλων των 

µεθόδων. Το ίδιο συµβαίνει µε την οντότητα των Μετρήσεων που περιλαµβάνει τις 

µετρήσεις όλων των µεθόδων, την οντότητα της Προετοιµασίας, της Στατιστικής 

Επεξεργασίας, των Συµπερασµάτων και της Φύλαξης Αποτελεσµάτων. Πρέπει να 

επισηµανθεί, ότι η µέθοδος της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης SEM αδυνατεί 

να ενταχθεί σε αυτό το σχήµα. Για το λόγο αυτό µοντελοποιείται ξεχωριστά.  

Στην δεύτερη περίπτωση το σχήµα του συστήµατος δηµιουργείται από την 

διατήρηση των οριζόντιων οντοτήτων, δηλαδή των οντοτήτων των Μεθόδων 1-2-3-4-

5 (κάθετη µοντελοποίηση). Σε αυτή την περίπτωση κάθε µέθοδος µοντελοποιείται 

ξεχωριστά. Έτσι για παράδειγµα µε την οντότητα ��Μέθοδος ΝΑΑ�� συνδέονται οι 

οντότητες: ��Συνθήκες-Παράµετροι ΝΑΑ�� ανάλυσης, ��Μετρήσεις ΝΑΑ��, ��Στατιστική 

Επεξεργασία ΝΑΑ�� και ��Συµπεράσµατα ΝΑΑ��. Όµοια, µε την οντότητα ��Μέθοδος 
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XRD�� συνδέονται οι οντότητες: ��Μετρήσεις XRD��, και ��Συµπεράσµατα XRD��. 

Αντίστοιχα µοντελοποιούνται και οι άλλες µέθοδοι. 

Το πλεονέκτηµα της πρώτης περίπτωσης (οριζόντια µοντελοποίηση) έχει 

σχέση µε την επεκτασιµότητα του συστήµατος. Έτσι, αν προστεθούν στο σύστηµα 

επιπλέον µέθοδοι ανάλυσης, για να ενταχθούν στο σχήµα, αρκεί να προστεθούν τα 

γνωρίσµατα που αναφέρονται σε αυτές και τις χαρακτηρίζουν στις ήδη υπάρχουσες 

οντότητες.  

Το µειονέκτηµα αυτής της περίπτωσης είναι ότι αφήνει πολλά γνωρίσµατα 

ασυµπλήρωτα κάθε φορά που εισάγονται στο σύστηµα πληροφορίες. Για να µην 

προκύπτουν κενά γνωρίσµατα, θα έπρεπε σε κάθε δείγµα να εφαρµόζονται όλες οι 

µέθοδοι ανάλυσης και εξέτασης, γεγονός που δεν συµβαίνει συχνά. Η ύπαρξη των 

κενών γνωρισµάτων αποτελεί δυσλειτουργία του συστήµατος, δεδοµένου ότι συνήθως 

θα ενηµερώνεται από το χρήστη µόνο ένα τµήµα της. 

Το µειονέκτηµα της πρώτης περίπτωσης αποτελεί πλεονέκτηµα για την 

δεύτερη, δεδοµένου ότι σε αυτήν δεν υφίστανται κενά γνωρίσµατα. Κάθε φορά που τα 

δείγµατα θα υποβάλλονται σε αναλύσεις, θα συµπληρώνονται οι πληροφορίες των 

γνωρισµάτων που τους αποδίδονται. 

Όσον αφορά στην ευκολία επέκτασης του συστήµατος µε άλλες µεθόδους, 

πρέπει να σηµειωθεί ότι στην δεύτερη περίπτωση µπορούν µεν να προστεθούν εύκολα 

και άλλες µέθοδοι, για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει να αλλάξει το σχήµα σε επίπεδο 

οντοτήτων. ∆ηλαδή, για να προστεθεί µια νέα µέθοδος στο σχήµα θα πρέπει να 

προστεθεί η οντότητα µε το όνοµα της, η οποία θα συνδέεται µε την οντότητα α) της 

προετοιµασίας της νέα µεθόδου, β) των µετρήσεων της νέας µεθόδου, γ) της 

στατιστικής επεξεργασίας και δ) των συµπερασµάτων. Αποτέλεσµα αυτών των 

προσθηκών είναι η αλλοίωση του σχήµατος και η τροποποίηση των εφαρµογών που 

προϋπήρχαν. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα, δεδοµένου ότι δεν είναι 

αδύνατη η προσθήκη νέων µεθόδων απλά προκαλεί περισσότερες τροποποιήσεις. Άρα 

επιλέγεται το σχήµα της δεύτερης περίπτωσης, που µοντελοποιεί κάθε µέθοδο 

ανάλυσης και εξέτασης ξεχωριστά.  
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Πρέπει να συµπληρώσουµε ότι το σχήµα της δεύτερης περίπτωσης το οποίο 

κρίθηκε καταλληλότερο, µετέπειτα διαφοροποιήθηκε σε µικρό βαθµό, στο σηµείο της 

σύνδεσης του µε την οντότητα των φυσικοχηµικών αναλύσεων που µετονοµάστηκε σε 

��Μέθοδος��. ∆ηλαδή, θεωρήθηκαν περιττές οι οντότητες: �� Μέθοδος ΝΑΑ��, ��Μέθοδος 

XRF��, �� Μέθοδος XRD��, ��Μέθοδος SEM�� και ��Πετρογραφική Μέθοδος��, γιατί ο ρόλος 

τους ήταν να συνδέουν τις οντότητες, της Προετοιµασίας, των Συνθηκών, των 

Μετρήσεων της Στατιστικής Επεξεργασίας και των Συµπερασµάτων, µε την οντότητα 

των Φυσικοχηµικών αναλύσεων, και όχι να παρέχουν πληροφορίες µέσω των 

γνωρισµάτων τους. Έτσι, αφού είχαν µόνο συνδετικό ρόλο αντικαταστάθηκαν από 

συσχετίσεις, των οποίων ο ρόλος είναι να συνδέει οντότητες και παρέµεινε µόνο η 

οντότητα ��Μέθοδος�� (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).  

Ακόµα αξίζει να σηµειωθεί ότι εξετάστηκε και η περίπτωση να αφαιρεθεί και η 

οντότητα ��Φυσικοχηµικές Αναλύσεις/Μέθοδος�� και τα γνωρίσµατα της να 

µεταφερθούν στην οντότητα ��∆είγµα��. Η άποψη αυτή δεν εφαρµόστηκε τελικά, γιατί 

επιβαρύνει την οντότητα του δείγµατος µε πολλά γνωρίσµατα και δηµιουργεί τάση 

συσσώρευσης στο κέντρο του σχήµατος, συρρίκνωση, και ανισοκατανοµή. 
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προέρχεται από ΑΡΧ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   χρονολογήθηκε ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ  

 προέρχεται από ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΗ    βρέθηκε σε 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

 αποκτήθηκε µε ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

  ανήκει στη δικαιοδοσία ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 εισέρχεται σε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

 
   αναλύεται µε ΜΕΘΟ∆Ο  σύµφωνα µε για την ΝΑΑ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΝΑΑ 

       εξάγει για την ΝΑΑ   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΝΑΑ   οδηγούνται σε ΣΤΑΤ. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑΑ 

       καταλήγει για την ΝΑΑ σε  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΝΑΑ 

       εξάγει για την XRD   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ XRD 

       καταλήγει για την XRD σε  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ XRD 

       προετοιµάζεται για την XRF ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ XRF 

       σύµφωνα µε για την XRF  ΣΥΝΘΗΚΕΣ- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ XRF 

       εξάγει για την XRF   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ XRF   οδηγούνται σε ΣΤΑΤ. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ XRF 

∆ΕΙΓ

ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ ΑΑΠΠΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗ ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ (Τελικό-Β περίπτωση) 
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       καταλήγει για την XRF σε ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ XRF 

       προετοιµάζεται για την SEM ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ SEM 

       εξάγει για την SEM   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ SEM 

       καταλήγει για την SEM σε ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ SEM 

       εξάγει για την Πετρογραφία ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡ.  οδηγούνται σε ΣΤ. ΕΠΕΞ. 

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 

  καταλήγει για την Πετρ. σε ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ � ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 1
ΝΑΑ

ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 3

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ � ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 4
XRD

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 2
XRF

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 5 
SEM 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Χηµικά στοιχεία 
. 
.

Θέση 
Ροή 
Ισχύς 

Όνοµα στατ. µεθόδου
. 
.

______ Μορφή κατεργασίας δείγµατος
. 
. 

Ύπαρξη υλικού αναφοράς 

Μετρήση AlO3 
. 
.

Γράφηµα 
. 
.

______ 

______ 

Πετρογραφική Οµάδα 
. 
.

Ηµεροµηνία Στ. Επ. 
. 
.

Θερµοκρασία Όπτισης 
Τεχνολογία Κατασκευής 

. 

. 

Τεχνολογία Κατασκευής
Τόπος προέλευσης 

. 

. 

______ 

______ 

Φάσµα 
Ονόµατα ορυκτών

______ 

Επικάλυψη επιφάνεια 
Περιγραφή διακόσµησης επιφάνειας 

Τραχύτητα 
Χρώµα σώµατος 

______ 

Υαλοποίηση 
Ανίχνευση C 
Χηµεία 

. 

. 

______ 

Χαρακτηρισµός  
Τόπος προέλευσης

. 

. 

Τεχνολογικά 
Χαρακτηριστικά 

. 

. 

Χαρακτηρισµός  
Τόπος προέλευσης

. 

. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Περίπτωση Β 
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Απεικόνιση 
του εννοιολογικού σχήµατος του συστήµατος σε 

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων 

---

∆ΕΙΓΜΑ

ΑΡΧ. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΑΡΧ. ΘΕΣΗ

---

ΒρέθηκεΒρέθηκε

ΠροέρχεταιΠροέρχεται
ΑνήκειΑνήκει

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

---

Εισέρχεται Εισέρχεται 

ΑναλύεταιΑναλύεται

---

---

---

ΑποστέλλεταιΑποστέλλεται

προκύπτειπροκύπτει

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΜΕΘΟ∆Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

χρονολογήθηκεχρονολογήθηκε

------
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ

---

Μετρ. σε 
επεξεργασία
Μετρ. σε 

επεξεργασία

Σύµφωνα 
µε� για xrf
Σύµφωνα 

µε� για xrf

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ XRF

---

---
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

---

---

---

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
XRF

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ XRF

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
XRF

Σύµφωνα 
µε� για xrf
Σύµφωνα 

µε� για xrf

Σύµφωνα 
µε� για xrf
Σύµφωνα 

µε� για xrf

Καταλήγει�
για xrf

Καταλήγει�
για xrf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι λειτουργίες του συστήµατος, δηλαδή οι 

ενέργειες που το σύστηµα σχεδιάστηκε να διεκπεραιώνει.  

Επίσης αναφέρονται κάποιες από τις ερωτήσεις µε τις οποίες το σύστηµα θα απαντάει 

στους χρήστες σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχει. 

Ακόµα προδιαγράφονται οι επιδόσεις που αναµένεται το σύστηµα να έχει. Οι επιδόσεις 

αυτές αποτελούν ένα σηµαντικό κριτήριο αξιολόγησης και επιτυχίας του συστήµατος. 

 

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι λειτουργίες του συστήµατος, οι οποίες 

χωρίζονται σε τρεις µεγάλες οµάδες σύµφωνα µε τις ανάγκες που εξυπηρετούν. Έτσι 

έχουµε: 

α) τις λειτουργίες που προέρχονται από τους συντηρητές του συστήµατος, 

β) τις λειτουργίες διαχείρισης, που πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες των 

χρηστών που διαχειρίζονται τις πληροφορίες του συστήµατος και 

γ) τις λειτουργίες κατανάλωσης πληροφοριών, που προέρχονται αντίστοιχα 

από τις ενέργειες των χρηστών � καταναλωτών 

 

α) Οι ενέργειες που αποτελούν αρµοδιότητα των συντηρητών και σχετίζονται µε 

τις λειτουργίες του συστήµατος είναι:  

 η προσθήκη νέων αρχείων � πινάκων 

 η συµπλήρωση επιπλέον πεδίων, αν αυτό κριθεί απαραίτητο από τους χρήστες 

� καταναλωτές,  

 η σύνταξη νέων ερωτηµάτων,  

 η τροποποίηση παλαιών ερωτηµάτων,  

 η αφαίρεση κενών αρχείων � πινάκων από το σύστηµα. 

 Η αφαίρεση µη λειτουργικών πεδίων 
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β) Οι λειτουργίες του συστήµατος που έχουν σκοπό την διαχείριση των 

πληροφοριών περιλαµβάνουν τις ενέργειες: 

 εισαγωγής των δεδοµένων,  

 ενηµέρωσης των αρχείων και  

 διαγραφής των δεδοµένων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 

γ) Οι λειτουργίες που οι χρήστες�καταναλωτές απαιτούν να πραγµατοποιήσει το 

σύστηµα είναι οι διαδικασίες αναζήτησης και ανάκλησης των δεδοµένων. Η αναζήτηση 

των δεδοµένων γίνεται είτε από τις καρτέλες παρουσίασης και προβολής των 

πληροφοριών είτε µέσω των προκαθορισµένων ερωτήσεων που µπορούν να θέσουν οι 

χρήστες στο σύστηµα.  

Μερικές κατηγορίες πληροφοριών στις οποίες θα µπορούσε να απαντήσει το σύστηµα 

είναι οι ακόλουθες: 

 

Παρουσίαση των πληροφοριών 

 

Το (Χ) δείγµα σε ποιο αντικείµενο αντιστοιχεί (δώστε τον αρχαιολογικό κωδικό, τον 

τύπο, το σχήµα και την περιγραφή ή την φωτογραφία του) και ποια είναι η θέση 

ανεύρεσης του 

 

Το (Χ) δείγµα µε ποιες µεθόδους έχει αναλυθεί 

 

Ποιές είναι οι συνθήκες και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης σύµφωνα µε την (Χ) 

µέθοδο του (Ψ) δείγµατος, από ποιόν και πότε πραγµατοποιήθηκε αυτή  

 

Σε ποια στατιστική οµάδα ανήκει το (Χ) δείγµα, ποιος πότε και µε ποία µέθοδο 

πραγµατοποίησε την στατιστική ανάλυση, να παρουσιαστεί το δενδρόγραµµα που 

αντιστοιχεί σε αυτή 
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Ποιος είναι ο τόπος ανεύρεσης και ποιος ο τόπος κατασκευής του (Χ) δείγµατος, 

σύµφωνα µε την (Ψ) µέθοδο ανάλυσης, να δοθούν και οι προσεγγιστικές πληροφορίες, 

όπως και οι παρατηρήσεις και τα σχόλια.  

 

Ερωτήσεις Συνόλου �Συγκεντρωτικές 

 

(4a) Πόσες και ποιές αρχαιολογικές θέσεις έχουν αναλυθεί και σε ποίους νοµούς 

ανήκουν  

 

(4b) Ποιο είναι το σύνολο των δειγµάτων που έχουν αναλυθεί (Εύρος Βάσης). 

 

(4c) Ποιος είναι ο κατάλογος των δειγµάτων που αναλύθηκαν µε την (Χ) µέθοδο 

 

(4d) Πόσα δείγµατα αναλύθηκαν το έτος (Χ) 

 

Ερωτήσεις Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος 

 

(1a) Ποιες είναι οι οµάδες ταξινόµησης των κεραµικών σύµφωνα µε την χηµική τους 

σύσταση, που βρέθηκαν στην θέση (Χ) και τι τύπου αρχαιολογικά αντικείµενα 

περιλαµβάνει κάθε οµάδα 

 

(1b)Ποιες είναι οι θερµοκρασίες όπτισης των κεραµικών αγγείων τύπου (Χ) 

π.χ.:Υδρίας και σχήµατος (Ψ) και σε ποιες περιοχές βρέθηκαν. 

 

(1c)Ποια είναι τα δείγµατα όπου οµοιάζουν στο χρώµα του σώµατος τους, αλλά 

διαφέρει η χηµική τους σύσταση, ανήκουν στην (Χ) περίοδο πχ:Ύστερο -µινωική και 

βρέθηκαν στην (Ψ) θέση. 

 

(1d) Ποια τεχνοτροπικά στυλ έχουν µελετηθεί (τύποι, σχήµατα, περιγραφή) και σε 

ποιες περιοχές βρέθηκαν  



 

 76

 

(1e) ποιες περιοχές συναντώνται δείγµατα που κατασκευάστηκαν στην (Χ) περιοχή 

 

(1f) Ποια είναι τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και η τοποθεσία κατασκευής των 

οµάδων των δειγµάτων που προέρχονται από την (Χ) Αρχαιολογική Θέση .και 

αναλύθηκαν µε την µέθοδο της ΝΑΑ και της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης. 

 

(1g) Ποια είναι η χηµική σύσταση των µαύρων χρωστικών, σε τι τύπου αντικείµενα 

εµφανίζονται και σε ποιες περιοχές βρέθηκαν αυτά 

 

Ερωτήσεις Αρχαιοµετρικού ενδιαφέροντος 

 

(2a) Πόσα δείγµατα αναλύονται από την (Χ) αρχαιολογική θέση 

 

(2b) Το (Χ) δείγµα µε ποιές µεθόδους έχει αναλυθεί 

 

(2c) Σε πόσες οµάδες σύµφωνα µε την (Χ) µέθοδο ταξινοµούνται τα δείγµατα της (Ψ) 

περιοχής 

 

(2d) Το (Χ) δείγµα σε ποια οµάδα ανήκει σύµφωνα µε την στατιστική επεξεργασία της 

πετρογραφικής µεθόδου και ποια είναι τα άλλα δείγµατα της οµάδας του 

 

(2c2) Το (Χ) δείγµα σε ποιο αρχαιολογικό αντικείµενο ανήκει (κωδικός, τύπος, 

σχήµα,) πότε, από ποιόν και σε ποια θέση βρέθηκε, ποια περίοδο χρονολογείται [το 

δείγµα αυτό µπορεί να µην οµαδοποιείται και για το λόγο αυτό να αναζητούνται 

περισσότερες πληροφορίες αρχαιολογικού περιεχοµένου] 

 

(2e) Ποιος πότε και µε ποία -ες τεχνικές ανέλυσε το (Χ) δείγµα 
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(2f) Ποιες είναι οι συγκεντρώσεις του χηµικού στοιχείού (Χ) στα δείγµατα της  

Αρχαιολογικής θέσης (Ψ), και σε ποιες οµάδες αυτά κατηγοριοποιήθηκαν σύµφωνα µε 

την στατιστική επεξεργασία 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν 

το σύνολο των προκαθορισµένων ερωτήσεων που θα διατίθενται στο σύστηµα. 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ � ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι επιδόσεις του συστήµατος τεκµηρίωσης διατυπώνονται από τις ανάγκες των 

χρηστών που διαχειρίζονται, συντηρούν και καταναλώνουν τις πληροφορίες. 

 

Οι χρήστες- καταναλωτές ενδιαφέρονται να παίρνουν έγκυρες πληροφορίες, 

όπως και να µην αναλώνουν πολύτιµο χρόνο, περιµένοντας το σύστηµα να βρει και να 

εµφανίσει τη ζητούµενη πληροφορία. Επιπλέον πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

πλοηγούνται απλά και γρήγορα στις πληροφορίες που περιέχει το σύστηµα. Ο τρόπος 

µε τον οποίο οι χρήστες θα απευθύνουν ερωτήσεις στο σύστηµα θα πρέπει να µην 

είναι πολύπλοκος και να χρειάζονται ελάχιστο χρόνο εξοικείωσης µε τις λειτουργίες 

του. 

Έτσι το σύστηµα απαιτείται να είναι εύχρηστο και να επεξεργάζεται γρήγορα 

και αποτελεσµατικά τις αιτήσεις του χρήστη. Η χρήση του θα είναι απλή και ο χρόνος 

προσαρµογής του χρήστη στις απαιτήσεις και τις λειτουργίες του συστήµατος θα είναι 

µικρός. 

 

Από την πλευρά του διαχειριστή του συστήµατος, αναµένεται η ίδια ευκολία στη 

χρήση, καθώς τα επίπεδα οργάνωσης θα πρέπει να επιτρέπουν τη γρήγορη ενηµέρωση 

του συστήµατος µε νέες πληροφορίες.  

Για να διευκολυνθεί η εργασία του διαχειριστή, διατηρούνται στοιχεία στο 

σύστηµα, στα οποία αναφέρονται τα σηµεία που θα ανατρέξει, για να αναζητήσει νέες 

πληροφορίες ή να ενηµερωθεί για τις παλαιές. Για παράδειγµα αναφέρονται οι κωδικοί 

των εργαστηριακών βιβλίων που περιέχουν την καταγραφή των συνθηκών ανάλυσης. 

Επίσης στο σύστηµα περιέχονται οι κωδικοί από τα ηλεκτρονικά αρχεία, στα οποία 

έχουν αποθηκευτεί πληροφορίες παλαιότερων αναλύσεων.  

 

Όσον αφορά τους χρήστες � συντηρητές, οι επιδόσεις του συστήµατος 

σχετίζονται άµεσα µε το κόστος και την προσπάθεια που απαιτείται να καταβάλουν για 

την διατήρηση, ανανέωση και συνεχή συµβατότητα µε νέα συστήµατα. 
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Γενικά, αναµένεται η απόδοση του συστήµατος να είναι επαρκής και να µην 

κοστίζει πολύ σε χρόνο και ανθρώπινη προσπάθεια τόσο από την πλευρά των 

καταναλωτών της πληροφορίας, όσο και από την πλευρά των διαχειριστών και 

συντηρητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Ένα σηµαντικό κριτήριο µε το οποίο θα αξιολογηθεί το σύστηµά µας, είναι οι 

επιδόσεις τις οποίες αναµένουµε να έχει. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής χρήσης παρατηρήθηκαν κάποια προβλήµατα 

στην ανάκληση των πληροφοριών από τους πίνακες στους οποίους είχαν εισαχθεί. Για 

τον λόγο αυτό ελέγχθηκε η επιλογή κλειδιών, η µεταφορά τους και οι κανόνες 

ακεραιότητας. Στην συνέχεια αφού εντοπίστηκαν τα λάθη και διορθώθηκαν, η 

ανάκληση των πληροφοριών έγινε κανονικά. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1) ∆υνατότητα επέκτασης 

Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όταν κριθεί 

απαραίτητο, να µπορεί µε µικρές τροποποιήσεις να επεκταθεί. Έτσι, στην περίπτωση 

που θελήσουµε να προσθέσουµε επιπλέον µεθόδους φυσικοχηµικών αναλύσεων και 

εξετάσεων, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από το να µοντελοποιηθούν αυτές, σύµφωνα 

µε την γενική κατεύθυνση, σε πληροφορίες προετοιµασίας, συνθηκών και παραµέτρων, 

αποτελεσµάτων, στατιστικής επεξεργασίας και συµπερασµάτων και να συνδεθούν µε 

την οντότητα της µεθόδου. 

 

2)  Έχει την δυνατότητα να συµπεριλάβει τις πληροφορίες των αναλύσεων που 

έχουν πραγµατοποιηθεί σε άλλα εργαστήρια αρχαιοµετρίας. Αυτό συµβαίνει γιατί στον 

πίνακα των µεθόδων υπάρχουν πεδία, στα οποία καταχωρούνται οι πληροφορίες του 

εργαστηρίου όπου πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση τους. Με τον τρόπο αυτό, 
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καλύπτονται οι περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των διαφορετικών 

εργαστηρίων. 

 

3)  Συµβατότητα µε άλλα προγράµµατα  

 

4)  Εξασφάλιση της µελλοντικής αναβάθµισης του εργαλείου µε πιο σύγχρονα 

Εφόσον το εργαλείο µε το οποίο υλοποιήθηκε το σύστηµα, Access 2000, όταν 

αναβαθµίζεται δεν χάνει την συµβατότητα του µε της προηγούµενες εκδόσεις του αλλά 

παρέχει την δυνατότητα αναβάθµισης και αυτών, διασφαλίζεται η µελλοντική 

αναβάθµιση του. 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1) Υπάρχει µια τάση µοντελοποίησης της πειραµατικής διαδικασίας των 

αναλύσεων η οποία δεν ολοκληρώνεται τελικά. 

 

2)  Τα πεδία στα οποία καταχωρούνται οι πληροφορίες των φασµάτων, πιθανόν να 

επιβαρύνουν σε ένα βαθµό το σύστηµα, ενώ δεν παρέχουν την δυνατότητα 

επεξεργασίας των φασµάτων παρά µόνο την πληροφορία απεικόνισης τους. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι προτάσεις 1-2-3 αποτελούν λειτουργίες τις οποίες θα µπορούσε να προσφέρει ένα 

κατάλληλο πρόγραµµα εφαρµογής, το οποίο θα ��έτρεχε�� το σύστηµα τεκµηρίωσης για ανάκτηση 

και ενηµέρωση των πληροφοριών κατά περίπτωση. 

 

1) Αυτόµατη εισαγωγή πληροφοριών 

Για την ευκολότερη εισαγωγή των πληροφοριών που αναφέρονται στις 

µετρήσεις και τα φάσµατα, το σύστηµα τεκµηρίωσης προτείνεται να συνδεθεί µε τα 

µηχανήµατα που τις παράγουν και τις επεξεργάζονται. Ένα άλλος τρόπος, είναι να 
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µπορεί το σύστηµα, κατόπιν προγραµµατισµού, να ανοίγει και να διαβάζει τα αρχεία 

των µετρήσεων στην µορφή που αποθηκεύουν τις πληροφορίες αυτές. 

 

2) Σύνδεση µε στατιστικό πρόγραµµα ανάλυσης 

Ο σκοπός αυτής της πρότασης βασίζεται στο γεγονός, ότι οι πληροφορίες των 

µετρήσεων των φυσικοχηµικών αναλύσεων είναι πολυάριθµες και σίγουρα 

δηµιουργείται πρόβληµα αν για την εισαγωγή τους στο στατιστικό πρόγραµµα πρέπει 

να πληκτρολογηθούν.  

Για το λόγο αυτό, το στατιστικό πρόγραµµα πρέπει να µπορεί να πάρει τις 

πληροφορίες που αφορούν στις µετρήσεις των αποτελεσµάτων των µεθόδων ανάλυσης 

µέσα από το σύστηµα τεκµηρίωσης. Αφού λοιπόν το στατιστικό πρόγραµµα 

επεξεργαστεί τις µετρήσεις τα αποτελέσµατα που προκύπτουν και αναφέρονται στην 

οµαδοποίηση των δειγµάτων πρέπει να καταχωρούνται στην βάση. ∆ηλαδή, θα πρέπει 

το πεδίο στο οποίο καταχωρείται ο χαρακτηρισµός της οµάδας, στην οποία ανήκει 

κάθε δείγµα, να παίρνει την πληροφορία αυτή από το στατιστικό πρόγραµµα, που την 

παράγει. 

 

3) Υλοποίηση πρότασης για το CU  

Προγραµµατισµός του στατιστικού προγράµµατος έτσι ώστε, να ��τραβάει�� τις 

πληροφορίες που του χρειάζονται από συγκεκριµένα σηµεία, για να υπολογίσει το CU. 

 

4) Παροχή πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο. 

Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται οι πληροφορίες των φυσικοχηµικών 

αναλύσεων στο συγκεκριµένο σύστηµα τεκµηρίωσης είναι σφαιρικός και αξιόλογος 

γιατί οδηγεί στην πλήρη τεκµηρίωση µεθόδων ανάλυσης. Για τον λόγο αυτό 

προτείνεται τµήµα ή και ολόκληρο το σύστηµα να συνδεθούν µε τον χώρο του 

∆ιαδικτύου. 

 

5) Επίπεδα ασφάλειας 
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Προτείνεται η δηµιουργία επιπέδων ασφαλείας για τους χρήστες, αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο από την πλήρη λειτουργία του συστήµατος. 

Τα επίπεδα ασφάλειας που θα δηµιουργηθούν, θα αναφέρονται, είτε στον περιορισµό της 

πρόσβασης των χρηστών σε όλες τις πληροφορίες, είτε στην ασφάλεια που αφορά στις 

δυνατότητες επέµβασης των χρηστών στην διαγραφή, προσθήκη ή απλή ανάγνωση. 

 

6) Επέκταση του συστήµατος  

Το σύστηµα µπορεί να επεκταθεί, έτσι ώστε να συµπεριλάβει πληροφορίες και 

άλλων µεθόδων ανάλυσης και εξέτασης. 

Επίσης, το σύστηµα προτείνεται να επεκταθεί και όσον αφορά στην ανάλυση 

αντικειµένων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες υλικών, όπως είναι τα 

µεταλλικά και τα πέτρινα αρχαιολογικά ευρήµατα. 

Ακόµα, προτείνεται η επέκταση του συστήµατος, έτσι ώστε να περιλαµβάνει πεδία στα 

οποία να καταχωρούνται πληροφορίες βιβλιογραφικού περιεχοµένου. ∆ηλαδή η 

παρουσίαση των δηµοσιεύσεων, των συµµετοχών σε συνέδρια. 

χρηστών στ 
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