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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
« Ό,τι φτιάχνουν οι άνθρωποι θ’ αφήσει σε κάποια τετραγωνικά µέτρα του
φλοιού της γης ένα αρχιτεκτονικό ίχνος, ξοδεύοντας µε αυτό πέτρες κι ασβέστη,
ανθρώπινη διάνοια και ιδρώτα χεριών και όλα αυτά για ένα κτίσµα που δεν ξέρω
να προβλέψω το αυριανό έρεισµά του»
Antonio Gramsci1

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή ενός
συστήµατος καταγραφής και τεκµηρίωσης µεµονωµένων αρχιτεκτονικών
δοµών2 καθώς και της συνάρθρωσής τους στον χώρο και τον χρόνο. Τα
µνηµεία στα οποία στηρίχτηκε η εργασία βρίσκονται στη νήσο Γαύδο
της Κρήτης και έχουν εντοπιστεί µέσα από επιφανειακή έρευνα. Η
καταγραφή

και

τεκµηρίωση

τους

εδράζεται

σε

σύστηµα

βάσης

δεδοµένων, το οποίο, όπως είναι γνωστό, «δεν είναι παρά ένα σύστηµα
τήρησης εγγράφων µε υπολογιστή. Η ίδια η βάση δεδοµένων µπορεί να
θεωρηθεί ένα είδος

ηλεκτρονικής αρχειοθήκης, µε άλλα

λόγια, ένας

χώρος για την αποθήκευση µιας συλλογής ηλεκτρονικών αρχείων
δεδοµένων»3. Στην περίπτωσή µας τα αρχεία αυτά συγκροτούνται από
δεδοµένα αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά.
Μερικά

από

τα

πλεονεκτήµατα

ενός

τέτοιου

συστήµατος

συγκριτικά µε τις παραδοσιακές µεθόδους αρχειοθέτησης είναι η
ταχύτητα, η οικονοµία χώρου, ο λιγότερος κόπος, η άµεση και σύνθετη
πληροφόρηση και το κυριότερο, ο έλεγχος των πληροφοριών, αφού τα
δεδοµένα παύουν να είναι διάσπαρτα σε διάφορα αρχεία και η
πληροφορία ενοποιείται µε συστηµατικό τρόπο. Ο κεντρικός έλεγχος των
πληροφοριών είναι ουσιαστικός. Μέσα από αυτόν, ο πλεονασµός µπορεί
Gramsci 1973, 98
Για τον όρο «αρχιτεκτονική», βλ., µεταξύ άλλων :
Μπαµπινιώτης 1998, 296 [«1. Η επιστήµη και η τέχνη σχεδιασµού κτιρίων µε βάση τις
ανθρώπινες ανάγκες και την αισθητική πλευρά του χώρου 2. Το σύνολο των επιλογών στον
σχεδιασµό, την αισθητική και τη λειτουργική της οικοδόµησης κτιρίων, που διαµορφώνουν
ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ύφος (στυλ){: παραδοσιακή / µοντέρνα / ρωµαϊκή} 3. Ο τρόπος µε τον
οποίο είναι δοµηµένο ένα σύνολο»]. Βλ., επίσης, Σταµατάκος 1972, 182 [«αρχι-τεκτονεύω :
οικοδοµώ, κατασκευάζω, επινοώ, µηχανεύοµαι»]
Για τον όρο «δοµή», βλ. µεταξύ άλλων :
Μπαµπινιώτης 1998, 526-527. Γεωργοπαπαδάκος 1980, 310 [«1. Χτίσιµο, τοιχοποιία 2.
Εσωτερική διάρθρωση, ή διάταξη και συναρµολόγηση ενός συνόλου»]. Τεγόπουλος κ.α.1997, 347
[«χτίσιµο, διάρθρωση ενός συνόλου»]. ∆ηµητρακάκος, 2086 [«1.οικοδόµηµα 2.δέµας, πρβλ. Ισ.
«δοµή : τείχος, είδος, µορφή, πρόσοψις, σώµα, οικοδοµή, τρόπος, κατασκευή»]. Σταµατάκος
1972, 250 δοµή>«δέµω : οικοδοµώ, κτίζω, κατασκευάζω» και «δέµας : το σώµα»
3 Date 1995, 27
1

2

4

να µειωθεί στο ελάχιστο, η ασυνέπεια µπορεί ως ένα βαθµό να
αποφευχθεί, τα δεδοµένα µπορούν να είναι κοινόχρηστα, µπορούν να
επιβάλλονται πρότυπα, µπορεί να διατηρείται η ακεραιότητα, µπορούν
να

εφαρµόζονται

περιορισµοί

ασφαλείας.

∆ιασφαλίζεται,

τέλος,

η

ανεξαρτησία των δεδοµένων, δηλαδή η ανοσία των εφαρµογών σε αλλαγές
του τρόπου αποθήκευσης και προσπέλασης των δεδοµένων4. Γενικά, η
χρήση του υπολογιστή µπορεί να βοηθήσει στη συστηµατική διαχείριση
στοιχείων, την καταγραφή, την εύκολη αναζήτηση και ανεύρεση των
πληροφοριών και κυρίως, στη σύγκριση σύνθετων δεδοµένων.
Στην εργασία επιλέχτηκε ο όρος αρχιτεκτονική «δοµή», µε την
ευρεία έννοια, για να δηλώσει την ποικίλη ανθρώπινη επέµβαση, που
έχει ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση ή την «παραγωγή» του δοµηµένου
χώρου, µε στόχο τη χρήση ή «κατανάλωσή» του.
Ο όρος δοµή παραπέµπει σε πρώτο βαθµό σε κάτι κατεξοχήν κτιστό
(>δέµω=χτίζω), στον τρόπο µε τον οποίο έχει φτιαχτεί, χτιστεί ή
κατασκευαστεί κάτι5. Με την ευρύτερή του όµως έννοια, ο όρος αυτός
περιλαµβάνει και τον τρόπο µε τον οποίο επιµέρους στοιχεία σχετίζονται
και συνδέονται µεταξύ τους, ώστε να σχηµατίσουν ένα ενιαίο σύνολο ή
σύστηµα. ∆ηλώνει, ακριβώς, «τις σχέσεις των συστατικών µε αναφορά στο
σύνολο». Με την έννοια αυτή, ο συγκεκριµένος όρος είναι, πιστεύουµε,
αντιπροσωπευτικότερος από πολλούς

άλλους που αναζητήθηκαν στη

διάρκεια της εργασίας, όπως για παράδειγµα : ακίνητα µνηµεία,
αρχιτεκτονήµατα,

κατασκευές,

οικοδοµήµατα,

αρχιτεκτονικές

διαµορφώσεις, σταθερές δοµές, κατασκευές, αρχιτεκτονικές µορφές…
Παρόλο που το παρόν πληροφοριακό σύστηµα σχεδιάστηκε µε
βάση τα διεπιστηµονικά δεδοµένα της αρχαιολογικής επιφανειακής
έρευνας

της

Γαύδου,

αυτό

µπορεί,

ωστόσο,

µε

βεβαιότητα

να

χρησιµοποιηθεί και ευρύτερα, για τις ανάγκες όποιας µορφής της
παραδοσιακής κυρίως αρχιτεκτονικής, η οποία συχνά θεωρείται ότι
αλλάζει αργά διατηρώντας αναλλοίωτα χαρακτηριστικά αρχαιότερων

4
5

Date 1995, 41-50
βλ. παραπάνω, σηµ.2
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τεχνικών6.

Τα

χαρακτηριστικά

αυτά

είναι

πολυµορφικά

και

αντανακλούν, κατά κανόνα, «τον άµεσο φυσικό περίγυρο -από το κλίµα
του τόπου, από τους περιορισµούς που επιβάλλει το συγκεκριµένο τοπίο,
από

τα

διαθέσιµα

υλικά–

αλλά

και,

προπάντων,

πολιτισµικούς

παράγοντες –από το επίπεδο της τεχνολογίας, από τους τρόπους ζωής, τις
πεποιθήσεις και όλο το ιδεολογικό εποικοδόµηµα...»7
Όπως προαναφέρθηκε, βασικό έναυσµα για την παρούσα εργασία
υπήρξαν οι παρατηρήσεις και η πολυετής εµπειρία των ερευνητών που
πήραν µέρος στην επιφανειακή έρευνα της Γαύδου. Η έρευνα αυτή
πραγµατοποιήθηκε την προηγούµενη δεκαετία και υπήρξε συνεργασία
του Τµήµατος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε
την

ΚΕ’

Εφορεία

χαρακτήρα,

µε

καταγράφονταν

Χανίων8.

συνέπεια
στο

Είχε

οι

πεδίο

να

διεπιστηµονικό

πληροφορίες
αφορούν,

και

που
εκτός

διαχρονικό

συλλέγονταν
από

τα

και

καθαρά

αρχαιολογικά δεδοµένα, και επιπλέον στοιχεία για το φυσικό αλλά και το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της Γαύδου, από την αρχαιότητα ως τις
µέρες µας.

Στην

επιστήµονες

από

έρευνα

συνεργάστηκαν,

διαφορετικούς

εποµένως,

επιστηµονικούς

περισσότεροι
κλάδους

και

συλλέχθηκε ένας όγκος ποικίλων πληροφοριών, που υπογράµµισαν την
ανάγκη ηλεκτρονικής ταξινόµησης και διαχείρισης του συνολικού
υλικού. Είχε ωστόσο προβλεφθεί µια καταρχήν µηχανογραφηµένη
καταγραφή και ταξινόµηση του υλικού στο πεδίο, καθώς και η
επεξεργασία µερικών του κατηγοριών σε ηλεκτρονική µορφή.
Να υπογραµµιστεί, στο σηµείο αυτό, ότι η έρευνα βρίσκεται στο
στάδιο της συµπλήρωσης των συγκεκριµένων στοιχείων ενόψει της
τελικής

σύνθεσης

χρησιµοποιήθηκε

των

δεδοµένων.

στην

παρούσα

Εποµένως,
εργασία

το
είναι

υλικό

που

απολύτως

δειγµατοληπτικό, τυχαίο και ενδεικτικό. Η προτεινόµενη ταξινόµησή του
στοχεύει, στην ενδιάµεση αυτή φάση της έρευνας, να χρησιµοποιήσει
6

Η ανίχνευση των αρχαίων καταβολών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής υπήρξε βασικό µέληµα
παλαιότερων ερευνητών µε κύριο εκπρόσωπό τους τον Γεώργιο Μέγα (Μέγας 1949). Βλ. επίσης,
Φιλιππίδης 1982, 29-30, Ορλάνδος 1922 και Βασιλειάδης 1976, 326-327
7 Κονταράτος 1986, 71 και Λυγίζος 1967, 87-88
8 Κόπακα κ.ά. 19946/96 και Κόπακα 1996
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ακριβώς τις εµπειρίες και καταγραφές του πεδίου για να δηµιουργήσει
ένα αποτελεσµατικό και χρήσιµο εργαλείο για τις ανάγκες των
συµπληρωµατικών δεδοµένων και, συγχρόνως, για τη διαχείριση των
συνολικών πληροφοριών.
Τα στάδια που ακολουθήθηκαν

κατά τη διάρκεια της εργασίας

υπήρξαν τα παρακάτω :
Ø Επιλογή του θέµατος, µέσα από την αγάπη µου για την αρχιτεκτονική
και τη γνωριµία µου µε το νησί της Γαύδου
Ø Συγκέντρωση του υλικού της µελέτης
© ∆ειγµατοληπτικά δεδοµένα από την έρευνα
• Μηχανογραφηµένο γενικό δελτίο πεδίου µε τις εξής βασικές
κατηγορίες πληροφοριών και τις υποδιαιρέσεις τους :
Αριθµός θέσης, Περιοχή, Τοπωνύµιο/Πεδίο, Τοπογραφία, Τοπίο,
Μνηµεία/Ακίνητα, Κινητά
• Μηχανογραφηµένο δελτίο ακινήτων πεδίου µε τις εξής βασικές
κατηγορίες πληροφοριών και τις υποδιαιρέσεις τους :
Περιοχή, Τοπωνύµιο, Είδος, Ηµερολόγιο, Βιβλιογραφία,
∆ιατήρηση, Κατάληψη, ∆ιαστάσεις, Περιγραφή, Κινητά
• Μηχανογραφηµένο δελτίο εκκλησιών πεδίου, µε τα ίδια τα παραπάνω
κριτήρια
• Κατάλογος λαξευτών πατητηριών (υπό εκτύπωση)9
• Κτηµατολογικά δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή : CD-ROM, βάση
δεδοµένων για τις συµβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν τη Γαύδο
και συµπεράσµατα της έρευνας για το κτηµατολόγιο10
• Αρίθµηση θέσεων
• Κατάλογος (σε ηλεκτρονική µορφή) των τοπωνυµίων της Γαύδου
• ∆ηµοσιεύσεις
• Εικονογραφικό υλικό
© ∆ιετής συµµετοχή στην επιτόπια εκπαίδευση και τη συλλογή του
δειγµατοληπτικού εκείνου υλικού, που χρησιµοποιήθηκε στον
έλεγχο, το σχεδιασµό και στην επίδειξη του συστήµατος
© Στενή συνεργασία σε όλα τα στάδια µε συνεργάτες της έρευνας,
κυρίως, αλλά και µε άλλους ειδικούς που γνωρίζουν τη Γαύδο ή το
αρχιτεκτονικό αντικείµενο και συνεχής διαντίδραση στο επίπεδο
του σχεδιασµού και της υλοποίησης
© Επιπλέον βιβλιογραφική αναζήτηση και αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο
Ø Επεξεργασία, οργάνωση και ανάλυση του υλικού, µε άµεσο σκοπό
την αναγνώριση των χρήσιµων εννοιολογικών εννοιών και των
χαρακτηριστικών τους
Ø Εννοιολογική
σχεδίαση [επινόηση
συµβολικών αντικειµένων
{οντότητες}-αντίστοιχων µε τις χρήσιµες εννοιολογικές έννοιες-µε τα
γνωρίσµατά τους και τις συσχετίσεις τους]

9

Χριστοδουλάκος κ.ά. 1996
Νικολακάκης κ.ά.

10

7

Ø Τεχνική σχεδίαση [στάδιο µετατροπής της εννοιολογικής σχεδίασης,
ώστε αυτή να υλοποιηθεί]
Ø Υλοποίηση [στην πλατφόρµα ανάπτυξης που επιλέξαµε-MS Access,
σύµφωνα µε τις ανάγκες του σχεδιασµού µας]
Ø Έλεγχος [σε µια προχωρηµένη φάση της επεξεργασίας της βάσης
υπήρξε έλεγχος, επαλήθευση και συµπλήρωση, όπου αυτή κρίθηκε
απαραίτητη. Εξελίχθηκε, έτσι, µια αµφίδροµη σχέση από το πεδίο
στη βάση και από τη βάση στο πεδίο]
Ø Σύνθεση των δεδοµένων και εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου :
Στην επόπτριά µου, Κατερίνα Κόπακα, για την εµπιστοσύνη και την
πολύτιµη καθοδήγησή της, καθόλη τη διάρκεια της εργασίας. Επίσης,
γιατί η ίδια υπήρξε η αφορµή της γνωριµίας µου µε τη Γαύδο, τους
ανθρώπους της και τους συνεργάτες της επιφανειακής έρευνας.
Στον

καθηγητή

µου,

∆ηµήτρη

Πλεξουσάκη,

για

την

αµέριστη

συµπαράστασή του και για τις πολύτιµες τεχνικές προτάσεις του.
Στον καθηγητή µου, Γιώργο Νικολακάκη, για τη βοήθειά του στο πεδίο
της ανθρωπολογικής προσέγγισης –ένα σχετικά άγνωστο σε µένα πεδίοκαι για την άψογη και ευχάριστη συνεργασία.
Στους συνεργάτες της επιφανειακής έρευνας στη Γαύδο,

καθώς και

στους άλλους ειδικούς που συµβουλεύτηκα : Άρη Τσαντηρόπουλο, Γωγώ
Μοσχόβη, Γιώργο Πετράκη, Αρετή Μεθυµάκη, Γιώργο Λίπα, Κωνσταντίνα
Αρετάκη
Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω τους γονείς και τον άντρα µου, Γιώργο
και Λίτσα Λίπα και Μισαήλ ∆ασκαλάκη, για τη στήριξη, τη βοήθεια και
την πίστη τους σε µένα.
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Χάρτης 1 : Χάρτης της Γαύδου (κατά τον 1:50.000 της Γ.Υ.Σ.
Απόδοση Π. Στεφανάκη)

1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ ΓΑΥ∆ΟΥ :
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
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1.3 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
1.4 ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
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1.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Η µικρογραφία ξετυλίγεται στις διαστάσεις ενός σύµπαντος. Για άλλη µια φορά το
µεγάλο περιέχεται στο µικρό»
Gaston Bachelard11

Η Γαύδος είναι το µεγαλύτερο από τα νησάκια που περιβάλλουν
την Κρήτη, το µόνο που κατοικήθηκε διαχρονικά12. Στο παρελθόν, ήταν
γνωστό ως Καύδος, Κλαύδη, Γκόζο, Μπογκαντόζ13. Βρίσκεται στα νότια
της δυτικής Κρήτης, στις γεωγραφικές συντεταγµένες 25ο5’ Ανατολικά
και 34ο50’ Βόρεια14 και αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της
Ευρώπης. Από το 1955 το νησί υπάγεται διοικητικά στην επαρχία
Σελίνου. Από τον περασµένο αιώνα ο πληθυσµός της Γαύδου µειώνεται
συνεχώς : το 1890 το νησί είχε 417 µόνιµους κατοίκους, ενώ σήµερα το
κατοικούν µόνο 25-30 άτοµα15. Ο δηµογραφικός µαρασµός έγινε
εντονότερος µετά τον πόλεµο, και οδήγησε στη σχεδόν ερηµοποίηση του
νησιού και στη διασπορά των κατοίκων του, κυρίως, στις νότιες περιοχές
της δυτικής Κρήτης.16
Η συνεχής ιστορική κατοίκηση του µικρονησιωτικού αυτού
χώρου, η σχετικά πρόσφατη εγκατάλειψή του, και πολλοί άλλοι λόγοι,
όπως για παράδειγµα, η ασταθής γεωλογική του σύσταση, ο έντονος
τεκτονισµός17 κλπ., έχουν σηµαδέψει, όπως είναι φυσικό, ριζικά τον
δοµηµένο χώρο της Γαύδου και συνιστούν αντίστοιχα πηγή ποικίλων και
σηµαντικών

πληροφοριών

όσο

και

δυσκολιών

για

τη

σύγχρονη

επιστηµονική έρευνα.
Όπως κάθε νησιωτικός χώρος, έτσι και η Γαύδος, παρέχει στον
µελετητή το πλεονέκτηµα της ευκολότερης αναλυτικής παρατήρησης των
τοπικών µνηµείων18 και της συνολικότερης σύνθεσής τους στον χώρο και
τον χρόνο. Η µελέτη όµως αυτή δεν είναι πάντοτε εύκολη στην

Bachelard 1982, 183
Kόπακα κ.ά. 1994/96, 242
13 Σγουράκη 1997, 40
14 www.creteis/and.gr/naturism/gavdos.html
15 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 1989
16 Νικολακάκης κ.ά. (υπό δηµοσίευση)
17 Αλεξόπουλος 1998, 20-21
18 Evans 1973, 517
11
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περίπτωση ενός διαχρονικά κατοικηµένου µικρονησιού, στο οποίο οι
άνθρωποι εκµεταλλεύτηκαν στο έπακρο τον περιορισµένο χώρο και τις
όσες δυνατότητες αυτός τους παρείχε, για να φτιάξουν ένα ολόκληρο,
σύνθετο σύµπαν, όπως το εννοεί στην προµετωπίδα ο G. Bachelard.
Μέσα στο νησιωτικό αυτό «σύµπαν», η αρχιτεκτονική µοιάζει να
είναι «µια φυσική λειτουργία, που φυτρώνει στο έδαφος σαν τα ζώα και
τα φυτά», όπως έγραφε στα 1933 ο F. Lezen. Αυτή ακριβώς είναι η
πρώτη εντύπωση που αποκοµίζει ο επισκέπτης της Γαύδου, όταν
αντικρύζει τις ανθρώπινες προσπάθειες διαµόρφωσης και εκµετάλλευσης
του παραµικρού προσφερόµενου χώρου.
Η συγκεκριµένη εικόνα ήταν κυρίως αυτή που µας οδήγησε στην
αναζήτηση ενός κεντρικού όρου, κατά την κατασκευή του συστήµατος,
και στην επιλογή της διατύπωσης αρχιτεκτονικές δοµές, για να
δηλώσουµε όχι µόνο τα κτίρια, αλλά κάθε ευρύτερη «αρχιτεκτονική»
παρέµβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον. Η επινόηση, η
κατασκευή, η διαµόρφωση, η τροποποίηση αρχιτεκτονικών µορφών
εξαρτώνται, σε µεγάλο βαθµό, από το τι παρέχει το ίδιο το γαυδιώτικο
περιβάλλον. Τα ερειπωµένα µετόχια, τις στέρνες, τα καµίνια, τους
τάφους, τις πεζούλες, τα αλώνια, τα πατητήρια δύσκολα µπορεί κανείς να
τα ξεχωρίσει από το φυσικό τοπίο. Μοιάζουν να έχουν δέσει µε τα βράχια
και την πέτρα

του νησιού, µέσα από µια µακρόχρονη εµπειρία και

“σοφία”, που στηρίζεται στην απόλυτη οικονοµία του χώρου και των
ντόπιων φυσικών πόρων : της πέτρας, του ξύλου, του χώµατος και του
πηλού, της λεπίδας, του άχυρου, των φυκιών…
Τα υλικά αυτά είναι που, ως ένα βαθµό, καθορίζουν τις
κατασκευαστικές τεχνικές και τη µορφολογία των αρχιτεκτονικών δοµών
του νησιού19 : ο κέδρος που γίνεται στύλος για να συγκρατήσει το βάρος
της στέγης20, η πέτρα που γίνεται τοίχος, το λεπιδόχωµα που
[«Ο τόπος λοιπόν και τα υλικά του καθορίζουν τον άνθρωπο, την ιδιοσυγκρασία του και τον
τρόπο που επινοεί για να δοµήσει το χώρο που θα χρησιµοποιήσει»] : Λασσιθιωτάκης 1958, 18
20 Βασιλειάδη 1976, 141 : «Ξύλινος στύλος θα πει πανάρχαιη κι αχάλαστη προϊστορική τεχνική
σκέψη. Στύλοι, που σηκώνουνε το δώµα, συνιστούνε δοµικά στοιχεία του σπιτιού που τα
συναντούµε ήδη στην Κρήτη στα µινωίτικα σπίτια και παλάτια». Παράβαλε, τις µινωικές
κατόψεις, για παράδειγµα, στην Τύλισο, το Βαθύπετρο, τη Φαιστό, την Κνωσό (βλ., αντίστοιχα,
Hazzidakis 1934 και 1953, Μαρινάτος 1951, 272,259 σχ.1., Pernier 1903, vol. V, 635-637,
εικ. 9, Pendlebury 1959, 38, 60, 63, 67, 71, 76, εικ. 3, 5-9)
19
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στεγανοποιεί και ο βράχος, που γίνεται τα πάντα, οροφή, τοίχος, πεζούλι,
τάφος, δάπεδο... Έτσι, η ίδια η φύση γίνεται δοµή που δεν πληγώνει τη
γη και «µαζί µε το φυσικό της περιβάλλον αποτελεί σύνολο τόσο
αρµονικά ολοκληρωµένο, που αν αφαιρέσεις το ένα από το άλλο, νοµίζω
πως το καθένα τους µονάχο θα χάσει τη χάρη και τη ζωντάνια που τους
προσδίνει η συνύπαρξη τους»21.
Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής
στη Γαύδο είναι :
α) Η “προσθετική” δόµηση, που την εγγράφει απόλυτα στην
παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση22. Σε ένα δηλαδή
παλιότερο µονόχωρο πυρήνα, προστίθενται, σταδιακά και ανάλογα µε τις
ανάγκες, νέοι χώροι, κύριοι ή βοηθητικοί. Πολύ συχνά αιτία της
επαύξησης των χώρων αποτελεί η αύξηση των µελών της οικογένειας και
η διεύρυνση των συγγενειακών δεσµών, µέσα κυρίως από τον γάµο.
β) Η στο έπακρο εκµετάλλευση του βράχου, και ειδικότερα του
µαλακού µαργαϊκού ασβεστόλιθου. Στον βράχο λαξεύτηκαν, στην
αρχαιότητα, πατητήρια, τάφοι, πηγάδια, οµβροδεξαµενές… Οι φυσικές
κοιλότητες ή, συµβατικά, «βραχοσκεπές» «χτίζονται» οι

ίδιες και

ενσωµατώνονται έτσι στον κατοικιακό χώρο, ως αποθήκες, κουζίνες,
µαντριά…
γ) Η πολυχρηστικότητα των χώρων, στη συγχρονία (µονόχωρα
κτίσµατα που φιλοξενούν πολλαπλές δραστηριότητες) ή διαχρονικότερα
(µεταβολές στις χρήσεις των χώρων). Πρόκειται για ακόµη ένα γενικότερο

21 Ζαγορήσιου 1996, 24. Για την ενότητα φύσης και αρχιτεκτονικών δοµών βλ. Κωνσταντινίδης
1987, 53 : «Ο Πασκάλ είχε πει, πολύ σωστά, πως από την κίνηση του έξω, µπορεί να καταλάβει
κανείς τι υπάρχει µέσα. Και το είπε αυτό για τον άνθρωπο. Όµως το ίδιο ισχύει και για τα σπίτια.
Εδώ, στην Ελλάδα, από τα πιο αρχαία χρόνια, το αληθινό σπίτι ήτανε ένα δωµάτιο, µε ένα
υπόστεγο και µιαν αυλή µπροστά του. Όταν ο ήλιος στέκει ψηλά το καλοκαίρι, δεν µπαίνει στο
δωµάτιο, ενώ το χειµώνα, που στέκει χαµηλά, µπαίνει. Είχε δηλαδή βρει µια λύση όπου το µέσα
έστεκε σε µια καλή σχέση µε το έξω. Σε µιαν αληθινή αρχιτεκτονική, ο αρχιτέκτονας συνθέτει
έναν οργανισµό, όπου το µέσα και το έξω αποτελούνε µιαν ενότητα»
22 «Η προσθετική διαδικασία, ίσως είναι το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής. Εδώ βλέπουµε ότι η εξέλιξη δεν έχει αναγκαστικά την έννοια της ολοκληρωµένης
επανάληψης συν κάποιο πρόσθετο στοιχείο-µπορεί να είναι απλά και µόνο η προσθήκη ειδικού
χώρου για κουζίνα ή αποχωρητήριο σε ένα παλιότερο πυρήνα πολλαπλών χρήσεων. Τέτοια
παραδείγµατα µας προσφέρει άφθονα η νησιωτική αρχιτεκτονική του γνωστού µονόχωρου
πυρήνα, όπου από ένα σηµείο και ύστερα οι λεγόµενες «νέες ανάγκες απαιτούν την προσθήκη
νέων χώρων. Η ελεύθερη διάταξη των στοιχείων αυτής της αρχιτεκτονικής επιτρέπει τέτοιες
προσαυξήσεις, χωρίς οι προσθήκες να φαίνονται «ξένα σώµατα»…» (Φιλιππίδης 1982, 52-53)
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χαρακτηριστικό της παραδοσιακής ελληνικής και, εποµένως, κρητικής
αρχιτεκτονικής23.
δ) Η χρονική διαφοροποίηση της µορφής και της χρήσης των
µεµονωµένων δοµών και των συνόλων24 και η χρονολογική επικάλυψη
των αρχιτεκτονικών δοµών. Η κατασκευή νεώτερων κτισµάτων πάνω σε
παλαιότερα κατάλοιπα, το πάντρεµα αρχαίων µε σύγχρονες δοµές,
αποτελεί γενικότερη ανθρώπινη πρακτική25, και έντονη συνήθεια των
κατοίκων της νήσου Γαύδου26.
Ως βασικό παράδειγµα ανάλυσης της πληροφορίας στο σύστηµά
µας χρησιµοποιήθηκε το µετόχι. Το µετόχι, αποτελεί τον χαρακτηριστικό
τύπο κατοίκησης στη Γαύδο27. Πρόκειται για την αγροτική κατοικία, το
υποστατικό της οικογενειακής

ή συγγενειακής οµάδος.

Οι τρεις

παραδοσιακοί οικισµοί του νησιού, η Άµπελος, τα Βατσιανά, το Καστρί
[χάρτης 1], δεν συγκροτούν χωριά, όπως τα εννοούµε στην υπόλοιπη
Κρήτη. Αποτελούν µάλλον συνενώσεις ενός αριθµού µετοχιών. Ανάλογη
µορφή αποκτούν και οι παραλιακές εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται
τα τελευταία χρόνια, στο Σαρακήνικο, την Καραβέ και τον Κόρφο [χάρτης
1] για να εξυπηρετήσουν τις θερινές δραστηριότητες των επισκεπτών.
Αναλυτικότερα, η λέξη µετόχι παραπέµπει :

23 «Τα κτίσµατα των κατοικιών, µολονότι µικρά µονώροφα στην πλειονότητά τους, κατόρθωσαν να
εξυπηρετούν τις πολλαπλές ανάγκες των ιδιοκτητών τους…» (Ζαγορήσιου 1996, 34)
24 Για παράδειγµα, από προφορική µαρτυρία της Ανδρονίκης Γιαλινάκη γνωρίζουµε, ότι ένας
αρχικά κύριος χώρος κατοίκησης στο µετόχι του Τσιρµιρή, που ανήκε στην οικογένειά της,
µετατράπηκε σε χώρο σταβλισµού των ζώων. Όταν, όµως, η οικογένεια αυξήθηκε µε τη γέννηση
παιδιών, ο χώρος αυτός επαναχρησιµοποιήθηκε ως χώρος κατοικίας, και ενώθηκε µε τον έως τότε
βασικό χώρο διαβίωσης της οικογένειας, µε τη διάνοιξη ενός µέρους του κοινού τους τοίχου και
την τοποθέτηση µιας µικρής ξύλινης εσωτερικής πόρτας.
25 Κονταράτος 1986, 46
26«…στα νησιά το κτίσιµο πάνω στον παλιό ιστό µε ενσωµάτωση αρχαιότερων κτισµάτων ή καµιά
φορά και ερειπίων, τους έδινε ένα ύφος «άµορφο» που καµιά φορά ενέχει µια ξεχωριστή γοητεία»
(Φιλιππίδης 1982, 28-29)
27
Θα ήθελα εδώ να παραθέσω µια περιγραφή που νιώθω ότι ταιριάζει απόλυτα στα µετόχια της
Γαύδου : «…δεντρά στοιχειώνουνε το «στεγαστό», κορµιά που ρηµάχτηκαν από κλαριά, κορµιά
που περισώσανε τις διχάλες, κι απάνω τους ξεκουράζονται µεσοδόκια, ανήσυχα κι απελέκητα,
που σηκώνουνε αµέτρητα δοκάρια και κλαριά. Το δάσος θρονιάστηκε στο σπίτι και λείπουν
µονάχα τα πουλιά. ∆ροσιά, µισόφωτο και αιφνίδιες δέσµες φως τρυπάνε το καλοκαίρι του
σπιτιού, και το χειµώνα του τον λιβανίζουνε ζεστά, σκοτάδι, και καπνός συνταιριασµένα κι
αναπόφευκτα…Ορεινός χαρακτήρας : σε βουνό βρίσκεται, ο βράχος σεβαστός : ο τοίχος τον
αγκάλιασε όπου τον βρήκε, αψιά γραφικότητα, τα υλικά απελέκητα, αµαστόρευτα : η πέτρα, η
πλάκα, το δεντρό, ο κορµός µε το κλαρί και τη διχάλα, το µεσοδόκι όπως γεννήθηκε,
καµπουρωτό και όχι ίσιο. Νατουραλισµός και κατασκευαστικός πρωτογονισµός. Αίσθηση βουνού
και σπηλιάς, σκοτεινού υγρού δάσους» (Βασιλειάδης 1976, 143)

14

1. Στο

σύνολο

των

αρχιτεκτονικών

δοµών,

που

εξυπηρετούν

τις

πολλαπλές ανάγκες της οικογενειακής µονάδας (διαβίωση των µελών
της οικογένειας, παραγωγή και αποθήκευση διατροφικών ειδών και
εργαλείων, σταβλισµός…).
2. Στο κεντρικό κτίσµα, στον πυρήνα του ευρύτερου αυτού οργανικού
αρχιτεκτονικού συνόλου –στον κατεξοχήν, δηλαδή, χώρο διαµονής
της οικογένειας28.
Στο παρόν σύστηµα καταγραφής και τεκµηρίωσης ο όρος «µετόχι»
χρησιµοποιήθηκε και µε τις δυο έννοιες, ως σύνολο και ως πυρήνας, σε
µια προσπάθεια να ανασυγκροτήσουµε τον ευρύτερο οργανικό χώρο,
που οργανώνεται µε επίκεντρο το κεντρικό κτίσµα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις,

«κεντρικό

κτίσµα»

χαρακτηρίζεται

εκείνο

που

στην

τελευταία φάση της ζωής του µετοχιού στέγαζε την οικογενειακή µονάδα.
Όπως

προκύπτει,

στην

προσπάθεια

ανασύστασης

της

συνάρθρωσής των αρχιτεκτονικών δοµών της Γαύδου στον χώρο και τον
χρόνο τις διακρίναµε σε πυρηνικές και περιφερειακές.
Πυρηνική δοµή είναι η δοµή εκείνη που λειτουργεί µορφολογικά,
χρηστικά ή απλώς χωρικά ως κέντρο, ως κεντρική δοµή, µιας ή
περισσοτέρων περιφερειακών της δοµών. Έτσι, πυρηνική δοµή µπορεί να
είναι :
G

Ο κύριος χώρος ενός κτίσµατος σε σχέση µε τους βοηθητικούς
χώρους που συστεγάζονται µε αυτόν (π.χ. κτίριο/κατοικία {πυρηνική
δοµή} – αποθήκη, στάβλος, µαγειρείο { περιφερειακές δοµές})

28 Για το µετόχι στην Κρήτη ο Βασιλειάδης (Βασιλειάδης 1976, 143) αναφέρει: «Στήνεται πυρήνας
στενοµέτωπος που αναθυµίζει «µεγαροειδή τύπο». Το όλο έχει λοιπόν αρχοντικές συγγένειες και
ρίζες» Και, γενικότερα, για την νησιωτική κατοικία ο Φιλιππίδης (Φιλιππίδης 1984, 52-53) γράφει
αντίστοιχα : «Σιγά σιγά, δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επαύξηση του βασικού πυρήνα
µε χώρους όπως κοιτώνες, µαγειριό, κελάρι, οι οποίοι επικοινωνούσαν άµεσα ή µέσω της αυλής.
Έτσι προέκυψε µια ποικιλία από όγκους διαφορετικών διαστάσεων, που χαρακτηρίζει το
µεταγενέστερο συγκρότηµα του νησιωτικού σπιτιού. Η συνένωση ενός αριθµού από µονόχωρους
πυρήνες ήταν συνήθης πρακτική». Για την νησιωτική κατοικία επίσης, βλ., Wace-Dawkins 191415, 100. Πιο συγκεκριµένα, για τις Σίκινο και Φολέγανδρο βλ., Τζάκου 1976
Ως προς τον πυρήνα, βλ Φιλιππίδης 1982, 254 και 1984, 52-53. Βλ., επίσης, Χατζηµιχάλης
1925, 18 και Θεοδωρακάκου 1979
Για την µορφολογική οµοιότητα του πυρήνα µε το αρχαίο ελληνικό µέγαρο, βλ. SvoronosHadjimichalis 1952, 53-56
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G

Το κύριο κτίριο σε σχέση µε τα κτιριακά «παραρτήµατά» του (π.χ.
εκκλησία {πυρήνας} – νεκροταφείο, κατάλυµα εκκλησιαστικού
µετοχάρη…{περιφερειακές δοµές}]

G

Το κύριο αρχιτεκτονικό συγκρότηµα σε σχέση µε τις µεµονωµένες
συµπληρωµατικές, οργανικές δοµές στην περιφέρειά του (π.χ.
συγκρότηµα µετοχιού {πυρήνας} – αλώνι, πατητήρι, αναβαθµίδες,
κλίβανος, στέρνα… {περιφερειακές δοµές})

G

Το κύριο οικιστικό συγκρότηµα σε σχέση µε τις εγκαταστάσεις που το
εξυπηρετούν (π.χ. οικισµός {πυρήνας} – υδραγωγείο, νεκροταφείο...
{περιφερειακές δοµές})

Στο παρόν στάδιο της έρευνας, τα καλύτερα τεκµηριωµένα παραδείγµατα
πυρηνικών δοµών,

παρέχουν τα µετόχια. Πολλές εξάλλου κατασκευές

που, στο παρόν στάδιο της έρευνας, δεν µοιάζουν να σχετίζονται µε
κάποιο αρχιτεκτονικό πυρήνα (π.χ. πεζούλες καλλιέργειας και στέρνες
στην ύπαιθρο, µεµονωµένα πατητήρια), καταγράφονται ως πυρηνικές ή
περιφερειακές, κατ΄αναλογία προς άλλες όµοιές τους που εντάσσονται
εµφανώς σε µια αντίστοιχη συνάρθρωση.
Στη συνέχεια, οι πυρηνικές και περιφερειακές δοµές διακρίθηκαν
σε διαφορετικούς τύπους, όπως

: κτιστή δοµή,

φυσική διαµόρφωση,

λαξευτή κατασκευή ή δοµή µε συνδυασµό των γνωρισµάτων των τύπων
που αναφέρθηκαν, δηλαδή κτιστή/φυσική/λαξευτή διαµόρφωση29. Για
την κατασκευή του συστήµατος, χρησιµοποιήσαµε κάποια παραδείγµατα
των παραπάνω τύπων :
Παραδείγµατα κτιστής δοµής είναι το µετόχι και η εκκλησία
Παράδειγµα φυσικής διαµόρφωσης είναι το σπήλαιο
Παραδείγµατα

κτιστής/φυσικής/λαξευτής

διαµόρφωσης

είναι

η

αναβαθµίδα και η βραχοσκεπή
Και παραδείγµατα λαξευτής κατασκευής είναι το πατητήρι και ο τάφος

Όπως, προαναφέρθηκε, στη Γαύδο, όπου το φυσικό τοπίο παρέχει τη δυνατότητα π.χ.
βραχοσκεπές, µαλακούς, εύκολα λαξεύσιµους βράχους, οι άνθρωποι τις εκµεταλλεύονται για να
εξοικονοµήσουν κόπο, χρόνο, υλικά, δυνάµεις

29
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1.2

ΣΤΟΧΟΙ

Μερικοί από τους βασικούς στόχους της κατασκευής του παρόντος
συστήµατος βάσης δεδοµένων για το υλικό αυτό είναι οι παρακάτω :
1) Η υποστήριξη της διάσωσης, αρχειοθέτησης, τεκµηρίωσης, µελέτης,
διαχείρισης και άρτιας οργάνωσης των πληροφοριών που καταγράφει
ο ερευνητής στο πεδίο. Πρωταρχικός σκοπός µας υπήρξε, στο σηµείο
αυτό, η διατήρηση του υψηλού βαθµού ανάλυσης και η πολυεπίπεδη
δυνατότητα καταχώρησης και αναζήτησης των διεπιστηµονικών και
διαχρονικών

δεδοµένων.

Τα

δεδοµένα

αυτά

είναι

εξαιρετικά

ευαίσθητα και ευµετάβλητα : πληροφορίες που συλλέγονται σήµερα
στο πεδίο, αύριο, πιθανόν, δεν θα υπάρχουν πια.
2) Η υποστήριξη της µελλοντικής έρευνας, στο πεδίο όσο και στην
τελική

σύνθεση

των

δεδοµένων.

Πραγµατικά,

η

συµπλήρωση

οργανωµένων πινάκων και πεδίων διευκολύνει την ταχύτερη και
συστηµατικότερη

καταγραφή

των

δεδοµένων,

ενώ,

συγχρόνως,

αποκαλύπτει ενδεχόµενα κενά ή παραλείψεις της καταγραφής. Το
ίδιο και η αναζήτηση, προκειµένου να

συντεθούν συνολικότερα

αποτελέσµατα, γίνεται ταχύτερη, περισσότερο αποτελεσµατική και
ευκολότερα

ελέγξιµη. Για τον λόγο αυτό, στόχο µας αποτέλεσε η

κατασκευή ενός «ανοιχτού» συστήµατος, δηλαδή επεκτάσιµου, ώστε
να µπορούν να προστίθενται νέοι πίνακες και πεδία30
3) Η διερεύνηση, ο έλεγχος και η ταξινόµηση µερικών υποθέσεων
εργασίας που είχαν διατυπωθεί από την ερευνητική οµάδα, ως προς
την ανεξάρτητη ή µη χωρική και χρονική εµφάνιση ή και λειτουργία
ορισµένων τύπων αρχιτεκτονικών δοµών. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι
η επαναλαµβανόµενη παρουσία µετοχιού-τάφου-πατητηριού, ή η
συνάρθρωση µετοχιού µε δοµές αγροτικής ή άλλης εκµετάλλευσης,
όπως τα αλώνια, τα καµίνια, οι πεζούλες καλλιέργειας

30 βλ. παρακάτω, κεφ.1.3 ∆υνατότητες/Χαρακτηριστικά του συστήµατος και κεφ.3 Εννοιολογική
σχεδίαση
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4) Η διερεύνηση, ο έλεγχος και η ταξινόµηση χρονικών µεταβλητών, που
επίσης είχαν διατυπωθεί ως υποθέσεις εργασίας, όπως η χρονολογική
αλληλουχία

της

κατασκευής,

η

ενδεχόµενη

συλλειτουργία

αρχιτεκτονικών δοµών, κλπ.
5) Η αναλυτική καταγραφή των πληροφοριών, η οποία βασίζεται στον
τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης δεδοµένων των Ανθρωπιστικών
Επιστηµών και δεν υπακούει αναγκαστικά σε ποσοτικά και µόνο
δεδοµένα
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1.3

1)

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όσον

αφορά

την

τεκµηρίωση,

η

ανάγκη

αυτοτέλειας

του

συστήµατος σε συνάρτηση µε τον διεπιστηµονικό και διαχρονικό
χαρακτήρα της έρευνας, καθώς και η επιλογή καταγραφής και
τεκµηρίωσης κάθε αρχιτεκτονικής δοµής που συναντούµε στο πεδίο µε
όσο το δυνατόν πληρέστερη µορφή, οδήγησαν στην ένταξη στο σύστηµα
πληροφοριών που υπερβαίνουν σηµαντικά τα όρια
τεκµηρίωσης.

Στόχος

µου

εποµένως

υπήρξε

η

της βασικής

κατασκευή

ενός

πολιτισµικού πληροφοριακού συστήµατος που να υποστηρίζει τη
θεµατική τεκµηρίωση31.
2) Ως προς τη σχεδίαση τους συστήµατος, συνδυάστηκαν στοιχεία
που σχετίζονται µε :
α) Το υλικό τεκµηρίωσης : Το υλικό αυτό ενείχε ήδη τη δυναµική της
σχεδίασης, αφού, για παράδειγµα, ευαισθητοποιούσε εξ ορισµού προς
περισσότερες κατευθύνσεις : την περιβαλλοντική, την ανθρωπολογική,
την αρχαιολογική, την αναζήτηση τοπωνυµίων, αρχειακών πηγών, την
αξιοποίηση

προφορικών

συνεντεύξεων,

χαρτογραφικών

και

εικονογραφικών δεδοµένων. Οι τρόποι, εποµένως, µε τους οποίους είχε
καταγραφεί και τεκµηριωθεί το υλικό, όχι απλώς δεν παραβλέφθηκαν,
αλλά, αποτέλεσαν τη βάση για τη σχεδίαση του συστήµατος, το οποίο
χρειάστηκε να συζεύξει πληροφορίες : γραπτές, προφορικές και
επιτόπιες.
β) Τις απαιτήσεις της συνεχιζόµενης µελέτης του υλικού : Ιδιαίτερα να
τονιστεί η ανταπόκριση του συστήµατος στην ανάγκη δυνατότητας
επεκτασιµότητας, µε την έννοια του ενδεχόµενου εµπλουτισµού ή και
της τροποποίησης του σχεδιασµού του. Η ανάγκη αυτή µας οδήγησε σε

31[«Τα πολιτισµικά πληροφοριακά συστήµατα υποστηρίζουν την τεκµηρίωση πολιτιστικών
αγαθών. Αυτή διακρίνεται σε διαχειριστική, που χρησιµοποιεί ένα σταθερό σύνολο πληροφοριών
για εξυπηρέτηση κυρίως διοικητικών λειτουργιών και για βασική πληροφόρηση, και σε θεµατική
τεκµηρίωση, που αποσκοπεί στην οργάνωση ενός εξελισσόµενου σώµατος γνώσεων για τα
αντικείµενα, χρήσιµων στην επιστηµονική µελέτη και έρευνα.»], www.ics.forth.gr/proj/isst και
βλ. ενηµερωτικό φυλλάδιο, Ι.Τ.Ε. 1997.
Τα υπάρχοντα πολιτισµικά συστήµατα ακινήτων µνηµείων, π.χ. ∆ΕΛΤΟΣ, ΠΟΛΕΜΩΝ,
υποστηρίζουν τη διαχειριστική τεκµηρίωση, ενώ το ΚΛΕΙΩ, που καλύπτει και ανάγκες θεµατικής
τεκµηρίωσης, αποτελεί ένα σύστηµα µουσείου.
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µια σχεδίαση του τύπου από το γενικό στο ειδικό32, ώστε

να είναι

δυνατόν :
Þ να καταγράφεται µια οποιαδήποτε δοµή, µε βάση τα γενικά
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, π.χ. είδος , σχήµα, µέγεθος…
Þ να µπορεί να εµπλουτίζεται ή να µεταβάλλεται η πληροφορία
σύµφωνα µε τις ανάγκες της έρευνας
Þ να µπορούν να προστίθενται νέοι πίνακες και πεδία στο επίπεδο
του ειδικού, από τον ερευνητή.
3) Ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών το σύστηµα δίνει τη
δυνατότητα :
∇ εισαγωγής νέας πληροφορίας
∇ τροποποίησης της υπάρχουσας πληροφορίας
∇ διαγραφής της πληροφορίας
∇ αναζήτησης της πληροφορίας µε βάση την :
-προβολή {projection}
-ταξινόµηση {sorting}
-επιλογή {selection}
-επιλογή µε σύνθετα κριτήρια
-ένωση {join}
-δήλωση {parameters}
4) Τέλος, ως προς τη χρήση προκύπτει : ένα απλό, οικείο, εύκολο και
αποτελεσµατικό σύστηµα. Θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι οι καταρχήν
χρήστες του συστήµατος θα είναι επιστήµονες περισσοτέρων ειδικοτήτων,
που

δεν

σχετίζονται

αρχαιολόγοι,

αναγκαστικά

ανθρωπολόγοι,

µε

την

κοινωνιολόγοι

πληροφορική,
καθώς

και

δηλαδή
φοιτητές

αντίστοιχων κατευθύνσεων. Το σύστηµα, εποµένως, θα πρέπει να
ενθαρρύνει και όχι να αποτρέπει τον/ους χρήστη/ες, µέσα από την
ευκολία στους χειρισµούς εισαγωγής, επεξεργασίας και αναζήτησης των
δεδοµένων και την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων.

32

βλ. παρακάτω κεφ.3 Εννοιολογική σχεδίαση
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1.4

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ποικίλες υπήρξαν οι δυσκολίες σε όλα τα στάδια της εκπόνησης της
παρούσας εργασίας. Μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες :
1) Η επιλογή του θέµατος. Το θέµα υπήρξε δική µου επιλογή. Η
επεξεργασία του έπρεπε ωστόσο να στηριχτεί κατά κύριο λόγο όχι σε
βιβλιογραφικά δεδοµένα, αλλά σε σύνθετα στοιχεία µιας επιτόπιας
έρευνας και µιας µελέτης σε εξέλιξη. Χρειάστηκε, εποµένως, η
υποστήριξη και η εµπιστοσύνη της επόπτριάς µου και των υπολοίπων
καθηγητών µου, ώστε να προχωρήσει και να αποπερατωθεί η εργασία
αυτή.
2) Η καταρχήν συγκέντρωση και οριοθέτηση του διαθέσιµου υλικού33.
Πολύς χρόνος διατέθηκε, πράγµατι, σε συναντήσεις και συνεντεύξεις
µε

τους ερευνητές της οµάδας και άλλους ειδικούς για την

επεξεργασία, οργάνωση και ανάλυση του υλικού αυτού.
3) Ο γενικός σχεδιασµός του συστήµατος και η προσπάθεια ένταξης σε
ένα λογικό µοντέλο των ποικίλων διεπιστηµονικών και διαχρονικών
πληροφοριών, που πραγµατοποιήθηκε σε στενή συνεργασία µε
επιστήµονες από διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους.
4) Ειδικότερα προβλήµατα σχεδιασµού προέκυψαν από την προσπάθεια
χειρισµού (αρχικά διαχωρισµού και κατόπιν συνδυασµού) τριών
κυρίως παραµέτρων, των :
α) µορφή των δοµών
β) χρήση των δοµών
γ) µεταβολές στον χρόνο της µορφής και της χρήσης των δοµών
Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται κυρίως στα ίδια τα χαρακτηριστικά της
γαυδιώτικης αρχιτεκτονικής, όπως αυτά συνοψίστηκαν παραπάνω34.
5) Μια από τις βασικές δυσκολίες υπήρξε η ένταξη της παραµέτρου του
χρόνου στο σύστηµα. Η προαναφερθείσα παράµετρος «µεταβολές στον
χρόνο» των αρχιτεκτονικών δοµών, αποτελεί, όπως είναι γνωστό, είναι
ένα κατεξοχήν πρόβληµα ακόµη και της ίδιας της αρχαιολογικής

33
34

βλ. παραπάνω Εισαγωγή, 6
βλ. παραπάνω κεφ.1.1 Περιγραφή, 12-13
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έρευνας. Πραγµατικά, στο επίπεδο του δοµηµένου περιβάλλοντος
έχει κανείς την εντύπωση ότι, εξαιτίας της εξαντλητικής χρήσης και
επαναχρησιµοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει ο χώρος, τίποτα
δεν µπορεί να θεωρηθεί ποτέ «τελειωµένο» και η παράµετρος των
διαχρονικότερων µεταβολών δεν είναι ποτέ απόλυτα ελέγξιµη35.
6) Στο στάδιο της εννοιολογικής σχεδίασης, µακριά και επίπονη υπήρξε
η προσπάθεια δηµιουργίας των καταλληλότερων κριτηρίων κατάταξης
του διαθέσιµου υλικού και των µεταξύ τους σχέσεων ιεράρχησης και
συγγένειας36.
Προέκυψε

µια

πολυσύνθετη

σχεδίαση,

που

όµως,

µετά

την

υλοποίησή της και τη διαµόρφωση της διεπιφάνειας χρήσης,
διαπιστώθηκε ότι ανταποκρίνεται καλά στο υλικό και στις απαιτήσεις
της έρευνας και του χρήστη, όπως αυτά παρουσιάστηκαν ήδη37.
7] Η δηµιουργία της διεπιφάνειας χρήσης υπήρξε χρονοβόρα και δόθηκε
ιδιαίτερη προσοχή στην σχεδίασή της, ώστε, από το πολυσύνθετο
µοντέλο, να προκύψει ένα περιβάλλον απλό και εύκολο στους
χειρισµούς του, αισθητικά ευχάριστο και οικείο στον χρήστη, που
όπως προαναφέρθηκε δεν θα είναι κατανάγκη εξοικειωµένος µε τον
χώρο των υπολογιστών38.
8] Η εφαρµογή ER/Studio αποτέλεσε πολύτιµο εργαλείο δουλειάς, το
οποίο αποδείχτηκε ωστόσο πολύ χρονοβόρο και πολύπλοκο, κυρίως
αφού το χρησιµοποίησα µε τη µορφή του Demo επίδειξης της
εταιρείας, µε τα γνωστά συναφή προβλήµατα.

35«Το κτισµένο περιβάλλον δεν είναι ή δεν πρέπει να θεωρείται τελειωµένο κατά το στάδιο της
παράδοσής του σε χρήση, αλλά ότι βρίσκεται κάτω από ένα συνεχή επανασχεδιασµό ή σε µια
συνεχή αναθεώρηση της οργάνωσής του. Ο επανασχεδιασµός αυτός µπορεί να είναι απρόβλεπτος
ή απρογραµµάτιστος, να υπάρχει εν δυνάµει στο περιβάλλον σαν µια από της αρχές της
οργάνωσής του…Η µεταβολή πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν αρχή οργάνωσης», Κοζυράκης Λ.,
Παπασωτηρίου Σ., Φατούρος ∆, 328.
36 βλ. παρακάτω στο αντίστοιχο κεφάλαιο
37 βλ. παραπάνω κεφ.1.3 ∆υνατότητες/ χαρακτηριστικά του συστήµατος, 18-19
38 βλ. παραπάνω κεφ.1.3, 19
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2. ΤΟ ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ/ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ

Για την καταγραφή και τεκµηρίωση των αρχιτεκτονικών δοµών της
Γαύδου, επιλέξαµε ένα σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων
δεδοµένων (relational database management system). Όπως είναι
γνωστό, τα σχεσιακά συστήµατα βασίζονται σε ένα αφηρηµένο µοντέλο
για τα δεδοµένα, που στηρίζεται σε µαθηµατικές θεωρίες, κυρίως στη
θεωρία των συνόλων και την κατηγορηµατική λογική (predicate logic)39.
Οι αρχές του σχεσιακού µοντέλου διατυπώθηκαν για πρώτη φορά το
1969-70 από τον E.F. Codd,

και δηµοσιοποιήθηκαν σε µια κλασική

σήµερα δηµοσίευση, µε τίτλο “A Relational Model of Data for Large
Shared Data Banks”40 («Ένα σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων για µεγάλες
µεριζόµενες τράπεζες δεδοµένων»).
Το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων –ή απλά
“σχεσιακό

σύστηµα”

αποτελεί,

χωρίς αµφιβολία,

το

θεµέλιο

της

σύγχρονης τεχνολογίας των βάσεων δεδοµένων και διαθέτει τα παρακάτω
κύρια χαρακτηριστικά :
1. Τα δεδοµένα γίνονται αντιληπτά στο χρήστη ως πίνακες
2. Οι τελεστές πράξεων που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης – π.χ. για
την ανάκληση δεδοµένων – είναι τελεστές που παράγουν νέους
πίνακες από προηγούµενους, µε βάση τα :
*

επιλογή (SELECT),

*

περιορισµό (RESTRICT),

*

προβολή (PROJECT),

*

σύζευξη (JOIN).
Στην

παρούσα

εργασία,

το

σχεσιακό

µοντέλo

συνδυάστηκε

επιπλέον µε το µοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων41.

Date 1995, 115
Codd 1983
41 το µοντέλο αυτό αποτελεί κατά τον Date : «Ένα λεπτό στρώµα πάνω από το βασικό σχεσιακό
µοντέλο» [Date 1995, 460]
39
40
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Η προσέγγιση οντοτήτων/συσχετίσεων, ER, (entity/relationship) ή
Ο/Σ παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1976 από τον Chen42. Αποτελεί την
πιο

γνωστή

κλάση

µοντέλων

δεδοµένων

που

λέγονται

συνήθως

“επεκτεταµένα” (extended) ή σηµασιολογικά (semantic) και βασίζονται σε
µια σηµασιολογική µοντελοποίηση που έχει ως απώτερο στόχο να κάνει
τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων πιο «ευφυή».
Χαρακτηριστικά της στοιχεία είναι τα :
1. Αναγνώριση των χρήσιµων σηµασιολογικών εννοιών
2. Επινόηση αντίστοιχων συµβολικών αντικειµένων
3. Επινόηση αντίστοιχων κανόνων ακεραιότητας
4. Επινόηση αντίστοιχων τελεστών.
Ο

συνδυασµός

του

οντοτήτων/συσχετίσεων

σχεσιακού

κρίθηκε

µοντέλου

απαραίτητος,

µε

το

γιατί

µοντέλο

παρόλα

τα

πλεονεκτήµατά του43, το σχεσιακό µοντέλο δεν είναι εύκολο να
χρησιµοποιηθεί
τεκµηρίωση.

για

Το

πολιτισµική

µοντέλο

πληροφορία

οντοτήτων/συσχετίσεων

και

για

δίνει

θεµατική

µεγαλύτερη

ευκαµψία και δυνατότητες έκφρασης της πολιτισµικής πληροφορίας
(π.χ.

διάγραµµα

οντοτήτων/συσχετίσεων,

υπέρτυπους-υπότυπους-

σχέσεις κληρονοµικότητας) που στην εργασία αυτή αποδείχτηκαν
ιδιαίτερα ωφέλιµα44
Οι βασικές σηµασιολογικές έννοιες που χρησιµοποιήθηκαν από το
σχεσιακό και το µοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων είναι οι παρακάτω :
*

Οντότητα : ένα διακεκριµένο αντικείµενο, π.χ. αρχιτεκτονική δοµή

*

Ιδιότητα ή Γνώρισµα : µια πληροφορία που περιγράφει την
οντότητα, π.χ. σχήµα, µέγεθος…

*

Συσχέτιση : η σύνδεση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων, π.χ. η
αρχιτεκτονική δοµή βρίσκεται σε εγκατάσταση

* Υπότυπος : ο τύπος οντότητας Υ είναι υπότυπος του τύπου οντότητας
Χ, εάν και µόνο εάν κάθε Υ είναι αναγκαστικά Χ. Έτσι οι ιδιότητες και
οι συσχετίσεις που έχουν εφαρµογή στον υπέρτυπο κληρονοµούνται
Chen 1976
βλ. Date 1995, 41-53
44 για τους υπότυπους κλπ, βλ., παρακάτω, κεφ.3 Εννοιολογική σχεδίαση, υποµοντέλο 1, 26-28.
Για το διάγραµµα οντοτήτων/συσχετίσεων βλ. Παράρτηµα
42
43
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από τον υπότυπο. Ένας υπότυπος οντότητας εξακολουθεί να είναι
τύπος οντότητας, και εποµένως να έχει και αυτός υποτύπους. Ένας
δεδοµένος τύπος οντότητας, οι άµεσοι υπότυποί του, οι άµεσοι
υπουπότυποί του, κ.ο.κ., όλοι µαζί αποτελούν την ιεραρχία τύπων για
τον τύπο οντότητας που εξετάζεται, π.χ. τύπος : αρχιτεκτονική δοµή,
υπότυπος : πυρηνική δοµή, υπότυπος : κτιστή δοµή, κ.ο.κ.
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3. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ
Η εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος (πίνακας 1) αποτελεί µια
αναπαράσταση της λογικής δοµής της βάσης, ένα µοντέλο πληροφορίας
που περιλαµβάνει τον καθορισµό οντοτήτων, των γνωρισµάτων τους, και
τις συσχετίσεις µεταξύ τους, όπως όλα αυτά καθορίστηκαν παραπάνω45.
Το

συγκεκριµένο

µοντέλο

υποδιαιρέθηκε

στα

ακόλουθα

υποµοντέλα πληροφοριών :
1. στην ίδια την αρχιτεκτονική δοµή
2. στο χωρικό περιβάλλον που αυτή βρίσκεται
3. στο χρόνο και στις µεταβολές που αυτός επιφέρει στη δοµή
4. στην έρευνα γύρω από αυτήν και στην χρονολόγηση που προκύπτει
από τη συγκεκριµένη έρευνα

Πίνακας 1. Το εννοιολογικό µοντέλο46
βλ. παραπάνω κεφ.2 Το σχεσιακό µοντέλο και το µοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων.
Στο διάγραµµα του εννοιολογικού µοντέλου χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικοί τόνοι του
άσπρου-µαύρου στα πλαίσια που ορίζουν τις οντότητες, για να αποδοθούν, µε αυτόν τον τρόπο,
τα υποµοντέλα και τα επίπεδά τους
45
46
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Υποµοντέλο 1 : αρχιτεκτονική δοµή (Πίνακας 2)
Το πρώτο υποµοντέλο απαρτίζουν οι οντότητες :
Ø αρχιτεκτονική δοµή
Ø πυρηνική δοµή
Ø περιφερειακή δοµή
Ø κτιστή δοµή
Ø φυσική διαµόρφωση
Ø κτιστή–φυσική-λαξευτή διαµόρφωση
Ø λαξευτή κατασκευή
Ø οργάνωση χώρων και επικοινωνία
Ø εκκλησία
Ø µετόχι
Ø σπήλαιο
Ø αναβαθµίδα
Ø βραχοσκεπή
Ø πατητήρι
Ø τάφος

Πίνακας 2. Υποµοντέλο 1 : Αρχιτεκτονική δοµή
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Οι οντότητες αυτές διαβαθµίζονται σε τέσσερα επίπεδα πληροφοριών,
ξεκινώντας

από

τη

γενική

οντότητα

αρχιτεκτονική

δοµή,

και

καταλήγοντας στις ειδικότερες εκκλησία, µετόχι, σπήλαιο, βραχοσκεπή,
αναβαθµίδα, πατητήρι, τάφος…
Το υποµοντέλο σχεδιάστηκε έτσι, ώστε κάθε φορά που η έρευνα
προχωρά σε ένα από τα επίπεδα αυτά να είναι δυνατόν να προστίθενται
νέα γνωρίσµατα στις επιµέρους αρχιτεκτονικές δοµές. Το σηµαντικό
όµως είναι ότι µπορούν να προστίθενται και νέες οντότητες, χωρίς να
αλλοιώνεται το σύνολο της σχεδίασης (π.χ. αλώνι, στέρνα,... είναι
κάποιες από τις οντότητες που θα µπορούσαν να προστεθούν στο
µοντέλο, στο κατώτερο επίπεδο).
Όπως

είναι

φανερό,

κεντρική

έννοια

του

συγκεκριµένου

υποµοντέλου, και όλου εξάλλου του µοντέλου, είναι η αρχιτεκτονική
δοµή. Ως οντότητα στο σχεδιασµό, η «αρχιτεκτονική δοµή» είναι βασική
και απολύτως αναγκαία, επειδή επιτρέπει τη συγκρότηση ενός καταρχήν
σώµατος πληροφοριών, εκείνων δηλαδή που είναι απαραίτητες για την
καταγραφή της. Όλες οι οντότητες του υποµοντέλου 1 αποτελούν µια
ιεραρχία τύπων της οντότητας αρχιτεκτονική δοµή και συνδέονται µαζί
της µε σχέσεις κληρονοµικότητας. Εξαίρεση αποτελεί η οντότητα
«οργάνωση χώρων και επικοινωνία»,

η οποία δηµιουργήθηκε προς

αποφυγήν επανάληψης γνωρισµάτων : αποτελείται από γνωρίσµατα που
είναι χρήσιµα και κοινά για όλους τους υπότυπους του τρίτου
επιπέδου47, µε τους οποίους και συνδέεται.
Οι οντότητες πυρηνική δοµή και περιφερειακή δοµή αποτελούν
υπότυπους της αρχιτεκτονικής δοµής. Και οι δυο καθορίζονται από δυο
στοιχεία : τη συναρτώµενη χρήση και τη χωροθέτησή τους. Έτσι, σε αυτό
το δεύτερο επίπεδο της ιεραρχίας έχουµε έναν άλλο τύπο πληροφορίας,
αναλυτικότερης. Από τη µια πλευρά, η πληροφορία αυτή αφορά τη
χωροταξία της κεντρικής δοµής σε σχέση µε τις γειτονικές της δοµές και
αντίθετα, καθώς και στοιχεία που σχετίζονται µε αυτή τη χωροθέτηση,
όπως το δίκτυο επικοινωνιών/οδικό, το υδρολογικό δίκτυο κλπ.

47

βλ. παρακάτω υποµοντέλο 1, 30

28

Από την άλλη πλευρά, η πληροφορία στο επίπεδο αυτό αφορά τη χρήση
της µιας ή της άλλης µορφής αρχιτεκτονικής δοµής, καθώς και άλλα
στοιχεία που συνδέονται µε τη χωροταξία ή τη χρήση κάθε δοµής
αντίστοιχα
Σε ένα τρίτο επίπεδο οι πληροφορίες αφορούν τα µορφολογικά, τα
υλικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πυρηνικής και περιφερειακής
δοµής. Οι οντότητες εδώ είναι : κτιστή δοµή, φυσική διαµόρφωση,
κτιστή-φυσική-λαξευτή διαµόρφωση και λαξευτή κατασκευή.
Η οντότητα οργάνωση χώρων και επικοινωνία συνδέεται, όπως
προαναφέρθηκε, µε τις προηγούµενες για να προσδιορίσει τη διάρθρωση
και οργάνωση των επιµέρους χώρων και τη µεταξύ τους επικοινωνία,
χωρίς, όµως, να εντάσσεται στην ιεραρχία τύπων της «αρχιτεκτονικής
δοµής».
Στο κατώτερο, τέλος,

επίπεδο οι πληροφορίες αφορούν την

εξατοµικευµένη περίπτωση δοµής : το µετόχι, την εκκλησία, το
σπήλαιο, τη βραχοσκεπή, τον τάφο, το πατητήρι, την αναβαθµίδα
και όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους –εκείνα που δεν αφορούν την
γενική τεκµηρίωση µιας αρχιτεκτονικής δοµής. Έτσι, για παράδειγµα,
µια σπηλαιώδης κοιλότητα συνδέεται µε τη φυσική διαµόρφωση, ένα
µετόχι µε την κτιστή δοµή, κλπ…
Οδηγούµαστε, έτσι, στην παρακάτω βασική ιεράρχηση µε τις
οντότητες και τα πεδία τους :
1ο επίπεδο

G

Αρχιτεκτονική δοµή : Ο όρος αυτός, για τη βασική οντότητα του
εννοιολογικού µοντέλου, παραπέµπει, όπως αναφέρθηκε, στη
γενικότερη ανθρώπινη διαµόρφωση ή «παραγωγή» χώρου µε στόχο τη
χρήση ή «κατανάλωσή» του. Τα γνωρίσµατα της συγκεκριµένης
οντότητας συγκροτούνται από γενικές πληροφορίες που καθορίζουν
ένα βασικό σώµα γνώσεων γύρω από αυτήν :
§ Είδος της αρχιτεκτονικής δοµής, π.χ. µετόχι, εκκλησία,
βραχοσκεπή, πατητήρι, τάφος, αναβαθµίδα κ.τ.λ.
§ Τύπος της αρχιτεκτονικής δοµής, π.χ. πατητήρι / τύπος 1
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§

Μέγεθος της αρχιτεκτονικής δοµής (σε κλίµακα ή κατάλογο
τιµών, π.χ. µικρή, µεσαία, µεγάλη)48
§ Σχήµα του περιγράµµατος ή της κάτοψης της δοµής (π.χ.
ορθογώνιο, κυκλικό, ηµικυκλικό, ελλειψοειδές, ακανόνιστο κ.τ.λ.)
∆ιαστάσεις της αρχιτεκτονικής δοµής :
§ Μήκος της αρχιτεκτονικής δοµής σε µέτρα
§ Πλάτος της αρχιτεκτονικής δοµής σε µέτρα
§ Ύψος της αρχιτεκτονικής δοµής σε µέτρα
§ Βάθος της αρχιτεκτονικής δοµής σε µέτρα
§ ∆ιάµετρος της αρχιτεκτονικής δοµής σε µέτρα
§ Περίµετρος της αρχιτεκτονικής δοµής σε µέτρα
§ Φωτογραφία της αρχιτεκτονικής δοµής.
§ Αριθµός φωτογραφίας (σύµφωνα µε τον κωδικό
αρχειοθέτησης στο αρχείο φωτογραφιών της έρευνας)
§ Σχέδιο ή σκαρίφηµα της αρχιτεκτονικής δοµής
§ Αριθµός σχεδίου (σύµφωνα µε τον κωδικό αρχειοθέτησης στο
αρχείο σχεδίων της έρευνας)
§ Ιδιαιτερότητες (για τυχόν αποκλίσεις από τα συνήθη οµοειδή
της)
§ Κατάσταση διατήρησης (σε κλίµακα ή κατάλογο τιµών, π.χ.
ίχνη, εκτεταµένα ίχνη, ερείπια, σχεδόν άρτιο, ακέραιο)
§ Περιγραφή της αρχιτεκτονικής δοµής
2ο επίπεδο
Για µεγαλύτερη ανάλυση της πληροφορίας που αφορά την αρχιτεκτονική
δοµή, δηµιουργήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, οι υπότυποι πυρηνική
και περιφερειακή δοµή :
G

Πυρηνική δοµή
§ Πλησιέστερος πυρήνας ή πλησιέστερη πυρηνική δοµή
§ Απόσταση από πλησιέστερο πυρήνα (σε µέτρα)
§ ∆ίκτυο επικοινωνιών ή οδικό πλέγµα διασύνδεσης της
πυρηνικής δοµής µε άλλες αρχιτεκτονικές δοµές
§ Υδρολογικό δίκτυο ή διασύνδεση της πυρηνικής δοµής µε τις
πηγές νερού και τον υδροφόρο ορίζοντα
§ Είδη δραστηριοτήτων στην πυρηνική δοµή (π.χ. διαµονή,
αποθήκευση, σταβλισµός, αγροτικές, αλιευτικές, κτηνοτροφικές,
βιοτεχνικές, άλλες οικονοµικές, διοικητικές-υπηρεσίες,
λατρευτικές, ταφικές)
§ Κεντρική δραστηριότητα στην πυρηνική δοµή

G

Περιφερειακή δοµή
§ Χωρική σχέση µε τον πυρήνα, ανεξάρτητη ή συστεγασµένη µε
την πυρηνική δοµή

Η τιµή αυτή είναι αναγκαία για µια καταρχήν γενική εκτίµηση του µεγέθους της δοµής ή για
περιπτώσεις ακανόνιστων δοµών π.χ. λιθοσωρών, πολύ φθαρµένων κτιρίων κτλ.

48
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§
§
§
§

§

Απόσταση από τον πυρήνα (σε µέτρα)
Θέση σε σχέση µε τον πυρήνα
Γειτονία ή σειρά γειτνίασης των περιφερειακών δοµών µεταξύ
τους
Είδη δραστηριοτήτων στην περιφερειακή δοµή (διαµονή,
αποθήκευση, σταβλισµός, αγροτικές, αλιευτικές, κτηνοτροφικές,
βιοτεχνικές, άλλες οικονοµικές, διοικητικές-υπηρεσίες,
λατρευτικές, ταφικές)
Κεντρική δραστηριότητα στην περιφερειακή δοµή
3ο επίπεδο

Σε αυτό το επίπεδο η πληροφορία αφορά τους υπότυπους των πυρηνικών
και περιφερειακών δοµών, που είναι η κτιστή δοµή, η φυσική
διαµόρφωση, η λαξευτή κατασκευή
και κτιστή-φυσική-λαξευτή
διαµόρφωση, τους τρόπους κατασκευής τους (δόµηση, λάξευση, κλπ.)
και τα υλικά δοµής τους.
G

Κτιστή δοµή
Τα γενικά γνωρίσµατα της κτιστής δοµής :
§ Υλικά δοµής του συνόλου
§ Τεχνικές κατασκευής
Ειδικότερα γνωρίσµατα :
§ Θεµελίωση49
§ Τοιχοδοµία
§ Υποστηρίγµατα
§ Οροφή
§ Στέγη
§ ∆άπεδα
§ Εσωτερικά χωρίσµατα
§ Εξωτερικά ανοίγµατα
§ Εσωτερικά ανοίγµατα
§ Ανώφλια-κατώφλια
§ Παραστάδες
§ Γείσα
§ Μεσοπατώµατα
§ Κλιµακοστάσιο50
§ Εξώστης
§ Υδρορροές
§ Συνδετικό υλικό
§ Επιχρίσµατα-κονιάµατα
§ Βαφές – Χρώµατα αρχιτεκτονικών επιφανειών

Όπως είναι γνωστό, πολλές φορές, τα θεµέλια είναι το µόνο τµήµα µιας δοµής που συναντά ο
ερευνητής στο πεδίο, είτε µεµονωµένα είτε κάτω από υπερκείµενες νεώτερες κατασκευές. Για
αυτό το συγκεκριµένο κριτήριο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
50 Ελάχιστα είναι τα οικοδοµήµατα µε σκάλες στη Γαύδο. Σπάνιες είναι επίσης οι διαµορφώσεις
µεσοπατώµατος και εξώστη ή µπαλκονιού
49
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§
§

Εσοχές-κόγχες
Άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία51

G

Φυσική διαµόρφωση
§ Φυσικό υπόβαθρο
§ Ανοίγµατα-είσοδοι
§ ∆ιαµόρφωση εδάφους/δαπέδου
§ ∆ιαµόρφωση οροφής
§ ∆ιαµόρφωση τοιχωµάτων
§ Άλλα στοιχεία

G

Λαξευτή κατασκευή :
§ Φυσικό υπόβαθρο
§ Ποιότητα λάξευσης
§ Άλλα στοιχεία

G

Κτιστή/φυσική/λαξευτή διαµόρφωση :
Γενικά γνωρίσµατα :
§ Υλικά δοµής του συνόλου
§ Τεχνικές κατασκευής
Ειδικότερα γνωρίσµατα :
§ Θεµελίωση
§ Τοιχοδοµία
§ Υποστηρίγµατα
§ Οροφή
§ Στέγη
§ ∆άπεδα
§ Εσωτερικά χωρίσµατα
§ Εξωτερικά ανοίγµατα
§ Εσωτερικά ανοίγµατα
§ Ανώφλια-κατώφλια
§ Παραστάδες
§ Γείσα
§ Μεσοπατώµατα
§ Κλιµακοστάσιο
§ Εξώστης
§ Υδρορροές
§ Συνδετικό υλικό
§ Επιχρίσµατα-κονιάµατα
§ Βαφές – Χρώµατα αρχιτεκτονικών επιφανειών
§ Εσοχές-κόγχες
§ Άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία
§ Φυσικό υπόβαθρο
§ Ποιότητα λάξευσης

51 Το συγκεκριµένο κριτήριο διατηρείται για ενδεχόµενα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που δεν
έχουν συµπεριληφθεί στην ενότητα αυτή, είτε γιατί είναι εξαιρετικά σπάνια, είτε γιατί αξίζουν
ιδιαίτερης µνείας (π.χ. αρχαία µέλη σε σύγχρονες κατασκευές κλπ.)…
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G

Οργάνωση χώρων και επικοινωνία µιας κτιστής δοµής, µιας
φυσικής διαµόρφωσης, µιας λαξευτής κατασκευής ή µιας κτιστήςφυσικής-λαξευτής διαµόρφωσης
Γενικά :
§ Αριθµός χώρων (συνολικός)
§ Είδη χώρων (συνολικά)
Ειδικότερα :
§ Αριθµός εσωτερικών χώρων
§ Είδη εσωτερικών χώρων
§ Αριθµός εξωτερικών χώρων
§ Είδη εξωτερικών χώρων
§ Επικοινωνία χώρων
§ Αριθµός εσωτερικών δοµών
§ Είδη εσωτερικών δοµών
§ Αριθµός εισόδων προς εσωτερικό
§ Αριθµός εισόδων εξωτερικών χώρων
§ Αριθµός ανοιγµάτων
§ Προσανατολισµός κυρίας εισόδου
§ Προσανατολισµός δευτερεύουσας εισόδου
§ Προσανατολισµός εισόδων εξωτερικών χώρων
§ Προσανατολισµός παραθύρων
§ Προσανατολισµός εσωτερικών ανοιγµάτων
4ο επίπεδο

Σε αυτό το επίπεδο περιλαµβάνονται τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα των
συγκεκριµένων
πλέον
αρχιτεκτονικών
δοµών,
πυρηνικών
και
περιφερειακών, κτιστών, φυσικών και λαξευτών. Υπενθυµίζεται ότι, στην
παρούσα εργασία, έχουν επιλεγεί παραδειγµατικά κάποιες από αυτές
(εκκλησία, µετόχι, σπήλαιο, βραχοσκεπή, αναβαθµίδα, πατητήρι, τάφος…),
ενώ, υπάρχει η δυνατότητα και σε αυτό το κατώτερο επίπεδο να
προσθέτονται όσες δοµές κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες, ανάλογα µε
την πρόοδο της έρευνας και της µελέτης του υλικού.
G

Εκκλησία :
§ Τύπος εκκλησίας
§ Αφιερωµένη – διµάρτυρη
§ Κόγχη
§ Καµπαναριό
§ Αγιοθύριδο
§ Νάρθηκας
§ Ωραία Πύλη
Τέµπλο
∆ιαστάσεις :
§ Μήκος τέµπλου
§ Ύψος τέµπλου
§ Υλικά τέµπλου
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§
§
§
§
§
§
§
§
§

§ ∆ιακόσµηση τέµπλου
§ Εικονογραφικό πρόγραµµα τέµπλου
Αγία Τράπεζα
Πρόθεση
Κινητός εξοπλισµός
Κολυµπήθρα
Φορητές εικόνες
Επιγραφές
Τοιχογραφίες
Εντοιχίσεις
Άλλα στοιχεία

G

Μετόχι :
§ Τύπος µετοχιού
§ Κινητά ευρήµατα
§ Άλλα στοιχεία

G

Σπήλαιο :
§ Τύπος σπηλαίου
§ Εσωτερικές δοµές
§ Άλλα στοιχεία

G

Βραχοσκεπή :
§ Τύπος βραχοσκεπής
§ Κινητά ευρήµατα
§ Εσωτερικές δοµές
§ Άλλα στοιχεία

G

Αναβαθµίδα :
§ Τύπος αναβαθµίδας
§ Μέγιστο/ελάχιστο ύψος αναβαθµίδας52
§ Μέγιστο/ελάχιστο πλάτος
§ Όρια αναβαθµίδας
§ Σύσταση εδάφους στο περιβάλλον της αναβαθµίδας
§ Χρήση
§ Άλλα στοιχεία

G

Πατητήρι53:
§ Τύπος πατητηριού
§ Χώρος σύνθλιψης
§ Χώρος συλλογής
§ Κοιλότητα υποµοχλίου
§ Χωρητικότητα χώρου συλλογής
§ Στόµιο ή Κρουνός

το ύψος και το πλάτος των αναβαθµίδων δεν καλύπτονται πάντοτε από τα αντίστοιχα µεγέθη
στα γενικά γνωρίσµατα της αρχιτεκτονικής δοµής, επειδή αυτές συχνά εµφανίζουν µεγάλες
ανοµοιογένειες στο σωζόµενο µήκος τους
53 Χριστοδουλάκος κ.ά. 1996
52

34

§
G

Άλλα στοιχεία

Τάφος :
§ Τύπος τάφου
§ Θάλαµος
§ ∆ρόµος
§ Στόµιο
§ Υπέρθυρο
§ Εσωτερικές διαµορφώσεις
§ Κινητά ευρήµατα
§ Άλλα στοιχεία
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Υποµοντέλο 2 : Ο χώρος (Πίνακας 3)
Ένα άλλο υποµοντέλο αφορά τις γενικές χωρικές πληροφορίες για
την αρχιτεκτονική δοµή. Οι οντότητες που το συνθέτουν, προέρχονται
από το γενικό δελτίο καταγραφής της έρευνας του πεδίου και είναι :
Ø Η ευρύτερη περιοχή
Ø Η ειδικότερη εγκατάσταση (αρχαιολογική θέση)
Ø Η τοπογραφία της εγκατάστασης
Ø Το φυσικό τοπίο της εγκατάστασης
Ø Το κτηµατολόγιο

Πίνακας 3. Υποµοντέλο 2 : Ο χώρος54
G

G

Περιοχή : η ευρύτερη περιοχή
§ Τοπωνύµιο της ευρύτερης περιοχής

55

Εγκατάσταση ή αρχαιολογική θέση
§ Αριθµός εγκατάστασης (µοναδικός αριθµός)
§ Τοπωνύµιο εγκατάστασης
§ Χάρτης της εγκατάστασης
§ Στοιχεία χάρτη
§ Συντεταγµένες
§ Προσανατολισµός της εγκατάστασης
§ Περιγραφή της εγκατάστασης
§ Χρήσεις γης στις ζώνες της εγκατάστασης

Στα διαγράµµατα των υποµοντέλων εικονίζονται όχι µόνο οι οντότητες που τα συνθέτουν (π.χ.
στο υποµοντέλο 2 : οι οντότητες εγκατάσταση, τοπογραφία, φυσικό τοπίο, περιοχή, κτηµατολόγιο,
που έχουν το ίδιο χρώµα ως υπόβαθρο), αλλά και οι οντότητες και οι συσχετίσεις που τα ενώνουν
µε τα υπόλοιπα υποµοντέλα, ώστε όλα µαζί να δηµιουργούν το λογικό συνολικό σχήµα του
συστήµατος (π.χ. στο υποµοντέλο 2 : η οντότητα αρχιτεκτονική δοµή και η συσχέτιση βρίσκεται σε)
55 Κόπακα 1994 και Κόπακα κ.ά. 1998
54
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Τοπογραφία
§ Τοπογραφία της εγκατάστασης.
§ Υψόµετρο
§ Πλησιέστερο λιµάνι
§ Απόσταση από τη θάλασσα
§ Πλησιέστερος οικισµός
§ Απόσταση από οικισµό
§ Ορατότητα από την εγκατάσταση
§
G Φυσικό τοπίο της εγκατάστασης
§ Γεωµορφολογία
§ Φυτική κάλυψη
§ Πανίδα
§ Γεωλογία
§ Υδρολογία
§ Εδάφη
G

G

Κτηµατολόγιο56 Οι πληροφορίες από τις συµβολαιογραφικές
πράξεις που αφορούν το νησί αποτελούν µέρος της χωροταξικής όσο
και της κοινωνιολογικής–ανθρωπολογικής προσέγγισής του.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Αριθµός συµβολαίου (µοναδικός αριθµός)
Υποθηκοφυλακείο Χώρας Σφακίων και Κανδάνου
Είδος ιδιοκτησίας
Προσδιορισµός ακινήτου
Ιδιοκτήτης (σύµφωνα µε την τελευταία συµβολαιογραφική
πράξη)
Τρόπος απόκτησης
Έκταση 57
Οικογενειακή ιδιοκτησία58
Χρονολογία Πράξης
Τοποθεσία 59

Τα γνωρίσµατα της οντότητας προσδιορίστηκαν µε βάση τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις
από την επεξεργασία µεγάλου µέρους του συµβολαιογραφικού υλικού της Γαύδου (βλ.,
Νικολακάκης κ.ά.)
57 Ποσοτικός ή ποιοτικός προσδιορισµός καταµέτρησης της γης. Στις πρόσφατες
συµβολαιογραφικές πράξεις η καταµέτρηση είναι ποσοτική σε στρέµµατα ή τετραγωνικά µέτρα,
ενώ στις συµβολαιογραφικές πράξεις των αρχών του αιώνα, η εκτίµηση γίνεται µε µονάδες
µέτρησης που δηλώνουν µια ποιοτική εκτίµηση µε βάση την παραγωγική αξία της γης, όπως
κιλό, οκά, µουζούρι, πινάκιο, γρόσι, εργάτης, πεζούλα.
58 Σε ποια οικογένεια ανήκε παραδοσιακά η ιδιοκτησία, γιατί από τα τέλη της δεκαετίας του 1980
και έπειτα κάνουν την εµφάνιση τους νέοι µη γηγενείς ιδιοκτήτες – αγοραστές - επενδυτές γης.
59 Πολλά τοπωνύµια αποδίδονται µε περισσότερους τρόπους γραφής, γιαυτό και ορίσαµε ένα
επιπρόσθετο γνώρισµα. Σχετικά βλ., Κόπακα κ.ά. 1998
56
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Υποµοντέλο 3 : ο χρόνος (Πίνακας 4)
Η παράµετρος του χρόνου καλύπτεται από την οντότητα µεταβολές
στο χρόνο, που προσδιορίζει τις µεταβολές χρήσης και τις επεµβάσεις
που έχει υποστεί στο πέρασµα του χρόνου µια αρχιτεκτονική δοµή και
την χρονική κλίµακα χρήσης της60.

Πίνακας 4. Υποµοντέλο 3 : Ο χρόνος

G

Μεταβολές στο χρόνο
§
§
§
§

Μεταβολές χρήσης : αλλαγές χρήσης του χώρου
Χρονική κλίµακα χρήσης (εποχική, ετήσια, ηµερολογιακή,
περιστασιακή)
Νεότερες επεµβάσεις στην τελευταία κατασκευαστική φάσης της
δοµής
Χρόνος επεµβάσεων

για τον χρόνο βλ. και κεφ.1.4.∆υσκολίες, 19. Η οντότητα βασίζεται στον τύπο της έρευνας
(επιφανειακή) καθώς και στον χαρακτήρα της έρευνας (διεπιστηµονικός και διαχρονικός) και
χρειάζεται τροποποίηση για να καλύψει περαιτέρω ανάγκες µιας άλλου τύπου έρευνας, π.χ.
ανασκαφικής ή επικεντρωµένης σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους.
60
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Υποµοντέλο 4 : η έρευνα (Πίνακας 5)
Το υποµοντέλο που αφορά την έρευνα για τις αρχιτεκτονικές δοµές,
συναποτελούν οι οντότητες :
Ø προφορικές µαρτυρίες
Ø γραπτές πηγές
Ø επιτόπια έρευνα
Ø χρονολόγηση

Πίνακας 5. Υποµοντέλο 4 : Η έρευνα
G

Προφορικές µαρτυρίες για το φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον
§ Πληροφορητής
§ Στοιχεία πληροφορητή (π.χ. ηλικία, κατάσταση κ.τ.λ., που
αξιολογούν την αξιοπιστία της µαρτυρίας του)
§ Είδος καταγραφής της µαρτυρίας (γραπτή καταγραφή,
µαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση)
§ Μαρτυρία
§ Κείµενο µαρτυρίας (αυτούσιο)
§ Ηµεροµηνία
§ Ερευνητής/ές
§ Τόπος

G

Γραπτές πηγές61
§ Τύπος γραπτής πηγής
§ Είδος εγγράφου
§ Τίτλος

61

είναι ελάχιστες ως προς τη διαχρονική αρχιτεκτονική της Γαύδου
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§
§
§
§

Συγγραφέας
Χρονολογία έκδοσης
Εκδόσεις
Χρονολογία γραφής

G

Επιτόπια έρευνα
§ Ηµεροµηνία
§ ∆ιάρκεια
§ Ερευνητής/ές
§ Είδος έρευνας (επιφανειακή, ανασκαφική, κλπ.)
§ Συνολική χρονική διάρκεια έρευνας

G

Χρονολόγηση (όπως προκύπτει από τις ποικίλες πηγές)
§ Χρονολόγηση της αρχιτεκτονικής δοµής (προϊστορική, ιστορική,
βυζαντινή, βενετσιάνικη, νεότερη, σύγχρονη, αβέβαιη)
§ Ερευνητής
§ Ηµεροµηνία
§ Τρόπος/οι χρονολόγησης (κεραµεική, τοιχοδοµία, προφορικές
πληροφορίες κλπ.)
§ Άλλες εκδοχές
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Συσχετίσεις µεταξύ οντοτήτων
Tο υποµοντέλο 1, όπως προαναφέρθηκε, συντίθεται κυρίως από
µια ιεραρχία τύπων της αρχιτεκτονικής δοµής. Οι τύποι αυτοί ενώνονται
µε σχέσεις κληρονοµικότητας (iSA)62. Έτσι, όλες οι συσχετίσεις του
υποµοντέλου είναι οι ακόλουθες :
Η αρχιτεκτονική δοµή είναι ο υπέρτυπος
Η πυρηνική και η περιφερειακή δοµή είναι υπότυποί της
Η πυρηνική δοµή έχει περιφερειακές δοµές
Η κτιστή δοµή, η φυσική διαµόρφωση, η κτιστή-φυσική-λαξευτή
διαµόρφωση είναι υπότυποι της πυρηνικής και της περιφερειακής δοµής
και η λαξευτή κατασκευή µόνο της περιφερειακής
Όλες οι παραπάνω µορφές δοµών έχουν κάποια οργάνωση των χώρων
τους και επικοινωνία.
Από τις παραπάνω µορφές δοµών :
Η εκκλησία είναι υπότυπος της κτιστής δοµής
Το µετόχι είναι επίσης υπότυπος της κτιστής δοµής
Το σπήλαιο είναι υπότυπος της φυσικής διαµόρφωσης
Η αναβαθµίδα είναι υπότυπος της κτιστής-φυσικής-λαξευτής
διαµόρφωσης
Η βραχοσκεπή είναι υπότυπος της κτιστής-φυσικής-λαξευτής
διαµόρφωσης, επίσης
Το πατητήρι είναι υπότυπος της λαξευτής κατασκευής
Και ο τάφος είναι υπότυπος της λαξευτής κατασκευής
Για το υποµοντέλο 2 ισχύουν οι παρακάτω συσχετίσεις :
Η αρχιτεκτονική δοµή βρίσκεται σε εγκατάσταση
Η εγκατάσταση ανήκει σε περιοχή.
Η εγκατάσταση διαθέτει τοπογραφία
Η εγκατάσταση εγγράφεται σε φυσικό τοπίο
Και η εγκατάσταση εγγράφεται στο υποθηκοφυλακείο. Υπάρχουν έτσι
στοιχεία που αφορούν το κτηµατολόγιο.
Στο υποµοντέλο 3 :
Η αρχιτεκτονική δοµή υφίσταται µεταβολές στο χρόνο
Για τις µεταβολές αυτές µας δίνουν πληροφορίες οι γραπτές πηγές
αλλά και οι προφορικές µαρτυρίες.
Όσον αφορά το υποµοντέλο 4 :
η αρχιτεκτονική δοµή εντοπίζεται σε γραπτές πηγές και µαρτυρείται
σε προφορικές µαρτυρίες.
Η αρχιτεκτονική δοµή ερευνήθηκε µέσω επιτόπιας έρευνας
Και η αρχιτεκτονική δοµή χρονολογείται µε χρονολόγηση.

62

βλ. κεφ. 2 Το σχεσιακό µοντέλο και το µοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων, 22-23
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4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για να µοντελοποιηθεί η παραπάνω λογική σύλληψη63, όπως αυτή
προέκυψε από την ανάλυση απαιτήσεων64και να µετατραπεί σε
σχεσιακή µορφή, χρησιµοποιήσαµε κατά το στάδιο της τεχνικής
σχεδίασης65 το διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων[Ο/Σ) ή αλλιώς
ER(entity/relationship]66.Για να γίνει η µετατροπή αυτή ακολουθήσαµε
τα εξής βήµατα :
è
è
è
è

οι οντότητες µεταβάλλονται σε πίνακες
τα γνωρίσµατα των οντοτήτων µεταφράζονται σε πεδία
οι συσχετίσεις µεταφράζονται σε σχέσεις
θέτονται κανόνες ακεραιότητας (integrity rules), που σκοπό έχουν να
πληροφορήσουν το DBMS (relational database management
system, σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων) για
κάποιες δεσµεύσεις οι οποίες ισχύουν στον πραγµατικό κόσµο.
è για κάθε πίνακα υπάρχει ένα µοναδικό αναγνωριστικό, δηλαδή ένα
πρωτεύον κλειδί, που αποτελεί ένα µοναδικό υποσύνολο του
συνόλου γνωρισµάτων του πίνακα67.
Για να αποδοθεί καλύτερα το παραπάνω διάγραµµα οντοτήτωνσυσχετίσεων, χρησιµοποιήσαµε µια εφαρµογή σχεδιασµού δεδοµένων,
το ER/Studio68. Από το διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων69, περνάµε
στο επίπεδο της φυσικής υλοποίησης, δηλαδή της εισαγωγής του, στην
πλατφόρµα ανάπτυξης που επιλέξαµε.
Η πλατφόρµα ανάπτυξης, που υπαγόρευσαν οι συγκεκριµένες
ανάγκες µοντελοποίησης,

είναι η MS-Access. Στην Access, σε

αντιστοιχία µε την τεχνική σχεδίαση, δηµιουργήσαµε :
ð πίνακες (tables], δηλαδή τα αντικείµενα που ορίζουµε και
χρησιµοποιούµε για την αποθήκευση των δεδοµένων µας (π.χ.
Πίνακας 6)
ð πεδία (fields) ή στήλες (columns) του πίνακα, στα οποία
αποθηκεύονται τα διαφορετικά είδη πληροφοριών. Για παράδειγµα
στον πίνακα 6, τέτοια πεδία είναι ο “αριθµός συµβολαίου”, το
“υποθηκοφυλακείο”, κ.τ.λ.

63
64
65
66
67
68
69

βλ. κεφ. 3. Εννοιολογική σχεδίαση
βλ. παραπάνω κεφ. 1..Ανάλυση απαιτήσεων
βλ. Παράρτηµα, ΙΙΙ. Τεχνική σχεδίαση
βλ. κεφ. 2. Το σχεσιακό µοντέλο και το µοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων
Date, 161-62
βλ. Παράρτηµα, «Μια εφαρµογή σχεδιασµού δεδοµένων το ER/Studio”
βλ. Παράρτηµα
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ð εγγραφές (records) ή γραµµές (rows) του πίνακα, που συλλέγουν
όλες τις πληροφορίες για µια συγκεκριµένη περίπτωση του θέµατος.
Για παράδειγµα στον πίν. 6, στην πρώτη σειρά, όλες οι πληροφορίες
για το συµβόλαιο υπ’ αριθµόν 205.
ð πρωτεύον κλειδί (primary key) του κάθε πίνακα, που αποτελείται
από ένα ή περισσότερα πεδία, τα οποία έχουν µια µοναδική τιµή για
κάθε εγγραφή, όπως στον πίνακα 6, τα πεδία “αριθµός συµβολαίου”
και “υποθηκοφυλακείο”.

Πίνακας 6. Πίνακας : κτηµατολόγιο

Το υλοποιηµένο σύστηµα υποστηρίζει, έτσι :
§
§
§
§
§
§

την εισαγωγή πληροφορίας
την τροποποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας
τη διαγραφή πληροφορίας
την αναζήτηση πληροφορίας
την υποβολή ερωτήσεων
την εκτύπωση πληροφορίας

➜ Όλες οι παραπάνω ενέργειες µπορούν να γίνουν µέσα από τους
πίνακες που υπάρχουν στο σύστηµα. Οι συγκεκριµένοι πίνακες είναι
προσβάσιµοι στον χρήστη και επιπλέον, διαθέτουν λίστες αναζήτησης,
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όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, για την ευκολότερη χρήση και σε
αυτή του τη µορφή.
➜ Το κύριο, όµως, περιβάλλον χρήσης δεν είναι οι πίνακες και τα
ερωτήµατα που βασίστηκαν σε αυτούς. ∆ηµιουργήσαµε παράλληλα
µια

ευκολόχρηστη,

φιλική,

οικεία

και

διεπιφάνεια χρήσης, ώστε η λειτουργικότητα

αισθητικά

ευχάριστη

του συστήµατος να

στηρίζεται στις απαιτήσεις του µη ειδικού και εξοικειωµένου χρήστη.
Το κύριο αυτό περιβάλλον χρήσης βασίζεται σε φόρµες, για τη
δηµιουργία και τη σύνδεση των οποίων χρησιµοποιήθηκαν :
 πίνακες (tables)
 ερωτήµατα (queries)
 υποφόρµες (subforms) που ενσωµατώνονται σε κύριες φόρµες
 µακροεντολές (macros) για αυτοµατισµό ενεργειών, όπως π.χ. το
άνοιγµα φόρµας
 ειδικά χειριστήρια (controls), όπως για παράδειγµα πλαίσια κειµένου
(text boxes), κουµπιά επιλογών (option buttons) που δίνουν τη
δυνατότητα π.χ.επιλογής ανοίγµατος φορµών, εξόδου από το σύστηµα
κλπ.
 λίστες αναζήτησης και πλαίσια καταλόγων (list boxes) και σύνθετα
πλαίσια (combo boxes)
 επεξεργασµένα µέρη του εικονογραφικού υλικού ως υπόβαθρο
(background) στις φόρµες
Οι φόρµες που κατασκευάστηκαν κατηγοριοποιούνται ως εξής :
•

φόρµες επιλογής ενεργειών

•

φόρµες εισαγωγής της πληροφορίας

•

φόρµες βοήθειας και συµβουλών για την χρήση του συστήµατος

•

φόρµες ερωτήσεων, που παρέχουν διάφορους τρόπους αναζήτησης
της πληροφορίας

Οι φόρµες αυτές παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω :
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Φόρµες επιλογής ενεργειών

Πίνακας 7. Αρχική φόρµα «επιλογή ενεργειών»

Οι

φόρµες

επιλογής

ενεργειών

κατασκευάστηκαν

για

να

διευκολύνουν την πλοήγηση στο σύστηµα. Αυτού του είδους οι φόρµες
χρησιµεύουν και στην Εισαγωγή και στην Αναζήτηση και στη Βοήθεια.
Παραδείγµατα τέτοιων φορµών αποτελούν η βασική φόρµα «επιλογή
ενεργειών» (Πίνακας 7), η φόρµα «εισαγωγή στοιχείων» (Πίνακας 8) που
εικονίζεται παρακάτω, οι φόρµες επιλογής ερωτηµάτων (Πίνακας 10, 11,
14, 16), η φόρµα επιλογής βοήθειας (Πίνακας 18) κλπ.
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Εισαγωγή

Πίνακας 8. Φόρµα επιλογής ενεργειών : «Εισαγωγή στοιχείων»

Οι φόρµες εισαγωγής έχουν τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά που
καθιστούν απλή την εισαγωγή της πληροφορίας :
1. δυνατότητα άµεσης και εύκολης επιλογής στην εισαγωγή των
δεδοµένων, µε βάση την εννοιολογική σχεδίαση και την
ιεράρχηση των υποµοντέλων και των επίπεδων της πληροφορίας
2. άνοιγµα φορµών, µε τη σειρά που πρέπει να εισαγάγει ο χρήστης
την πληροφορία µε βάση τα πρωτεύοντα κλειδιά.
Τα δεδοµένα µας, εκτός από κείµενο, περιλαµβάνουν φωτογραφίες,
χάρτες, αρχιτεκτονικά σχέδια, τα οποία θα εισάγονται στο σύστηµα, µε
τη µορφή εισαγωγής αντικειµένου OLE, στους πίνακες και στις φόρµες
εισαγωγής δεδοµένων.
Η τροποποίηση, ανανέωση, διαγραφή υπάρχουσας πληροφορίας γίνεται
µέσα από τις φόρµες εισαγωγής.
Παράδειγµα φόρµας εισαγωγής αποτελεί η φόρµα του Πίν. 9.1 και 9.2,
που

έχει

µορφή

καρτελοθήκης

αρχιτεκτονικής δοµής»

µε

τίτλο

«Εισαγωγή

στοιχείων
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Πίν. 9.1. Φόρµα εισαγωγής µε µορφή καρτελοθήκης : Εισαγωγή στοιχείων
αρχιτεκτονικής δοµής. Καρτέλα 1: αρχιτεκτονική δοµή

Πίν. 9.2. Φόρµα εισαγωγής µε µορφή καρτελοθήκης : Εισαγωγή στοιχείων
αρχιτεκτονικής δοµής. Καρτέλα 2 : λοιπά στοιχεία αρχιτεκτονικής δοµής
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Ερωτήσεις

Πίνακας 10. Φόρµα επιλογής ενεργειών : «Ερωτήσεις»

Οι φόρµες ερωτήσεων βασίζονται στην απαίτηση για πολύµορφη
αναζήτηση των δεδοµένων µε βάση τις δυνατότητες που µας δίνει ένα
σύστηµα βάσεως δεδοµένων70. Έτσι, οι ερωτήσεις διαµορφώθηκαν ως
εξής :
à
à
à
à

ερωτήσεις επιλογής και σύνθετων κριτηρίων
ερωτήσεις προβολής και ταξινόµησης
παραµετρικές ερωτήσεις
πολυκριτηριακές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις που δηµιουργήθηκαν

είναι

απλώς ενδεικτικές των

δυνατοτήτων του συστήµατός µας και αποτελούν µια πρώτη προσπάθεια
προσέγγισης του υλικού σε αυτή του τη νέα ηλεκτρονική µορφή. Επειδή
το υλικό µας ήταν τυχαίο και δειγµατοληπτικό αποφύγαµε οποιαδήποτε
άλλη κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων.
Οι φόρµες ερωτήσεων είναι δυο ειδών :
70 δηλ. προβολή, ταξινόµηση, επιλογή, ένωση, δήλωση και κεφ. 2, 22 και βλ., κεφ. 1.3
∆υνατότητες/Χαρακτηριστικά του συστήµατος, 19. Για το ίδιο θέµα βλ. Viescas 1997
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ü φόρµες επιλογής ερωτηµάτων (π.χ.«Ερωτήσεις επιλογής και
σύνθετων κριτηρίων», «Ερωτήσεις προβολής-ταξινόµησης» κπλ.)
ü φόρµες ερωτηµάτων, (π.χ. ερώτηµα επιλογής : Καµίνια», ερώτηση
προβολής : Εκκλησία» κλπ.)που ανοίγουν µε την επιλογή του
ερωτήµατος από τον χρήστη.
Ας δούµε τις παραδειγµατικές ερωτήσεις πιο αναλυτικά :
1. Ερωτήσεις επιλογής και σύνθετων κριτηρίων (Πίνακας 11)

Πίνακας 11. Φόρµα επιλογής ερωτήµατος : «Ερωτήσεις επιλογής και σύνθετων
κριτηρίων»

Μια ερώτηση αυτού του τύπου που υλοποιήθηκε στο σύστηµα είναι, για
παράδειγµα, τα καµίνια (Πίνακας 12). Όταν ο χρήστης την επιλέξει, το
σύστηµα επιστρέφει τις τιµές για όλα τα πεδία του πίνακα «αρχιτεκτονική
δοµή», που αφορούν την επιλεγµένη εγγραφή «καµίνι» στο πεδίο είδος
του ίδιου πίνακα.
Άλλες αντίστοιχες υλοποιηµένες ερωτήσεις επιλογής και σύνθετων
κριτηρίων επιλογής είναι :
➡
➡
➡
➡
➡

αλώνια
στέρνες
βραχοσκεπές που συνυπάρχουν µε πυρηνικές δοµές
δοµές στα Κάτω Γαλανά
δοµές στο µετόχι του Τσιρµιρή
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➡ δοµές στα Κολεριανά
➡ δοµές και οι περιοχές που βρίσκονται
➡ µετόχια µε ύψος µεγαλύτερο των δυο µέτρων και ύψος µικρότερο
του ενός
➡ µετόχια και βραχοσκεπές µε ύψος µεγαλύτερο των δυο µέτρων και
µήκος µεγαλύτερο των εφτά
➡ στέρνες/πηγάδια µε βάθος µικρότερο του ενάµισι µέτρου και
διάµετρο µικρότερη του ενός

Πίνακας 12. Φόρµα ερωτήµατος επιλογής : «Καµίνια»
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2. Ερωτήσεις προβολής και ταξινόµησης (Πίνακας 13)

Πίνακας 13. Φόρµα ερωτήµατος προβολής-ταξινόµησης : «εκκλησία»

Μια ερώτηση προβολής και ταξινόµησης που υλοποιήθηκε στο σύστηµα
είναι, για παράδειγµα, η Εκκλησία, όπου το σύστηµα προβάλλει όλα τα
πεδία του πίνακα Εκκλησία µε αύξουσα ταξινόµηση ως προς το πεδίο
«Αφιερωµένη».
Άλλα αντίστοιχα παραδειγµατικά ερωτήµατα προβολής και ταξινόµησης
του συστήµατος µας είναι :
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

αναβαθµίδες
µεταβολές στο χρόνο
κτηµατολόγιο
γραπτές πηγές
δοµές και οι µετρήσεις τους
είδη δοµών
κατάλογος λέξεων- όρων
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3. Παραµετρικές ερωτήσεις (Πίνακας 14)

Πίνακας 14. Φόρµα επιλογής ερωτήσεων : «Παραµετρικές ερωτήσεις»

Στις παραµετρικές ερωτήσεις ο χρήστης συµπληρώνει την παράµετρο,
που αυτός θέλει(Πίνακας 15.1), για να δει ανάλογη µε αυτήν
πληροφορία (Πίνακας 15.2).
Οι παραδειγµατικές αντίστοιχες ερωτήσεις είναι :
➡ ∆ώσε το τοπωνύµιο της περιοχής για να δεις τους πυρήνες της
➡ ∆ώσε το είδος της δοµής για να δεις την περιγραφή του
➡ ∆ώσε το είδος της δοµής για να δεις την φωτογραφία του
➡ ∆ώσε το είδος της δοµής για να δεις τη µέγιστη τιµή των µετρήσεων
ανά είδος
➡ ∆ώσε το είδος της δοµής για να δεις τον µέσο όρο που σχετίζεται
µε αυτήν
➡ ∆ώσε το είδος της δοµής για να δεις την τυπική απόκλιση που
σχετίζεται µε αυτήν
➡ ∆ώσε το τοπωνύµιο της περιοχής για να δεις τον αριθµό των δοµών
ανά εγκατάσταση.
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Πίνακας 15.1. Συµπλήρωση τιµής παραµέτρου

Πίνακας 15.2. Φόρµα παραµετρικής ερώτησης : «Μέσος όρος µετρήσεων ανά
είδος»
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4. Πολυκριτηριακές ερωτήσεις (Πίνακας 16)

Πίνακας 16. Φόρµα επιλογής ερωτήσεων : «Πολυκριτηριακές ερωτήσεις»

Σε αυτές τις ερωτήσεις, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει από λίστες
εγγραφών τα κριτήρια που θέλει (Πίνακας 17.1) για να δει όποια
αντίστοιχη προς αυτά πληροφορία(Πίνακας 17.2). Αντίστοιχες ερωτήσεις,
που ενδεικτικά υλοποιήθηκαν στο σύστηµά µας, είναι :
➡ πυρηνικές δοµές και οι περιφερειακές τους, χρονολόγηση και
δραστηριότητες, µε κριτήρια : τον πυρήνα και το τοπωνύµιο της
περιοχής
➡ πληροφορίες για τις περιφερειακές δοµές, την εγκατάσταση στην
οποία βρίσκονται και την χρονολόγησή τους, µε κριτήρια : το
τοπωνύµιο και το είδος της περιφερειακής δοµής
➡ πληροφορίες για τις κτιστές δοµές και τις µεταβολών τους στο χρόνο,
µε κριτήρια : το είδος της κτιστής δοµής, το τοπωνύµιο της περιοχής,
τον αριθµό της εγκατάστασης
➡ πληροφορίες για τις κτιστές-φυσικές-λαξευτές διαµορφώσεις και τις
µεταβολές τους στο χρόνο, µε κριτήρια : το είδος της κτιστήςφυσικής-λαξευτής διαµόρφωσης, το τοπωνύµιο της περιοχής, τον
αριθµό εγκατάστασης
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➡ πληροφορίες για τις φυσικές διαµορφώσεις και τις µεταβολές τους στο
χρόνο, µε κριτήρια : το είδος της φυσικής διαµόρφωσης, το
τοπωνύµιο, τον αριθµό εγκατάστασης
➡ πληροφορίες για τις λαξευτές κατασκευές και τις µεταβολές τους στο
χρόνο, µε κριτήρια : το είδος της λαξευτής κατασκευής, το
τοπωνύµιο, τον αριθµό εγκατάστασης
➡ οργάνωση των χώρων και της επικοινωνίας τους, µε κριτήρια : την
αρχιτεκτονική δοµή, το τοπωνύµιο, τον προσανατολισµού του κτιρίου,
τον αριθµό χώρων
➡ πληροφορίες για την εκκλησία και την εγκατάσταση στην οποία
υπάγεται, µε κριτήρια : το αφιερωµένη, το τοπωνύµιο περιοχής, τον
τύπο
➡ πληροφορίες για τις βραχοσκεπές και τις µεταβολές τους στο χρόνο :
µε κριτήρια : το τοπωνύµιο, τον τύπο, την κατάσταση διατήρησης, το
µέγεθος, την κλίµακα χρήσης
➡ πληροφορίες για τις αναβαθµίδες, µε κριτήρια : το τοπωνύµιο, το
µέγεθος, την κατάσταση διατήρησης
➡ πληροφορίες για τις δραστηριότητες και την κλίµακα χρήσης µιας
αρχιτεκτονικής δοµής, µε κριτήρια : το είδος δοµής, το τοπωνύµιο, τη
χρονική κλίµακα χρήσης
➡ πληροφορίες για τις µεταβολές στο χρόνο των αρχιτεκτονικών δοµών,
µε κριτήρια : το είδος δοµής και το τοπωνύµιο περιοχής
➡ πληροφορίες για τις προφορικές µαρτυρίες, µε κριτήρια : το είδος της
δοµής, το τοπωνύµιο, την µαρτυρία
➡ πληροφορίες για τις γραπτές πηγές, µε κριτήρια : το τοπωνύµιο
περιοχής, το είδος της δοµής, τον συγγραφέα, τον τίτλο
➡ πληροφορίες για την έρευνα, µε κριτήρια : το είδος της δοµής και το
τοπωνύµιο
➡ πληροφορίες για την χρονολόγηση, µε κριτήρια : το είδος, το
τοπωνύµιο, τις περιόδους χρονολόγησης
➡ πληροφορίες για την εγκατάσταση, την τοπογραφία και το φυσικό της
τοπίο, µε κριτήρια : το είδος της δοµής, το τοπωνύµιο της περιοχής,
το τοπωνύµιο της εγκατάστασης
➡ στοιχεία κτηµατολογίου, µε κριτήρια : το τοπωνύµιο περιοχής, το
τοπωνύµιο της εγκατάστασης, τον προσδιορισµό του ακινήτου
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Πίνακας 17.1. Φόρµα πολυκριτηριακής ερώτησης : «Στοιχεία
περιφερειακών δοµών». Καρτέλα υποφόρµας «και»

Πίνακας 17.2. Φόρµα πολυκριτηριακής ερώτησης : «Στοιχεία
περιφερειακών δοµών». Καρτέλα υποφόρµας «ή»
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Βοήθεια
Για να γίνει το σύστηµα ακόµη πιο φιλικό στο χρήστη
δηµιουργήθηκαν φόρµες βοήθειας
1. Φόρµα “επιλογή βοήθειας” (Πίνακας 18.1)
2. Φόρµα “συµβουλές-βοήθεια”, που είναι ένας απλός, βασικός
οδηγός χρήσης του συστήµατος, µε βασικές συµβουλές για την
χρήση του (Πίνακας 18.2)
3. Φόρµα “µοντέλο”, που απεικονίζει το εννοιολογικό µοντέλο στο
οποίο βασίστηκε η υλοποιήση του συστήµατος.

Πίνακας 18.1. Φόρµα «επιλογή βοήθειας»

Πίνακας 18.2. Φόρµα «συµβουλές-βοήθεια»
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψε ένα σύστηµα, το οποίο
δοκιµάστηκε στο πεδίο και λειτουργεί.
Να υπενθυµίσουµε ότι το σύστηµα αυτό δεν προσχεδιάστηκε για τις
ανάγκες της συγκεκριµένης έρευνας, αλλά δηµιουργήθηκε σε ενδιάµεσή
της φάση, µε δειγµατοληπτικό και τυχαίο υλικό, προκειµένου να
οργανώσει το υπάρχον αρχιτεκτονικό υλικό και να υποστηρίξει τις
επικείµενες ανάγκες της έρευνας.
Τον έλεγχο του συστήµατος έκανα η ίδια, το καλοκαίρι του 2000, όταν
νέες καταγραφές στοιχείων στο πεδίο επιβεβαίωσαν τον αποτελεσµατικό
σχεδιασµό του συστήµατος. Μικρό µέρος των πρόσθετων αυτών στοιχείων
χρησιµοποιήθηκε ως υλικό επίδειξης του συστήµατος.
Με βάση το σύστηµα που παρουσιάζεται στην εργασία θα συµπληρωθεί,
ελπίζουµε, και θα αξιοποιηθεί το υλικό για τις αρχιτεκτονικές δοµές της
Γαύδου.
Βασικά πλεονεκτήµατα του συστήµατος κρίνεται ότι είναι :
1) Η βασική καταγραφή µιας οποιασδήποτε δοµής, µε βάση τα γενικά
χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα, π.χ. είδος , σχήµα, µέγεθος…
2) Η αναλυτική και πολυεπίπεδη καταγραφή και τεκµηρίωση µιας
δοµής.
3) Η εικογραφική, σχεδιαστική και χαρτογραφική τεκµηρίωση µιας
δοµής.
4) Η λεπτοµερής και κατά το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των
ποικίλων διεπιστηµονικών και διαχρονικών πληροφοριών.
5) Η χρήση πινάκων και πεδίων που αξιοποιούν τον γενικότερα τρόπο
οργάνωσης και διαχείρισης των ποιοτικών δεδοµένων που
προέρχονται από τις Ανθρωπιστικές Επιστήµες (π.χ. στην περιγραφή,
όπου µπορεί να παρατίθεται όλο το κείµενο µιας αρχαιολογικής ή
άλλης εκτενούς περιγραφής, στις ιδιαιτερότητες κλπ.).
6) Η δυνατότητα καταγραφής στοιχείων για τα οποία δεν έχουν
προβλεφθεί ιδιαίτερα πεδία, γιατί είτε είναι εξαιρετικά σπάνια, είτε
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αξίζουν ιδιαιτέρας µνείας, είτε, κυρίως, γιατί αποτελούν
πρωτοεµφανιζόµενα χαρακτηριστικά.
7) Η εν µέρει αυτόνοµη λειτουργία των υποµοντέλων πληροφοριών του
συστήµατος, που δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή/χρήστη να
επικεντρωθεί σε πληροφορίες που αφορούν κάποιο/α από τα
υποµοντέλα (π.χ. τις χωρικές πληροφορίες).
8) Η επεκτασιµότητα του συστήµατος. Στο «ανοιχτό» σύστηµα που
δηµιουργήθηκε, µπορούν να προστίθενται νέοι πίνακες και πεδία από
τον ειδικό και µπορεί να εµπλουτίζεται ή να µεταβάλλεται το συναφές
υλικό, σύµφωνα µε τις ανάγκες της έρευνας.
9) Η απλή χρήση του. ∆ηµιουργήθηκε µια ευκολόχρηστη, φιλική,
οικεία και ευχάριστη διεπιφάνεια χρήσης που ενθαρρύνει τον/ους
χρήστη/ες, µέσα από την ευκολία στους χειρισµούς εισαγωγής,
επεξεργασίας, και αναζήτησης των δεδοµένων.
10)

Η δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη, στους πίνακες της βάσης,

σε πολλά πεδία των οποίων δηµιουργήθηκαν λίστες αναζήτησης για
την διευκόλυνσή του.
11)

Η πολυεπίπεδη και πολύτροπη ανάκληση-ερωτήµατα είναι, που

διακρίνεται από ευκολία στον χειρισµό και καταλήγει σε αξιόπιστα
αποτελέσµατα.
12)

Η ίδια η εννοιολογική σχεδίαση αποδείχτηκε πολλαπλά χρήσιµη,

κατά την εφαρµογή/έλεγχο της στο πεδίο, αφού, ξεπερνώντας τις
δυσκολίες παραµέτρων όπως ο «χρόνος» και η «πολυχρηστικότητα»
των δοµών, µπορεί να αξιοποιήσει τις αρχικές υποθέσεις εργασίας
της ερευνητικής οµάδας και να διευκολύνει τη σύνθεση των
επιµέρους αλλά και των συνολικών δεδοµένων.
Οι περισσότερες αδυναµίες του συστήµατος αφορούν στις παρακάτω
παραµέτρους :
1. Στο δειγµατοληπτικό και τυχαίο υλικό που χρησιµοποιήθηκε για τον
σχεδιασµό του συστήµατος, µε συνέπεια την επιλογή ενός «ανοιχτού»
σχεδιασµού, µε δυνατότητα επέκτασης, ώστε κάθε φορά να µπορεί
να συµπληρώνεται σύµφωνα µε την πρόοδο και τις ανάγκες της
έρευνας. Μένουν, έτσι, απέξω αρκετές παράµετροι, και µερικοί από
τους πίνακες πρέπει να συµπληρωθούν µε νέα πεδία, στη διάρκεια

59

της µελέτης του υλικού. Απόρροια του ίδιου χαρακτηριστικού είναι
το γεγονός ότι η αναζήτηση-ερωτήσεις κατασκευάστηκαν µε βάση τις
δυνατότητες που παρέχει το σύστηµα και όχι µε βάση τη µελέτη του
υλικού και τις διαπιστώσεις που µπορεί να προκύψουν από αυτό.
2. Στην επιλογή µας να κατασκευάσουµε ένα σύστηµα δεκτικό σε
ποικίλες διεπιστηµονικές και διαχρονικές πληροφορίες, που,
παρόλες τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατόν, να καταγραφούν µε όλες
τους τις λεπτοµέρειες.
3. Προέκυψε, έτσι, ένα σύνθετο σύστηµα. Η συνθετότητα αυτή δεν είναι
ωστόσο ορατή στον χρήστη, ο οποίος «συνοµιλεί» µε τη φιλική
διεπιφάνεια χρήσης του συστήµατος.
Τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες, που προαναφέρθηκαν, µας δίνουν
προοπτική και έναυσµα για µελλοντική δουλειά, που θα αφορά, για
παράδειγµα, τα παρακάτω :
1) Συµπλήρωση πεδίων στους ήδη υπάρχοντες πίνακες
2) ∆ηµιουργία νέων πινάκων στο πρώτο, κυρίως, υποµοντέλο, αλλά και
στα υπόλοιπα
3) Εισαγωγή δεδοµένων της έρευνας
4) Κατασκευή ερωτήσεων µε βάση το συγκεκριµένο υλικό, ώστε να
προκύψουν συγκεκριµένες διαπιστώσεις και αποτελέσµατα
5) Ενδεχόµενη σύνδεση της βάσης µε γεωγραφικό σύστηµα
πληροφοριών (G.I.S.)
6) Ενδεχόµενη κατασκευή ιστοσελίδων και σύνδεσή τους µε τη βάση
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