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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το πληροφοριακό σύστηµα ΜΑΪΣΤΩΡ εξυπηρετεί την συστηµατική καταγραφή 
των βασικών και των ειδικών χαρακτηριστικών κτηρίων, κατά κύριο λόγο µνηµείων 
και διατηρητέων, την ταξινόµηση των ιστορικών, δοµικών, τυπολογικών και 
µορφολογικών τους στοιχείων και την τεκµηρίωση των επεµβάσεων. Συνδυάζει ένα 
µεγάλο πλούτο σύνθετων, πυκνά συσχετισµένων δεδοµένων µε πλήρη σχεδιαστική 
τεκµηρίωση. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε συστήµατα διαχειριστικής 
τεκµηρίωσης. 

Το ΜΑΪΣΤΩΡ περιλαµβάνει ενα πολύ λεπτοµερές εννοιολογικό µοντέλο για την 
περιγραφή κτηρίων, το οποίο υποστηρίζει την ανάλυση συνόλων στα µέρη τους, την 
ιεραρχική τυπολογική οργάνωση µε κληρονόµηση ιδιοτήτων, την παράσταση 
χωρικών σχέσεων µεταξύ µερών ενός οικοδοµήµατος ή διαφορετικών 
οικοδοµηµάτων, καθώς επίσης την συσχέτιση και αµοιβαία παραποµπή µεταξύ 
πολλών στοιχείων. Η υλοποίηση του µοντέλου περιγραφής και η διαχείριση των 
δεδοµένων γίνονται µε το Semantic Index System (SIS), οντοκεντρικό σύστηµα 
διαχείρισης δεδοµένων και µεταδεδοµένων τύπου σηµασιολογικού δικτύου, προϊόν 
του ΙνστιτούτουΠληροφορικής του ΙΤΕ. 

Εξ άλλου η σχεδιαστική τεκµηρίωση γίνεται µε το σύστηµα AutoCAD. Η 
συνεργασία του  SIS µε το AutoCAD και η λειτουργική ολοκλήρωση του ΜΑΪΣΤΩΡ 
επιτυγχάνεται µε ένα µηχανισµό σήµανσης του σχεδίου (tagging), µέσω του οποίου 
συσχετίζονται µέρη του οικοδοµήµατος στη βάση SIS µε τα αντίστοιχα µέρη του 
σχεδίου στο AutoCAD. 

Τέλος προσφέρεται ενα σύνολο πολυκριτηριακών επερωτήσεων, ενώ η 
παρουσίαση των απαντήσεων περιλαµβάνει λίστες στοιχείων, γράφους που 
απεικονίζουν σχέσεις και τµήµατα σχεδίων. 

Στην ανάπτυξη του συστήµατος ΜΑΪΣΤΩΡ συνεργάσθηκαν η 13η Εφορεία 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, η 7η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων, 
το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ και ο Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Για την πληρέστερη τεκµηρίωση των αρχιτεκτονικών µνηµείων και διατηρητέων 
κτηρίων απαιτείται, επιπλέον της σχεδιαστικής αποτύπωσης, η ταξινόµηση των 
ιστορικών, δοµικών, τυπολογικών και µορφολογικών στοιχείων των κτηρίων, καθώς 
επίσης και η τεκµηρίωση των επεµβάσεων σε αυτά. Τα µορφολογικά και τυπολογικά 
χαρακτηριστικά πρέπει να εξειδικεύονται, ανάλογα µε τα µέρη οικοδοµήµατος στα 



οποία αναφέρονται, σχηµατίζοντας ιεραρχίες γενίκευσης – εξειδίκευσης. Η πλήρης 
καταγραφή και παρακολούθηση των επεµβάσεων απαιτεί τη συσχέτισή τους µε άλλα 
γεγονότα που αφορούν το κτήριο. Επεµβάσεις όπως προσθήκες και  αφαιρέσεις, 
µεταβάλλουν δοµικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά του κτηρίου. Τέτοιες αλλαγές 
συνιστούν µια νέα φάση για το κτήριο. Σε ένα τέτοιου είδους πληροφοριακό 
σύστηµα, ένα πρόβληµα µε το οποίο ερχόµαστε αντιµέτωποι είναι η ποικιλία της 
πληροφορίας και η αντιφατικότητα των πηγών από τις οποίες αντλείται. Ειδικά η 
χωρική πληροφορία έχει ιδιαίτερη αξία, τόσο για τις σχετικές θέσεις ανάµεσα στα 
κτήρια, όσο και για τις συσχετίσεις ανάµεσα στα µέρη ενός οικοδοµήµατος. Η 
πολυπλοκότητα της πληροφορίας που χρειάζεται να καταγραφεί είναι µεγάλη και γι’ 
αυτό απαιτούνται µηχανισµοί για την παράστασή της µε ανάλογη εκφραστικότητα. 

Το ΜΑΪΣΤΩΡ είναι ένα σύστηµα κτηριολογικής τεκµηρίωσης που απαντά στην 
παραπάνω ανάγκη. Περιλαµβάνει µια βάση γνώσεων, το µοντέλο πληροφοριών της 
οποίας υποστηρίζει την εξαντλητική αποσύνθεση του κτηρίου στα µέρη του, ώστε να 
είναι δυνατή η λεπτοµερής τεκµηρίωσή τους, χωρίς να είναι ο χρήστης υποχρεωµένος 
να φτάνει πάντα σε τέτοιο βαθµό ανάλυσης. Επίσης λαµβάνεται υπόψη από το 
σύστηµα η ταξινόµηση των µερών ενός κτηρίου, όπως και των χαρακτηριστικών 
τους, µε σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Η εκφραστικότητα του µοντέλου βοηθεί 
και στη συσχέτιση των φάσεων ενός κτηρίου, της κτηριολογικής πληροφορίας µε τις 
πηγές που την τεκµηριώνουν, αλλά και την αναλυτική χωρική συσχέτιση των 
κτηρίων και των µερών τους. 

Το µοντέλο της βάσης γνώσεων είναι επεκτάσιµο και άρα δίνει τη δυνατότητα 
προσαρµογής της εφαρµογής σε τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η εφαρµογή 
«παρακολουθεί» τις αλλαγές του µοντέλου και προσαρµόζεται σε αυτές. Το σύστηµα 
ΜΑΙΣΤΩΡ, προσφέροντας ένα σύνολο πολυκριτηριακών επερωτήσεων, δίνει στο 
χρήστη τη δυνατότητα ακριβούς και πλήρους ανάκτησης πληροφορίας. Η παράσταση 
των απαντήσεων γίνεται µε λίστες στοιχείων, γράφους που απεικονίζουν σχέσεις 
µεταξύ αυτών και τµήµατα σχεδίων. Υποστηρίζεται επίσης η προβολή εικόνων, ήχου, 
σχεδίων ή και τµηµάτων τους. 

Η αξία του συστήµατος ΜΑΙΣΤΩΡ έγκειται: 
��στο πλούσιο µοντέλο πληροφοριών που διαθέτει,  
��στην πλαστικότητά του και άρα στην προσαρµοστικότητά του στις απαιτήσεις 
του χρήστη και, τέλος, 

��στο συνδυασµό της σχεδιαστικής τεκµηρίωσης µε την παραπάνω πληροφορία, 
που κάνει δυνατή την ανάκτηση σχεδίων για µέρη οικοδοµήµατος βάσει των 
ιστορικών, δοµικών, τυπολογικών, µορφολογικών και άλλων 
χαρακτηριστικών των µερών αυτών. 

 
 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Για την παράσταση της πληροφορίας χρησιµοποιούµε ένα σηµασιολογικό 
µοντέλο δεδοµένων προερχόµενο από τη γλώσσα παράστασης γνώσης Telos 
[Myl90]. Το µοντέλο δεδοµένων προσφέρει τους ακόλουθους γενικούς µηχανισµούς 
παράστασης γνώσης: απεριόριστη ιεραρχία ταξινόµησης (κλάσεις, µετακλάσεις, 
κ.ο.κ.), πολλαπλή γενίκευση, πολλαπλή ταξινόµηση και γνωρίσµατα µε πολλαπλές 
τιµές, τα οποία µπορούν να έχουν δικά τους γνωρίσµατα. Επίσης επιτρέπει 
οµοιόµορφο χειρισµό δεδοµένων και σχήµατος και πλήρη προσπέλαση του σχήµατος. 
Αντικείµενα και γνωρίσµατα χαρακτηρίζονται από λογικά ονόµατα τα οποία µέσω  
του φυσικού τους νοήµατος αναφέρονται στις αντίστοιχες έννοιες του πραγµατικού 



κόσµου. Μ' αυτό τον τρόπο, τα δεδοµένα παρουσιάζονται χρησιµοποιώντας την 
ειδική ορολογία του πεδίου εργασίας. 

Η πληροφορία που µοντελοποιείται στο σύστηµα ΜΑΙΣΤΩΡ µπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί ως εξής: χωροχρονική πληροφορία, σύνθετα αντικείµενα, πηγές 
τεκµηρίωσης, απεικονίσεις, σχεδιαστική πληροφορία, επεµβάσεις, φθορές, χρήσεις, 
ενέργειες αποκατάστασης, πληροφορία της εξέλιξης ενός κτιρίου στο χρόνο. 

Στη συνέχεια περιγράφεται το µοντέλο βάσει των κατηγοριών-όψεων που 
παρατέθηκαν ανωτέρω. Ακολουθεί παράδειγµα και αιτιολόγηση κάποιων επιλογών 
µας στη µοντελοποίηση υπό το πρίσµα της ανάκτησης πληροφορίας. 
 
Χωροχρονική πληροφορία 

Χώρος και χρόνος αντιµετωπίζονται από το ΜΑΙΣΤΩΡ ενιαία. Θεωρούµε ότι ένα 
γεγονός για να προσδιοριστεί χρειάζεται να γνωρίζουµε τόσο το χρόνο όσο και το 
χώρο που έλαβε χώρα. Το µοντέλο δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να περιγράψουµε 
χρονικά ή και χωρικά µια οντότητα χρησιµοποιώντας γεγονότα. 

Αυτό δεν εµποδίζει το χρήστη να αναφερθεί µόνο σε µια συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία ή ένα συγκεκριµένο τόπο: η κλάση «Γεγονός» αποτελεί εξειδίκευση, 
τόσο της κλάσης «Ηµεροµηνία», όσο και της κλάσης «Τόπος», δίνοντας στο χρήστη 
µεγαλύτερη ευχέρεια σε ότι αφορά την εισαγωγή πληροφορίας [Haw88]. Σε αντίθεση 
µε το γεγονός, που αποδίδει µια ορισµένη χρονική στιγµή, η κλάση «Περίοδος» 
αποδίδει κάποια χρονική διάρκεια. Αποτελεί εξειδίκευση της κλάσης «Τόπος» και της 
κλάσης «Χρονική Περιόδος» 

Η κλάση «Τόπος» περιγράφεται από τις γεωγραφικές συντεταγµένες και 
συσχετίζεται µε άλλους τόπους (σχέσεις γειτονίας, επικάλυψης, συνορίας κα). Είναι 
επίσης δυνατή αναλυτικότερη περιγραφή γεωγραφικών συσχετίσεων όπως η 
κατεύθυνση και η απόσταση. Η κλάση «Ηµεροµηνία» εξειδικεύεται στην «Πρότυπη 
Ηµεροµηνία» και τη «Σχετική Ηµεροµηνία». Η πρώτη δίνει στο χρήστη τη 
δυνατότητα ορισµού απόλυτης χρονικής τιµής ενώ η δεύτερη σχετικής. 
Παραδείγµατα πρότυπης ηµεροµηνίας είναι: «1ο µισό του 15ου αιώνα», «1993 – 
1995». Παραδείγµατα σχετικής ηµεροµηνίας είναι: «µετά τις 17 Μάρτη 1995» , «πριν 
την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως». 

Η κλάση «Οικοδόµηµα» ορίζεται ως εξειδίκευση της κλάσης «Περίοδος». Το ίδιο 
συµβαίνει µε την κλάση «Μέρος Οικοδοµήµατος». Συνεπώς ένα οικοδόµηµα 
σχετίζεται µε κάποια χρονική περίοδο, αλλά και κάποιο χώρο. Μπορεί εποµένως να 
σχετίζεται χρονικά µε ηµεροµηνίες («από», «έως»), όπως µια χρονική περίοδος, και 
χωρικά µε τόπους («γειτνιάζει βόρεια µε το ∆ηµαρχείο»). 

Η κλάση «Γεγονός», εκτός από τα χαρακτηριστικά που κληρονοµεί, αφού 
πρόκειται για εξειδίκευση της ηµεροµηνίας και του τόπου, χαρακτηρίζεται και από το 
κόστος, την πηγή τεκµηρίωσης του γεγονότος, τις απεικονίσεις κ.α. Επίσης µια 
εξειδίκευση του «Γεγονότος» είναι η «Πράξη». Η «Πράξη» έχει ως επιπλέον το 
χαρακτηριστικό του υποκειµένου. Αυτό βοηθά στην ορθή µοντελοποίηση αφού µια 
σειρά από σχετιζόµενα µε ένα οικοδόµηµα πρόσωπα θα µπορούσαν να συσχετισθούν 
µέσω της πράξης συσχέτισης. Αν για παράδειγµα ορίσουµε ως εξειδίκευση της 
κλάσης «Πράξη» την «Ηλεκτρονική Σχεδίαση», «Ίδρυση», «Μελέτη» κ.α. τότε 
αµέσως δίνουµε τη δυνατότητα συσχέτισης του σχεδιαστή ηλεκτρονικού σχεδίου, 
ιδρυτή, µελετητή και άλλων προσώπων µε το κτήριο. Επίσης µπορούµε να 
συµπεριλάβουµε και πληροφορία όπως ο χρόνος σχεδίασης, ίδρυσης, µελέτης κ.α. 
 



Σύνθετα αντικείµενα 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το οικοδόµηµα αποτελεί ένα σύνθετο αντικείµενο που 

αναλύεται σε υποµέρη και αυτά µε τη σειρά τους σε άλλα απλούστερα µέρη 
οικοδοµήµατος. 

Έτσι στο µοντέλο µας: 
�� το οικοδόµηµα αναλύεται σε επίπεδα 
�� το επίπεδο σε χώρους οικοδοµήµατος 
�� οι χώροι οικοδοµήµατος ορίζονται από τα δοµικά τους στοιχεία 
�� τα δοµικά στοιχεία αναλύονται σε απλούστερα µέρη 
�� τα απλούστερα µέρη σε άλλα ακόµη πιο απλά κ.ο.κ. 

Για παράδειγµα, ένα δωµάτιο ορίζεται από τέσσερις τοίχους, το δάπεδο και τη στέγη. 
Κάθε ένας από τους τοίχους αναλύεται στο συµπαγές τµήµα του και τα ανοίγµατά 
του. Κάθε ένα από τα ανοίγµατα αναλύεται στα στοιχεία που το αποτελούν. 
 
Πηγές 

Οι πηγές χρησιµοποιούνται για την τεκµηρίωση γεγονότων, αντικειµένων 
(εξειδίκευση των οποίων θεωρούνται τα οικοδόµηµα και τα µέρη οικοδοµήµατος) και 
ονοµασιών. Εξειδικεύσεις των πηγών είναι οι κλάσεις: «Μαρτυρία», «Φάκελος 
Υπηρεσίας», «Βιβλιογραφική Παραποµπή», «Ειδικό Αρχιτεκτονικό Στοιχείο». Κάθε 
µια από αυτές περιγράφεται πλήρως στο µοντέλο. Για λόγους στενότητας χώρου δε 
θα επεκταθούµε περαιτέρω. 

 
Απεικόνιση 

Εξειδικεύσεις της κλάσης «Απεικόνιση» είναι η κλάση: «Χάρτης», «∆ιαφάνεια», 
«Φωτογραφία», «Έκτυπο Σχέδιο», «Έργο Αναπαράστασης», «Οπτικοακουστική 
Παραγωγή». Χαρακτηριστικά των απεικονίσεων είναι: οι διαστάσεις (σηµαντικές για 
ένα έργο αναπαράστασης), το υλικό τους (σηµαντικές για το χάρτη), η συλλογή στην 
οποία ανήκουν, η κατάσταση διατήρησης, η πηγή που τις τεκµηριώνει, οι πράξεις της 
δηµιουργίας και καταστροφής τους (και εποµένως ο χρόνος, ο τόπος και το 
υποκείµενο που περιγράφουν τις πράξεις). Οι εξειδικεύσεις της κλάσης «Απεικόνιση» 
έχουν µε τη σειρά τους και άλλα γνωρίσµατα. Έτσι για παράδειγµα η κλάση «Έκτυπο 
Σχέδιο» έχει ως επιπλέον γνώρισµα την πράξη της αποτύπωσης, την κλίµακα του 
σχεδίου και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο έχει εισαχθεί στο σύστηµα. 
 
Σχεδιαστική Πληροφορία 

Η κλάση «Σχεδιαστική Οντότητα» αναπαριστά εκείνες τις περιοχές στο 
ηλεκτρονικό σχέδιο που µπορούµε να συσχετίσουµε µε κάποιο µέρος οικοδοµήµατος. 
Η πληροφορία που συσχετίζεται µε τη «Σχεδιαστική Οντότητα» είναι: το 
ηλεκτρονικό σχέδιο, η ταυτότητα του τετραπλεύρου που περικλείει µια ορισµένη 
περιοχή στο ηλεκτρονικό σχέδιο, η κλίµακα για την περιοχή αυτή και το αρχείο 
εικόνας που αντιστοιχεί στην προεπισκόπηση της περιοχής του σχεδίου. 

Η σχεδιαστική οντότητα εξειδικεύεται σε τοµές, όψεις, κατόψεις, αρχιτεκτονικά 
σχέδια κ.α. Μια συγκεκριµένη σχεδιαστική οντότητα µπορεί να είναι και τοµή και 
αρχιτεκτονικό σχέδιο. 

 
Επεµβάσεις, φθορές, χρήσεις, προτάσεις αποκατάστασης 

Στο δένδρο εξειδίκευσης της κλάσης «Γεγονός» συναντούµε τις κλάσεις: 
«Επέµβαση», «Φθορά», «Χρήση» και «Πρόταση Αποκατάστασης». Αυτό που µας 
ενδιαφέρει είναι να έχουµε τη δυνατότητα να παρουσιάζουµε µε γράφο πληροφορία 



όπως: ποια επέµβαση έγινε µετά από ποια φθορά, ποια φθορά µετά από ποια χρήση, 
ποια επέµβαση έγινε σύµφωνα µε κάποια πρόταση αποκατάστασης κ.ο.κ. 

Άλλη πληροφορία που σχετίζεται µε τις επεµβάσεις είναι το υλικό που 
χρησιµοποιήθηκε. Για τις προτάσεις αποκατάστασης έχουµε πληροφορία όπως το 
είδος της επέµβασης και το υλικό που προτείνεται να χρησιµοποιηθεί. 

Φθορές, επεµβάσεις και χρήσεις εξειδικεύονται σε άλλες ειδικότερες. 
 

Η εξέλιξη ενός κτηρίου στο χρόνο 
Ένα κτήριο µεταβάλλεται στο χρόνο. Νέα µέρη προστίθενται και παλιά 

αφαιρούνται. Τη δοµή ενός κτηρίου σε κάποια ορισµένη χρονική περίοδο µπορούµε 
να τη συµπεράνουµε από τη χρονική διάσταση των µερών στα οποία το κτήριο 
αναλύεται. Θυµίζουµε εδώ ότι ένα µέρος οικοδοµήµατος θεωρείται παράλληλα και 
χρονική περίοδος. 

Όταν ωστόσο οι αλλαγές οδηγήσουν το κτήριο σε νέα τυπολογικά και δοµικά 
χαρακτηριστικά τότε προκύπτει µια νέα «φάση». Το κοινό σηµείο ανάµεσα στις 
φάσεις του ίδιου οικοδοµήµατος είναι η ονοµασία του, την οποία δείχνουν όλες οι 
φάσεις. Το µοντέλο διεκολύνει την παράσταση των χρονικών συσχετίσεων των 
φάσεων. Άλλα κοινά στοιχεία ανάµεσα σε δυο φάσεις µπορεί να είναι κάποια από τα 
µέρη του οικοδοµήµατος. Για να µην είναι ο χρήστης υποχρεωµένος να εισάγει 
χρονικές περιόδους σε κάθε µέρος οικοδοµήµατος, παρέχεται η δυνατότητα 
συσχέτισης των µερών µε τις φάσεις, στις οποίες αυτά ανήκουν. 
 
 
Παράδειγµα 

Στο παρακάτω παράδειγµα (Σχήµα 1) δείχνουµε ένα µέρος του µοντέλου καθώς 
και τη θέση των δεδοµένων σε αυτό. Για λόγους απλότητας δεν παρουσιάζονται 
γενικεύσεις των κλάσεων «Ονοµασία Οικοδοµήµατος», «Τύπος Οικοδοµήµατος», 
«Οικοδόµηµα», «Μέρος Οικοδοµήµατος». Επίσης δεν αναπτύσσεται ολόκληρο το 
δένδρο εξειδίκευσης των κλάσεων «Τύπος Οικοδοµήµατος», «Οικοδόµηµα», «Μέρος 
Οικοδοµήµατος». 

Στο παράδειγµα φαίνονται δύο φάσεις του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Σταυρό 
Ιεράπετρας. Η φάση «Αγ.Γ.Σταυρού2» δηλώνεται ως επόµενη της «Αγ.Γ.Σταυρού1». 



Η διαφορά τους είναι ότι η δεύτερη φάση προέκυψε µε την προσθήκη του νάρθηκα. 
Κοινά στοιχεία των φάσεων δεν είναι µόνο η «Αψίδα του Ιερού» και το «Κεντρικό 
Κλίτος», αλλά και η ονοµασία τους που παρά τη µετάβαση από φάση σε φάση 
παραµένει σταθερή. 

Η προσθήκη του νάρθηκα άλλαξε κάποιο από τα τυπολογικά χαρακτηριστικά του 
οικοδοµήµατος: το σχήµα κάτοψης. Έτσι ενώ στην πρώτη φάση του ο ναός είχε 
ορθογωνικό σχήµα, στη νέα του φάση έχει σχήµα «Τ». 
 
Ζητήµατα ανάκτησης πληροφορίας 

Κατά τη διάρκεια της µοντελοποίησης, ένας καθοριστικός παράγοντας που 
λαµβάνεται υπόψη είναι τα µέσα που παρέχονται για την ανάκτηση και την 
παράσταση της πληροφορίας. Έτσι δικαιολογείται το µεγάλο βάθος εξειδίκευσης σε 
ό,τι αφορά οντότητες όπως τα µέρη οικοδοµήµατος, τα υλικά, οι χρήσεις κ.α. Ο 
χρήστης µε τη βοήθεια των δένδρων ιεραρχιών καταφέρνει να φτάσει γρήγορα στην 
οντότητα που αναζητά µε ταχύτητα λογαριθµική του πλήθους των οντοτήτων της 
ιεραρχίας. Οι περιπτώσεις των κλάσεων είναι ακόµη καλύτερα οµαδοποιηµένες σε 
µικρές οµάδες και η αναζήτηση σε αυτές ακόµη ταχύτερη. 

Το σύστηµα παράστασης γνώσης σε γράφους που διαθέτει το ΜΑΙΣΤΩΡ δε 
µπορεί αυτόµατα να επεξεργαστεί χρονική πληροφορία για την παράσταση των 
συµπερασµάτων σε γράφους. Είναι, εποµένως, απαραίτητη η ρητή δήλωση από το 
χρήστη των συσχετίσεων που θέλει να παρασταθούν µε δενδρικούς γράφους. 
 
 
 
 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΣΤΩΡ: ∆ΟΜΗ 

 
Εργαλεία για την υλοποίηση του συστήµατος ΜΑΙΣΤΩΡ είναι : το 

Σηµασιολογικό Σύστηµα Ευρετηριασµού (SIS) για τη φύλαξη, παράσταση και 
ανάκτηση της γνώσης και το AutoCad για την παράσταση της σχεδιαστικής 
πληροφορίας. 
 
Το SIS 

Το Σύστηµα Σηµασιολογικού Ευρετηριασµού (SIS) είναι ένα εργαλείο 
κατάλληλο για την περιγραφή και τεκµηρίωση µεγάλων, εξελισσόµενων συλλογών 
από πυκνά διασυνδεδεµένα δεδοµένα, έννοιες και σύνθετες σχέσεις, σε αντίθεση µε 
τους µεγάλους οµογενείς πληθυσµούς σταθερής µορφοποίησης που χειρίζονται τα 
συµβατικά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων [Con]. Ως εκ τούτου, το SIS 
είναι κατάλληλο για την παράσταση επιστηµονικής γνώσης, τεχνικών σχεδίων και 
κατασκευών. 

Το SIS αποτελείται από µια βάση δεδοµένων δοµής client-server η οποία υλοποιεί 
ένα οντοκεντρικό σηµασιολογικό µοντέλο δεδοµένων, και από ένα γενικής χρήσεως, 
διαλογικό σύστηµα διεπαφής χρήσης το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή και ανάκτηση 
της πληροφορίας µε ποικίλους τρόπους. Ο συνδυασµός της αποτελεσµατικής 
υλοποίησης της βάσης δεδοµένων µε την εκφραστική δύναµη του σηµασιολογικού 
µοντέλου, έχει ως αποτέλεσµα ένα µοναδικό και ισχυρό συνδυασµό ευελιξίας κατά 
την παρουσίαση, αποδοτικής πρόσβασης και δυνατότητας εύκολης προσαρµογής του 
συστήµατος στις ανάγκες του πεδίου εφαρµογής. 

Το σύστηµα επερωτήσεων υποστηρίζει την αναζήτηση βάσει πολλαπλών και 
αναδροµικών συνθηκών καθώς και την αναζήτηση µέσω πλοήγησης στο πλέγµα των 



σηµασιολογικών σχέσεων [Ντα93], [Dad92], καθώς επίσης υποστηρίζει συναρτήσεις 
επερωτήσεων συνόλων, που δεν παρέχονται από την SQL. Επίσης υποστηρίζει 
δοσοληψίες και ταυτόχρονη προσπέλαση από πολλούς χρήστες, διαθέτει διεπαφή 
προγραµµατισµού εφαρµογών (API) και προσφέρει παραγωγή αναφορών. Η 
τρέχουσα έκδοση του SIS έχει δοκιµαστεί µε πληθυσµούς άνω των 5.000.000 
αντικειµένων (κόµβων και συνδέσµων) χωρίς να σηµαντική µείωση της απόδοσης 
του συστήµατος. Οι αναδροµικές επερωτήσεις εκτελούνται κατά  µια τάξη µεγέθους 
ταχύτερα από τα συστήµατα σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Η χρήση του SIS 
προσφέρει σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στα συστήµατα διαχείρισης 
θησαυρών, στις βάσεις πολυµέσων και στα συστήµατα τεκµηρίωσης επιστηµονικής 
γνώσης.  

Το σύστηµα τρέχει σε περιβάλλοντα Windows '95, NT, Solaris, HP-UX και AIX. 
Από τα πλέον σηµαντικά χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι η δυνατότητα 

επέκτασης του σχήµατος κατά τον χρόνο εκτέλεσης του προγράµµατος και η 
ταχύτητα προσπέλασης µέσω αναφορών. 
 
Το AutoCad 

Το Autocad της AutoDesk θεωρείται ως ένα µεσαίων δυνατοτήτων σύστηµα  
CAD. Αυτό σηµαίνει ότι δεν απαιτεί µεγάλο βαθµό εξειδίκευσης από το χρήστη, 
αλλά και ότι το πακέτο των σχεδιαστικών λειτουργιών που προσφέρει είναι 
ικανοποιητικό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι ευρέως διαδεδοµένο 
καλύπτοντας µια αγορά εκατοµµυρίων χρηστών. Επίσης αποτέλεσε και τον πυρήνα 
πάνω στον οποίο στηρίζονται για να λειτουργήσουν άλλες εφαρµογές τις AutoDesk. 
Επίσης, είναι πολλά εκείνα τα προιόντα λογισµικού που χρησιµοποιούν στο ρόλο της 
συνιστώσας CAD το AutoCad. 

Το AutoCad διαθέτει πλούσια ιστορία σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του API του.  
Έτσι σήµερα παρέχει ένα API  φιλικό προς τον προγραµµατιστή και υψηλών 
δυνατοτήτων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη λογισµικού και την ταχύτητα επικοινωνίας 
του AutoCad µε εξωτερικές εφαρµογές. Από τις πολλές µορφές του API επιλέγουµε 
αυτή του αυτοµατισµού ActiveX. Στα πλεονεκτήµατα του AutoCad προσµετρούνται: 
η δυνατότητα ανταλλαγής δεδοµένων µε άλλα σχεδιαστικά πακέτα και η δυνατότητα 
διαχείρισης πληροφορίας που περιέχεται σε αρχεία εικόνας. 

Το AutoCad τρέχει σε περιβάλλοντα Windows '95, 98 και NT εκδόσεις 3.51 και 
4.0.  
 
Αρχιτεκτονική συστήµατος 

Η αρχιτεκτονική (Σχήµα 2)  που εξυπηρετεί τη συνεργασία του SIS και AutoCad 
εκµεταλλεύεται τη δοµή client-server της βάσης του SIS και τη δυνατότητα του 
AutoCad να παίξει το ρόλο του αντικειµένου αυτοµατισµού Active X. 

Έτσι στο ρόλο του ελεγκτή αυτοµατισµού βρίσκεται µια εφαρµογή υλοποιηµένη 
µε τη Visual Basic της Microsoft. ∆εν πρόκειται για το ταχύτερο διαθέσιµο API από 
την πλευρά του AutoCad. Ωστόσο η επικοινωνία του SIS µε το AutoCad δεν 
βασίζεται στη µεταφορά µεγάλης ποσότητας δεδοµένων από τη µια εφαρµογή στην 
άλλη µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Συνεπώς το κριτήριο της ευκολίας στον  
προγραµµατισµό που προσφέρει η Visual Basic αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το 
πρίσµα της ευκολίας στη συντήρηση και της ταχύτητας στην επέκταση των 
δυνατοτήτων της εφαρµογής ΜΑΙΣΤΩΡ. 

Ο ελεγκτής αυτοµατισµού αποτελεί και τον client κατά την επικοινωνία µε τη 
βάση δεδοµένων του SIS, η οποία εξυπηρετείται από το server του SIS. 



 

 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΣΤΩΡ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
Παρακάτω παρουσιάζουµε συνοπτικά τις λειτουργίες του συστήµατος. 

∆ιακρίνουµε την πληροφορία σε σχεδιαστική και µη σχεδιαστική. Οι µέθοδοι 
εισαγωγής και ανάκτησής της διαφέρουν, καθώς έχουν κατασκευασθεί 
υποσυστήµατα που διευκολύνουν την ταχεία εισαγωγή και γρήγορη, ακριβή και 
πλήρη ανάκτηση της σχεδιαστικής πληροφορίας. 
 
Εισαγωγή µη σχεδιαστικής πληροφορίας 

Η εισαγωγή της µη σχεδιαστικής πληροφορίας γίνεται µε τη χρήση των δελτίων 
εισαγωγής. Τα δελτία εισαγωγής είναι διεπιφάνεια επαφής που προσαρµόζεται στο  



 
µοντέλο καθώς αυτό µεταβάλλεται µε το χρόνο. Θα γνωρίσουµε τη λειτουργικότητα 
των δελτίων εισαγωγής µέσα από το παρακάτω σενάριο χρήσης (Σχήµα 3). 

Στο πρώτο βήµα του σχήµατος ο χρήστης καλείται να επιλέξει ανάµεσα σε µια 
λίστα από νοηµατικά οµαδοποιηµένες λειτουργίες ενηµέρωσης. Μπορεί να εισαγάγει 
φάσεις δηλώνοντας τους κωδικούς τους, να τις συσχετίσει χρονικά και να δώσει 
ονοµασίες στα οικοδοµήµατα. Μπορεί να περιγράψει τις φάσεις αλλά και τα µέρη 
τους δηλώνοντας σε αυτά τις επεµβάσεις, φθορές και χρήσεις που τεκµηριώνονται, 
δηλώνοντας επίσης απεικονίσεις, µελέτες και πηγές που τα αναπαριστούν και τα 
τεκµηριώνουν και συσχετίζοντάς τα µε υλικά, τυπολογικά και τεχνοτροπικά 
χαρακτηριστικά. Μπορεί να περιγράψει επίσης τις φθορές, επεµβάσεις, απεικονίσεις, 
πηγές και άλλη πληροφορία που έχει συσχετίσει µε το οικοδόµηµα. 

Με την επιλογή «Περιγραφή Στέγης» ο χρήστης καλείται να επιλέξει ανάµεσα σε 
µια λίστα από ονοµασίες οικοδοµηµάτων για το οικοδόµηµα εκείνο του οποίου τη 
στέγη σκοπεύει να περιγράψει (βήµα 2).  Με την ονοµασία οικοδοµήµατος 
µεταφέρεται σε ένα παράθυρο µε λίστα των στεγών που έχουν συσχετισθεί µε το 
οικοδόµηµα καθ’όλη την ιστορία του (βήµα 3). Επιλέγοντας ένα αντικείµενο από τη 
λίστα είναι σε θέση να περιγράψει το αντικείµενο χωρικά και χρονικά. Μπορεί να 
ενηµερώσει για επεµβάσεις που έλαβαν χώρα, για φθορές, χρήσεις και άλλα 
σχετιζόµενα γεγονότα, να περιγράψει την κατασκευή και πιθανά την καταστροφή της 
στέγης, να δώσει διαστάσεις, απεικονίσεις που την παριστάνουν, πηγές που την 
τεκµηριώνουν και να καταχωρήσει κάποιο σχόλιο. Αν επιλέξει την περιγραφή των 
οικοδοµiκών χαρακτηριστικών µεταβαίνει στο 4ο βήµα. 

Εκεί εµφανίζεται µια κάρτα µε όλη την πληροφορία που είναι δυνατό να 
συσχετισθεί από τη σκοπιά των οικοδοµικών χαρακτηριστικών µε το οικοδόµηµα. Η 
κάρτα προσαρµόζεται στο µοντέλο. Αν προστεθεί νέο γνώρισµα στην κλάση «Στέγη» 
η κάρτα θα το παρουσιάσει. Στην κάρτα µπορούµε να διαγράψουµε κάποια 
συσχέτιση (π.χ. αυτή που περιγράφει τον τύπο βάσει επικάλυψης στέγης).  Μπορούµε 
επίσης να προσθέσουµε καινούρια συσχέτιση (π.χ. ζητούµε να ενηµερώσουµε τον 
τύπο βάσει των κεκλιµένων επιπέδων και επιλέγουµε για ενηµέρωση κάποια από τις 
τιµές που είχαµε εισαγάγει στο παρελθόν, βήµα 5). Με την εκτέλεση (βήµα 6) 
επικυρώνουµε τη µεταβολή στην πληροφορία η οποία γίνεται µε ασφαλή τρόπο ώστε 
να µην επιτραπεί µετάβαση της βάσης σε κατάσταση ασυνέπειας. 

Ο χρήστης τέλος µπορεί να µετονοµάσει τη στέγη. Η δηµιουργία και διαγραφή 
της στέγης γίνεται σκόπιµα από άλλο υποσύστηµα για λόγους ταχύτητας και 
απλότητας που επιβάλλονται από την πολυπλοκότητα του σύνθετου αντικειµένου που 
είναι το οικοδόµηµα. 

 
Εισαγωγή σχεδιαστικής πληροφορίας 

Ένα ηλεκτρονικό αρχείο σχεδίου (όπως αντίστοιχα και ένα αρχείο εικόνας κ.ο.κ.) 
µεταφέρεται στον αποθηκευτικό χώρο της βάσης. Έκτοτε ο χρήστης δεν µπορεί να το 
µεταβάλει. Οι µόνες µεταβολές που προκαλούνται σε αυτά προέρχονται από τη 
σύνδεση περιοχών των σχεδίων µε κάποιο µέρος οικοδοµήµατος. Αυτή η σύνδεση 
περιγράφεται παρακάτω.  

Για κάποιο οικοδόµηµα µπορούµε να δούµε τη λίστα µε τα µέρη που έχουµε 
δηλώσει (βήµα 1). Τη λίστα µπορούµε να την περιορίσουµε σε µέρη ορισµένου τύπου 
(όπως ανοίγµατα ή, ακόµη ειδικότερα, παράθυρα). Σε αυτό µας βοηθά το δένδρο 
εξειδίκευσης των µερών οικοδοµήµατος που βλέπουµε δεξιά. Με κίτρινο χρώµα 
προβάλλονται εκείνες οι κλάσεις των µερών οικοδοµήµατος που περιπτώσεις τους 



έχουν δηλωθεί στο τρέχον οικοδόµηµα. Επιλέγοντας ένα µέρος οικοδοµήµατος 
ζητούµε τη δήλωση αναφοράς σε σχέδιο, οπότε µεταβαίνουµε στο βήµα 2. 

Εκεί καλείται ο χρήστης να επιλέξει, από µια λίστα σχεδιαστικών αρχείων που 
συσχετίσαµε µε το οικοδόµηµα, εκείνο το αρχείο του οποίου τµήµα θέλει να 
αντιστοιχίσει στο µέρος του οικοδοµήµατος. Στην επιλογή του αρχείου ο χρήστης 
βοηθείται από την προεπισκόπηση του αρχείου, πληροφορία σχετική µε τον τίτλο, το 
είδος, την κλίµακα του σχεδίου κ.α. Επίσης γνωρίζει για κάθε αρχείο πόσες 
αντιστοιχίες έχει κάνει σε µέρη οικοδοµήµατος («Σχεδιαστικές Οντότητες»). Με την 
επιλογή του αρχείου ο χρήστης µεταβαίνει στο 3ο βήµα. 

Στο βήµα 3 γίνεται ο καθορισµός του τύπου του σχεδίου για την περιοχή η οποία 
πρόκειται να αντιστοιχιθεί. Μπορούν να δηλώθούν περισσότεροι του ενός τύποι (για 
παράδειγµα «Αρχιτεκτονικό», «Λεπτοµέρεια Τοµής», «Πρόταση Αποκατάστασης»). 
Επίσης δηλώνεται η κλίµακα του τµήµατος του σχεδίου (ένα ηλεκτρονικό σχέδιο 
µπορεί να έχει τµήµατα µε διαφορετική κλίµακα). Ο χρήστης επιλέγει αν επιθυµεί 
δηµιουργία προεπισκόπησης. Αυτό γίνεται όταν το σχέδιο είναι πιθανό να 
αναχρησιµοποιηθεί στο µέλλον. Τέλος καθορίζεται από το χρήστη ο τρόπος επιλογής 
του τµήµατος του σχεδίου. Μπορεί να το επιλέξει µε τη βοήθεια τετραπλεύρου, που 
προσαρµόζει στα όρια του τµήµατος που τον ενδιαφέρει ή µε τη βοήθεια ορθογωνίου 

παραλληλογράµµου. 
Η δυνατότητα εξειδίκευσης που προσφέρει η υπό µελέτη διεπαφή είναι προφανής. 

Εµείς την εκµεταλλευόµαστε όχι µόνο για τη σύνδεση σχεδιαστικής πληροφορίας µε 
τη λοιπή κτηριολογική, αλλά και για το σχηµατισµό του δένδρου των µερών για 
κάποιο οικοδόµηµα. Η εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα: 

�� δήλωσης των µερών ενός οικοδοµήµατος (µε µηχανισµό drag and drop), 
�� ταξινόµησής τους στις κλάσεις των µερών οικοδοµήµατος (µε τη βοήθεια του 

δένδρου εξειδίκευσης που περιγράφηκε στο βήµα 1), 
�� συσχέτισης των µερών ενός οικοδοµήµατος, 
�� ελέγχου της ορθότητας του δένδρου που προκύπτει από τη συσχέτιση (πχ δε 

µπορεί να δηλωθεί ένας τοίχος ως υποµέρος ενός παραθύρου), 
�� συσχέτισης των µερών διαφορετικών φάσεων ενός οικοδοµήµατος και 
�� αναίρεση συσχετίσεων των µερών οικοδοµήµατος 



 
Ανάκτηση πληροφορίας 

Η κτηριολογική πληροφορία µπορεί να ανακτηθεί µέσα από τρία είδη ερωτήσεων: 
�� Τις δενδρικές, που παρουσιάζουν την απάντηση µε τη µορφή γράφου. 
�� Τις ερωτήσεις καταλόγου που παρουσιάζουν την απάντηση µε τη µορφή 

λίστας. 
�� Τις πολυκριτηριακές ερωτήσεις όπου ο χρήστης διαµορφώνει σύνθετες 

ερωτήσεις βάσει πολλών κριτηρίων και µε τη βοήθεια λογικών τελεστών 
(«και», «ή»). 

Με τη µορφή γράφου µπορεί ο χρήστης να δει την πληροφορία που συσχετίζεται 
άµεσα µε µια οντότητα. Μπορούν να προβληθούν τα δένδρα εξειδίκευσης των 
κλάσεων.  



 
Μπορούν να γίνουν και ερωτήσεις εξειδικευµένες στην εφαρµογή. Στο σχήµα 5 

βλέπουµε ένα τέτοιο παράδειγµα εξειδικευµένης ερώτησης όπου προβάλλεται η φάση 
ενός οικοδοµήµατος µε τα µέρη της. Τα µέρη και η φάση παρουσιάζονται µε κόµβους 
χρώµατος µπλε. Οι µεταξύ τους συσχετίσεις (µέρους-όλου) µε µαύρα βέλη. Με 
κόκκινο βέλος ένα µέρος οικοδοµήµατος δείχνει την επέµβαση µε την οποία 
συσχετίζεται. Η επέµβαση δείχνει στο υλικό που χρησιµοποιήθηκε (και παριστάνεται 
µε κίτρινο χρώµα) και την πρόταση (µε πράσινο χρώµα) στα πλαίσια της οποίας 
έλαβε χώρα η επέµβαση. 

Παράδειγµα ερώτησης καταλόγου είναι αυτό στο σχήµα 6. Εκεί προβάλλεται 
κατάλογος τεσσάρων στηλών µε πληροφορία για τα σχέδια που έχουµε συσχετίσει µε 
µια φάση του οικοδοµήµατος. Στην πρώτη στήλη βλέπουµε τα ονόµατα των έκτυπων 
σχεδίων. Στη δεύτερη το είδος, στην τρίτη τις κλίµακες και στην τέταρτη το 
ηλεκτρονικό αρχείο που έχουµε συσχετίσει µε κάθε ένα από τα έκτυπα σχέδια. 
Εφόσον υπάρχει συσχετισµός µε ηλεκτρονικό αρχείο, αυτό µπορεί να προβληθεί. 

Στο επόµενο σχήµα (Σχήµα 7) παρατίθεται το παράθυρο µέσα από το οποίο ο 
χρήστης µπορεί να σχηµατίσει ένα πολυκριτηριακό ερώτηµα. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, στόχος αναζήτησης είναι οι σχεδιαστικές οντότητες. Τα κριτήρια έχουν 
να κάνουν µε το είδος του µέρους οικοδοµήµατος που αναπαριστούν, την τυπολογία 
του, το είδος επεµβάσεων και φθορών που έχουν τεκµηριωθεί, τον τύπο του σχεδίου, 
την κλίµακά του, χρονικά χαρακτηριστικά και άλλα. Τα κριτήρια δεν είναι ίδια για 
όλους τους στόχους αναζήτησης, αλλά προσαρµόζονται κατά περίπτωση. Άλλοι 
στόχοι αναζήτησης είναι τα οικοδοµήµατα, τα µέρη τους και οι επεµβάσεις. Στη 
συµπλήρωση της κάρτας κριτηρίων ο χρήστης βοηθείται από της ερωτήσεις 
καταλόγου. 

Στο σχήµα 7 βλέπουµε την απάντηση στο πολυκριτηριακό ερώτηµα, η οποία 
προβάλλεται µε τη µορφή λίστας. Ειδικά τη λίστα σχεδιαστικών οντοτήτων 
µπορούµε, µέσα από ειδική διεπαφή, να την αξιοποιήσουµε µε στόχο την 
αναχρησιµοποίηση σχεδίων. 



Όσον αφορά στη διασύνδεση της σχεδιαστικής µε τη λοιπή πληροφορία, 
χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του σχήµατος 8. Εκεί βλέπουµε ότι για κάθε 
µέρος οικοδοµήµατος παρέχεται η δηλωµένη σχεδιαστική πληροφορία. Είναι δυνατό 
να παρέχεται και µέρος της λοιπής κτηριολογική πληροφορίας (επεµβάσεις, υλικά, 
φθορές κ.α.). Αν είναι ανοικτό κάποιο αρχείο σχεδίου από το AutoCad, το οποίο έχει 
συσχετιστεί µέσω σχεδιαστικών οντοτήτων µε το υπό µελέτη µέρος οικοδοµήµατος, 
τότε το παράθυρο επικεντρώνεται στο τµήµα του σχεδίου που έχει συσχετισθεί. Έτσι 
η µετάβαση από ένα µέρος οικοδοµήµατος σε άλλο (στο δένδρο µερών του 
οικοδοµήµατος)  µπορεί να δώσει την αίσθηση πορείας στο σχέδιο καθώς και τη 
χωρική συσχέτιση των µερών του οικοδοµήµατος. 

 

 
 
 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

H Design Systems έχει ασχοληθεί µε τη µοντελοποίηση κτηριολογικής 
πληροφορίας µέσα από τη σχεδίαση τριδιάστατων αρχιτεκτονικών σχεδίων [DS]. ∆εν 
παρέχονται όµως µηχανισµοί ελέγχου της µεταβολής ενός κτηρίου στο χρόνο. Το 
µοντέλο της βάσης γνώσεων είναι πλαστικό. 

Η 4Μ κατασκεύασε το πρόγραµµα «Αποκατάστασης Βλαβών από Σεισµό & 
Ενίσχυσης VK.AP» [VK]. Σηµεία κοινά ανάµεσα στις δύο εφαρµογές είναι οι πηγές 
τεκµηρίωσης, οι βλάβες, οι επεµβάσεις, τα υλικά κ.α. Το σύστηµα είναι φιλικό προς 
το χρήστη. Προσφέρει δυνατότητα ταχύτερου σχεδιασµού µέσα από βιβλιοθήκη 
σχεδίων. Στη δική µας εφαρµογή είναι δυνατή η αναχρησιµοποίηση σχεδίων, όµως ο 
πλούτος των σχεδίων δεν διατίθεται εξ αρχής. Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι το 
σύστηµα µετά την εισαγωγή αρκετής και ποικίλης σχεδιαστικής πληροφορίας γίνεται 
πλούσιο σε αυτή και άρα πολύτιµο για το σχεδιαστή ηλεκτρονικού σχεδίου. 

Ένας τρόπος παρόµοιας σύνδεσης βάσης γνώσεων µε σύστηµα CAD προσφέρεται 
από την ARCHEOTECH SA µε το λογισµικό Hypersion. Tο σύστηµα  χρησιµοποιεί 



τα σχέδια ως επεξηγηµατικά της πληροφορίας που περιέχεται στη βάση γνώσεων για 
το µη εξειδικευµένο χρήστη [ARC]. Η επικοινωνία ανάµεσα στη βάση γνώσεων και 
τα σχέδια είναι αµφίδροµη και άρα φιλική προς το χρήστη. Από την πληροφορία που 
µας παρέχεται για το σύστηµα δε µπορούµε να ισχυριστούµε ότι διαθέτει ένα µοντέλο 
µε τα πλεονεκτήµατα αυτού του ΜΑΙΣΤΩΡ. 

Το σύστηµα AIDA έχει ως στόχο την παραγωγή τριδιάστατων σχεδίων και την  
επεξεργασία χαρτών και αεροφωτογραφιών. Επιµένει περισσότερο στα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά και τις συσχετίσεις των µερών ενός οικοδοµήµατος σε ότι αφορά τα 
τριδιάστατα σχέδια. ∆εν αναλύονται τυπολογικά χαρακτηριστικά και επεµβάσεις. Για 
την παράσταση γνώσης χρησιµοποιείται σηµασιολογικό δίκτυο. Στην παράσταση 
γνώσης επιστρατεύονται και γράφοι, όπως στο ΜΑΙΣΤΩΡ. 

Πολύ αξιόλογο σύστηµα είναι το «The Great Buildings Collection» µε πλούτο 
πληροφορίας (εκατοντάδες κτήρια, φωτογραφίες, ηλεκτρονικά αρχιτεκτονικά σχέδια 
σε µορφή εικόνας, τριδιάστατα µοντέλα, δεκάδες οπτικοακουστικές παραγωγές, 
βιβλιογραφικές παραποµπές κ.α.) [GBC]. Η αναζήτηση οικοδοµηµάτων γίνεται βάσει 
χωρικής, τυπολογικής, χρονικής και άλλης πληροφορίας. Το µοντέλο δεν είναι 
πλαστικό. Η διαδικασία ανάκτησης πληροφορίας διευκολύνεται για την ανάκτηση 
κτηρίων, όχι όµως και για την ανάκτηση επεµβάσεων, φθορών και άλλων γεγονότων. 

Επίσης στον Ελλαδικό χώρο µπορούµε να ξεχωρίσουµε πληροφοριακά 
συστήµατα σχετικά µε µνηµεία και διατηρητέα κτήρια, όπως το ∆ΕΛΤΟΣ του 
Ινστιτούτου Πληροφορικής στο Ι.Τ.Ε. [Bek95] και το «∆ιαχείριση Παραδοσιακών 
Κτηρίων µε Χρήση GIS» που υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Τοπογραφίας και 
Φωτοµετρίας του Τ.Ε.Ι. των Πατρών [Κοµ94]. Και τα δύο συστήµατα δίνουν έµφαση 
στη διαχειριστική πληροφορία. ∆εν αναλύουν σε βάθος τυπολογικά και µορφολογικά 
χαρακτηριστικά, ούτε δίνουν έµφαση στις φθορές και τις επεµβάσεις. Οι βάσεις που 
χρησιµοποιούν είναι σχεσιακές. 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 

Συµπρασµατικά το σύστηµα ΜΑΙΣΤΩΡ καταφέρνει να συνδυάσει την αναλυτική 
καταγραφή πλήρους κτηριολογικής πληροφορίας, από την άποψη του αρχιτέκτονα 
που παρακολουθεί την ιστορία φθορών και επεµβάσεων µε στόχο την αποκατάσταση 
ή γενικότερα τη µεταβολή της κατάστασης ενός κτηρίου, µε την σχεδιαστική 
αποτύπωση. Το πλαστικό µοντέλο της βάσης δίνει τη δυνατότητα για µεγαλύτερη 
εξειδίκευση και προσαρµογή του. Η ανάκτηση πληροφορίας διευκολύνεται µέσω 
τύπων πολυκριτηριακών ερωτηµάτων και γίνεται γρήγορα. Η παράσταση των 
απαντήσεων γίνεται µε τη µορφή τόσο καταλόγων όσο και γράφων. ∆ίνεται επίσης η 
δυνατότητα αναχρησιµοποίησης σχεδίων. 

Οι επόµενες εξελίξεις στο σύστηµα ΜΑΙΣΤΩΡ θα αξιοποιούν χαρτογραφική και 
σχεδιαστική πληροφορία µε σκοπό την αυτόµατη εξαγωγή χωρικών συσχετίσεων 
ανάµεσα σε µέρη οικοδοµήµατος και οικοδοµήµατα. Επίσης θα αξιοποιείται η 
δυνατότητα σχηµατισµού χωρικών ερωτήσεων µέσα απο χάρτη και σχέδιο. 
Μπορούµε να εξαγάγουµε συµπεράσµατα από τη βάση γνώσεων σε ό,τι αφορά 
συσχετίσεις τυπολογικών στοιχείων, επεµβάσεις, ιδιότητες προσώπων, χρήσεις κ.α. 
Ένα παράδειγµα µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων από µια βάση γνώσης 
βρίσκεται στο [Myl93]. Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα ερωτήσεων στο 
σύστηµα που ως απάντηση θα δίνουν πορείες µέσα σε ηλεκτρονικά σχέδια. H δοµή 
του συστήµατος είναι τέτοια που ευνοεί την επέκταση του συστήµατος προς τις 



κατευθύνσεις αυτές και τη σύνδεσή του µε συστήµατα διαχειριστικής τεκµηρίωσης, 
όπως, π.χ., το σύστηµα ΠΟΛΕΜΩΝ του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων [Pan95]. 

 
 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
[AID] http://www.tnt.uni-hannover.de/~bueckner/IARSC-CELJBOGSGRT-
abstract.html 
 
[ARC] http://www.archidata-sa.com/archeotech/ 
 
[Con] Panos Constantopoulos and Martin Dorr. The Semantic Intex System – a brief 
presentation. FORTH – Istitute of Computer Science – Hellas. 
http://www.ics.forth.gr/proj/isst/Systems/SIS/index.html 
 
[Dad92] C.Dadouris M. Dorr. The programmatic query interface for the SIB user’s 
manual. Technical Report ITHACA.FORTH.92.E2#8, Institute of Computer Science 
Foundation of Research and Technology-Hellas, December 11 1992. 
 
[Bek95] Ch. Bekiari, Th. Bitzou, D. Calomoirakis, D. Chronaki and P. 
Costantopoulos, "DELTOS : conservation documentation and administration of site 
monuments and preserved buildings." ,Proc. III Convegno Internazionale di 
Archeologia e Informatica, Roma 22-25 November 1995. 
 
[DS] http://www.ds.arch.tue.nl/research/projects/fbaim/ 
 
[GBC] http://www.greatbuildings.com/ 
 
[Haw88] Stephen Hawking. Το χρονικό του χρόνου Κάτοπτρο, 1988 
 
[Myl90] J.Mylopoulos A.Borgida M.Jarke M.Koubarakis. Telos:Representing 
knowledge about information systems. ACM Transactions on Information Systems, 
8(4):352-362, October 1990. 
 
[Myl90] J.Mylopoulos A.Borgida M.Jarke M.Koubarakis. Telos:Representing 
knowledge about information systems. ACM Transactions on Information Systems, 
8(4):352-362, October 1990. 
 
[Myl93] J.Mylopoulos H.Wang B.Kramer. Knowbel : A hybrid tool for building 
expert systems. IEEE Expert, February 1993. 
 
[Pan95] P. Pantos and Ch. Bekiari, "POLEMON: A Project to Computerize the 
Monument Records at the Greek Ministry of Culture" , Proc. Archaelogical Heritage: 
Inventory and Documentations Standards in Europe, Oxford, September 1995.  
 
[Κοµ94] A. Κοµηνός : ∆ιαχείριση Παραδοσιακών Κτιρίων µε Χρήση GIS. 4η 
Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών ARC/INFO, Αθήνα Νοέµβριος 1994. 
 

http://www.tnt.uni-hannover.de/~bueckner/IARSC-CELJBOGSGRT-abstract.html
http://www.tnt.uni-hannover.de/~bueckner/IARSC-CELJBOGSGRT-abstract.html
http://www.archidata-sa.com/archeotech/
http://www.ics.forth.gr/proj/isst/Systems/SIS/index.html
http://www.ds.arch.tue.nl/research/projects/fbaim/
http://www.greatbuildings.com/


[VK] http://www.4m.gr/vkap.html 
 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
 
Κωνσταντόπουλος Πάνος 
Καθηγητής της Επιστήµης Υπολογιστών 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Επικεφαλής του Τοµέα Πληροφοριακών Συστηµάτων και Τεχνολογίας Λογισµικού 
Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Βασιλικά Βουτών, Ταχ. Θυρ. 1385,  
71110 Ηράκλειο, Κρήτη 
Τηλ.: 081/391634 Φαξ:081/391601 
Ηλ. Ταχ.: panos@ics.forth.gr 
 
Μπεκιάρη Χρυσούλα 
Τεχνική Συντονίστρια Kέντρου Πολιτισµικής Πληροφορικής και Συστηµάτων 
Τεκµηρίωσης 
Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Βασιλικά Βουτών, Ταχ. Θυρ. 1385,  
71110 Ηράκλειο, Κρήτη 
Τηλ.: 081/391631 Φαξ:081/391601 
Ηλ. Ταχ.: bekiari@ics.forth.gr 
 
Φριτζαλάς Ευθύµης 
Μεταπτυχιακός φοιτητής Επιστήµης Υπολογιστών  
Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Βοηθός Ερευνών 
Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυµα Τεχνολογίας  και Έρευνας 
Βασιλικά Βουτών, Ταχ. Θυρ. 1385,  
71110 Ηράκλειο, Κρήτη 
Τηλ.: 081/391630 Φαξ:081/391601 
Ηλ. Ταχ.: frijalas@ics.forth.gr 
 

http://www.4m.gr/vkap.html
mailto:panos@ics.forth.gr
mailto:bekiari@ics.forth.gr
mailto:bekiari@ics.forth.gr

	ÌÁÚÓÔÙÑ:
	ÓÕÓÔÇÌÁ ÊÔÇÑÉÏËÏÃÉÊÇÓ ÔÅÊÌÇÑÉÙÓ�
	
	
	Êùíóôáíôüðïõëïò ÐÜíïò * 1,2, Ìðåêé
	1 ºäñõìá Ôå÷íïëïãßáò êáé ¸ñåõíáò
	ÔìÞìá ÅðéóôÞìçò Õðïëïãéóôþí




	ÐÅÑÉËÇØÇ
	ÅÉÓÁÃÙÃÇ
	Ãéá ôçí ðëçñÝóôåñç ôåêìçñßùóç ôù�
	ÌÏÍÔÅËÏÐÏÉÇÓÇ ÊÔÇÑÉÏËÏÃÉÊÙÍ ÐËÇ�
	×ùñï÷ñïíéêÞ ðëçñïöïñßá
	Óýíèåôá áíôéêåßìåíá
	ÐçãÝò
	Áðåéêüíéóç


	ÔÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÁÚÓÔÙÑ: ÄÏÌÇ
	Ôï AutoCad
	Áñ÷éôåêôïíéêÞ óõóôÞìáôïò
	Ç áñ÷éôåêôïíéêÞ \(Ó÷Þìá 2\)  ðïõ �

	Ï åëåãêôÞò áõôïìáôéóìïý áðïôåëå�
	ÔÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÁÚÓÔÙÑ: ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
	ÓÕÃÊÑÉÓÇ ÌÅ Ó×ÅÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ
	ÅÐÉËÏÃÏÓ


