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Περίληψη 

Η ανάπτυξη εύχρηστων και αξιόπιστων καταλόγων δομικών προΊόντων και δομικών 

στοιχείων αποτελεί αναγκαιότητα τόσο για την πλευρά της παραγωγής τους όσο και 

τις πλευρές του σχεδιασμού και χρήσης των κτιριακών έργων. 

Η συγκέντρωση, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση του πληροφοριακού υλικού 

προϋποθέτει αξιόπιστα περιγραφικά πρότυπα και ενιαία ορολογία. Η παρουσιαση αυτη 

επισημαίνει τα κύρια προβλήματα ορολογίας - και τις περιοχές όπου αυτά εμφανίζονται 
- στους καταλόγους . 

TERMINOLOGY PROBLEMS ΙΝ LISTING BUILDING PRODUCTS 

Oimitrios Κ . Bikas 

Abstrac t 

The deνelopment of υsefυl and reliable lists consisted of constrυction prodυcts and 
elements has become a necessity for either the side of their prodυction or the sides of 
design and υse of the strυctυres. 
The concentration, elaboration, storage and υsage of the information presυpposes 

reliable specification models and υnified terminology. This paper task points ουt th e 
main problems of terminology - and the areas where these can appear - υsed in th e 
lists. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση των έργων απαιτούν λεπτομερή και συνεχή 

πληροφόρηση μελετητών και κατασκευαστών για τα δομικά προϊόντα και τις 

δυνατότητές τους. Η εκτεταμένη και σαφής πληροφορηση είναι επιπλέον αναγκαία για 

τη δημιουργία μιας βάσης επικοινωνίας ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς και την 

πλευρά της παραγωγής των προϊόντων. Οι κατάλογοι των δομικών προϊόντων είναι 

ίσως το πλέον διαδεδομένο μέσο παρόμοιας επικοινωνίας, παρουσιάζουν όμως 

έντονες διαφορές ως προς τη μορφή και την ποιότητα των πληροφοριών και ιδιαίτερα 

ως προς την οuοιογένεια και τη συuΒατόmτα της ορολογίας που χρησιμοποιούν. 

Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής θεωρήθηκε αναγκαία μία συνοπτική αναφορά στη 

μορφή, τη δομή και τη λειτουργία των καταλόγων δομικών προίόντων , με στόχο τη 

σαφέστερη επισήμανση και κατανόηση των προβλημάτων ορολογίας και των 

περιοχών όπου αυτά εμφανίζονται. Όπως θα γίνει φανερό, τα σχετικά ζητήματα είναι 

σύνθετα και κάνουν απαραίτητη τη συστηματική και συντονισμένη αντιμετώπισή τους . 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ 

Σε μια γενική και απλή μορφή ένας κατάλογος συνίσταται στην καταγραφή και 

παρουσίαση ονομάτων, έργων, αντικειμένων κ.λ.π. με μία σειρά (τάξη), με διάφορες 

μορφές (π.χ. πίνακες). Κατ· αναλογία, οι κατάλογοι δομικών προϊόντων εμφανίζονται 

σαν ταξινομημένα σύνολα γενικών και ειδικών πληροφοριακών στοιχείων για τα 

προϊόντα αυτά. 

Συντάκτες καταλόγων δομικών προίόντων είναι, κατά κύριο λόγο, οι παραγωγοί τους 

και, κατά δεύτερο, ειδικοί φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης . 

Κατάλογοι που συντάσσονται από τους παραγωγούς των προϊόντων αποτελούν κατά 

κανόνα πληροφοριακό υλικό που προσφέρεται - συνήθως σε ελεύθερη διάθεση - είτε με 

τη μορφή απλών διαφημιστικών εντύπων, είτε τευχών εμπλουτισμένων με τεχνικά 

χαρακτηριστικά, κανόνες εφαρμογής, πιστοποιητικά ελέγχων ποιότητας κ.λ.π. 

Η πρώτη μορφή απευθύνεται κυρίως στον ευρύ κύκλο του μη ειδικού κοινού - ιδιοκτήτες 

κ.λ.π. -. ενώ η δεύτερη στον πιο περιορισμένο κύκλο των μελετητών, κατασκευαστών ή 
χρηματοδοτών των έργων. 

Οι φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης συγκεντρώνουν το βασικό -
πρωτογενές - πληροφοριακό υλικό από τις πηγές - τους παραγωγούς - και το 

προωθούν προς τους ενδιαφερόμενους ταξινομημένο ή και επεξεργασμένο σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Οι ενδιαφερόμενοι αποτελούν συνήθως συνδρομητές 

του φορέα πληροφόρησης και ανήκουν στον περιορισμένο κύκλο που προαναφέραμε. 
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Πληροφοριακό υλικό των καταλόγων μεταφέρεται επίσης στα αρχεία κατασκευαστικών 

λύσεων και λεπτομερειών εφαρμογής των μελετητών και κατασκευαστών των έργων. 

Είναι σαφές ότι ο κατάλογος πρέπει να αποτελεί ένα συγκροτημένο , άρτιο, 

ευανάγνωστο και αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης από την πλευρά της παραγωγής των 

προϊόντων προς τις πλευρές της μελέτης, κατασκευής και χρήσης των έργων. 

Ο συντάκτης του καταλόγου θα πρέπει να επιτύχει να μεταδώσει στον αποδέκτη μια 

ολοκληρωμένη "εικόνα" των προϊόντων . Χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό διάφορα 

περιγραφικά μέσα - κείμενα, πίνακες, φωτογραφικές και σχεδιαστικές απεικονίσεις -
κωδικοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό κάθε τι που θεωρεί απαραίτητο για τον χρήστη 

του καταλόγου . Ο τελευταίος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσει τα 

στοιχεία αυτά, ανασυνθέτοντας την "εικόνα". Βασικό στοιχείο του κ.οινού αυτού κώδικα 

αποτελεί η διασάφηση και ο προσδιορισuQς του περιεχοuένου των χρησιμοποιουμένων 

εννοιών και όρων . 

3 . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

3.1. Ορολογία - ονοματολογία 

Ο κατάλογος προϊόντων αναπτύσσεται για να προσφέρει επαρκείς πληροφορίες για 

ένα μεγάλο πλήθος από αυτά. Βασικός στόχος τόσο της ανάπτυξής του, όσο και της 

λειτουργίας του είναι η ευκολία εύρεσης των αναζητουμένων προϊόντων, κατ' αρχή, 

και όλων των στοιχείων που τα συνοδεύουν στη συνέχεια. 

Η ένταξη κάθε προϊόντος στον κατάλογο προϋποθέτει τnν αναννώρισή του κατά 

τρόπο που να επιτρέπει τη μονοσήμαντη τοποθέτησή του στη σωστή θέση, αλλά 

ταυτόχρονα και τη σαφή διαφοροποίησή του από παρόμοια ή συγγενή προϊόντα. Η 

ονομασία του προϊόντος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αναγνώρισης για την ένταξή 

του στον κατάλογο και το σημαντικότερο μέσο αναζήτησής του κατά τη χρήση του 

καταλόγου. 

Διακρίνονται δύο κύριοι τύποι ονομασίας των δομικών προϊόντων: 

α. Η ονομασία υπογραμμίζει τη φύση του προϊόντος - τι ε ίναι, από τι υλικό 

αποτελείται το προϊόν (π.χ. κεραμικά προϊόντα). 

β. Η ονομασία τονίζει τη λειτουργία του προϊόντος - τι κάνει , ποιο σκοπό 

εξυπηρετεί το προϊόν (π.χ. στεγανωτικά προϊόντα ... ). 

Με δεδομένο ότι για πολλά προϊόντα υπάρχουν περισσότερες από μία εφαρμογές και 

ακόμη ότι μία λειτουργία δεν είναι δυνατόν πάντα να συσχετιστεί αποκλειστικά με ένα 

προϊόν; η ονομασία με βάση τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη φύση είναι 

γενικά πιο συγκεκριμένη . 

Ο σαφής καθορισμός του περιεχομένου εννοιών και όρων και ένα κατανοητο σύστημα 
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ονομασιών θα πρέπει να αποτελεί προuπόθεση της λειτουργικής αρτιότητας του 

καταλόγου. 

Όταν η ονομασία του προιόντος δεν επαρκεί για την αναγνώρισή του, 

χρησιμοποιούνται πρόσθετα περιγραφικά στοιχεία για τη διαφοροποίησή του . Το 

πλάτος και το βάθος της περιγραφής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις 

απαιτήσεις κάθε περίπτωσης. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι θα πρέπει να είναι σαφείς και 

να ανήκουν σε ενιαίο σύνολο ("θησαυρό") . 

3.2. Ορολογια και Ταξινομηση 

Κεντρικό στοιχείο με βάση το οποίο οργανώνεται η δομή και η λειτουργία ενός 

καταλόγου είναι ο τρόπος κατάταξης - η ταξινόμηση - των αντικειμένων της 
πληροφόρησης, δηλαδή των προϊόντων , καθώς και των πληροφοριακών στοιχείων 

που τα συνοδεύουν . 

Στις κύριες μορφε°ς ταξινόμισης : 
Ονόματα χρησιμοποιούνται σαν αυτοτελείς προσδιορισμοί των υλικών και 

κατατάσσονται με αλφαβητική ή αριθμητική σειρά. 

Χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικciόροι - "λέξεις κλειδια"- που περιγράφουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των προιόντων και κατατάσσονται με 

αλφαβητική ή αριθμητική σειρά. 

Χρησιμοποιείται ένα αυτόνομο σύστημα ορων και ονομάτων χωρίς καμμία 

αλφαβητική ή αριθμητική σειρα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για διευκόλυνση της πρόσβασης στα στοιχεία του 

καταλόγου χρησιμοποιούνται συνήθως συνδυασμοί των μορφών αυτών . 

Οι κύριες μέθοδοι ταξινόμησης είναι οι ακόλουθες : (Σχ. 3.1) 
α. Ιεραρχική ταξινόμηση 

Η κατάταξη πραγματοποιείται με βάση κύριες κατηγορίες που υποδιαιρούνται 

βαθμιαία σε κατηγορίες και υποκατηγορίες . 

Συνδυάζεται κατά κανόνα με δεκαδικό σύστημα κωδικοποίησης. 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η εύκολη κατανόηση της λειτουργίας της . 

Κύριο πρόβλημα αποτελεί η μονοδιάστατη απεικόνηση των δεδομένων και οι 

μακρείς αριθμη τικοί κώδικες σε περίπτωση μεγάλων διαβαθ μίσεων των 

κατηγοριών. 

β. Ταξινόμηση με βάση όρους - κλειδιά 
Η ένταξη και η αναζήτηση των στοιχείων πραγματοποιείται με διάφορα κριτήρια 

με βάση χαρακτηριστικούς όρους που προσφέρονται από ένα συγκροτημένο 

απόθεμα ("θησαυρό"). 
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γ . Πολύπλευρη ταξινόμηση (ταξινόμηση με φασέτες) Σχ. 3 
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Αποτελεί συνδυασμό των προηγουμένων . Χρησιμοποιεί το πλεονέκτημα των 

ιεραρχικά δομημένων καταλόγων εννοιών και όρων με τις δυνατότητες της 

πολυδιάστατης πρόσβασης που προσφέρει η εφαρμογή χαρακτηριστικών 

όρων. Οι δυνατότες αυτές προσδιορίζονται από το πλήθος των κατηγοριών 

που αντιστοιχούν στις φασέτες. Το πληροφοριακό υλικό εντάσσεται και 

αναζητείται, δια μέσου μιας ή περισσοτέρων απί τις κατηγορίες αυτές, σε 

ιεραρχικά διαρθρωμένες υποκατηγορίες. 

Ιεραρχική ταξινόμηση 

ΣΧΟΛΙΚ.\ 
ΚΤΙΡΙλ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΙΧΟΛΙΚλ 
ΚΤΙΡΙ.\ 

.__ __ _,ικσvΦnΜλτ" \ 
------ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 

Μονοδιόστατη πρόσβαση 

ΠΡΟΣΒλΣΗ 

ΚΟΥΦΩΜ.ι.Τλ 

ΠΡΟ ΣΒΑΣΗ 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 

Πολυδιάστατη προοβαση 

Πολύπλευρη ταξινόμηση 
(Facels) 

πολύπλευρη πρόσβαση 

Σχήμα 3.1 Σχηματική απεικόνιση μορφών ταξινόμησης και πρόσβασης 
σε καταλόγους δομικών προιόντων . 



Η χρήση όρων της φυσικής γλώσσας στην ταξινόμηση ενός μέσου πληροφόρησης, 

όπως είναι οι κατάλογοι δομικών προ'ιόντων, θεωρείται ότι είναι χρήσιμη και γι' αυτό , 

κατ'αρχήν, επιθυμητή. Το σημασιολογικό περιεχόμενο ενός όρου μπορεί να είναι 

διαφορετικό για τους διάφορους χρήστες των καταλόγων. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο γενικό επίπεδο γνώσεων ή πληροφόρησης του κάθε χρήστη, στην 

επιστημονική του ειδικότητα, στην επαγγελματική του ενασχόληση κ.λ.π. , αλλά ακόμη 

και στην πολυσημαντότητα του ιδίου του όρου. Η απόλυτη χρήση όρων από τη φυσική 

γλώσσα μπορεί, συνεπώς, να ελαπώσει τις δυνατότητες πλήρους εκμετάλλευσης των 

αποθηκευμένων πληροφοριών. 

Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να παρακαμθεί μέσω της οργάνωσης συνόλων με 

συγγενείς όρους, προτιμουμενους όρους κ.λ.π .. Η χρήση όρων από ένα παρόμοιο 
σύνολο σαν "λέξεων-κλειδιών" μπορεί να καλύψει πιστότερα την αναζήτηση , 

παρέχοντας πληροφοριακά στοιχt:ία που περιλαμβάνουν και συγγενείς προς το 

ζητούμενο περιοχές. Η οργάνωση ενός παρόμοιου συνόλου όρων μπορεί να 

προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη κάθε συστήματος ταξινόμησης. 

4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Το γενικό οργανωτικό σχήμα ενός καταλόγου δομικών προϊόντων μπορεί να θεωρηθεί 

ότι εκτείνεται στις ακόλουθες τρεις διακεκριμένες περιοχές : 

Περιοχή Α : Περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών, υποκατηγοριών κλπ . που 

αποτελεί τον κύριο άξονα διάρθρωσης της ταξινόμησης του καταλόγου. 

Περιοχή Β : Περιλαμβάνει το σύνολο των "αντικειμένων" πληροφορησης του 

καταλόγου.που είναι τα ίδια τα δομικά προιόντα. 

Περιοχή Γ : Περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφικών στοιχείων {γενικών και 

ειδικών πληροφοριών, τεχνικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, στοιχεία παραγωγών 

ή εισαγωγέων, τιμών κλπ.). 

Ζητήματα και προβλήματα ορολογίας εμφανίζονται σε κάθε περιοχή με διαφορετική 

όμως βαρύτητα στην κάθε μία. 

Σημαντικότερα είναι τα προβλήματα στην περιοχή Α' εξαιτίας του καθοριστικού ρόλου 

της στη μορφή και τη λειτουργία του καταλόγου. Οι κατηγορίες πρέπει να είναι λίγες 

και να διακρίνονται σαφώς η μία από την άλλη. Οι όροι που αποτελούν τους τίτλους 

των κατηγοριών, θα πρέπει να είναι σύντομοι και σαφείς και να κάνουν εύκολα 

κατανοητή τη λογική των σχέσεών τους και τις αρχές της δημιουργίας τους. Οι 

υποδιαιρέσεις τους θα πρέπει να δημιουργούνται μόνο όπου και όταν είναι αναγκαίο 

{όταν π.χ. πρέπει να καλύψουν μεγάλο φάσμα διαφορετικών προιόντων) . 
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Στην περιοχή Β' τα προβλήμτα εντοπίζονται στην ονοματολογία, ιδιαίτερα των νέων 

προϊόντων και την αντίστοιχη κατάταξή τους. 

Στην περιοχή Γ ' το πλήθος και το βάθος των περιγραφικών στοιχείων είναι 

καθοριστικό για την πυκνότητα των πληροφοριών που προσφέρονται , αποθηκέυονται 

ή αναζητούνται . Οι όροι που χρησιμοποιούνται προέρχονται από διάφορες 

επιστημονικές περιοχές (φυσική, χημεία, μηχανική κλπ.) . 

Η επιλογή των όρων και των περιγραφικών στοιχείων στην περιοχή αυτή , μπορεί να 

υποβοηθηθεί σημαντικά από υποδείγματα - οδηγούς που συντάσσονται από διεθνείς 
οργανισμούς. (1 ), (5). 

5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕ ΙΣ 

Ο προσδιορισμός εννοιών, όρων και ονομάτων αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την 

οργάνωση, δομή και άρτια λειτουργία των καταλόγων δομικών προΊόντων. Οι 

προσδιορισμοί αυτοί έχουν σαν αφετηρία το εννοιολογικό περιεχόμενο των γενικών 

κατηγοριών προϊόντων και, ανάλογα με τη μορφή και το πλήθος των παρεχομένων 

του καταλόγου , φθάνουν μέχρι τον προσδιορ ισμό_τεχν ικών χαρακτηριστικών και 

ιδιοτήτων. 

Είναι σαφές ότι η ορολογία που θα πρέπει να χρησψοποιηθεί καλύπτει ένα ευρύ πεδίο, 

από τις ονομασίες και όρους της καθημερινής γλώσσας μέχρι εξειδικευμένους όρους 

από διάφορες περιοχές της επιστήμης και τεχνικής . 

Η ανάπτυξη και διαρκής ανανέωση ενός κεντρικού αποθέματος (θησαυρού) όρων και 

ονομάτων, θα μπορουσε να αποτελεσει σημαντικο βημα για τη γενικευμένη χρήση των 

καταλόγων αυτών από ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές κ.λ.π. 
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