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tatacao de que faltava a pesquisa e ao
ensino universitario um organismo capaz de reunir e de propor uma vasta
documentacao das fotografias originais
sobre o mundo mediterraneo antigo, o
CDPP se desenvolveu a partir de 197576, data de sua criacao por Roland Martin. O fundo documental e essencialmente constituido por diapositivos coloridos, de formato 24x36, aos quais se
acrescentam os mapas fotogrametricos,
efetuados pelo Institut Geographique
National, da Acropole de Atenas e do
Palacio Farnese. A coleta de imagens
foi realizada no curso de missoes especificas programadas, executadas por um
fotografo profissional acompanhado
por um cientista por um lado, e de outra
parte gracas a colaboracao benevola de
colegas especialistas, arqueologos, professores ou pesquisadores, arquitetos,
franceses e estrangeiros que nos propuseram a sua ajuda quando eles seguiam
para o campo em seus trabalhos pessoais.
Atualmente a fototeca do CDPP
possui series de diapositivos sobre a
Grecia, a Turquia, a Jordania, a Tunisia,
CENTRO DE DOCUMENTACAO .FO- a Italia, a Franca e a Gra-Bretanha. Os
TOGRAFICA E
cliches referentes tanto aos sitios quanFOTOGRAMI~TRICA
to aos museus e sua variedade possibiFototeca do mundo mediterraneo
litaram abranger, de forma equilibrada,
antigo, banco de dados e videodisco
os testemunhos deixados pelas grandes
civilizacoes mediterraneas desde o NeoMARTINE H. FOURMONT litico e a Idade do Bronze ate o mundo
responsavel pelo CDPP de Bizancio. Os dominios cobertos sao
Institut de Recherche sur assim vastos pela sua geografia e sua
IIArchitecture AntiqueIGS 41 0032 cronologia. Eles sao igualmente vastos
CNRS - Universidade de Paris I pelos temas abordados. Professores e
pesquisadores podem com efeito achar
O Centre de Documentation Pho- em nossas colecoes documentos suscetographique et Photogrammetrique, foto- tiveis de responder a sua questao sobre
teca do Institut de Recherche sur l'Ar- arquitetura, escultura, pintura, vasos e
chitecture Antique, Laboratoire Propre mobiliario em geral, e tambem sobre a
(LP) 5500 do Centre de la Recherche iconografia dos deuses, herois, vida coScientifique dirigido por Pierre Gros, e tidiana ou personalidades intelectuais e
igualmente membro do Groupement politicas. A historia da arte esta ali preScientifique (GS) 41 0032, "Mundos ro- sente sob seus multiplos aspectos, - a
mano e pos-romanon. Nascido da cons- historia propriamente dita permanece

mentos acarretou um problema particular para a concepcao do logicial de acoplamento: desejava-se na verdade deixar ao pesquisador a escolha completa
entre movimentar para a frente ou para
tras, automaticamente ou manualmente,
as imagens e/ou as analises dos documentos, conservando evidentemente a
correspondencia entre a imagem e o texto mostrado no monitor alfanumerico,
texto que por vezes, na analise de alguns
mosaicos gregos, ocupa varias telas no
monitor. A equipe do CAI da Ecole des
Mines chegou a executar essas operacoes a partir de comandos simples para
o usuario (ver texto de M. Lenci). Nos
experimentamos a possibilidade de associar as imagens que ilustram os documentos outras imagens para comparacao. Alem disso, efetuamos atualrnente
a transposicao dos bancos de SIGMI
para SIGMINI, o que oferecera novas
possibilidades de consulta inteiramente
locais. O logicial de acoplamento sera
redefinido em consequencia disto e novos tipos de exploracao serao abordados
nesta perspectiva tambem.
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evidentemente como a conclusao e a guidade. Anne-Marie Guimier-Sorbets
causa de toda a preocupacao da pesqui- concebeu nosso banco de dados, explosa nestes dominios. Podem-se conhecer rado com o logicial SIGMI; ela postee fazer conhecer, por suas vistas de pai: riormente assegurou o prosseguimento
sagens e de sitios, o quadro no qual fo- de todas as fases de desenvolvimento de
ram relevados os monumentos, abordar nossa atividade.
dessa forma o estudo da topografia, do
Encontrar-se-a nestes artigos a
urbanismo e da composicao dos grandes descricao do logicial SIGMI da Ecole
complexos - santuarios, pracas publicis, des Mines de Paris e se vera a apresenetc. - bem como um edificio particular, tacao de sua utilizacao para nosso banco
ou ainda as nocoes de perspectiva arqui- de dados. Relembremos simplesmente
tetonica. As fotografias ensinam igual- que em um sistema de parenteses que
mente sobre as tecnicas aplicadas aos ma- -exprime uma estrutura arborescente
teriais mais diversos - marmore, argila, sem esquema pre-declarado, anotamos
madeira, ouro, marfim, vidro, por exem- e dispomos os elementos da descricao
plo - em um local preciso e ao longo de cuja lista e enriquecida segundo as nevarios seculos ou, ao contrario, em varias cessidades da analise e a natureza dos
regioes do mundo mediterraneo em um cliches tratados. No primeiro nivel da
periodo especifico.
arborescencia sao mencionados a Cota,
As imagens realizadas e seu co- numero de classificacao na fototeca do
mentario redigido ao longo das missoes CDPP e o Endereco, numero da imagem
foram em um.segundo momento edita- ou imagens do videodisco correspondendas e acrescidas de uma legenda. As tes ao(s) documento(s) arqueologicos foseries assim verificadas deram lugar a tografados no cliche. No segundo nivel
uma publicacao de catalogos topografi- sao indicados a Descoberta, local de
cos:
achado dado geralmente sob seu antigo
nome, o local de Conservacao atual, o
Tome I: Grbce, Sites et Musees, Paris, numero de Inventario eventual, o Do-1977.
minio ao qual correspondem os valores
Tome 11: ninisie, Paris, 1979.
tais como Arquitetura, Escultura, PinTome 111: France, Antiquites nationales tura, Representacao Mitologica, etc.;.a
1, Sites et musees, Paris, 1980.
Bibliografia, breve pois nao se trata de
Tome IV: France, Musee du Louvre, An- um banco de dados factual, o Ano da
tiquites helleniques 1, Sculpture et ce- tomada de vista, o nome do responsavel
ramique, Paris, 1981.
pela Missao, a Data da Analise e o autor
Tome V: Italie 1, Rome, Musee national figurando igualmente neste nivel. Vinetrusque ,de Villa Giulia 1, Paris, 1983. culado ao Dominio, no nivel 3, o Sujeito
precisa a analise do cliche. Sempre nesUma escolha importante inter- te nivel intervem as Dimensoes compleveio em 1982, data na qual se decidiu tas ou conservadas, a realizacao - macom Roland Martin passar a informati- terial, tecnica - , a Data da obra..e, sezacao dos dados de nossa fototeca. Foi gundo os cliches, a Producao que menao Centre de Recherches sur les Trai- ciona a origem da oficina ou do artista,
tements Automatises en Archeologie como Oleiro, Pintor, Gravador, EsculClassique que fomos 'encaminhados: o tor, etc. O sujeito pode, segundo o docampo de aplicacao de suas pesquisas cumento fotografado, ser analisado em
e muito proximo do nosso e sua expe- bloco, ou separadamente por cada uma
riencia no tratamento informatico e bem de suas partes que o compoem. Neste
conhecido pelos especialistas em Anti- segundo caso, Parte e Representacao,
'
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de Atalolflanco norte/
que se ligam ao Sujeito, sao repetidos
extremidade
oeste
.
quantas vezes forem necessarias no ni. Bibliografia = J. Travlos.
vel inferior, como Atributo, usado ou
Bildlexikon sur topographie
portado. Uma Parte pode comportar vades antiken Athen, 1971, p.
rias Representacoes; a analise as men52-71
cionara a parte e ligara todos os -eleAno = 1974
mentos especificos que caracterizam a
Missao = M. Fourmont
cada uma delas - por exemplo AtribuCliche = G. Reveillacl
to. No caso em que o sujeito e consmesmo documento 1 02 06
tituido por uma unica parte, o conjun09,
1 02 07 O
to de elementos que o descrevem perData da anhlise = 8502
manece vinculado ao nivel imediataAutor
da anhlise = VR
mente inferior. Enfim, e sempre posENDERECO
=
939519396
sivel acrescentar um Comentario a
analise de cada um dos elementos, em
Figura nQ 1 - Analise de uma vista de
qualquer nivel da arborescencia.
A esta breve apresentacao, se conjunto da Acrdpole de Atenas, em dicompreendera o quanto o sistema SIG- recao aos Propileus, e estrutura arboresMI autoriza analises finas, de uma rara cente correspondente.
flexibilidade, muito uteis nos dominios
complexos onde se aplicam nossas pesquisas. Ao nos remetermos as figuras 1
e 2 que ilustram dois tipos de analise
muito diferentes: a natureza destes dois
cliches entranha uma estrutura arborescente simples no primeiro caso, muito
mais elaborada no segundo.
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COTA = 1 02 06 09 / CDPP
( Descoberta F Atenas/
Grecia/AcrOpole/santuario/
Agor a
Conservacao = Atenas/
Grecialin situ
Domlnio = Arquitetural
Sitio
( Sujeito = Acropole/
santuario/Propileus/Propilodporta
Comentario = vista da stoa

REPR. ATR./
REPR. ATR./
REPR. ATR.

i

I

REPR./REPR.ATR.

COTA = 2 03 06 O2lCDPP
( Descoberta = desconhecida/
Italia
Conservacao = Roma/Italia/
-Museu de Villa Giulia
Comenthrio = outrora
Colecao Castellani
Inventario = 50558
Dominio = vaso/decoracao

I
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figuradaldecoracao vegetal/
decoracao geometrica
( Sujeito = anforalface bl
conjunto
( Parte = colo
Representacao =
palmeta/voluta/flor de
Iotus
( Parte = ombro
Represen tacao =
combate
( Representacao =
guerreiro
Atributo = armalelmol
bainha/couraca/escudo/
polaina
( Representacao =
guerreiro/nu/morto
Atributo = armalelmol
paragnatidalcimeiral
escudolpolaina
( Representacao =
mulher/cavaleiro/cavalo
Atributo = tunica
( Parte = panca
Representacao =
komosldanca
( Representacao =
homemlnu
( Representacao =
mulher
Atributo = tunica/ . .
taenia
( Parte = panca
Representacao = dentes
de lobo
Dimensao 1 = 31
Dimensao 2 = 17,6
Realizacao = Argila1
pintadalfiguras negras/realce/
incisao
Producao = Atica
Oleiro = Nicostenesl
assinatura
Data = -549 A -500
Bibliografia = P. Mingazzini,
Cat. dei Vasi della Coll.
Castellani, Roma, 1930,p. 229230, n. 462, pr. LIX,l-4; LX,l;
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LX1,l-31 J.D. Beazley, ABV,
Oxford, 1956, p. 221, n. 37, p.
6901 MNEVG, Roma, 1980, p.
184, pr. 233-234
Ano = 1983
Missao = M. Dewailly
Cliche = J.-C. Hurteaul
mesmo documento 2 03 06 01,
2030602,2030603,2030604
Data da analise = 8411
Autor da anhlise = PB
ENDERECO = 32009

Figura nQ2 -Analise da dnfora inv. 50558
de Villa Giulia e estmtura .arborescente
correspondente.

O Centre de Documentation Photographique et Photogrammetrique continua a enriquecer seu fundo documental
e seu banco de dados referencial "Images
.du Monde Mediterraneen Antique".
Uma grande parte de seus cliches ja foi
analisada e pode ser imediatamente consultada, o.acoplamento com o videodisco
permitindo ter acesso diretamente as imagens correspondentes a escolha dos dados do banco textual.
O CDPP fara em breve aparecer
um segundo fasciculo do catalogo topografico consagrado ao Museu nacional
de Villa Giulia em Roma. Este, realizado em edicao automatica, oferecera as
analises informatizadas dos documentos
classificados por tipo e um certo numero de indices para facilitar o uso. Ulteriormente, estes sao essencialmente indices de natureza -muito variada, oriundos do banco de dados, que o centro
difundira. O pesquisador podera, apos
te-los consultado, requerer ao CDPP ou ainda a distancia atraves de terminais
da rede CIRCE - a listagem de analises
correspondentes aos cliches que lhe interessam, a consulta de imagens do videodisco analogico sendo feita no local.
Banco de dados e videodisco dotam o Centre de Documentation Photogr'aphique et Photogrammetrique de um
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utensiiio documentario que o poe atualmente ao servico da comunidade cientifica. Que nossos colegas, responsaveis
por instituicoes, escavacoes, sitios e museus que tem desejado nos acolher para
cumprir nossas missoes encontrem na
realizacao de nossa empresa o testemunho de nosso reconhecimento e da importancia que n6s damos ao tratamento
e a difusao documentaria nas ciencias
da Antiguidade. Nosso desejo e que ao
nos consultar e ao prosseguir em sua
colaboracao; eles estejam entre os primeiros a ter acesso aos sistemas de informacao que a tecnologia contemporanea pos a nossa disposicao, e que eles
possam no futuro nos ajudar a superar
novas etapas em nossa pesquisa sobre
as tecnicas da documentacao.
O LOGICIAL SIGMIISIGMINI

CHARLINE BRISBOIS
Union Minibre
Bruxelas
PATRICK MORDINI
Centre dlAutomatique et
d'lnformatique
Ecole Nationale Supbrieure des
Mines - Paris
Introducao

O logicial SIGMIISIGMINI foi
concebido para gerar informacoes muito heterogeneas tendo entre elas relacoes complexas. Ele. se inspira por sua
vez nos sistemas de gestao'de bases de
dados (SGBD) e sistemas documentarios (SD). Uma das ideias,originais foi
a de nao declarar previamente nem os
dados nem as suas relacoes.
A gestao de dados -b o SIGMINI consiste em uma manipulacao de pares (nome do dado ou elemento, valor
do dado) estruturados hierarquicamente por um jogo de parenteses. Esta relacao permite ao usuario estocar todos

os dados e as relacoes desejadas no momento de sua preparacao, sem precisar
se referir a um sistema previo.
A interrogacao de um banco cujos dados sao estocados seguindo um tal
modelo deve compreender uma interrogacao explicita da estrutura dos dados
mais do que operadores de comparacao
habituais.
Segue-se a uma interrogacao do
tipo SD sem estrutura, atraves de um
fichario invertido, uma interrogacao de
dados pre-selecionados do tipo SGBD
com estruturas, e isto devido a uma linguagem muito simples.
A primeira versao do sistema,
SIGMI, funciona pelo tratamento de lotes sobre a serie IBM 370. A segunda
versao do sistema, SIGMINI, e interativa e destinada mais particularmente
aos minicomputadores que disponham
da rede do sistema UNIX. Ele e fruto
da colaboracao entre o Centre de Recherche de 1'Ecole des Mines de Paris
e a Union Minibre.
A concepcao do SIGMINI foi
particularmente estudada sob o angulo
de sua portabilidade. Os programas sao
escritos em FORTRAN IV. Com excecao das rotinas de EntradatSaida, o logicial se adapta facilmente a outros sistemas.
Os exemplos utilizados a seguir
sao tomados de um dos bancos constituidos pelo Centre de Recherche sur les
Traitements Automatises en Archeologie Classique (CNRS - Universite de Paris X) e foram fornecidos por A.-M.
Guimier-Sorbets.
I - Entrada 'de Dados
1. O dado elementar

Cada dado elementar C introduzido gracas a um par (elemento = valor).
O elemento da uma informacao generica : local de descoberta, tipo de cena,
numero de partes, datacao, bibliografia.

