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Πεπίλητη  

Οξγαληζκνί πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο φπσο αξρεία, βηβιηνζήθεο θαη κνπζεία 

παξάγνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη κεγάιν φγθν κεηαδεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ην 

πιηθφ ην νπνίν δηαρεηξίδνληαη (βηβιία, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, αξρεία, θσηνγξαθίεο, 

εθζέκαηα κνπζείνπ) θαη λα θαηαζηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία απηή πξνζβάζηκε ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηo επξχ θνηλφ. ηε πξνζπάζεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

εηεξνγελψλ απηψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ν θαζέλαο δηαηεξεί, έρνπλ αλαπηπρζεί απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πνιιά πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ θαζέλα απφ ηα νπνία θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ηεθκεξίσζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πιηθνχ. Η δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ απφ 

εηεξνγελείο πεγέο απνηειεί πξφθιεζε θαη δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γα ελζσκάησζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ε νπνία παξαθηλείηαη απφ ηελ χπαξμε ηεο πιεζψξαο απηήο ησλ πξνηχπσλ. 

Έηζη δεκηνπξγήζεθε θαη έλα άιιν πξφηππν, ην CIDOC/CRM, σο έλα πξφηππν νληνινγίαο 

ην νπνίν θαιείηαη λα παίμεη ην ξφιν δηακεζνιαβεηή θαη λα ελνπνηήζεη απηά ηα πξφηππα. 

Τθίζηαηαη σο εθ ηνχηνπ ην πξφβιεκα ηεο αληηζηνίρηζεο δεδνκέλσλ απφ βαζηζκέλα 

ζην XML πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ ζηελ νληνινγία CIDOC CRM. Έλαο πηζαλφο 

αλαδεηεηήο ηεο πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ πιεξνθνξία 

αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε ην νπνίν απηή έρεη πεξηγξαθεί. Πξέπεη επνκέλσο κε θάπνην 

ηξφπν ε πιεξνθνξία λα κεηαηξαπεί κε βάζε θάπνηνπο θαλφλεο αληηζηνίρηζεο ζε κία άιιε 

κνξθή. Δλψ ε δεκηνπξγία θαλφλσλ αληηζηνίρηζεο απνηειεί επηζηεκνληθή κειέηε εηδηθψλ, 

πξέπεη παξάιιεια λα αλαπηπρζεί θαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν κε βάζε απηνχο ηνπο θαλφλεο 

λα κεηαηξέπεη ηελ πιεξνθνξία απφ ηε κία κνξθή ζηελ άιιε. πλεπψο, αληηθείκελν ηεο 

δηπισκαηηθήο απηήο είλαη ε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα επηηειεί 

απηή ηε ιεηηνπξγία. Σν ζχζηεκα απηφ πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα αιιά θαη 

επηηειψληαο κηα επηκέξνπο ιεηηνπξγία ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο. 
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Abstract 

 
Cultural heritage institutions such as files, libraries and museums produce and 

manage a large amount of metadata in order to describe the material which they manage 

(books, scientific magazines, files, photographs, museum exhibits) and make this 

information accessible in the scientific community and to the wide public. In this effort of 

describing this heterogeneous information that each one maintains, a lot of metadata models 

have been developed by international organisms, each one covering the needs of 

documentation of concrete material categories. The management of information from 

heterogeneous sources constitutes a challenge and it creates the need for incorporating the 

information which is prompted by the existence of this abundance of models. For this reason 

another model was also created, CIDOC/CRM, as a model of ontology which is called to 

play the role of the mediator and to unify these models. 

Consequently the problem of mapping data from based in the XML models of 

metadata in ontology CIDOC CRM pops up. A prospective seeker of this information is 

supposed to be possible to approach the information independently from the model with 

which this information has been described. Should consequently with some way the 

information be changed with base certain mapping rules in another form. While the creation 

of mapping rules constitutes scientific study of experts, should at the same time be 

developed also a system, which regarding these rules, changes the information from one 

form into the other. Consequently, the object of this thesis project is the designing and 

realisation of a system which will carry out this operation. This system should be possible to 

function autonomously but also carrying out an individual operation of bigger system. 

 
Keywords: <<Cultural heritage institutions, CIDOC CRM, EAD, VRA, MDL, mapping rules, 

XML, XSL, XPATH, Java >> 
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1   

Διζαγυγή 

1.1 Γιάθεζη δεδομένυν και πληποθοπιών πολιηιζηικήρ 

κληπονομιάρ μεηαξύ διαθοπεηικών πηγών 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν παγθφζκηνο ηζηφο ππήξμε ν θνηλφο ηφπνο απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο 

ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηέρλε, αγνξά θηι. Η 

ςεθηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο έγηλε πιένλ κηα ζχγρξνλε ηάζε, έρνληαο ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε κηαο πιεζψξαο πνιηηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ςεθηαθή κνξθή πνπ 

θξαηνχληαη ζε ηδξχκαηα φπσο βηβιηνζήθεο, κνπζεία θηι.[SBK+07, KLS+07]. Σν πιήζνο 

απηψλ ησλ ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ δηνγθψζεθε ηφζν, θαη ν φγθνο θαη ε γθάκα ησλ 

πιεξνθνξηψλ έγηλε ηφζν επξεία, ψζηε ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ αραλή ηνπο ρψξν λα 

θαζίζηαηαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη αληηνηθνλνκηθή. Έηζη εθθνιάθηεθε ε αλάγθε γηα ηαχηηζε, 

αλαγλψξηζε, αλαθάιπςε, αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, γεγνλφο ην 

νπνίν νδήγεζε ζηελ γέλλεζε άιισλ δεδνκέλσλ, δνκεκέλσλ θαη θσδηθνπνηεκέλσλ, ηα 

ιεγφκελα κεηαδεδνκέλα [Wik1], ηα νπνία ηηο πεξηγξάθνπλ. Γηα λα γίλεη δπλαηή ε δηάζεζε 

ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ  πξέπεη λα ππάξρνπλ πινχζηεο ζε κεηαδεδνκέλα δνκέο ηθαλέο λα 

θαιχςνπλ ηελ πνηθηιία ησλ πιεξνθνξηψλ. πρλά φκσο, ζήκεξα, ζπλαληψληαη πεγέο 

κεηαδεδνκέλσλ νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ πνιιέο απφςεηο, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

πφξνη ηνπο νπνίνπο πεξηγξάθνπλ, πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην ηνκέα εθαξκνγψλ. Σν θαηλφκελν 



 

2 

 

απηφ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα ζηνπο πνιηηηζηηθνχο πφξνπο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

αλαπηπρζεί πνηθίια πξφηππα έηζη ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε ηεθκεξίσζε θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ηχπνπ πφξνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνηθηιία ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε 

γηα ζηνρεπφκελε παγθφζκηα αλαδήηεζε, εληαία πξφζβαζε θαη δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ εηεξνγελψλ πνιηηηζηηθψλ πεγψλ ηίζεηαη ην πξφβιεκα ηεο ελζσκάησζεο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Μία ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα απνηειεί ε 

ζεκαζηνινγηθή ελζσκάησζε [Wik2], δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

ελλνηνινγηθή [AFS+01] αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ έηζη 

ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη εηεξνγέλεηεο. ηηο κέξεο καο ζε πνιιέο θνηλφηεηεο θαη 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο απηφ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ πξάγκαηη εζηηάδεηαη ζηελ ζεκαζηνινγηθή ελζσκάησζε. Απηή ε ηάζε 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ κηα λέα αληίιεςε θαη θηινζνθία πνπ ν παγθφζκηνο ηζηφο ηείλεη 

λα απνθηήζεη: ην ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ. Έλα απφ ηα θχξηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ είλαη νη νληνινγίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ κηα κνξθή αλαπαξάζηαζεο 

ελφο ζπλφινπ ελλνηψλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα ηνκέα θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Η θχζε 

ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηεηακέλε έθθξαζε ελλνηψλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ ηθαλφηεηα 

ζπιινγηζηηθήο. ε απηφ ην πιαίζην, νη νληνινγίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ησλ αξρηηεθηνληθψλ ελζσκάησζεο, ζηηο νπνίεο ηα κεηαδεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ. Πξνηηκψληαη 

ζπγθξηηηθά κε άιια πξφηππα ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ζπιιάβνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

ελδηαθέξνληνο θαη λα εθθξάζνπλ πινχζηεο έλλνηεο. 

 

1.2 Ανηικείμενο διπλυμαηικήρ 

Οξγαληζκνί πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο φπσο αξρεία, βηβιηνζήθεο θαη κνπζεία παξάγνπλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη κεγάιν φγθν κεηαδεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ην πιηθφ ην νπνίν 

δηαρεηξίδνληαη (βηβιία, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, αξρεία, θσηνγξαθίεο, εθζέκαηα κνπζείνπ) 

θαη λα θαηαζηήζεη ηελ πιεξνθνξία απηή πξνζβάζηκε ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηη 

επξχ θνηλφ. ηε πξνζπάζεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εηεξνγελψλ απηψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ν 

θαζέλαο δηαηεξεί, έρνπλ αλαπηπρζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο πνιιά πξφηππα 

κεηαδεδνκέλσλ θαζέλα απφ ηα νπνία θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεθκεξίσζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεγνξηψλ πιηθνχ. Η δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ απφ εηεξνγελείο πεγέο απνηειεί πξφθιεζε 

θαη δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γα ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηψλ ε νπνία παξαθηλείηαη απφ ηελ 

χπαξμε ηεο πιεζψξαο απηήο ησλ πξνηχπσλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε θαη έλα άιιν πξφηππν, ην 
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CIDOC/CRM [Stas06, CDG+09, LPD09], σο έλα πξφηππν νληνινγίαο ην νπνίν θαιείηαη λα 

παίμεη ην ξφιν δηακεζνιαβεηή θαη λα ελνπνηήζεη απηά ηα πξφηππα. 

Τθίζηαηαη σο εθ ηνχηνπ ην πξφβιεκα ηεο αληηζηνίρηζεο δεδνκέλσλ απφ βαζηζκέλα ζην XML 

[Xml08] πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ ζηελ νληνινγία CIDOC CRM. Έλαο πηζαλφο αλαδεηεηήο 

ηεο πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ πιεξνθνξία αλεμάξηεηα απφ ην 

πξφηππν κε ην νπνίν απηή έρεη πεξηγξαθεί. Πξέπεη επνκέλσο κε θάπνην ηξφπν ε πιεξνθνξία 

λα κεηαηξαπεί κε βάζε θάπνηνπο θαλφλεο αληηζηνίρηζεο ζε κία άιιε κνξθή. Δλψ ε 

δεκηνπξγία θαλφλσλ αληηζηνίρηζεο απνηειεί επηζηεκνληθή κειέηε εηδηθψλ, πξέπεη 

παξάιιεια λα αλαπηπρζεί θαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν κε βάζε απηνχο ηνπο θαλφλεο λα 

κεηαηξέπεη ηελ πιεξνθνξία απφ ηε κία κνξθή ζηελ άιιε. πλεπψο, αληηθείκελν ηεο 

δηπισκαηηθήο απηήο είλαη ε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα επηηειεί 

απηή ηε ιεηηνπξγία. Σν ζχζηεκα απηφ πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα αιιά θαη 

επηηειψληαο κηα επηκέξνπο ιεηηνπξγία ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο.  

 

1.2.1 Σςνειζθοπά 

Η ζπλεηζθνξά ηεο δηπισκαηηθήο ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 

1. ρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε πξφηππν XML αλαπαξάζηαζεο γξάθνπ CIDOC CRM 

ζπλνδεπφκελν  κε ην απαξαίηεην Document Type Definition [ΓΠ04] 

2. ρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε αιγφξηζκνο κεηαηξνπήο κεηαδεδνκέλσλ απφ κνξθή 

δηαηππσκέλε ζε θάπνην πξφηππν XML(ΔΑD, VRA) ζε κνξθή νληνινγίαο CIDOC 

CRM 

3. ρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε αιγφξηζκνο κεηαηξνπήο γξάθνπ CIDOC CRM ζε 

PROLOG [KGK91] αλαπαξάζηαζε 

 

 

1.3 Οπγάνυζη κειμένος 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο εθπφλεζεο κειεηψληαη ζην θεθ.2 ηα δηαθνξεηηθά πξφηππα 

κεηαδεδνκέλσλ θαη ηξφπνη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζην θεθ.3 πξνζδηνξίδεηαη ην πξφβιεκα 

θαη ην ζχζηεκα θαη πεξηγξάθεηαη ε ζχληαμε ηεο γιψζζαο θαλφλσλ θαη ε κνξθή ησλ 

πιεξνθνξηψλ εμφδνπ. ην θεθ.4 κειεηάηαη θαη ζρεδηάδεηαη ην ζχζηεκα, απαξηζκνχληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ηα δηάθνξα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα πνπ ην ζπλζέηνπλ θαη νη ιεηηνπξγίεο 

ηνπο θαζψο επίζεο ζρεδηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε ελδηάκεζε κνξθή αλαπαξάζηαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζε CIDOC CRM ε νπνία αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο. ην 
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θεθ.5 πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο θαη ηα εξγαιεία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ε 

αλάιπζε ηνπ θψδηθα, θαη ηέινο ζην θεθ.7 πεξηγξάθνληαη ζελάξηα ειέγρνπ ηηο εθαξκνγήο θαη 

ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 
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2  

Ολοκλήπυζη πολιηιζηικών μεηαδεδομένυν 

Γηάθνξνη νξγαληζκνί έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε πνιιψλ πξνηχπσλ, φπσο ην EAD 

[Ead02] θαη ην VRA [Vra07]. Η αλάγθε γα ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηψλ παξαθηλείηαη απφ 

ηελ χπαξμε ηεο πιεζψξαο απηήο ησλ πξνηχπσλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθε θαη έλα άιιν πξφηππν, 

ην CIDOC/CRM, σο έλα πξφηππν νληνινγίαο ην νπνίν θαιείηαη λα παίμεη ην ξφιν 

δηακεζνιαβεηή θαη λα ελνπνηήζεη απηά ηα πξφηππα. Παξαθάησ θαίλεηαη έλα ινγηθφ 

δηάγξακκα ηεο ηδέαο: 
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2-1. Ολοκλήπυζη μεηαδεδομένυν 

 

 

2.1 Μονηέλο ολοκλήπυζηρ 

Η δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ απφ εηεξνγελείο πεγέο απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο νξγαληζκνχο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, φπσο αξρεία, βηβιηνζήθεο θαη κνπζεία. Απηνί νη νξγαληζκνί 

θηινμελνχλ θαη αλαπηχζζνπλ δηάθνξεο ζπιινγέο κε πιηθφ απφ εηεξνγελείο πεγέο, ην νπνίν 

ζπρλά  πεξηγξάθεηαη απφ δηαθνξεηηθά πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο δηαζέηεη κεηαδεδνκέλα 

ηχπνπ EAD γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αξρείνπ ηεο, εγγξαθέο ηχπνπ MARC21 γηα ηελ πεξηγξαθή 

κηαο πιεζψξαο πιηθνχ φπσο βηβιία θαη θσηνγξαθίεο, ην πξφηππν TEI γηα ηελ θαηαγξαθή 

θεηκέλνπ ςεθηαθήο αλαπαξαγσγήο ηεο American Memory Collection, θηι. Η δηαρείξηζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ζαλ κηα εληαία νκάδα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα πνιιέο εθαξκνγέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αληαιιαγήο 

(κεηα)δεδνκέλσλ. Απηφ, γηα λα επηηεπρζεί, πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ κεραληζκνί 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο [GLG+09]. Οη επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνη κεραληζκνί γηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαδεδνκέλσλ είλαη νη εμήο: 

 

Crosswalks: Έλα crosswalk θαζνξίδεη ηε ζεκαζηνινγηθή αληηζηνίρηζε απφ ζηνηρεία πεγήο 

πνπ αλήθνπλ ζε έλα πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ ζε ζηνηρεία πξννξηζκνχ ελφο άιινπ πξνηχπνπ, 
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έηζη ψζηε λα κεηαθξαζηνχλ ζεκαζηνινγηθά κεηαδεδνκέλα ηνπ πξνηχπνπ πεγήο ζην πξφηππν 

πξννξηζκνχ. 

 

Application Profiles (APs): Έλα AP απνηειείηαη απφ ηα δεδνκέλα ζηνηρείσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ, πνπ ζπλδπάδνληαη καδί απφ 

απηνχο πνπ ηα εθαξκφδνπλ θαη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ηνπηθέο εθαξκνγέο. Σα APs 

είλαη βαζηζκέλα ζηα ιεγφκελα namespaces, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζηαζεξά ζεκεία 

αλαθνξάο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ νξηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλφισλ ή ησλ ιεμηινγίσλ 

ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ. Η ρξήζε APs είλαη ζπρλά ε ζπληζηψκελε κέζνδνο γηα ηηο εηδηθεπκέλεο 

θνηλφηεηεο γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε ην γεληθφ πεξηβάιινλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 

Switching Schema: ε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, έλα ππάξρνλ πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κεραληζκφο κεηαηξνπήο κεηαμχ ησλ πνιιαπιψλ πξνηχπσλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Γελ ππάξρεη θακία άκεζε αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Αληί απηνχ, θάζε ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ αληηζηνηρίδεηαη ζην πξφηππν 

κεηαηξνπήο, ην νπνίν είλαη ζπλήζσο αξθεηά γεληθφ ψζηε λα ελζσκαησζνχλ νη αληηζηνηρίζεηο 

απφ ηα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ. 

 

Ontology-Based Integration: Οη νληνινγίεο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ δσηηθήο ζεκαζίαο ξφιν 

ζηα ζεκαζηνινγηθά ζελάξηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη νινθιήξσζεο, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ 

λα αληηιεθζνχλ κηα πεξηνρή θαη λα εθθξάζνπλ ηε ζεκαζηνινγία κε δφθηκν ηξφπν. Έλαο απφ 

ηνπο θχξηνπο ξφινπο κηαο νληνινγίαο ζε έλα ζελάξην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη λα πξνσζεί 

ηε ζεκαζηνινγηθή νινθιήξσζε, ελεξγψληαο σο ζρήκα δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ησλ 

εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. Οη νληνινγίεο πξνηηκψληαη ζε ζχγθξηζε κε άιια 

πξφηππα, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα αληηιεθζνχλ ηηο ηδηαίηεξεο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο 

θαη λα εθθξάζνπλ ηελ πινχζηα ζεκαζηνινγία ηνπο 
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2.2 Ππόηςπο CIDOC/CRM 

Σν CIDOC/CRM (International Committee for Documentation/ Conceptual Reference 

Model), είλαη κηα ηππηθή νληνινγία ε νπνία έρεη ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ νινθιήξσζε, 

δηεπζέηεζε θαη αληαιιαγή εηεξνγελψλ πιεξνθνξηψλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  

 

Λέγνληαο νληνινγία ελλννχκε κηα δνκή αλαπαξάζηαζεο γλψζεο φπνπ θάζε θνκκάηη ηεο 

αληηζηνηρεί ζε κηα έλλνηα, νληφηεηα, θαηεγνξία ή θιάζε ε νπνία κπνξεί λα είλαη κηα ιέμε ή 

έλα ζχλνιν ιέμεσλ πνπ αιιεινζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δηαθνξεηηθά είδε ζπλδέζεσλ.  

 

Σν CRM απνηειεί ην απνηέιεζκα εξγαζηψλ, άλσ ησλ δέθα εηψλ, ζε αλάπηπμε πξνηχπσλ απφ 

ηελ International Committee for Documentation (CIDOC) ηνπ International Council of 

Museums (ICOM). Ωζηφζν, νη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ CRM μεθίλεζαλ ην 1996 

ππφ ηελ επίβιεςε θαη πξνζηαζία  ηνπ ICOM-CIDOC. Απφ ην 2000, ε αλάπηπμε ηνπ 

πξνηχπνπ αλαηέζεθε απφ ηελ ICOM-CIDOC ζην CIDOC/CRM Special Interest Group, ην 

νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε ην ISO working Group ISO/TC46/SC4/WG9 κε ζηφρν ηελ θαζηέξσζε 

ηνπ CRM σο δηεζλνχο πξνηχπνπ. 

 

Ο πξσηαξρηθφο ξφινο ηνπ CRM είλαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο θαη νινθιήξσζεο κεηαμχ 

εηεξνγελψλ πιεξνθνξηψλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Δπίζεο: 

Απνβιέπεη ζηελ παξνρή ελλνηνινγηθψλ νξηζκψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ - απνζαθελίζεσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπηθψλ πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ ζε κηα ζπλνιηθή ζπλεθηηθή 

πεγή πνπ ζα βξίζθεηαη ζε θάπνην κεγάιν ίδξπκα, ζε intranets ή ζην δηαδίθηπν. 

Οξίδεη θαη πεξηνξίδεηαη ζηε ζεκαζηνινγία ζρεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο δνκέο 

ηεθκεξίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ζηελ κνπζεηαθή 

ηεθκεξίσζε, κε ηε κνξθή κηαο επίζεκεο νληνινγίαο. 

Πξνβιέπεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζρέζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε νξνινγίαο θαη δελ νξίδεη 

απιψο έλα ηππηθφ ιεμηιφγην ην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ζαλ κηα πιεξνθνξία ζηηο δνκέο 

δεδνκέλσλ, πνπ ζα ζειήζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε. 

Δπίζεο, δε ζηνρεχεη ζην λα πξνηείλεη ηη ζα έπξεπε λα ηεθκεξηψλνπλ ηα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, 

αληίζεηα εμεγεί ηε ινγηθή ηνπ ηη απηά ηεθκεξηψλνπλ θη έηζη θαζηζηά δπλαηή ηε 

ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα.  

ηνρεχεη αθφκα ζηελ παξνρή ηεο βέιηηζηεο δπλαηήο αλάιπζεο ηεο δηαλνεηηθήο δνκήο ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηεθκεξίσζεο κε ινγηθνχο φξνπο. Έηζη, δελ βειηηζηνπνηείηαη ζηε δηαρείξηζε 

(απνζήθεπζε θαη ζέκαηα επεμεξγαζίαο), αιιά παξέρεη ηα κέζα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 
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επηδξάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο ηεο δηαλνεηηθήο δνκήο ζηε 

ζεκαζηνινγηθή πξφζβαζε ησλ πεξηερνκέλσλ. 

 

Σν CRM ζηνρεχεη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνζηήξημε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηψλ: 

Να πιεξνθνξήζεη ηνπο αλαιπηέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζαλ νδεγφο ζηελ θαιή 

πξαθηηθή ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δνκήζνπλ θαη λα 

ζπζρεηίζνπλ πιεξνθνξηαθέο πεγέο πνιηηηζηηθήο ηεθκεξίσζεο απνηειεζκαηηθά. 

Να εμππεξεηήζεη ζαλ κηα θνηλή γιψζζα γηα έκπεηξνπο αλαιπηέο ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα 

ζπκθσλήζνπλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ 

πνιηηηζηηθψλ πεξηερνκέλσλ. 

Να ππνζηεξίμεη ηελ κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπηθφ επίπεδν ζε κηα ζπλνιηθή 

ζπλεθηηθή πεγή ρσξίο απψιεηεο ησλ ελλνηψλ ησλ δεδνκέλσλ. 

Να ππνζηεξίδεη ζπζρεηηδφκελα εξσηήκαηα ζηηο νινθιεξσκέλεο πεγέο παξέρνληαο έλα 

κνληέιν ησλ βαζηθψλ θιάζεσλ θαη ησλ ζπζρεηίζεψλ ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζρεκαηηζηνχλ απηά ηα εξσηήκαηα. 

 

Σν γεληθφ πιαίζην ελαζρφιεζεο ηνπ CIDOC/CRM κπνξεί λα ζπλνςηζηεί κε απιά ιφγηα σο ε 

γλψζε γχξσ απφ ην ρψξν ησλ κνπζείσλ. Ωζηφζν έλαο πην ιεπηνκεξήο θαη ρξήζηκνο νξηζκφο 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο, νξίδνληαο ηφζν ην “ζεσξεηηθφ” φζν θαη ην “πξαθηηθφ” πιαίζην. 

 

Σν “ζεσξεηηθφ” πιαίζην κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ αληαιιαγή θαη νινθιήξσζε εηεξνγελνχο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο κνπζεηαθψλ 

ζπιινγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο “επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε” ζηνρεχεη λα ζεκειηψζεη 

ηελ απαίηεζε φηη ην βάζνο θαη ε πνηφηεηα ησλ πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ απφ ην CRM, ζα πξέπεη λα είλαη επαξθή γηα ζνβαξή αθαδεκατθή έξεπλα. Απηφ 

δε ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ην ππφινηπν θνηλφ, απιά ην CRM 

παξέρεη έλα επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη αθξίβεηαο, πνπ αλακέλεηαη θαη απαηηείηαη απφ 

επαγγεικαηίεο κνπζείσλ θαη αθαδεκατθνχο ηνπ ρψξνπ.  

Ο φξνο “κνπζεηαθή ζπιινγή” ζηνρεχεη λα θαιχςεη φινπο ηνπο ηχπνπο πιηθψλ, πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί θαη εκθαλίδνληαη ζηα κνπζεία θαη ζε ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο νξίδνληαη απφ 

ηελ ICOM. πκπεξηιακβάλνληαη ζπιινγέο, ηνπνζεζίεο θαη κλεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε πεδία 

φπσο ε θνηλσληθή ηζηνξία, εζλνγξαθία, αξραηνινγία, θαιέο ηέρλεο, θπζηθή ηζηνξία θαη 

ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Η ηεθκεξίσζε ησλ ζπιινγψλ πεξηιακβάλεη ηελ 

ιεπηνκεξή πεξηγξαθή αλεμάξηεησλ ζηνηρείσλ κέζα ζηηο ζπιινγέο, νκάδσλ ζηνηρείσλ θαη 
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ζπιινγψλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Σν CRM ζπγθεθξηκέλα ζηνρεχεη λα θαιχςεη ην γεληθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν εκθπηεχεηαη ε πιεξνθνξία: ην ηζηνξηθφ, γεσγξαθηθφ θαη ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν, πνπ δίλεη ζηηο κνπζεηαθέο ζπιινγέο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο 

ζεκαζία θαη αμία. 

Η αληαιιαγή ζρεηηθψλ εγγξαθψλ κε βηβιηνζήθεο θαη αξρεία θαη ε ελαξκφληζε ηνπ CRM κε 

ηα κνληέια ηνπο εληάζζεηαη επίζεο ζην επηδησθφκελν θάζκα ηνπ CRM.  

Πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε πνιηηηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ, ινγηζηηθά, ζηαηηζηηθέο 

επηζθεπηψλ, δελ εκπεξηέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ CRM. 

 

Σν “πξαθηηθφ” πιαίζην ηνπ CRM εθθξάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο αλαθνξέο 

πξνηχπσλ γηα κνπζεηαθή ηεθκεξίσζε νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα νδεγήζνπλ θαη λα 

θπξψζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ CRM. Πξαγκαηεχεηαη θαηά θάπνην ηξφπν ηελ έλσζε απηψλ ησλ 

πξνηχπσλ – απηφ ζεκαίλεη φηη δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ ζσζηά θσδηθνπνηεζεί ζχκθσλα κε 

νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα πξφηππα κνπζεηαθήο ηεθκεξίσζεο, κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε 

CRM ζπκβαηή κνξθή, ρσξίο απψιεηα ησλ ελλνηψλ ησλ δεδνκέλσλ.  

 

Οη νξηζκνί πνπ ζα αθνινπζήζνπλ παξέρνληαη ζαλ βνήζεηα πξνο αλαγλψζηεο κε 

εμνηθεησκέλνπο κε κνληέια αληηθεηκελνζηξαθνχο νξνινγίαο θαζψο θαη γηα λα αλαθεξζεί ε 

αθξηβήο ρξήζε ησλ φξσλ φπσο εκείο ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε, θαζψο πνιιέο θνξέο έρεη 

δηαπηζησζεί ε αληηθαηηθφηεηα θαη ε αζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο 

ρξεζηψλ. 

     

Class - Κλάζη: Μηα θιάζε είλαη κηα θαηεγνξία ζηνηρείσλ ηα νπνία κνηξάδνληαη έλα ή 

πεξηζζφηεξα θνηλά γλσξίζκαηα – ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμππεξεηνχλ σο θξηηήξηα γηα 

αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε.  

Παξάδεηγκα: Σν “πξφζσπν” είλαη κηα θιάζε. Έλα πξφζσπν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηα 

DNA ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σζηφζν φινη γλσξίδνπκε ηη είλαη ην “πξφζσπν”. Μηα θιάζε φπσο 

ζα δνχκε θαη παξαθάησ ζηνλ νξηζκφ ηεο “ηδηφηεηαο”, κπνξεί λα έρεη ηελ ηδηφηεηα λα είλαη 

κέινο κηαο νκάδαο, σζηφζν δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέινο κηαο νκάδαο γηα λα είλαη 

πξφζσπν. Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη πέξα απφ ηηο ηθαλφηεηέο καο λα γλσξίδνπκε 

φια ηα ζηηγκηφηππα κηαο θιάζεο ζηνλ θφζκν θαη κάιηζηα ην κέιινλ κπνξεί λα πξνζζέηεη 

ζπλερψο λέα ζηηγκηφηππα ζε θιάζεηο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

 



 

11 

 

Subclass - Τπνθιάζε: Μηα ππνθιάζε είλαη κηα θιάζε ε νπνία απνηειεί ηελ εμεηδίθεπζε κηαο 

άιιεο θιάζεο (ηεο ππεξθιάζεο ηεο). Δμεηδίθεπζε ή IsA ζρέζε ζεκαίλεη: 

I. Όια ηα ζηηγκηφηππα – ηηκέο ηεο ππνθιάζεο είλαη επίζεο ζηηγκηφηππα ηεο ππεξθιάζεο 

ηεο. 

II. Η “πξφζεζε” (ην άζξνηζκα ησλ γλσξηζκάησλ) ηεο ππνθιάζεο εθηείλεηαη πέξα απφ ηα 

φξηα ηεο ππεξθιάζεο, κε άιια ιφγηα ηα γλσξίζκαηα κηαο ππνθιάζεο είλαη πην πεξηνξηζηηθά 

απφ φηη ηεο ππεξθιάζεο ζηελ νπνία αλήθεη. 

III. Η ππνθιάζε θιεξνλνκεί φιεο ηηο ηδηφηεηεο, πνπ δειψζεθαλ ζηελ ππεξθιάζε ηεο, 

ρσξίο εμαηξέζεηο (απζηεξή θιεξνλνκηθφηεηα) θαη πξφζζεηα κπνξεί λα δηαζέηεη επηπιένλ 

ηδηφηεηεο. 

Μηα ππνθιάζε κπνξεί λα έρεη ηελ ίδηα ζηηγκή πεξηζζφηεξεο απφ κηα ππεξθιάζεηο θαη θαηά 

ζπλέπεηα θιεξνλνκεί ηηο ηδηφηεηεο φισλ ησλ ππεξθιάζεψλ ηεο (πνιιαπιή θιεξνλνκηθφηεηα). 

Η IsA ζρέζε ή ε εμεηδίθεπζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ θιάζεσλ απνηειεί κηα δνκή 

γλσζηή σο “Ιεξαξρία Κιάζεσλ”.      

Παπάδειγμα: Κάζε πξφζσπν είλαη κηα βηνινγηθή νληφηεηα ή είλαη ππνθιάζε κηαο βηνινγηθήο 

νληφηεηαο. Δπίζεο θάζε πξφζσπν είλαη έλαο “δξάζηεο” κε θάπνην ξφιν. Έλα πξφζσπν 

κπνξεί λα πεζάλεη. Ωζηφζν άιια είδε “δξαζηψλ” φπσο κηα εηαηξία, δελ πεζαίλνπλ (c.f.2). 

Κάζε βηνινγηθή νληφηεηα είλαη κηα θπζηθή νληφηεηα. Μηα θπζηθή νληφηεηα κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί. Έηζη, έλα πξφζσπν κπνξεί επίζεο λα κεηαθηλεζεί (c.f.3). 

 

Superclass – Τπεπκλάζη: Μηα ππεξθιάζε είλαη κηα θιάζε ε νπνία απνηειεί κηα γελίθεπζε 

κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θιάζεσλ (ησλ ππνθιάζεψλ ηεο), θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη πεξηιακβάλεη 

φια ηα ζηηγκηφηππα ησλ ππνθιάζεψλ ηεο θαη φηη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θη άιια πξφζζεηα 

ζηηγκηφηππα, πνπ δελ αλήθνπλ ζε θακία απφ ηηο ππνθιάζεηο ηεο. Η “πξφζεζε” ηεο 

ππεξθιάζεο είλαη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθή απφ φηη θάζε κηα απφ ηηο ππνθιάζεηο ηεο. 

 

Intention – Ππόθεζη: Η πξφζεζε κηαο θιάζεο ή κηαο ηδηφηεηαο αλαθέξεηαη ζην λφεκα πνπ 

ζηνρεχεη λα κεηαδψζεη. Απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα γλσξίζκαηα ηα νπνία 

κνηξάδνληαη απφ φια ηα ζηηγκηφηππα ηεο θιάζεο ή ηεο ηδηφηεηαο. Απηά ηα γλσξίζκαηα δελ 

απαηηείηαη θαηεγνξεκαηηθά λα ζρεκαηηζηνχλ ζε ινγηθνχο φξνπο, κπνξεί λα πεξηγξάθνληαη 

κέζα ζε έλα θείκελν (scope note). 

 

Scope note – ημείυζη πεδίος: Απνηειεί ηελ πηζηή πεξηγξαθή ηεο πξφζεζεο κηαο θιάζεο ή 

ηδηφηεηαο. Παξέρεηαη σο βνήζεηα κε ζθνπφ λα εμεγήζεη ην λφεκα, πνπ ζηνρεχεηαη λα 

κεηαδνζεί απφ ηηο θιάζεηο θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ CRM. 
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Instance – ηιγμιόηςπο: Έλα ζηηγκηφηππν ή ηηκή ή εκθάληζε ηεο θιάζεο φπσο ζπλεζίδεηαη 

λα ιέγεηαη, είλαη κηα θσηνγξαθία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ φπσο θαίλεηαη θη απφ ην φλνκά ηνπ, 

πθίζηαηαη κφλν γηα κηα ζηηγκή. Έλα ζηηγκηφηππν έρεη ηα γλσξίζκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα 

θξηηήξηα ηεο πξφζεζεο ηεο θιάζεο. 

Παπάδειγμα: Ο πίλαθαο δσγξαθηθήο “Mona Lisa” είλαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο 

“Physical Man Made Object”. 

Έλα ζηηγκηφηππν κηαο ηδηφηεηαο είλαη κηα πξαγκαηηθή - ηεθκεξησκέλε ζρέζε αλάκεζα ζε έλα 

ζηηγκηφηππν ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ (domain) ηεο ηδηφηεηαο θαη ελφο ζηηγκηφηππνπ ηνπ εχξνπο 

(range) ηεο ηδηφηεηαο, πνπ ηαηξηάδεη ζηα θξηηήξηα ηεο πξφζεζεο ηεο ηδηφηεηαο. 

Παπάδειγμα: The Louvre is current owner of the Mona Lisa, είλαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο 

ηδηφηεηαο “current owner of”. 

 

Property – Ιδιόηηηα: Μηα ηδηφηεηα εμππεξεηεί ζηνλ νξηζκφ κηαο ζπζρέηηζεο ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο, κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ θιάζεσλ, πνπ αλαπαξηζηά κηα αληίζηνηρε ζρέζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Η ηδηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πξφζεζε ε νπνία 

γλσζηνπνηείηαη απφ ην scope note. Έρεη ξφιν αλάινγν κε ηνπ ξήκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

ζηε γξακκαηηθή, πξέπεη δειαδή λα νξηζηεί βάζε ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ θαη ηνπ εχξνπο ηηκψλ 

πνπ είλαη αλάινγα κε ην ππνθείκελν θαη αληηθείκελν ζηε γξακκαηηθή. 

 

Subproperty – Τπο-ιδιόηηηα: Μηα ππν-ηδηφηεηα είλαη κηα ηδηφηεηα ε νπνία απνηειεί ηελ 

εμεηδίθεπζε κηαο άιιεο ηδηφηεηαο (ηεο ππεξ-ηδηφηεηάο ηεο). Δμεηδίθεπζε ή IsA ζρέζε 

ζεκαίλεη φηη: 

I. Όια ηα ζηηγκηφηππα ηεο ππν-ηδηφηεηαο είλαη θαη ζηηγκηφηππα ηεο ππεξ-ηδηφηεηάο ηεο 

II. Η πξφζεζε ηεο ππν-ηδηφηεηαο εθηείλεηαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο ππεξ ηδηφηεηάο ηεο, κε 

άιια ιφγηα ηα γλσξίζκαηά ηεο είλαη πην πεξηνξηζηηθά απφ φηη ηεο ππεξ-ηδηφηεηάο ηεο. 

III. Σν πεδίν νξηζκνχ ηεο ππν-ηδηφηεηαο είλαη ην ίδην κε ην πεδίν νξηζκνχ ηεο ππεξ-

ηδηφηεηάο ηεο ή είλαη κηα ππνθιάζε ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο. 

IV. Σν εχξνο ηηκψλ ηεο ππν-ηδηφηεηαο είλαη ην ίδην κε ην εχξνο ηηκψλ ηεο ππεξ-ηδηφηεηαο 

ηεο ή είλαη κηα ππνθιάζε ηνπ εχξνπο ηηκψλ ηεο. 

V. Η ππν-ηδηφηεηα θιεξνλνκεί φιεο ηηο ηδηφηεηεο πνπ δειψζεθαλ γηα ηελ ππεξ-ηδηφηεηά 

ηεο ρσξίο εμαηξέζεηο (απζηεξή θιεξνλνκηθφηεηα), ελψ επηπξφζζεηα κπνξεί λα έρεη θαη ηηο 

δηθέο ηεο ηδηφηεηεο. 
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VI. Μηα ππν-ηδηφηεηα κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ππεξ-ηδηφηεηεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα θιεξνλνκεί ηηο ηδηφηεηεο φισλ ησλ ππεξ-ηδηνηήησλ ηεο (πνιιαπιή 

θιεξνλνκηθφηεηα). 

 

Superproperty – Τπεπ-ιδιόηηηα: Μηα ππεξ-ηδηφηεηα είλαη κηα ηδηφηεηα ε νπνία απνηειεί κηα 

γελίθεπζε απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο άιιεο ηδηφηεηεο (ηηο ππν-ηδηφηεηέο ηεο), πνπ ζεκαίλεη φηη 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζηηγκηφηππα ησλ ππν-ηδηνηήησλ ηεο θαη φηη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

πξφζζεηα ζηηγκηφηππα πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο ππν-ηδηφηεηέο ηεο. Η πξφζεζε ηεο 

ππεξ-ηδηφηεηαο είλαη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθή απφ φηη είλαη ε πξφζεζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο 

ππν-ηδηφηεηέο ηεο. 

Σα νλφκαηα ησλ ηδηνηήησλ ζην CRM είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε:  

I. λα έρνπλ ζεκαζία θαη λφεκα  

II. λα είλαη γξακκαηηθά ζσζηά φηαλ δηαβάδνληαη απφ ην πεδίν νξηζκνχ (domain) πξνο ην 

πεδίν ηηκψλ (range).  

 

Domain – Πεδίο οπιζμού: Σν πεδίν νξηζκνχ είλαη ε θιάζε γηα ηελ νπνία κηα ηδηφηεηα έρεη 

επίζεκα νξηζηεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη φια ηα ζηηγκηφηππα ηεο ηδηφηεηαο είλαη θαηάιιεια σο 

ζηηγκηφηππα απφ ην πεδίν νξηζκνχ ηεο θιάζεο. Μηα ηδηφηεηα πξέπεη λα έρεη αθξηβψο έλα 

πεδίν νξηζκνχ παξ‟ φιν πνπ ην πεδίν νξηζκνχ κηαο θιάζεο κπνξεί λα πεξηέρεη ζηηγκηφηππα ηα 

νπνία δελ αθνξνχλ άκεζα ηελ ηδηφηεηα. Σν πεδίν νξηζκνχ κηαο θιάζεο είλαη αλάινγν κε ην 

ππνθείκελν κηαο θξάζεο ζηελ γξακκαηηθή θαη ε ηδηφηεηα αλάινγε ηνπ ξήκαηνο. Δίλαη 

απζαίξεην πνηα θιάζε επηιέγεηαη ζαλ πεδίν νξηζκνχ θαη πνηα ζαλ ην πεδίν ηηκψλ φπσο 

αθξηβψο είλαη απζαίξεηε ζηε γξακκαηηθή ε ελεξγεηηθή θαη ε παζεηηθή θσλή. 

 

Range - πεδίο ηιμών: Δίλαη ε θιάζε πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δπλακηθέο ηηκέο κηαο 

ηδηφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηγκηφηππα ηεο ηδηφηεηαο κπνξεί λα “δείρλνπλ” κφλν ζε 

ζηηγκηφηππα ηνπ εχξνπο ηηκψλ ηεο θιάζεο. Μηα ηδηφηεηα πξέπεη λα έρεη αθξηβψο έλα εχξνο 

ηηκψλ παξφιν πνπ ην εχξνο ηηκψλ κηαο θιάζεο κπνξεί λα πεξηέρεη ζηηγκηφηππα ηα νπνία δελ 

αθνξνχλ άκεζα ηελ ηδηφηεηα. Σν εχξνο ηηκψλ κηαο θιάζεο είλαη αλάινγν κε ην αληηθείκελν 

κηαο θξάζεο ζηελ γξακκαηηθή θαη ε ηδηφηεηα είλαη θαη πάιη αλάινγε ηνπ ξήκαηνο. Δίλαη 

απζαίξεην πνηα θιάζε επηιέγεηαη ζαλ πεδίν νξηζκνχ θαη πνηα ζαλ ην πεδίν ηηκψλ φπσο 

αθξηβψο είλαη απζαίξεηε ζηε γξακκαηηθή ε ελεξγεηηθή θαη ε παζεηηθή θσλή. 

 

Inheritance – κληπονομικόηηηα: Κιεξνλνκηθφηεηα ηδηνηήησλ απφ ππεξθιάζεηο ζε 

ππνθιάζεηο ζεκαίλεη φηη εάλ έλα ζηνηρείν Υ είλαη ζηηγκηφηππν κηαο θιάζεο Α ηφηε: 
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φιεο νη ηδηφηεηεο νη νπνίεο πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ηα ζηηγκηφηππα νπνηαζδήπνηε απφ ηηο 

ππεξθιάζεηο ηνπ Α πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη γηα ην ζηνηρείν Υ θαη φιεο νη πξναηξεηηθέο 

ηδηφηεηεο νη νπνίεο ηζρχνπλ γηα ηα ζηηγκηφηππα νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ππεξθιάζεηο ηνπ Α 

πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη γηα ην ζηνηρείν Υ. 

 

Strict Inheritance – αςζηηπή κληπονομικόηηηα: Απζηεξή θιεξνλνκηθφηεηα ζεκαίλεη φηη 

δελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο ζηελ θιεξνλνκηθφηεηα απφ ππεξθιάζεηο ζε ππνθιάζεηο.  

Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα δειψλνπλ φηη νη ειέθαληεο είλαη ρξψκαηνο 

γθξη θαη λα ζεσξνχλ έλα άζπξν ειέθαληα ζαλ εμαίξεζε.  

χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο απζηεξήο θιεξνλνκηθφηεηαο απηφ ζα ζήκαηλε φηη: εάλ φινη νη 

ειέθαληεο ήηαλ γθξη, ηφηε έλαο άζπξνο ειέθαληαο δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ειέθαληαο. 

Πξνθαλψο φινη νη ειέθαληεο δελ είλαη γθξη. Σν λα είλαη γθξη, δελ είλαη κέξνο ηεο πξφζεζεο 

ηεο έλλνηαο ειέθαληαο, αιιά κηα πξναηξεηηθή ηδηφηεηα. Σν CRM εθαξκφδεη ηελ απζηεξή 

θιεξνλνκηθφηεηα ζαλ κηα θπζηνινγηθή αξρή. 

 

Multiple inheritance – πολλαπλή κληπονομικόηηηα: Πνιιαπιή θιεξνλνκηθφηεηα ζεκαίλεη 

φηη κηα θιάζε Α κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ππεξ-θιάζεηο. Η επέθηαζε κηαο θιάζεο 

κε πνιιαπιέο ηαπηφρξνλα ππεξθιάζεηο, είλαη έλα ππνζχλνιν ηεο ηνκήο ησλ επεθηάζεσλ 

φισλ ησλ ππεξ-θιάζεψλ ηεο. Η πξφζεζε κηαο θιάζεο κε πνιιαπιέο θαη ηαπηφρξνλεο 

ππεξθιάζεηο, επεθηείλεηαη πέξα απφ ηηο πξνζέζεηο φισλ ησλ ππεξθιάζεψλ ηεο, κε άιια ιφγηα 

ηα γλσξίζκαηά ηεο είλαη πην πεξηνξηζηηθά απφ φηη νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ππεξθιάζεηο ηεο. 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη πνιιαπιή θιεξνλνκηθφηεηα, ην απνηέιεζκα ηεο ηεξαξρίαο θιάζεσλ, 

πνπ δεκηνπξγείηαη, είλαη έλαο θαηεπζπλφκελνο γξάθνο θαη φρη κηα δνκή δέληξνπ. Δάλ 

αλαπαξηζηάηαη ζαλ κηα δαληεισηή ιίζηα, ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά επαλαιήςεηο ηεο ίδηαο 

θιάζεο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηε ιίζηα. Γηα παξάδεηγκα έλα πξφζσπν είλαη “δξάζηεο” θαη 

“βηνινγηθφ αληηθείκελν”. 

 

Shortcut – ςνηόμεςζη: Μηα ζπληφκεπζε είλαη κηα επίζεκα νξηζκέλε κνλή ηδηφηεηα ε 

νπνία αλαπαξηζηά κηα “αθαίξεζε” ή κηα “ζχλδεζε” πιεξνθνξηψλ ζην CRM. Παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη ζχληνκεο πεξηγξαθέο (scope notes) ησλ θιάζεσλ θαη ηδηνηήησλ νη νπνίεο 

νπζηαζηηθά ηζνδπλακνχλ κε απφδνζε ησλ ελλνηψλ κε ιηγφηεξα ιφγηα. Υξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ε ηεθκεξίσζε δελ ζηνρεχεη ζε ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή.  

Γηα παξάδεηγκα ηα κνπζεία ζπρλά θαηαγξάθνπλ ηηο δηαζηάζεηο ελφο αληηθεηκέλνπ ρσξίο λα 

ηεθκεξηψλνπλ γηα ην γεγνλφο ηεο κέηξεζεο, πνπ ην παξαηήξεζε. Σν CRM επηηξέπεη ηε ρξήζε 
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ζπληνκεχζεσλ ζε πεξηπηψζεηο παξνπζίαζεο ιηγφηεξν ιεπηνκεξνχο γλψζεο, ελψ δηαηεξεί ζην 

ζρήκα ηνπ ηε ζρέζε γηα νιφθιεξε ηελ πιεξνθνξία. 

 

Interoperability – διαλειηοςπγικόηηηα: Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δηαθνξεηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ λα επηθνηλσλνχλ θάπνηα απφ ηα πεξηερφκελά ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζεκαίλεη φηη: 

I. δχν ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη/ ή 

II. πνιιαπιά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα πξνζπειαζνχλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. 

Γεληθά, ε ζπληαθηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη δηαθνξνπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ 

ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Όηαλ ιέκε ζπληαθηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ελλννχκε φηη 

ε θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία ησλ ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηα πξσηφθνιια πξφζβαζεο 

είλαη ζπκβαηά, έηζη ψζηε ε πιεξνθνξία λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ρσξίο πξνβιήκαηα θαη 

ιάζε. Ωζηφζν, απηφ δε ζεκαίλεη φηη ην θάζε ζχζηεκα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα κε έλα 

ηξφπν ζρεηηθφ κε ην λφεκα πνπ ζηνρεχεηαη λα απνδνζεί απφ απηά. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ πίλαθα, πνπ ιέγεηαη “actor”, ελψ έλα άιιν, έλαλ 

πίλαθα πνπ ιέγεηαη “agent”. Με ηε ζπληαθηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηα δεδνκέλα απφ ηνπο 

δχν απηνχο πίλαθεο κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ σο δηαθνξεηηθά, παξφιν πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

αθξηβψο ηελ ίδηα ζεκαζία. Γηα λα μεπεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα, πξνζηίζεηαη ε 

ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Σν CRM βαζίδεηαη ζηελ ζπληαθηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 

Semantic interoperability – ζημαζιολογική διαλειηοςπγικόηηηα: Αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ην λφεκα πνπ ζηνρεχεηαη λα απνδνζεί απφ απηέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζηνρεχσλ λφεκα πεξηθιείεη: 

I. ηε δνκή δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκπιέθνληαη, 

II. ηελ νξνινγία πνπ εκθαλίδεηαη σο δεδνκέλν θαη 

III. ηνπο πξνζδηνξηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δεδνκέλα γηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία 

φπσο ηνπνζεζίεο, άλζξσπνη, αληηθείκελα. 

Πξνθαλψο, απηφ πνπ πξψηα πξέπεη λα επηιπζεί είλαη ε επηθνηλσλία πνπ αθνξά ηε δνκή 

δεδνκέλσλ. ΄ απηή ηελ πεξίπησζε, “ζπλεπήο” επηθνηλσλία ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο δνκήο δεδνκέλσλ κε ην ίδην πάληα λφεκα 

ή φηη δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ ζηνηρεία κε ην ίδην λφεκα κπνξνχλ λα ζπγρσλεπζνχλ. 

Πξαθηηθά, ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα γελίθεπζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε απηήο ηεο “ηδαληθήο” ηδέαο. Παξφια απηά, ε ζεκαζηνινγηθή 
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δηαιεηηνπξγηθφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο επηηπρεκέλε εάλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ κηα ινγηθά θιεηζηή γελίθεπζε γηα ηε κεηαθνξά ή ηε ζπγρψλεπζε. Σν 

CRM αζρνιείηαη κε ηε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζην επίπεδν ηεο δνκήο δεδνκέλσλ 

ησλ ζηνηρείσλ. 

 

Η ηεξαξρία θιάζεσλ ηνπ CRM version 5.0.1: 

 

E1 CRM Entity 

E2 - Temporal Entity 

E3 - - Condition State 

E4 - - Period 

E5 - - - Event 

E7 - - - - Activity 

E8 - - - - - Acquisition Event 

E9 - - - - - Move 

E10 - - - - - Transfer of Custody 

E11 - - - - - Modification 

E12 - - - - - - Production 

E79 - - - - - - Part Addition 

E80 - - - - - - Part Removal 

E13 - - - - - Attribute Assignment 

E14 - - - - - - Condition Assessment 

E15 - - - - - - Identifier Assignment 

E16 - - - - - - Measurement 

E17 - - - - - - Type Assignment 

E65 - - - - - Creation 

E83 - - - - - - Type Creation 

E66 - - - - - Formation 

E85 - - - - - Joining 

E86 - - - - - Leaving 

E87 - - - - - Curation Activity 

E63 - - - - Beginning of Existence 

E67 - - - - - Birth 

E81 - - - - - Transformation 

E12 - - - - - Production 

E65 - - - - - Creation 

E83 - - - - - - Type Creation 

E66 - - - - - Formation 

E64 - - - - End of Existence 

E6 - - - - - Destruction 

E68 - - - - - Dissolution 

E69 - - - - - Death 

E81 - - - - - Transformation 

E77 - Persistent Item 

E70 - - Thing 
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E72 - - - Legal Object 

E18 - - - - Physical Thing 

E19 - - - - - Physical Object 

E20 - - - - - - Biological Object 

E21 - - - - - - - Person 

E22 - - - - - - Man-Made Object 

E84 - - - - - - - Information Carrier 

E24 - - - - - Physical Man-Made Thing 

E22 - - - - - - Man-Made Object 

E84 - - - - - - - Information Carrier 

E25 - - - - - - Man-Made Feature 

E78 - - - - - - Collection 

E26 - - - - - Physical Feature 

E27 - - - - - - Site 

E25 - - - - - - Man-Made Feature 

E90 - - - - Symbolic Object 

E73  - - - - - Information Object 

E29  - - - - - Design or Procedure 

E31 - - - - - Document 

E32 - - - - - - - Authority Document 

E33 - - - - - - Linguistic Object 

E34 - - - - - - - Inscription 

E35 - - - - - - - Title 

E36 - - - - - Visual Item 

E37 - - - - - - - Mark 

E34 - - - - - - - - Inscription 

E38 - - - - - - - Image 

E41 - - - - - Appellation 

E42 - - - - - - Identifier 

E44 - - - - - - Place Appellation 

E45 - - - - - - - Address 

E46 - - - - - - - Section Definition 

E47 - - - - - - - Spatial Coordinates 

E48 - - - - - - - Place Name 

E49 - - - - - - Time Appellation 

E50 - - - - - - - Date 

E75 - - - - - - Conceptual Object Appellation 

E82 - - - - - - Actor Appellation 

E51 Contact Point 

E45 Address 

E35 - - - - Title 

E71 - - - Man-Made Thing 

E24 - - - - Physical Man-Made Thing 

E22 - - - - - Man-Made Object 

E84 - - - - - - Information Carrier 

E25 - - - - - Man-Made Feature 

E78 - - - - - Collection 

E28 - - - - Conceptual Object 
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E90 - - - - - Symbolic Object 

E73  - - - - - - Information Object 

E29  - - - - - - - Design or Procedure 

E31 - - - - - - - Document 

E32 - - - - - - - - Authority Document 

E33 - - - - - - Linguistic Object 

E34 - - - - - - - - Inscription 

E35 - - - - - - - Title 

E36 - - - - - - - - Visual Item 

E37 - - - - - - - - Mark 

E34 - - - - - - - - - Inscription 

E38 - - - - - - - - Image 

E41 - - - - - - Appellation 

E42 - - - - - - - Identifier 

E44 - - - - - - - Place Appellation 

E45 - - - - - - - - Address 

E46 - - - - - - - - Section Definition 

E47 - - - - - - - - Spatial Coordinates 

E48 - - - - - - - - Place Name 

E49 - - - - -  - Time Appellation 

E50 - - - - - - - - Date 

E75 - - - - - - - Conceptual Object Appellation 

E82 - - - - - - - Actor Appellation 

E51 - - - - - - - Contact Point 

E45 - - - - - - - - Address 

E35 - - - - - Title 

E89 Propositional Object 

E73  - - - - - - Information Object 

E29  - - - - - - - Design or Procedure 

E31 - - - - - - - Document 

E32 - - - - - - - - Authority Document 

E33 - - - - - - - Linguistic Object 

E34 - - - - - - - - Inscription 

E35 - - - - - - - - Title 

E36 - - - - - - - Visual Item 

E37 - - - - - - - - Mark 

E34 - - - - - - - - Inscription 

E38 - - - - - - - - Image 

E30 - - - - - - Right 

E55 - - - - - Type 

E56 - - - - - - Language 

E57 - - - - - - Material 

E58 - - - - - - Measurement Unit 

E39 - - Actor 

E74 - - - Group 

E40 - - - - Legal Body 

E21 - - - Person 

E52 - Time-Span 



 

19 

 

E53 - Place 

E54 - Dimension 

E59 Primitive Value 

E60 - Number 

E61 - Time Primitive 

E62 - String 

 

 

Οη ηδηφηεηεο ηνπ πξνηχπνπ:  

 

Pid Property Name Entity – Domain Entity - Range 

P1 is identified by (identifies) E1 CRM Entity E41 Appellation 

P48 -has preferred identifier (is preferred identifier of) E1 CRM Entity E42 Identifier 

P78 -is identified by (identifies) E52 Time-Span E49 Time Appellation 

P87 -is identified by (identifies) E53 Place E44 Place Appellation 

P102 -has title (is title of) E71 Man-Made Thing E35 Title 

P131 -is identified by (identifies) E39 Actor E82 Actor Appellation 

P2 has type (is type of) E1 CRM Entity E55 Type 

P137 -exemplifies (is exemplified by) E1 CRM Entity E55 Type 

P3 has note E1 CRM Entity E62 String 

P79 -beginning is qualified by E52 Time-Span E62 String 

P80 -end is qualified by E52 Time-Span E62 String 

P4 has time-span (is time-span of) E2 Temporal Entity E52 Time-Span 

P5 consists of (forms part of) E3 Condition State E3 Condition State 

P7 took place at (witnessed) E4 Period E53 Place 

P26 -moved to (was destination of) E9 Move E53 Place 

P27 -moved from (was origin of) E9 Move E53 Place 

P8 took place on or within (witnessed) E4 Period E19 Physical Object 

P9 consists of (forms part of) E4 Period E4 Period 

P10 falls within (contains) E4 Period E4 Period 

P12 occurred in the presence of (was present at) E5 Event E77 Persistent Item 

P11 -had participant (participated in) E5 Event E39 Actor 

P14 --carried out by (performed) E7 Activity E39 Actor 

P22 ---transferred title to (acquired title through) E8 Acquisition E39 Actor 

P23 ---transferred title from (surrendered title through) E8 Acquisition E39 Actor 

P28 ---custody surrendered by (surrendered custody through) E10 Transfer of Custody E39 Actor 

P29 ---custody received by (received custody through) E10 Transfer of Custody E39 Actor 

P96 --by mother (gave birth) E67 Birth E21 Person 

P99 --dissolved (was dissolved by) E68 Dissolution E74 Group 

P143 --joined (was joined by) E85 Joining E39 Actor 

P144 --joined with (gained member by) E85 Joining E74 Group 

P145 --separated (left by) E86 Leaving E39 Actor 

P146 --separated from (lost member by) E86 Leaving E74 Group 

P16 -used specific object (was used for) E7 Activity E70 Thing 

P33 --used specific technique (was used by) E7 Activity E29 Design or Procedure 

P142 --used constituent (was used in) E15 Identifier Assignement E41 Appellation 
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P25 -moved (moved by) E9 Move E19 Physical Object 

P31 -has modified (was modified by) E11 Modification E24 Physical Man-Made Thing 

P108 --has produced (was produced by) E12 Production E24 Physical Man-Made Thing 

P110 --augmented (was augmented by) E79 Part Addition E24 Physical Man-Made Thing 

P112 --diminished (was diminished by) E80 Part Removal E24 Physical Man-Made Thing 

P92 -brought into existence (was brought into existence by) E63 Beginning of Existence E77 Persistent Item 

P94 --has created (was created by) E65 Creation E28 Conceptual Object 

P135 ---created type (was created by) E83 Type Creation E55 Type 

P95 --has formed (was formed by) E66 Formation E74 Group 

P98 --brought into life (was born) E67 Birth E21 Person 

P108 --has produced (was produced by) E12 Production E24 Physical Man-Made Thing 

P123 --resulted in (resulted from) E81 Transformation E77 Persistent Item 

P93 --took out of existence (was taken out of existence by) E64 End of Existence E77 Persistent Item 

P13 --destroyed (was destroyed by) E6 Destruction E18 Physical Thing 

P99 --dissolved (was dissolved by) E68 Dissolution E74 Group 

P100 --was death of (died in) E69 Death E21 Person 

P124 --transformed (was transformed by) E81 Transformation E77 Persistent Item 

P142 --used constituent (was used in) E15 Identifier Assignement E41 Appellation 

P15 was influenced by (influenced) E7 Activity E1 CRM Entity 

P16 -used specific object (was used for) E7 Activity E70 Thing 

P33 --used specific technique (was used by) E11 Modification E29 Design or Procedure 

P142 --used constituent (was used in) E15 Identifier Assignement E41 Appellation 

P17 -was motivated by (motivated) E7 Activity E1 CRM Entity 

P134 -continued (was continued by) E7 Activity E7 Activity 

P136 -was based on (supported type creation) E83 Type Creation E1 CRM Entity 

P19 was intended use of (was made for) E7 Activity E71 Man-Made Thing 

P20 had specific purpose (was purpose of) E7 Activity E5 Event 

P21 had general purpose (was purpose of) E7 Activity E55 Type 

P24 transferred title of (changed ownership through) E8 Acquisition E18 Physical Thing 

P30 transferred custody of (custody transferred through) E10 Transfer of Custody E18 Physical Thing 

P43 has dimension (is dimension of) E70 Thing E54 Dimension 

P44 has condition (condition of) E18 Physical Thing E3 Condition State 

P45 consists of (is incorporated in) E18 Physical Thing E57 Material 

P46 is composed of (forms part of) E18 Physical Thing E18 Physical Thing 

P56 -bears feature (is found on) E19 Physical Object E26 Physical Feature 

P49 has former or current keeper (is former or current keeper of) E18 Physical Thing E39 Actor 

P50 -has current keeper (is current keeper of)  E18 Physical Thing E39 Actor 

P51 has former or current owner (is former or current owner of) E18 Physical Thing E39 Actor 

P52 -has current owner (is current owner of) E18 Physical Thing E39 Actor 

P53 has former or current location(is former or current location of)  E18 Physical Thing E53 Place 

P55 -has current location (currently holds)  E19 Physical Object E53 Place 

P54 has current permanent location(is current permanent location) E19 Physical Object E53 Place 

P57 has number of parts E19 Physical Object E60 Number 

P58 has section definition (defines section) E18 Physical Thing E46 Section Definition 

P59 has section (is located on or within) E18 Physical Thing E53 Place 

P62 depicts (is depicted by)  E24 Physical Man-Made Thing E1 CRM Entity 

P67 refers to ( is referred to by) E89 Propositional Object E1 CRM Entity 

P70 -documents (is documented in) E31 Document E1 CRM Entity 
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P71 -lists (is listed in) E32 Authority Document E55 Type 

P129 -is about (is subject of) E89 Propositional Object E1 CRM Entity 

P138 -represents (has representation) E36 Visual Item E1 CRM Entity 

P68 foresees use of (use foreseen by) E29 Design or Procedure E57 Material 

P69 is associated with E29 Design or Procedure E29 Design or Procedure 

P72 has language (is language of) E33 Linguistic Object E56 Language 

P74 has current or former residence(is current or former residence 

of) E39 Actor E53 Place 

P75 possesses (is possessed by) E39 Actor E30 Right 

P76 has contact point (provides access to)  E39 Actor E51 Contact Point 

P81 ongoing throughout E52 Time-Span E61 Time Primitive 

P82 at some time within E52 Time-Span E61 Time Primitive 

P83 had at least duration (was minimum duration of) E52 Time-Span E54 Dimension 

P84 had at most duration (was maximum duration of) E52 Time-Span E54 Dimension 

P86 falls within (contains) E52 Time-Span E52 Time-Span 

P88 consists of (forms part of) E53 Place E53 Place 

P89 falls within (contains) E53 Place E53 Place 

P90 has value E54 Dimension E60 Number 

P91 has unit (is unit of) E54 Dimension E58 Measurement Unit 

P97 from father (was father for) E67 Birth E21 Person 

P101 had as general use (was use of) E70 Thing E55 Type 

P103 was intended for (was intention of) E71 Man-Made Thing E55 Type 

P104 is subject to (applies to) E72 Legal Object E30 Right 

P105 right held by (has right on) E72 Legal Object E39 Actor 

P52 -has current owner (is current owner of) E18 Physical Thing E39 Actor 

P106 is composed of (forms part of) E90 Symbolic Object E90 Symbolic Object 

P107 has current or former member (is current or former member 

of) E74 Group E39 Actor 

P109 has current or former curator (is current or former curator of) E78 Collection E39 Actor 

P111 added (was added by) E79 Part Addition E18 Physical Thing 

P113 removed (was removed by) E80 Part Removal E18 Physical Thing 

P114 is equal in time to  E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P115 finishes (is finished by) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P116 starts (is started by) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P117 occurs during (includes) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P118 overlaps in time with (is overlapped in time by) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P119 meets in time with (is met in time by) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P120 occurs before (occurs after) E2 Temporal Entity E2 Temporal Entity 

P121 overlaps with E53 Place E53 Place 

P122 borders with E53 Place E53 Place 

P125 used object of type (was type of object used in) E7 Activity E55 Type 

P32 -used general technique (was technique of) E7 Activity E55 Type 

P126 employed (was employed in) E11 Modification E57 Material 

P127 has broader term (has narrower term) E55 Type E55 Type 

P128 carries (is carried by) E24 Physical Man-Made Thing E73 Information Object 

P65 -shows visual item (is shown by) E24 Physical Man-Made Thing E36 Visual Item 

P130 shows features of (features are also found on) E70 Thing E70 Thing 

P73 -has translation (is translation of) E33 Linguistic Object E33 Linguistic Object 

P132 overlaps with E4 Period E4 Period 

P133 is separated from E4 Period E4 Period 
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P139 has alternative form E41 Appellation E41 Appellation 

P140 assigned attribute to (was attributed by) E13 Attribute Assignment E1 CRM Entity 

P34 -concerned (was assessed by) E14 Condition Assessment E18 Physical Thing 

P39 -measured (was measured by) E16 Measurement E1 CRM Entity 

P41 -classified (was classified by) E17 Type Assignement E1 CRM Entity 

P141 assigned (was assigned by) E13 Attribute Assignement E1 CRM Entity 

P35 -has identified (identified by) E14 Condition Assessment E3 Condition State 

P37 -assigned (was assigned by) E15 Identifier Assignement E42 Identifier 

P38 -deassigned (was deassigned by) E15 Identifier Assignement E42 Identifier 

P40 -observed dimension (was observed in) E16 Measurement E54 Dimension 

P42 -assigned (was assigned by) E17 Type Assignment E55 Type 

P147 curated (was curated by) E87 Curation Activity E78 Collection 

P148 has component (is component of) E89 Propositional Object E89 Propositional Object 

 

 

 

 

 

 

2.3 Ππόηςπο EAD 

Σν πξφηππν ΔAD [Stat05] αλαπηχρζεθε ην 1993 κέζα ζηα πιαίζηα ελφο εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Berkeley ηεο California (Berkeley 

Finding Aids Project, BFAP), ηνπ νπνίνπ ζθνπφο ππήξμε λα δεκηνπξγήζεη έλα Document 

Type Definition ζε γιψζζα SGML γηα ηελ θσδηθνπνίεζε αξρεηαθψλ εξγαιείσλ έξεπλαο ζην 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ (Furner 2001 : 21). 

θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πξνηχπνπ ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζθνπηκφηεηα θαη ην αλ είλαη 

εθηθηή ε αλάπηπμε ελφο κε ηδηνθηεζηαθνχ πξνηχπνπ θσδηθνπνίεζεο κεραλαγλψζηκσλ 

εξγαιείσλ έξεπλαο, φπσο θαηάινγνη, επξεηήξηα θαη άιια ηεθκήξηα πνπ παξήρζεζαλ απφ 

αξρεία, βηβιηνζήθεο, κνπζεία θαη απνζεηήξηα ρεηξνγξάθσλ γηα λα εληζρπζεί ε ρξήζε θαη ε 

πξφζβαζε ησλ πξνζθηήζεσλ ησλ παξαπάλσ θνξέσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο. 

Οξηζκέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ θξίζεθαλ ζεκειηψδεο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θσδηθνπνίεζεο θαη ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ζηνλ ηνκέα απηφ, ήηαλ ε ηθαλφηεηα παξνπζίαζεο εθηεηακέλσλ ζπζρεηηδφκελσλ 

πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κέζα ζε έλα εξγαιείν 

έξεπλαο, ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηα 

επίπεδα πεξηγξαθήο, ε παξνπζίαζε ησλ πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ θιεξνλνκνχληαη 

απφ ην έλα ηεξαξρηθφ επίπεδν ζην άιιν, ε πηζαλφηεηα κεηαθίλεζεο κέζα ζε κηα ηεξαξρηθή 
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πιεξνθνξηαθή δνκή, θαζψο θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο γηα ηελ επξεηεξίαζε θαη ηελ 

αλάθηεζε εηδηθψλ ζηνηρείσλ (elements). 

Σν EAD απνηειεί έλα ζρήκα θσδηθνπνίεζεο αξρεηνλνκηθψλ εξγαιείσλ έξεπλαο ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή πνπ βαζίδεηαη, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ  ζθνπνχ απηνχ, ζε γιψζζεο 

ζήκαλζεο, φπσο ε SGML, θαη ζην νξγαληθφ ηεο ππνζχλνιν ηελ XML.  

 

 

 

2-2 Κόμβοι ςτηλόηεπος επιπέδος 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα πνπ πξνεγείηαη, ην EAD ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

ηεξαξρηθφηεηα ζηε δφκεζε ηφζν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, φζν θαη ζηελ ελλνηνινγηθή δηαζχλδεζε 

ησλ δεδνκέλσλ θαη γλσξηζκάησλ πνπ  πεξηιακβάλνληαη κέζα ζε απηά. 

Έηζη, ην αξρηθφ ζηνηρείν ηνπ EAD DTD είλαη ην ζηνηρείν <ead>. Σν root element ή document 

element απηφ, φπσο θαη νλνκάδεηαη, εζσθιείεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηξία αθφκα βαζηθά 

ππνζηνηρεία, ηα <eadheader>, <frontmatter> θαη <archdesc>. 

Σν ππνζχλνιν <eadheader>, εκθαλίδεηαη σο ππνρξεσηηθφ. Ο φξνο απηφο ππνδειψλεη φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο θφκβνο δελ κπνξεί λα παξαιεθζεί φηαλ είλαη ζεκηηή ε πεξηγξαθή ελφο 

εξγαιείνπ έξεπλαο κε ην EAD, θαη πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. Πεξηιακβάλεη 

κεηαδεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηίηιν, ην ζπγγξαθέα, ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ έξεπλαο, ηε δεκνζίεπζε, δηάζεζε ηνπ, θαζψο επίζεο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε γιψζζα ζηελ νπνία ζα παξαηεζεί ζηε ζπλέρεηα ε πεξηγξαθή (Gilliland-

Swetland : 1). 
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2-3 Κόμβορ eadheader 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην element <eadid> αλαθέξεηαη έλαο αξηζκφο ή κηα αιθαξηζκεηηθή 

ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ ηαπηνπνηνχλ κνλαδηθά ην finding aid. Η ζεηξά απηή κπνξεί λα είλαη 

αχμνπζα, ή αθφκα θαη λα αθνινπζεί ην ζχζηεκα αξίζκεζεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν εθάζηνηε 

αξρεηνλνκηθφο θνξέαο (Yott 2002 ).      

  To <filedesc>, πεξηθιείεη βαζηθά βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα γηα ην εξγαιείν έξεπλαο, ελψ ην 

<profiledesc> πιεξνθνξίεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζή ηνπ. Σέινο, ζην <revisiondesc>, 

θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζεκαληηθέο αλαζεσξήζεηο θαη αιιαγέο ζην 

ίδην εξγαιείν (Yott 2002 ).      

Σν δεχηεξν ππνζχλνιν, πνπ ηηηινθνξείηαη <frontmatter> αιιά θαη ην αθφινπζν <archdesc>, 

εκθαλίδνληαη σο πξναηξεηηθά, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλνληαη 

ζε κία «εγγξαθή XML» ηνπ EAD, ρσξίο φκσο απηφ λα ππνδειψλεη φηη είλαη ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά ζε πιεξνθνξηαθή ηζρχ απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα θφκβν ηνπ <eadheader>.  

Έηζη, ην <frontmatter> κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηιακβάλεη ππνζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζε κνξθή απηνηεινχο θεηκέλνπ, φπσο δεδνκέλα έθδνζεο, επραξηζηίεο θαη 

εηζαγσγηθά ζεκεηψκαηα (<div>), ελψ ην <titlepage> ζπγθεληξψλεη βηβιηνγξαθηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην finding aid. Πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ήδε ζην 

<eadheader>, ελψ παξάιιεια ζεσξείηαη φηη εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία, έθδνζε 

θαη ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ έξεπλαο, παξά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αξρείνπ (Μπνπληνχξε 2004 : 

20) θαη δε ζπλίζηαηαη πξνο ρξήζε απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζνπ. 
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2-4 Κόμβορ frontmatter 

 

Ο ηειεπηαίνο ππνθφκβνο ηνπ αξρηθνχ <ead>, νλνκάδεηαη <archdesc> θαη πεξηιακβάλεη 29 

ππνζηνηρεία.  Όπσο πξναλαθέξζεθε είλαη πξναηξεηηθφο, ελψ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεξαξρηθψλ 

επηπέδσλ πεξηγξαθήο, επηηξέπνληαο αξρηθά κηα γεληθή πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ, 

γηα λα θαηαιήμεη ζε πην ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζε επίπεδν εγγξάθνπ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηε 

ρξήζε ησλ  <c>. 

 

 

2-5 Κόμβορ frontmatter 

 

 

Δηδηθφηεξα, ην  subelement <add> αθνξά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πξνο ηελ πεξηγξαθή, 

φπσο επξεηήξηα, θαηαιφγνπο θαη κεκνλσκέλα έγγξαθα. Σν <admininfo> παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ θαη πεξηιακβάλεη θαη απηφ 

κε ηε ζεηξά ηνπ κηα ζεηξά απφ ππνζηνηρεία, πνπ είλαη ηα αθφινπζα : Acquisition Information-

πιεξνθνξίεο πξφζθηεζεο  <acqinfo>, Custodial History-Ιζηνξηθφ Φχιαμεο <custodhist>, 

Restrictions on Access-Πεξηνξηζκνί Πξφζβαζεο <accessrestrict>, Restrictions on Use-

Πεξηνξηζκνί Υξήζεο <userestrict>, Alternate Form Available-Ύπαξμε ελαιιαθηηθνχ 

δηαζέζηκνπ κνξθφηππνπ <altformavail>, Preferred Citation-Πξνηεηλφκελεο Αλαθνξέο 
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<prefercite>, Appraisals-Δπραξηζηίεο <appraisal>, Accruals-Πξνέιεπζε <accruals>, 

Processing Information-Γηαδηθαζηηθέο Πιεξνθνξίεο <processinfo> (Yott 2002 ). 

 

πλερίδνληαο κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ <archdesc>, αλαθέξεηαη ην ππνζηνηρείν 

<arrangement>, ην νπνίν αθνξά ηε θπζηθή ζπλέρεηα θαη αιιεινπρία ησλ εγγξάθσλ κέζα ζε 

κηα ζεηξά. Ο θφκβνο <bioghist>, πνπ αθνινπζεί παξέρεη βηνγξαθηθέο θαη ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην άηνκν ή γηα ηνλ παξαγσγφ νξγαληζκφ. Σα δεδνκέλα απηά κπνξεί λα 

βξίζθνληαη είηε ζε κνξθή θεηκέλνπ, είηε ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά, θαηά ηελ νπνία νη 

εκεξνκελίεο θαη ηα γεγνλφηα εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή δεχγνπο ζε ζηήιεο. Ο ηειεπηαίνο 

ηξφπνο απηφο θαηαγξαθήο ζεσξείηαη ειιηπήο θαη κεηνλεθηεί ζε επίπεδν αλαδήηεζεο απφ ην 

ρξήζηε, έλαληη ηνπ κνξθφηππνπ ηνπ θεηκέλνπ.   

 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά elements ηνπ θφκβνπ <archdesc>, είλαη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ 

αθνξά ην ιεμηιφγην ειεγρφκελσλ φξσλ ηεο πεξηγξαθήο θαη ηηηινθνξείηαη <controlaccess>. Η 

ρξήζε ειεγρφκελσλ φξσλ, φπσο είλαη γλσζηφ, κέζα απφ πξνηππνπνηεκέλεο θαη θαζηεξσκέλεο 

εθδνρέο νλνκάησλ νξγαληζκψλ, αηφκσλ θαη γεσγξαθηθψλ πξνζδηνξηζκψλ, ζεκάησλ θαη 

γεληθψλ φξσλ, παξάγεη ζεκεία πξφζβαζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ 

αλάθηεζε απφ ην ρξήζηε. Οη πεξηγξαθηθνί θαλφλεο απφ ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη ηέηνηνη 

φξνη είλαη ζπλήζσο νη AACRII, APPM, Thesaurus for Graphic Materials (TGM), Library of 

Congress Name Authority File, ελψ γηα ηελ θσδηθνπνίεζε νλνκάησλ γεσγξαθηθψλ ή 

νξγαληζκψλ, επαγγεικάησλ θαη ζεκάησλ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ησλ AAT Dictionary of 

Occupational Titles, TGM, LCSH, MeSH, Moving Image Materials: Genre Terms, Thesaurus 

of geographic Names, Union List of Artists‟ Names, UNESCO Thesaurus (Yott 2002 ). 

 

Πξνρσξψληαο, αθνινπζεί ην ζηνηρείν <did>, έλα ππνρξεσηηθφ element πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 

ππξήλα ησλ πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Σα ππνζηνηρεία ηα νπνία πεξηθιείεη, παξέρνπλ 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε επίπεδν πεξηγξαθήο θαη επαλαιακβάλνληαη, θιεξνλνκνχληαη 

νπζηαζηηθά θαη δηαδνρηθά ζε θάζε έλα απφ απηά. ηα ππνζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνληαη ηα 

αθφινπζα : Repository-Απνζεηήξην <repository>, Origination-Πξνέιεπζε <origination>, 

Title of the unit-Σίηινο Μνλάδαο <unittitle>, Date of the unit-Ηκεξνκελία Μνλάδαο 

<unitdate>, Physical Description-Φπζηθή Πεξηγξαθή <physdesc>, Abstract-Πεξίιεςε 

<abstract>, ID of the Unit- Σαπηφηεηα Μνλάδαο <unitid>, Physical Location-Φπζηθή 

Σνπνζεζία <physloc> (Yott 2002 ). 
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Σν ζηνηρείν <dsc> απνηειεί πξναηξεηηθφ ζηνηρείν, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ αξρείνπ. Απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά απφ ππνζηνηρεία, ζε εθείλν φκσο πνπ 

αμίδεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη ζην ππνζηνηρείν πνπ πεξηγξάθεη ηα ζπζηαηηθά κέξε 

ηνπ αξρείνπ ην <c> ή <c01>, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη αξηζκεκέλν ή φρη, γεγνλφο πνπ δελ έρεη 

θάπνηα ηδηαίηεξε ζεκαζία παξά κφλν φηη βνεζάεη ην άηνκν πνπ δεκηνπξγεί ην ειεθηξνληθφ 

εξγαιείν έξεπλαο ζηε δηάθξηζε ησλ επηπέδσλ πεξηγξαθήο ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ 

(Μπνπληνχξε 2004 : 26). 

 πζηαηηθά κέξε ελφο αξρείνπ είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη εηζαγσγηθά, ζπλήζσο, ην 

ππναξρείν, ε ζεηξά, ε ππνζεηξά, ν θάθεινο, ην ηεθκήξην θηι. Σα ζπζηαηηθά κέξε κπνξνχλ λα 

ππνδηαηξεζνχλ ζε φιν θαη κηθξφηεξα κέξε κέρξη λα θηάζνπλ ην επίπεδν πεξηγξαθήο ηεο 

κνλάδαο. Απηά ηα ππνζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν θαη ην 

πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηαηηθνχ κέξνπο (Μπνπληνχξε 2004 : 26). 

Σειεηψλνληαο κε ηε δνκή ηνπ <archdesc>, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ αθφκε θαη ηα ζηνηρεία 

<note>, <odd>, <organization> θαη <scopecontent>. Ξεθηλψληαο κε ην πξψην επηζεκαίλεηαη 

φηη ζην ζεκείν απηφ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζεκεηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηγξαθή. 

Σν <odd>, αλαθέξεηαη ζε άιια ζηνηρεία πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ θαη λα αλήθνπλ ζε θαλέλα άιιν πεδίν ηνπ EAD DTD.  

Σν  <organization>, αθνξά ιεπηνκέξεηεο γηα ην βαζηθφ πλεπκαηηθφ / θπζηθφ ζχζηεκα, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ε πεξηγξαθφκελε ζπιινγή έρεη αλαπηπρζεί, ελψ ην <scopecontent> 

πεξηιακβάλεη κηα ζπλνπηηθή αθήγεζε ηνπ πιηθνχ θαη ζπρλά, εθηφο απφ ηελ αλαθνξά ζηνλ 

νξγαληζκφ παξαγσγήο, γίλεηαη κλεία θαη ζε ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα αηφκσλ θαη γεγνλφησλ. 

 

 

2.4 Ππόηςπο VRA 

Σν πξφηππν VRA απνηειεί πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε 

πνιηηηζηηθψλ έξγσλ. Γεκηνπξγήζεθε θαη εμειίζζεηαη κέρξη ζήκεξα απφ ην κε-θεξδνζθνπηθφ 

νξγαληζκφ “Visual Resources Association”. 

Η πξψηε έθδνζε ήηαλ βαζηζκέλε ζε ζπιινγή θσηνγξαθηθψλ δηαθαλεηψλ ηέρλεο. Σν πξφηππν 

απνηειείην απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία (θαηεγνξίεο) πνπ πεξηέγξαθαλ ην αληηθείκελν 

ηέρλεο θαη ην δεκηνπξγφ ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ηε θσηνγξαθηθή  δηαθάλεηα ηνπ έξγνπ 

ηέρλεο. 

Η δεχηεξε έθδνζε ηνπ VRA, επέθηεηλε ην πξφηππν, κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη γηα πεξηγξαθή 

αληηθείκελα εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο ηέρλεο. Έηζη ε δεχηεξε έθδνζε απνηειείην απφ 19 
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θαηεγνξίεο πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ (work),  θαη 9 θαηεγνξίεο πεξηγξαθήο ηνπ νπηηθνχ πφξνπ 

(visual). 

Αθνινχζεζε ε ηξίηε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ VRA, ε νπνία ελζσκάησζε ηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία ζε έλα εληαίν ζχλνιν 17 ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηγξαθή, ηφζν ηνπ έξγνπ, φζν θαη ηεο 

εηθφλαο. ήκεξα ην πξφηππν VRA βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε έθδνζή ηνπ, ε νπνία μεθίλεζε 

αξρηθά κε ηελ έθδνζε VRA Core 4.0 Beta, φπνπ απνηειείην απφ έλα εληαίν ζχλνιν 18 

ζηνηρείσλ θαη θαηέιεμε ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ηελ έθδνζε VRA Core 4.0 απνηεινχκελε 

απφ 19 πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, γηα ην έξγν θαη ηελ εηθφλα.   

 

Σν πξφηππν VRA πεξηγξάθεη/νξίδεη ηξείο βαζηθνχο ηχπνπο εγγξαθψλ: ην έξγν (work), ηε 

ζπιινγή (collection) θαη ηελ εηθφλα (image): 

 ε ζπιινγή (collection): απνηειεί εληαίν ζχλνιν έξγσλ θαη εηθφλσλ 

 ην έξγν (work): Απνηειεί ηελ θπζηθή νληφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη (π.ρ. έλα γιππηφ, 

έλα θηίξην θιπ.) 

 ε εηθφλα (image): Απνηειεί ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ έξγνπ (π.ρ. θσηνγξαθία, 

ζιάηληο θιπ.). 

Σν πξφηππν δηαθξίλεη ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εγγξαθψλ: 

 έξγν πξνο εηθφλα  (work -  image) 

 εηθφλα πξνο έξγν  (image - work) 

 εηθφλα ή έξγν πξνο ζπιινγή  (image or work - collection). 

 

H παξνχζα έθδνζε απνηειείηαη απφ 19 πεξηγξαθηθά ζηνηρεία  γηα ην έξγν, ηελ εηθφλα θαη ηε 

ζπιινγή. Απηά είλαη ηα αθφινπζα:  

 

1. Work, Collection ή Image 

Σν ζηνηρείν αληηθαηνπηξίδεη εάλ ε εγγξαθή πεξηγξάθεη έλα έξγν (work), κηα ζπιινγή (εάλ 

είλαη έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ) ή κηα εηθφλα (εάλ είλαη νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηέηνησλ 

αληηθεηκέλσλ). ην XML Schema απηή ε δηαθνξνπνίεζε εθθξάδεηαη σο  έλα ζηνηρείν 

αλσηέξνπ επηπέδνπ, πνπ νλνκάδεηαη work, collection ή image, πνπ πεξηιακβάλεη σο 

ππνζηνηρεία  ηνπ ην ππφινηπν ζχλνιν δεδνκέλσλ ηνπ πξνηχπνπ.  

ε απηή ηε κνξθή ην γλψξηζκα id πεξηιακβάλεη έλαλ κνλαδηθφ πξνζδηνξηζηή γηα ηελ XML 

εγγξαθή, ην γλψξηζκα refid αλαθέξεηαη ζηνλ ηνπηθφ κνλαδηθφ πξνζδηνξηζηή ηνπ έξγνπ, ηεο 

ζπιινγήο ή ηεο εηθφλαο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη ην γλψξηζκα source 

αληηθαζηζηά ην έξγν, ηελ ζπιινγή ή ηελ εηθφλα, πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ 
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κε ην πεξηερφκελν ζην νπνίν ην ζχλνιν δεδνκέλσλ αλήθεη, φπσο αθξηβψο έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ή κηα ζπιινγή νπηηθψλ πφξσλ. Σν ζηνηρείν είλαη 

ππνρξεσηηθφ, κε επαλαιακβαλφκελν. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ VRA ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο παηδία ησλ ζηνηρείσλ work, collection, θαη image 

θαζψο θαη ηα ππνζηνηρεία ηνπο. Παξάιιεια αλαθεξφκαζηε ζην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηγξάθνπκε κε ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ:   

 

2. Σν ζηνηρείν Agent 

Τπνζηνηρεία:  

 name (γλσξίζκαηα: type) 

 culture 

 dates (γλσξίζκαηα: type) 

 earliestDate 

 latestDate 

 role 

 attribution 

ην ζηνηρείν πεξηιακβάλνληαη ηα νλφκαηα, νη ηίηινη ή άιια πξνζδηνξηζηηθά, πνπ δίλνληαη ζε 

έλα άηνκν, κηα νκάδα ή έλα ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ έρεη ζπκβάιεη ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηε 

δεκηνπξγία, ηελ παξαγσγή, ηελ θαηαζθεπή ή ηε κεηαηξνπή ηνπ έξγνπ ή ηεο εηθφλαο. Όηαλ 

παξαηίζεληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο παξάγνληεο ην γλψξηζκα extent κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξίζεη ην ππνζηνηρείν role γηα ην έλα ή θαη ηα δχν νλφκαηα.  

ηελ πεξίπησζε ελφο επνλνκαδφκελνπ αηφκνπ, νκάδαο ή ζπιινγηθνχ νξγάλνπ,  ην 

ππνζηνηρείν  culture παξαπέκπεη ζηελ εζληθφηεηα ή ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ αηφκνπ, ηεο νκάδαο ή 

ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ζην ππνζηνηρείν name. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θαλέλα 

πξνζδηνξηζζέλ άηνκν, νκάδα ή ζπιινγηθφ φξγαλν δελ κπνξεί λα νλνκαζζεί, ε επζχλε ηεο 

δεκηνπξγίαο αλαιακβάλεηαη απφ ην ππνζηνηρείν culture. Σν ζηνηρείν είλαη κε ππνρξεσηηθφ, 

επαλαιακβαλφκελν.  

 

3. Σν ζηνηρείν Cultural Context 

Αλαθέξεηαη ζην φλνκα ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ αλζξψπσλ ή ηεο επηζεηηθήο κνξθήο ελφο 

νλφκαηνο ρσξψλ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη έλα έξγν, κηα ζπιινγή ή κία εηθφλα, ή ελφο 

πνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ κε ην νπνίν έρεη ζπλδεζεί ην έξγν, ε ζπιινγή ή ε εηθφλα. Σν ζηνηρείν 

είλαη κε ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν. 

 

4. Σν ζηνηρείν Date (γλσξίζκαηα: type) 
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   Τπνζηνηρεία:  

 earliestDate 

 latestDate 

Ηκεξνκελίεο ή αθνινπζία εκεξνκεληψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία, ηνλ ζρεδηαζκφ, 

ηελ παξαγσγή, ηελ παξνπζίαζε ή ηελ κεηαηξνπή ηνπ έξγνπ ή ηεο εηθφλαο. Οη εκεξνκελίεο 

κπνξεί λα εθθξάδνληαη ζαλ ειεχζεξν θείκελν ή αξηζκεηηθψο. Γηα ηηο εγγξαθέο εηθφλαο, ην 

ζηνηρείν date,  αλαθέξεηαη ζηε ρξνλνινγία ηεο ιήςεο ηεο εηθφλαο, εάλ είλαη γλσζηή. Σν 

ζηνηρείν είλαη κε ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν. 

 

5. Σν ζηνηρείν Description 

Δίλαη έλα ζεκείσκα ειεχζεξνπ θεηκέλνπ ζρεηηθφ κε ην έξγν, ηε ζπιινγή ή ηελ εηθφλα, πνπ 

πεξηιακβάλεη ζρφιηα, πεξηγξαθή ή εξκελεία, ηα νπνία  δίλνπλ επηπξφζζεηε πιεξνθνξία, ε 

νπνία δελ θαηαγξάθεηαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο. Γηα εηδηθέο ζεκεηψζεηο δεδνκέλσλ, ζπληζηάηαη 

ε ρξήζε ηνπ πξναηξεηηθνχ ππνζηνηρείνπ notes. Σν ζηνηρείν είλαη κε ππνρξεσηηθφ, 

επαλαιακβαλφκελν.   

 

6. Σν ζηνηρείν Inscription 

   Τπνζηνηρεία:  

 author 

 position 

 text (γλσξίζκαηα: type)  

Όια ηα ζηνηρεία ή νη ιέμεηο πνπ πξνζηίζεληαη ζην αληηθείκελν ηελ ψξα ηεο παξαγσγήο ηνπ ή 

ηεο κεηέπεηηα ηζηνξίαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνγξαθψλ, εκεξνκεληψλ, αθηεξψζεσλ, 

θεηκέλσλ θαη θνινθψλσλ , φπσο επίζεο θαη ζηνηρείσλ εθηππσηψλ, εθδνηψλ θ.α. Η αθξηβήο 

ηνπνζεζία απηνχ ηνπ θεηκέλνπ ή ηνπ ζπκβφινπ κπνξεί λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί απφ ην 

ππνζηνηρείν position. Δπίζεο, εάλ παξέρεηαη κηα κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε γιψζζα ηεο 

εγγξαθήο, πεξηιακβάλεηαη ζε έλα επαλαιακβαλφκελν ζηνηρείν κε ην θείκελν type ηεο 

κεηάθξαζεο. Σν ζηνηρείν είλαη κε ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν.  

 

7. Σν ζηνηρείν location (γλσξίζκαηα: type) 

  Τπνζηνηρεία:  

 name (γλσξίζκαηα: type) 

 refid (γλσξίζκαηα: type) 



 

31 

 

Η γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θαη/ ή ην φλνκα ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ηνπ θηηξίνπ, ηεο 

ηνπνζεζίαο ή άιιεο νληφηεηαο ησλ νπνίσλ ηα φξηα πεξηιακβάλνπλ ην έξγν ή ηελ εηθφλα. Η 

πξνζζήθε ηνπ γλσξίζκαηνο type δηαρσξίδεη είδε ηνπνζεζηψλ, π.ρ. ηνπνζεζίεο απνζήθεπζεο, 

ηνπνζεζίεο δεκηνπξγίαο, ηνπνζεζίεο αλαθάιπςεο θ.α. εκεηψλεηαη φηη νη αξηζκνί ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (αξηζκνί εηζφδνπ ή απνγξαθήο κνπζείνπ ή ηδησηηθήο ζπιινγήο), πνπ 

επίζεκα πεξηιακβάλνληαη ζηελ 3ε έθδνζε ζην ζηνηρείν ID Number, εδψ ηνπνζεηνχληαη ζην 

ππνζηνηρείν refid ηνπ ζηνηρείνπ location.  

Η πξνζζήθε απηψλ ησλ αιθαξηζκεηηθψλ, πνπ δείρλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν κέζα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, εμππεξεηεί ζην λα νλνκάδνληαη έξγα απαξάιιαθηα απφ ηνλ ίδην 

θαιιηηέρλε, πνπ δηαηεξνχληαη ζηνλ ίδην απνζεθεπηηθφ ρψξν. Δπαλαιακβαλφκελα 

ππνζηνηρεία επηηξέπνπλ ηελ πξνζζήθε πνιιψλ αξηζκψλ κνπζείνπ θαηαγξαθήο, εάλ έλαο 

αξηζκφο ID  ηνπ αληηθεηκέλνπ έρεη αιιάμεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Σν ζηνηρείν είλαη κή 

ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν.  

 

8. Σν ζηνηρείν Material (γλσξίζκαηα: type) 

Η νπζία (ην πιηθφ) απφ ηελ νπνία απνηειείηαη ην έξγν ή ε εηθφλα. Σν ζηνηρείν είλαη κε 

ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν. 

 

9. Σν ζηνηρείν Measurements (γλσξίζκαηα: type, unit) 

Πεξηγξάθεη ην θπζηθφ κέγεζνο, ην ζρήκα, ηε θιίκαθα, ηηο δηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

εηθφλαο. Οη δηαζηάζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κεηξήζεηο, φπσο ηφκνο, βάξνο ή ρξφλνο. 

Δάλ νη κεηξήζεηο δελ πεξηγξάθνπλ νιφθιεξν ην έξγν ή ηελ εηθφλα, ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ 

γλσξίζκαηνο extent γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην κέξνο ηνπ έξγνπ, πνπ κεηξηέηαη. Η κνλάδα, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη. Σν ζηνηρείν είλαη κε 

ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν.  

 

10. Σν ζηνηρείν Relation (γλσξίζκαηα: type, relids) 

Σν ζηνηρείν απηφ αλαθέξεηαη ζε φξνπο ή θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ζρεηηθνχ έξγνπ θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην έξγν, πνπ πεξηγξάθεηαη, θαη ζην ζρεηηθφ έξγν ή 

ηελ εηθφλα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδπαζηνχλ εγγξαθέο έξγνπ κε άιιεο εγγξαθέο έξγνπ ή 

ζπιινγήο, ή εγγξαθέο εηθφλαο κε εγγξαθέο έξγνπ ή ζπιινγήο. Σν ζηνηρείν είλαη κε 

ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν.  

 

11. Σν ζηνηρείν Rights (γλσξίζκαηα: type) 

   Τπνζηνηρεία:  
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 rightsHolder  

 text  

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε 

δηθαησκάησλ. Μπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη άιιεο δειψζεηο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απαξαίηεηεο γηα ρξήζε. Σν ζηνηρείν είλαη κε ππνρξεσηηθφ, 

επαλαιακβαλφκελν.  

 

12. Σν ζηνηρείν Source 

     Τπνζηνηρεία:  

 name (γλσξίζκαηα: type) 

 refid (γλσξίζκαηα: type) 

 

Μηα αλαθνξά ζηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ θαηαγξάθεηαη ζρεηηθά κε ην έξγν ή ηελ 

εηθφλα. Γηα έλα έξγν, απηφ κπνξεί λα είλαη κηα παξαπνκπή ζηελ κνλαδηθή πεγή ηεο 

πιεξνθνξίαο, πνπ θαηαγξάθεηαη ζε κηα εγγξαθή θαηαιφγνπ. Γηα κηα εηθφλα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ παξνρέα ή ην πσιεηή. ηελ 

πεξίπησζε ελφο θσηναληηγξάθνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαηαγξάςεη κηα 

βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή ή άιιε πεξηγξαθή ηεο πεγήο ηεο εηθφλαο.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νλφκαηα θαη αξηζκνί πξνζδηνξηζηηθνί ηεο πεγήο κπνξνχλ λα 

πεξηγξαθνχλ. Δάλ φιεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ θαηαγξάθνληαη γηα έλα έξγν, κηα ζπιινγή ή κηα 

εηθφλα πξνέξρνληαη κφλν απφ κηα κνλαδηθή πεγή, πξέπεη λα αλαθεξζεί εδψ. Παξφια απηά 

θάζε ζηνηρείν ηνπ πξνηχπνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα γλψξηζκα source γηα λα απεηθνλίζεη 

ηελ πιεξνθνξία κηαο πεγήο. Σν ζηνηρείν είλαη κε ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν.  

 

13. Σν ζηνηρείν State Edition [γλσξίζκαηα: type (state, edition or impression), num (state 

number or edition number), count (number of known states, known editions or 

number of impressions in an edition)] 

   Τπνζηνηρεία:  

 name (name of state or edition) 

 description (descriptive note) 

Ο πξνζδηνξηζηηθφο αξηζκφο θαη/ ή ην φλνκα, πνπ δίλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ή ηελ έθδνζε ηνπ 

έξγνπ, πνπ ππάξρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο κνξθήο θαη ε ηνπνζέηεζε απηνχ ηνπ έξγνπ ζην 

πιαίζην ησλ πξψηκσλ ή χζηεξσλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ίδηνπ έξγνπ. Γηα ηνπο ηφκνπο πνπ έρνπλ 
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εθδνζεί, φπσο βηβιία, ζεηξέο ή sets ε έθδνζε ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζαλ έλαο αξηζκφο ζε ζρέζε 

κε άιιεο ηππσκέλεο εθδφζεηο. Σν ζηνηρείν είλαη κε ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν. 

 

14. Σν ζηνηρείν Style period 

Έλα θαζνξηζκέλν ζηπι, ηζηνξηθή πεξίνδνο, νκάδα, ζρνιή, δπλαζηεία, θίλεζε θ.η.ι., ησλ 

νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απεηθνλίδνληαη ζην έξγν ή ηελ εηθφλα. Σν ζηνηρείν είλαη κε 

ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν.  

 

15. Σν ζηνηρείν Subject 

   Τπνζηνηρεία:  

 term (γλσξίζκαηα: type) 

Όξνη ή θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ, πξνζδηνξίδνπλ ή εξκελεχνπλ ην έξγν ή ηελ εηθφλα θαη ηη 

απηφ απεηθνλίδεη ή εθθξάδεη. Μπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη γεληθνί φξνη, πνπ πεξηγξάθνπλ ην 

έξγν θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη, ή φξνη, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

αλζξψπνπο, γεσγξαθηθά κέξε, αθεγεκαηηθά θαη εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα. Σν ζηνηρείν είλαη κε 

ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν.  

 

 

16. Σν ζηνηρείν Technique 

Οη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ή θαηαζθεπήο, νη ηερληθέο θαη νη κέζνδνη πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζην έξγν ή ηελ εηθφλα. Σν ζηνηρείν είλαη κε ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν.  

 

17. Σν ζηνηρείν TextRef 

   Τπνζηνηρεία:  

 name (γλσξίζκαηα: type) 

 refid (γλσξίζκαηα: type) 

Πεξηιακβάλεηαη ε αλαθνξά ζε έλα κνλαδηθφ πξνζδηνξηζηή, πνπ δίλεηαη ζην έξγν θαη είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ θάζε απνζεθεπηηθφ ρψξν. Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ αξηζκνχο έθζεζεο 

θαη θαηαιφγνπ. Σν ζηνηρείν είλαη κε ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν.  

 

18. Σν ζηνηρείν Title (γλσξίζκαηα: type) 

Ο ηίηινο ή ε πξνζδηνξηζηηθή θξάζε πνπ δίλεηαη ζην έξγν ή ηελ εηθφλα. Γηα πνιχπινθα έξγα 

ή ζεηξέο ν ηίηινο κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε κηα δηαθξηηή κνλάδα κέζα ζε κηα κεγαιχηεξε 
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νληφηεηα (έλαλ ηφκν απφ κηα ζεηξά, έλαλ πίλαθα απφ κηα ηνηρνγξαθία, έλα θηίξην κέζα ζε 

έλα πνιχπινθν λαφ) ή κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη κφλν ηε κεγαιχηεξε νληφηεηα απηή θαζαπηή. 

Γηα κηα εγγξαθή εηθφλαο, απηή ε θαηεγνξία πεξηγξάθεη ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε ηνπ 

απεηθνληδφκελνπ έξγνπ ή ζπιινγήο. Σν ζηνηρείν είλαη κε ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν.  

 

  

19. Σν ζηνηρείν Work Type 

Πξνζδηνξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ηνπ work, collection ή image πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

εγγξαθή. Σν ζηνηρείν είλαη κε ππνρξεσηηθφ, επαλαιακβαλφκελν. 
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3  

Ανάλςζη πποβλήμαηορ και ζσεδίαζη ζςζηήμαηορ 

3.1 Πεπιγπαθή πποβλήμαηορ 

ε απηή ηελ εξγαζία, εξεπλάηαη ην πξφβιεκα ηεο αληηζηνίρηζεο δεδνκέλσλ απφ βαζηζκέλα 

ζην XML πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ ζηελ νληνινγία CIDOC CRM. Έλαο πηζαλφο αλαδεηεηήο 

ηεο πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ πιεξνθνξία αλεμάξηεηα απφ ην 

πξφηππν κε ην νπνίν απηή έρεη πεξηγξαθεί. Πξέπεη επνκέλσο κε θάπνην ηξφπν ε πιεξνθνξία 

λα κεηαηξαπεί κε βάζε θάπνηνπο θαλφλεο αληηζηνίρηζεο ζε κία άιιε κνξθή. Έζησ φηη απηή ε 

πιεξνθνξία βξίζθεηαη ζε έλα αξρείν xml θαη πξέπεη βάζεη θάπνησλ θαλφλσλ λα 

αληηζηνηρεζεί ζε κηα πιεξνθνξία ε νπνία ζα απνζεθεπζεί ζε έλα άιιν αξρείν. 

 

 

3-1 Πεπιγπαθή πποβλήμαηορ 

 

Η κνξθή ηνπ αξρείνπ εηζφδνπ είλαη γλσζηή θαη αθνινπζεί ην θάζε πξφηππν αληηζηνίρηζεο. Οη 

θαλφλεο πξέπεη θαη απηνί λα είλαη γλσζηνί θαη λα ππάξρνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη 

ηππνπνίεζε θάπνπ ζε έλα άιιν αξρείν θαη λα είλαη δηαζέζηκνη.  
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3-2 Ειζαγυγή  απσείος κανόνυν 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη κνξθέο ησλ θαλφλσλ αληηζηνίρηζεο θαη ηνπ αξρείνπ εμφδνπ. 

 

3.2 Μοπθή κανόνυν ανηιζηοίσιζηρ 

Οη θαλφλεο αληηζηνίρηζεο πξέπεη λα είλαη ξεηά θαζνξηζκέλνη θαη λα αθνινπζνχλ έλα 

ζπληαθηηθφ. Δδψ παξνπζηάδεηαη κηα γιψζζα αληηζηνίρηζεο απφ δεδνκέλα βαζηζκέλα ζε 

εηεξνγελή πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ ζηελ νληνινγία CIDOC CRM θαζψο επίζεο θαη ε ρξήζε 

απηήο γηα λα δηεπθξηληζηνχλ νη ζεκαζηνινγηθέο αληηζηνηρίζεηο ησλ πξνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ 

ζε CIDOC CRM. Η πξνηεηλφκελε κέζνδνο αληηζηνίρηζεο κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη ηνπ CIDOC CRM είλαη βαζηζκέλε ζε κνλνπάηηα θαη δηαδξνκέο ελφο 

αξρείνπ ΥΜL. Μηα αληηζηνίρηζε απφ έλα πξφηππν-πεγή ζε έλα πξφηππν-πξννξηζκνχ 

κεηαζρεκαηίδεη  ζηηγκηφηππα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κνλνπαηηνχ ηνπ πξνηχπνπ πεγήο ζε έγθπξα 

ζηηγκηφηππα ηνπ πξνηχπνπ πξννξηζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα κνλνπάηηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

κεηαθξάδνληαη ζε ζεκαζηνινγηθά ηζνδχλακα CIDOC CRM κνλνπάηηα. Δπεηδή ηα δηάθνξα 

πξφηππα είλαη θαηά θφξνλ βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία XML, ηα κνλνπάηηα ησλ πξνηχπσλ 

πεγήο είλαη βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία XPATH, ηελ νπνία ζηελ νπζία ε γιψζζα επεθηείλεη 

αθνχ πξνζζέηεη θαη θάπνηα πξφζζεηα ζηνηρεία. Η ζχληαμε ησλ θαλφλσλ έρεη σο εμήο ζε 

κνξθή ΔΒΝF: 

 

R ::= Left „--‟ Right 

Left ::= APath | VPath 

APath ::= є | „/‟ RPath 

RPath ::= L | L „*‟ | L „{‟ Vl „}‟ | L „*‟ „{‟ Vl „}‟ 

VPath ::= „$‟ Vl „/‟ RPath | „$‟ Vl „{‟ Vl „}‟ 

Right ::= Ee | Ee „->‟ O | „$‟ Vc „→‟ O | „$‟ Vp „→‟ „E55‟ 

O ::= Pe „→‟ Ee 

O ::= O „→‟ O 

Ee ::= E | E „{‟ Vc „}‟ 
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Pe ::= P | P „{‟ Vp „}‟ 

 

Όπνπ ην L αλαπαξηζηά ηα ζρεηηθά κνλνπάηηα ηνπ XPATH, ην Δ θαη ην P αλαπαξηζηνχλ ηα 

αλαγλσξηζηηθά ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ αληίζηνηρα ηνπ CIDOC CRM, ην Vl 

αλαπαξηζηά ηηο κεηαβιεηέο ηνπνζεζίαο, ην Vp ηηο κεηαβιεηέο ηδηνηήησλ θαη Vc ηηο κεηαβιεηέο 

θιάζεο. εκεησηέσλ, ζηνπο θαλφλεο αληηζηνίρηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ 

θιάζεσλ θαη ηδηνηήησλ θαη φρη ηα πιήξε νλφκαηά ηνπο. 

 

 

3.3 Μοπθή εξόδος 

Η έμνδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή γεγνλφησλ PROLOG. Έλα γεγνλφο 

ζηελ PROLOG απνηειεί ηελ απινχζηεξε κνξθή πξφηαζεο. Με ηα γεγνλφηα θσδηθνπνηνχληαη 

πξσηαξρηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ην πξφβιεκα πνπ ζέινπκε λα επηιχζνπκε, ηηο γλψζεηο 

δειαδή πνπ δελ παξάγνληαη απφ άιιεο. 

 

Με έλα γεγνλφο κπνξνχκε λα δειψζνπκε ζηελ PROLOG φηη δχν αληηθείκελα ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κε θάπνηα ζρέζε. Με ηε βνήζεηα ησλ γεγνλφησλ ηεο PROLOG κπνξνχκε αθφκα 

λα δηαηππψζνπκε ηε γλψζε καο γχξσ απφ ηηο ηδηφηεηεο ή ηνλ ηχπν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ 

θάπνηα αληηθείκελα. Όιεο νη εθθξάζεηο έρνπλ ηε κνξθή πξφηαζε(νξίζκαηα,…). 

 

Όζνλ αθνξά ζην πξφηππν CIDOC CRM, κία έθθξαζε ηεο κνξθήο cinstance(id, class) 

δειψλεη ηελ δεκηνπξγία κίαο νληφηεηαο θιάζεο class κε αλαγλσξηζηηθφ id. Μηα νληφηεηα 

πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ παξαπάλσ έθθξαζε κπνξεί λα πάξεη θάπνηα ηηκή 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έθθξαζε instanceValue(id, value) ε νπνία δειψλεη φηη ε νληφηεηα κε 

αλαγλσξηζηηθφ id έρεη ηελ ηηκή value. Δπίζεο, κία έθθξαζε ηεο κνξθήο 

pinstance(class,id1,id2) δειψλεη ηε δεκηνπξγία ζχλδεζεο δχν νληνηήησλ κε id1 θαη id2, πνπ 

πην πξηλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, κε κία property κε θιάζε class ε νπνία ηα ζπλδέεη. Σέινο, κηα 

έθθξαζε ηεο κνξθήο pofpinstance(class1, pinstance(class,id1,id2), id3) δειψλεη ηε ζχλδεζε 

κηαο property, ε νπνία ζπλδέεη ηηο νληφηεηεο κε αλαγλσξηζηηθά id1 θαη id2 κε θιάζε class, κε 

κία νληφηεηα κε αλαγλσξηζηηθφ id3 κε θιάζε class1. 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο, φια ηα γεγνλφηα ζηελ PROLOG ηεξκαηίδνπλ κε κηα ηειεία 
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Γηα παξάδεηγκα, έλαο γξάθνο CIDOC CRM: 

 

3-3 Παπάδειγμα γπάθος CIDOC DRM 

 

Λακβάλεη ηελ εμήο κνξθή ζε PROLOG γεγνλφηα: 

cinstance(o1, e45). 

cinstance(o2, e6). 

cinstance(o3, e19). 

cinstance(o4, e13). 

cinstance(o5, e13). 

 

instanceValue(o5, «Νερό»). 

 

pinstance(p82,o1,o4). 

pinstance(p19,o1,o3). 

pinstance(p52,o3,o5). 
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pofpinstance(p3, pinstance(p19, o1, o3),o2). 

 

 

3.4 Πεπιγπαθή ζςζηήμαηορ  

Η θχξηα αξκνδηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έγθεηηαη ζηελ κεηαηξνπή κεηαδεδνκέλσλ 

θσδηθνπνηεκέλσλ ζε XML κε βάζε ην πξφηππν EAD ζε κνξθή νληνινγίαο CIDOC CRM.  Η 

κεηαηξνπή απηή γίλεηαη εθαξκφδνληαο έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο αληηζηνίρηζεο (mapping 

rules) νη νπνίνη είλαη δηαηππσκέλνη ζε κηα γιψζζα αληηζηνηρίζεσλ (mapping language). Ωο 

έμνδν ην πξφγξακκα παξάγεη ην ηζνδχλακν ησλ κεηαδεδνκέλσλ εηζφδνπ ζε κνξθή 

νληνινγίαο CIDOC CRM. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα παξάγεη δχν δηαθνξεηηθά αξρεία. 

ην πξψην ρξεζηκνπνηείηαη κηα XML θσδηθνπνίεζε ε νπνία ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ελψ ζην δεχηεξν αξρείν ρξεζηκνπνηείηαη θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ζε κνξθή κνλαδηαίσλ πξνηάζεσλ PROLOG (PROLOG unit clauses ή PROLOG facts). Σν 

πξψην αξρείν κάιηζηα είλαη έλα ελδηάκεζν αξρείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαρζεί 

ην δεχηεξν θαη ηειηθφ. 

 

3.5 Πεπιγπαθή Λειηοςπγιών 

Σν πξφγξακκα εθθηλεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηελ αλαγλψξηζε θαη επεμεξγαζία δπν αξρείσλ 

εηζφδνπ, έλα XML αξρείν κεηαδεδνκέλσλ πξνηχπνπ EAD θαη έλα αξρείν θαλφλσλ 

αληηζηνίρηζεο απφ ην πξφηππν EAD ζην γεληθφηεξν πξφηππν CIDOC CRM. Αθνχ γίλεη 

έιεγρνο θαη δελ αλαγλσξηζηνχλ ιάζε ή παξαηππίεο ζηα αξρεία απηά μεθηλά ε επεμεξγαζία 

θαη παξάγνληαη θάπνηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα θαη αξρεία. ηε ζπλέρεηα, ηα αξρεία απηά 

ππφθεηληαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα λα έξζνπλ ζε κηα κνξθή πην επεμεξγάζηκε απφ 

άιια πξνγξάκκαηα. πλεπψο, ην ζχζηεκα απηφ ιεηηνπξγεί απηφλνκα αιιά θαη επηηειψληαο 

κηα επηκέξνπο ιεηηνπξγία ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Σν ζχζηεκα απηφ θάζε απηφ ρσξίδεηαη ζε ηξία ππνζπζηήκαηα: αλαγλψξηζε εηζφδνπ 

(parsing), αληηζηνίρηζε (mapping) θαη κεηαηξνπή (transform). 

Κάζε έλα απφ απηά δέρεηαη δεδνκέλα απφ ην πξνεγνχκελν επίπεδν, ηα επεμεξγάδεηαη θαη 

παξέρεη απνηειέζκαηα ζην επφκελν επίπεδν. Όζνλ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε εηζφδνπ, ην 

πξνεγνχκελν επίπεδν είλαη ηα αξρεία εηζφδνπ θαη θαη' επέθηαζε ν ρξήζηεο θαζψο θαη ζηε 
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κεηαηξνπή ην επφκελν επίπεδν είλαη ηα αξρεία εμφδνπ θαη θάπνην άιιν πξφγξακκα πνπ ηα 

αλαγηγλψζθεη. 

Η γεληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 

 

3-4 Γενική λειηοςπγία ζςζηήμαηορ 

 

 

3.5.1  Σςνηακηικόρ αναλςηήρ 

 

ε απηφ ην ζεκείν ην πξφγξακκα αλαγηγλψζθεη αξρηθά ην αξρείν κε ηνπο θαλφλεο 

αληηζηνίρηζεο θαη θάλεη έλα βαζηθφ έιεγρν γηα ηελ νξζφηεηά ηνπ κε βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Η δνκή ηνπ αξρείνπ αληηζηνίρηζεο έρεη ηελ δνκή 

ελφο απινχ αξρείνπ θεηκέλνπ δειαδή κία γξακκή είλαη έλαο θαλφλαο. Η θάζε γξακκή 

πεξηιακβάλεη δχν πξνηάζεηο πνπ ρσξίδνληαη απφ έλα νξηνζέηε ν νπνίνο νξίδεηαη θαηά 

ζχκβαζε. Η εμ αξηζηεξψλ πξφηαζε πεξηιακβάλεη ην xml path ηνπ αξρείνπ εηζφδνπ 

κεηαδεδνκέλσλ ζε κνξθή XPATH καδί κε θάπνηνπο νξηζκνχο κεηαβιεηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκεχζνπλ παξαθάησ. Η εθ δεμηψλ πξφηαζε πεξηιακβάλεη κία δηαδξνκή ζην γξάθν πνπ 

νξίδεη ην πξφηππν CIDOC/CRM ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ έρνπλ θάλεη νη εηδηθνί ζηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ δχν πξνηχπσλ. Δπί παξαδείγκαηη δχν γξακκέο ηνπ αξρείνπ αληηζηνίρηζεο 

κπνξεί λα έρνπλ σο εμήο: 

 

work/inscriptionSet/inscription{Y1} – Ε35->P128->E37{D1} 
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$Y1/@type* -- $D1->P2->E55 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ γξακκέο παξαηεξείηαη φηη ν νξηνζέηεο “--“ ρσξίδεη ηελ αξηζηεξή απφ ηε 

δεμηά πξφηαζε. 

 

ηελ αξηζηεξή πξφηαζε ηεο πξψηεο γξακκήο αλαγλσξίδεηαη ην XPATH θαη ζηε ζπλέρεηα 

απηφ ην XPATH αληηζηνηρίδεηαη ζηελ κεηαβιεηή Τ1. Πξέπεη ην ππνζχζηεκα επνκέλσο λα 

ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλάζεζεο ελφο XPATH ζε κεηαβιεηή γηα αλαθνξά απφ 

κεηαγελέζηεξεο γξακκέο κέζα ζην αξρείν αληηζηνίρηζεο. ηελ δεχηεξε αξηζηεξή πξφηαζε 

παξαηεξείηαη ζην κέξνο ηνπ XPATH ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο φηη ππάξρεη ν ραξαθηήξαο “$”. 

Απηφ ππνδειψλεη ζην ππνζχζηεκά καο φηη ην θνκκάηη ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε κεηαβιεηή 

έρεη ήδε αλαηεζεί παξαπάλσ. Δδψ έγθεηηαη θαη ν έιεγρνο ηνπ ππνζπζηήκαηνο απηνχ γηα ηελ 

νξζφηεηα ηνπ αξρείνπ πνπ ιακβάλεη θαζψο αλ ζπλαληήζεη αλαθνξά ζε κεηαβιεηή πνπ δελ 

έρεη πξνγελέζηεξα αλαηεζεί πξέπεη λα εκθαλίζεη κήλπκα ζθάικαηνο θαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ 

ρξήζηε γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ θχζε ηνπ ζθάικαηνο. ηε δεχηεξε αξηζηεξή πξφηαζε 

παξαηεξείηαη επίζεο φηη ζην ηέινο ηεο φηη ππάξρεη έλαο αζηεξίζθνο. Απηφ ππνδεηθλχεη ζην 

ππνζχζηεκα φηη κέζα ζην xml ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη απηφ ην XPATH ππάξρεη κία ηηκή 

θεηκέλνπ, π.ρ. <myelement>this is my value</myelement/>. Με απηή ηελ ππφδεημε ην 

ππνζχζηεκα πξέπεη λα ιάβεη ηελ ηηκή θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζην θαηάιιειν ζεκείν. Σέινο, 

φζνλ αθνξά ζην XPATH ην ππνζχζηεκα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ νξζφηεηα ηνπ XPATH ζαλ 

έγθπξε έθθξαζε ΥPATH ελεκεξψλνληαο θαηάιιεια θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έθθξαζε 

είλαη έγθπξε αιιά ην κνλνπάηη απηφ δελ ππάξρεη κέζα ζην xml αξρείν εηζφδνπ, ηφηε απηφ 

απιά αγλνείηαη. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο δεμηέο πξνηάζεηο, απηέο απνηεινχλ ππνγξάθνπο ηνπ CIDOC/CRM 

απνηειέζκαηνο πνπ ην ζχζηεκά καο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη. Παξαηεξείηαη επνκέλσο φηη 

ηα δηάθνξα ζηνηρεία απηψλ ρσξίδνληαη κε ηνλ νξηνζέηε “->”. Σα ζηνηρεία φπσο 

πξναλαθέξζεθε είλαη δπν θαηεγνξηψλ: Entity θαη Property. Γπν entities ελψλνληαη κε κία 

property αιιά θαη κηα property κπνξεί λα ελσζεί κε κηα entity κέζσ κηαο property ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο. Έηζη, παξαηεξνχκε φηη δε γίλεηαη λα ππάξρνπλ δχν entities ζπλερφκελα θαη φηη 

θάζε πξφηαζε πξέπεη λα ηειεηψλεη κε έλα entity.  Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη θαη εδψ κπνξεί λα 

ππάξμεη αλάζεζε κεηαβιεηήο ζε έλα ζηνηρείν γηα κεηαγελέζηεξε αλαθνξά θαη ην 

ππνζχζηεκα επηβαξχλεηαη λα ελεκεξψζεη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κηα νξθαλή κεηαβιεηή 

πνπ δελ έρεη νξηζηεί. 

Αθνχ γίλεη ε αλαγλψξηζε εηζφδνπ νη δηαδξνκέο θαη νη ζπζρεηίζεηο επεμεξγάδνληαη θαη 

δηνρεηεχνληαη ζην επφκελν επίπεδν ηεο αληηζηνίρηζεο. 
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Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ ππνζπζηήκαηνο: 

 

 

3-5 ςνηακηικόρ αναλςηήρ 

 

 

 

 

3.5.2 Ανηιζηοίσιζη 

 

Απηφ ην ππνζχζηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ζπζρεηίζεσλ ζε κία κνξθή ζπκβαηή κε ην επφκελν ζηάδην ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Δδψ 

δεκηνπξγνχληαη θαη ηα ελδηάκεζα αξρεία ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ εχθνιε κεηάβαζε απφ ην 

έλα πξφηππν ζην άιιν. ε απηφ ην ζηάδην δελ γίλεηαη έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ αθνχ ε είζνδνο 

έρεη πξνέιζεη απφ ην πξνεγνχκελν θαιά ειεγρφκελν ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο. 

 

Παξαθάησ βξίζθεηαη ην ζρήκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο αληηζηνίρηζεο: 
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3-6 Τποζύζηημα ανηιζηοίσιζηρ 

 

 

 

3.5.3 Μεηαζσημαηιζμόρ και ενδιάμεζη μοπθή αναπαπάζηαζηρ 

 

ην ζηάδην ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ γίλνληαη νη κεηαζρεκαηηζκνί απφ ηε κνξθή εηζφδνπ ζηελ 

ελδηάκεζε κνξθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηειηθή κνξθή. Γηα ηε ιεηηνπξγία απηή ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο απαηηνχληαη νη ελδηάκεζεο δνκέο πνπ έρνπλ πεξαζηεί απφ ην πξνεγνχκελν 

ζηάδην. 

 

3.5.3.1 Ενδιάμεζη μοπθή 

ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάζηεθε έλα πξφβιεκα ην νπνίν αθνξνχζε ζηελ αδπλακία άκεζεο  

κεηαηξνπήο απφ ην πξφηππν εηζφδνπ ζην πξφηππν εμφδνπ. Απηφ ζπλέβε θαζψο δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί o γξάθνο CIDOC CRM άκεζα απφ ην αξρείν εηζφδνπ. Έηζη 

ρξεηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο λα ζρεδηαζηεί κία ελδηάκεζε κνξθή 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ γξάθνπ CIDOC CRM. Η κνξθή απηή είλαη ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαμχ 

αξρηθήο θαη ηειηθήο κνξθήο θαη πεξηέρεη νξνινγία πξνηχπνπ CIDOC CRM. πλεπψο ε 

ελδηάκεζε κνξθή ηνπ CIDOC CRM παξηζηά ζηελ νπζία ηα entities, properties, ηηο θιάζεηο 

ηνπο, ηηο ελδηάκεζεο ζπλδέζεηο θαη ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ. Απηή ε κνξθή 

εθκεηαιιεχεηαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ xml πξνηχπνπ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

CIDOC CRM. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε απηή ηελ ελδηάκεζε κνξθή έλα entity παξηζηάλεηαη σο 

ζηνηρείν <entity>, έλα property παξηζηάλεηαη σο ζηνηρείν <property> θαη κηα ζχλδεζε 

παξηζηάλεηαη σο ζηνηρείν <connectswith>. Η θιάζε ηνπ entity ή ηνπ property παξηζηάλεηαη 

σο έλα attribute, πρ <property class=”e63”>. Αλ έλα entity έρεη ηηκή ηφηε απηή εηζέξρεηαη σο 
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έλα attribute <entity value=”βηβιηνζήθε”>. Δπίζεο φια ηα ζηνηρεία ηχπνπ entity έρνπλ έλα 

attribute πνπ ηα δηαθξίλεη αλάκεζα ζηα άιια  ην νπνίν είλαη κνλαδηθφ κέζα ζην αξρείν, πρ 

<entity id=”0x45AD15”>. 

 

Έηζη έλα δίθηπν CIDOC CRM ηεο κνξθήο:  

 

3-7 Παπάδειγμα γπάθος CIDOC CRM 

 

 

 

 

 

Μπνξεί λα παξαζηαζεί ζηελ ελδηάκεζε κνξθή σο: 

<CIDOC> 

  <entity class=”e45” id=”0xA19823”> 

    <connectswith> 

      <property class=”p19”> 

        <connectswith> 

          <property class=”p3”/> 

            <entity class=”e6” id=”0xFE1234”/> 

        </connectswith> 

      </property> 

      <entity class=”e19” id=”0xFF1765”> 

        <connectswith> 

          <property class=”p52”/> 

          <entity class=”e13” id=”0x176543” value=”νερό”/> 
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        </connectswith> 

      </entity> 

    </connectswith> 

    <connectswith> 

      <property class=”p82”/> 

      <entity class=”e13” id=”0x238712”/> 

    </connectswith> 

  </entity> 

</CIDOC> 

 

ην παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη ηα δχν ζηνηρεία entity κε class e13 εθηφο απφ ην φηη 

δηαρσξίδνληαη απφ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζην xml, ηα θάλεη κνλαδηθά θαη ην id ηνπο. Σν 

Document Type Definition απηήο ηεο κνξθήο παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα. 

 

 

3.5.3.2 Μεηαζσημαηιζμόρ 

ε απηφ ην ππνζχζηεκα επνκέλσο αξρηθά γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ αξρείνπ εηζφδνπ ζην 

ηζνδχλακφ ηνπ ζηελ ελδηάκεζε κνξθή ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δνκέο πνπ έρνλ πεξαζηεί απφ ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην. ηε ζπλέρεηα, ε πιεξνθνξία απηή πνπ βξίζθεηαη ζηελ ελδηάκεζε 

κνξθή ππφθεηηαη ζε αθφκε έλα κεηαζρεκαηηζκφ γηα λα έξζεη ζηελ επηζπκεηή κνξθή εμφδνπ. 

Παξαθάησ θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζπζηήκαηνο κεηαζρεκαηηζκνχ: 

 

 

3-8 Τποζύζηημα μεηαζσημαηιζμού 
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4  

Υλοποίηζη 

4.1 Απσιηεκηονική  

Η γεληθή ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ηελ κεηαηξνπή ελφο xml αξρείνπ κε βάζε 

θάπνηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο θαη δνζκέλνπο θαλφλεο ζε θάπνην άιιν ζε κνξθή PROLOG 

εθθξάζεσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ κεηαζρεκαηηζκψλ XSL 

[Xslt99] θαη εθαξκφδνληαο ηελ έμνδν ηνπ ελφο ζαλ είζνδν ηνπ άιινπ. ην πιαίζην απηήο ηεο 

κεηαηξνπήο εθηεινχληαη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θαη ζηελ ηειηθή θάζε θάπνηεο 

εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη αλαζχληαμεο. Σν ζχζηεκα είλαη δνκεκέλν πάλσ ζηελ πιαηθφξκα 

ηεο Java (Sun Microsystems)  [Java05] θαη ρξεζηκνπνηεί θιάζεηο απφ ηε βηβιηνζήθε JAXB 

θαζψο θαη θάπνηεο απφ ηηο έηνηκεο βηβιηνζήθεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηνχληαη βηβιηνζήθεο γηα επεμεξγαζία XML δνκψλ θαζψο θαη 

βηνκεραληθνί XSL κεηαζρεκαηηζηέο γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ XML ζε άιιε κνξθή. 

Δπίζεο, γηα ηε δεκηνπξγία κίαο πην θηιηθήο δηεπαθήο γηα ην ρξήζηε ρξεζηκνπνηείηαη ε 

βηβιηνζήθε SWT γηα ηε δεκηνπξγία παξαζπξηθήο εθαξκνγήο ε νπνία επεθηείλεη ην θπξίσο 

πξφγξακκά καο. Οη βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη: 

java.util 

javax.xml.parsers 

javax.xml.transform 

javax.xml.transform.dom 
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javax.xml.transform.stream 

org.w3c.dom 

org.eclipse.swt 

 

 

4.2 Πεπιγπαθή Κλάζευν 

Οη θιάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηξείο: Parser, Converter θαη Demo. Οη δχν πξψηεο 

πινπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη ε ηξίηε απνηειεί 

ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο. 

 

4.2.1 Parser 

Οη κέζνδνη απηήο ηεο θιάζεο επηηεινχλ εξγαζίεο γηα ην ππνζχζηεκα ηεο αλαγλψξηζεο 

εηζφδνπ θαη πεξηνξίδνληαη ζηηο: 

 

processLine 

Παίξλεη σο φξηζκα κία γξακκή ηνπ αξρείνπ θαλφλσλ θαη: 

1) Διέγρεη αλ μεθηλά κε «%» νπφηε είλαη γξακκή ζρνιίσλ άξα ηελ πξνζπεξλά 

2) Υσξίδεη ηελ πξφηαζε κε βάζε ηνλ νξηνζέηε «--» θαη απνζεθεχεη θάζε ππνπξφηαζε 

ζηνλ θαηάιιειν πίλαθα 

3) Αλ βξεη παξαπάλσ πιεξνθνξία απφ ηελ πξέπνπζα ζηακαηά θαη δίλεη ζθάικα 

 

processLeftSentence 

Παίξλεη κία αξηζηεξή ππνπξφηαζε θαη: 

1) Γηαρσξίδεη ην πιήξεο XPATH [Xpat99] απφ ην ζρεηηθφ XPATH 

2) Απνζεθεχεη πιήξε XPATH ζε πίλαθεο φηαλ ζπλαληήζεη ηελ θαηάιιειε έλδεημε 

«{}» 

3) Αλαγλσξίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο κεηαβιεηέο κε έλδεημε «$»κε ηα XPATH πνπ ηνπο 

αληηζηνηρνχλ απφ ηνπ πίλαθεο 

 

processRightSentence 

Παίξλεη κία δεμηά ππνπξφηαζε θαη: 
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1) Γηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία πνπ ρσξίδνληαη κε ηνλ νξηνζέηε «->» θαη ηα απνζεθεχεη ζε 

πίλαθεο 

2) Αλ βξεη νξηζκφ κεηαβιεηήο κε ηελ έλδεημε «{}» απνζεθεχεη ην φλνκά ηεο ζε 

θαηάιιειν πίλαθα 

4) Αλαγλσξίδεη μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εγγελήο ηηκή πνπ ππάξρεη ζην xml 

αξρείν αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ηηκή πνπ νξίδεη ν δεκηνπξγφο ησλ θαλφλσλ κε ηελ 

έλδεημε «{=}» 

 

getLeftFullPaths, getLeftRelativePaths, getLeftHasValue, getRightPaths, getRightVars, 

getRightVals 

Απηέο νη ζπλαξηήζεηο, νη ιεγφκελεο getters ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξαζηνχλ νη πίλαθεο 

ηεο θιάζεο Parser ζηε θιάζε Converter. 

 

 

4.2.2 Converter 

Απηή ε θιάζε ζπλδπάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο αληηζηνίρηζεο θαη ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζπλαξηήζεηο: 

 

populateEnvironmentVars 

Υξεζηκνπνηεί ηηο public ζπλαξηήζεηο ηεο θιάζεο Parser γηα λα ιάβεη ηνπο πίλαθεο πνπ ηεο 

παξέρεη απηή ε θιάζε θαη ηηο θνξηψλεη ζηνπο δηθνχο ηεο. 

 

createTemplates 

Αλαθηψληαο κία κία ηηο εγγξαθέο απφ ηνπο πίλαθεο, δεκηνπξγεί έλα δέληξν DOM ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζε θάπνηα XSL templates ηα νπνία ζα δνκήζνπλ ην αξρείν autorules.xsl πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ CIDOC.xml. Δδψ γίλνληαη θαη θάπνηεο 

απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο αληηθαηάζηαζεο κεηαβιεηψλ. 

 

createStylesheet 

Σν δέληξν DOM πνπ αληηζηνηρεί ζην αξρείν autorules.xsl νινθιεξψλεηαη θαη ε ζπλάξηεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ βηνκεραληθφ κεηαζρεκαηηζηή ηεο Java εθαξκφδεη ην αξρείν 

κεηαζρεκαηηζκνχ πάλσ ζην αξρείν εηζφδνπ EAD. Σν απνηέιεζκα είλαη ην αξρείν 
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CIDOC.xml πνπ απνηειεί ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ γξάθνπ ζηελ ελδηάκεζε κνξθή xml πνπ 

ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο. 

 

makeText 

Έρνληαο ηελ πιεξνθνξία ζηελ ελδηάκεζε κνξθή ηνπ CIDOC.xml, εθαξκφδεηαη άιινο έλαο 

XSL κεηαζρεκαηηζκφο ζην CIDOC.xml κε βάζε ην πξνθαζνξηζκέλν αξρείν xml2txt.xsl ην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα θαη κπνξεί λα βξεζεί ζην παξάξηεκα. Σν 

απνηέιεζκα απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη  αξρείν θεηκέλνπ κε ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ ζα 

αλαθεξζεί παξαθάησ ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάπνηεο εθθξάζεηο ζε PROLOG. 

 

orderStatementsToFile 

Αλαγηγλψζθεηαη ην αξρείν θεηκέλνπ θαη δεκηνπξγνχληαη δνκέο νη νπνίεο ηαμηλνκνχλ ηηο 

εθθξάζεηο απηέο ζε κία πην θηιηθή κνξθή γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη παξάγεηαη ην ηειηθφ 

αξρείν εμφδνπ. 

 

 

4.2.3 Demo 

Απηή ε θιάζε απνηειεί ην θαζξέπηε ηεο εθαξκνγήο καο θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

απιφ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα γηα λα θάλεη ην κεηαζρεκαηηζκφ. Η θιάζε: 

1) Γεκηνπξγεί ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηέζζεξα πεδία θεηκέλνπ 

γηα λα εηζάγεη ν ρξήζηεο ην αξρείν εηζφδνπ, ην αξρείν θαλφλσλ, ην φλνκα ηνπ 

αξρείνπ εμφδνπ θαη έλα αξηζκφ κε ηνλ νπνίν ζα μεθηλά ε αξίζκεζε ησλ ID ησλ 

entities φπσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

2) Πεξηιακβάλεη επηινγέο νη νπνίεο δίλνπλ ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλ 

ζέιεη λα εκθαλίδνληαη ηα ελδηάκεζα αξρεία θαη ην ηειηθφ ζε έλα θπιινκεηξεηή. 

3) Παξέρεη κέζσ κηαο εηθνληθήο θνλζφιαο ηα κελχκαηα πνπ παξάγεη ην πξφγξακκα 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
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4.3 Λεπηομέπειερ ςλοποίηζηρ 

 

Σελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε θιάζε Demo ε νπνία δεκηνπξγεί έλα instance ηεο 

θιάζεο Converter. Η θιάζε απηή παίξλεη ηα αξρεία εηζφδνπ θαη αθνχ πεξάζεη θάζε γξακκή 

ζε έλα Vector<String> δεκηνπξγεί έλα instance ηεο θιάζεο Parser θαη ηεο πεξλάεη απηφ ην 

Vector ζαλ φξηζκα. ηε ζπλέρεηα ε θιάζε Parser εθηειεί ηηο κεζφδνπο ηεο θαη δεκηνπξγεί ηηο 

απαξαίηεηεο δνκέο. To instance ηεο θιάζεο Converter ρξεζηκνπνηψληαο ηα getters ηνπ 

instance ηεο θιάζεο Parser γεκίδεη ηα Vectors ηεο κε ηηο επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο. Με 

βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δεκηνπξγεί ηα XSL Stylesheets θαη εθηειεί ηνπο αιιεπάιιεινπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο παξάγνληαο ελδηάκεζα αξρεία. Λεπηνκεξέζηεξα, δεκηνπξγείηαη δπλακηθά 

έλα αξρείν XSL ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζην αξρείν EAD θαη παξάγεηαη ην αξρείν CIDOC.xml 

ην νπνίν είλαη ζηελ ελδηάκεζε κνξθή. ηε ζπλέρεηα πάλσ ζε απηφ ην αξρείν εθαξκφδεηαη θη 

άιινο κεηαζρεκαηηζκφο κε βάζε ην ζηαηηθφ αξρείν xml2txt.xsl θαη παξάγεηαη ην αξρείν 

εμφδνπ κε ηηο PROLOG εθθξάζεηο. Μεηά ιακβάλεη ρψξα κία αλαδηάηαμε ησλ εθθξάζεσλ 

απηψλ θαη απνζεθεχνληαη ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή ζην δίζθν. Η ιεπηνκεξήο πινπνίεζε 

θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα: 
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4-1 Λεπηομεπήρ ςλοποίηζη 

 

 

4.3.1 Parsing 

ηε θιάζε Parser νξίδνληαη νη κεηαβιεηέο leftFullPaths, leftRelativePaths, leftHasValue, 

rightPaths, rightVars, rightVals, leftVars, leftValues νη νπνίεο είλαη ηχπνπ Java 

Vector<String> θαη αληηζηνηρνχλ ζηα πιήξε XPATH κνλνπάηηα, ζηα ζρεηηθά XPATH 

κνλνπάηηα, ζηελ χπαξμε ή κε ηηκήο ζην θχιιν πνπ αληηζηνηρεί ε δηαδξνκή XPATH, ζηα 

δεμηά κνλνπάηηα, ζηηο δεμηέο κεηαβιεηέο πνπ νξίδνληαη θαζψο θαη ζηηο ηηκέο ηνπο αληίζηνηρα. 

Αξρηθά ν constructor ηεο θιάζεο δέρεηαη έλα Vector ην νπνίν απνηειεί ηηο γξακκέο ηνπ 

αξρείν θαλφλσλ θαη ην αλαγηγλψζθεη γξακκή γξακκή. ηε ζπλέρεηα θαιείηαη ε ζπλάξηεζε 

ηφζεο θνξέο φζν θαη νη γξακκέο ηνπ αξρείνπ. Η ζπλάξηεζε απηή κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζπλάξηεζεο .startsWith ειέγρεη αλ ε γξακκή μεθηλά κε «%» άξα αλ είλαη γξακκή ζρνιίσλ, 

θαη αλ λαη ηελ παξαθάκπηεη θαη πάεη ζηελ επφκελε αιιηψο ζπλερίδεη ρσξίδνληαο ηελ πξφηαζε 

ζε ππνπξνηάζεηο κε βάζε ηνλ νξηνζέηε «--». Αθνχ γίλεη ν δηαρσξηζκφο ζε ππνπξνηάζεηο ε 

αξηζηεξή ππνπξφηαζε πεξληέηαη ζαλ φξηζκα ζηε ζπλάξηεζε processLeftSentence θαη ε δεμηά 

ππνπξφηαζε ζηε ζπλάξηεζε processRightSentence θαη εθηεινχληαη. Η αξηζηεξή ππνπξφηαζε 
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ειέγρεηαη αλ ηειεηψλεη κε «*» κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο ηεο Java .endsWith θαη αλ λαη 

απνζεθεχεηαη «1» ζην πίλαθα leftHasValue αιιηψο απνζεθεχεηαη «0». ηε ζπλέρεηα 

ειέγρεηαη αλ ε ππνπξφηαζε μεθηλά κε «$». Αλ φρη ηφηε ην XPATH απνζεθεχεηαη ζαλ fullPath 

θαη ζην Vector relativePaths απνζεθεχεηαη to ίδην String. Αλ ππάξρεη νξηζκφο κεηαβιεηήο 

ηφηε απηή αλαθέξεηαη ζην XPATH πνπ πξνεγείηαη απηήο νπφηε θαη απνζεθεχεηαη ζην 

leftValues θαη ζην leftVars απνζεθεχεηαη ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο. Αλ ην XPATH μεθηλά κε 

«$» ηφηε αλαθέξεηαη ζε κεηαβιεηή θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θαηάιιειε ηηκή νπφηε 

ζπκπιεξψλεηαη ε έθθξαζε XPATH. Όζνλ αθνξά ζηε δεμηά ππνπξφηαζε, εθεί 

ρξεζηκνπνηείηαη ν νξηνζέηεο «->» θαη ηα ζηνηρεία πνπ δηαρσξίδεη απνζεθεχνληαη ζην 

δηζδηάζηαην πίλαθα rightPaths. Αλ ππάξρεη νξηζκφο κεηαβιεηήο ηφηε ην φλνκά ηεο 

απνζεθεχεηαη ζηνλ πίλαθα rightVars, αλ δελ ππάξρεη ηφηε ζηε ζέζε απηή απνζεθεχεηαη «0». 

Δπίζεο, αλ ππάξρεη παξαθακπηήξηα ηηκή νξηζκέλε απφ ηνλ δεκηνπξγφ ησλ θαλφλσλ ηφηε 

απηή νξίδεηαη κέζα ζε αγθχιεο ην πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ μεθηλά κε «=» θαη απνζεθεχεηαη 

ζηνλ πίλαθα rightValues. Αλ δελ ππάξρεη ηφηε απνζεθεχεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ String 

«converternooverrideval». 

 

Δπί παξαδείγκαηη νη γξακκέο θαλφλσλ: 

 

/vra/work{X1} -- E24{C1} 

$X1/inscriptionSet/inscription* -- $C1->P128->E37{D1}{=family} 

 

Θα έρεη ην εμήο απνηέιεζκα πάλσ ζηηο κεηαβιεηέο: 

leftRelativePaths[0]: /vra/work 

leftFullPaths[0]: /vra/work 

leftHasValue[0]: 0 

rightPaths[0]: [E24] 

rightVars[0]: [C1] 

rightVals[0]: converternooverrideval 

 

leftRelativePaths[1]: /inscriptionSet/inscription 

leftFullPaths[1]: /vra/work/inscriptionSet/inscription 

leftHasValue[1]: 1 

rightPaths[1]: [$C1, P128, E37] 
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rightVars[1]: [0, 0, D1] 

rightVals[1]: family 

 

Η ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε κεηαβιεηήο ζα θαλεί ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

 

4.3.2 Μεηαζσημαηιζμόρ (XSL Transfromations) 

Η θχξηα απαίηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο κεηαδεδνκέλσλ απφ κηα 

κνξθή ζε κηα άιιε. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ επθνιία πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία ησλ XSL 

κεηαζρεκαηηζκψλ, απφ ηελ αξρή ε ιχζε ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε εθεί. Ο κεηαζρεκαηηζκφο 

απηφο ηνπ αξρείνπ xml γίλεηαη κε βάζε έλα αξρείν κεηαζρεκαηηζκνχ ην νπνίν βέβαηα κε ηε 

ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνπο θαλφλεο κεηαζρεκαηηζκνχ.  Δπεηδή φκσο νη θαλφλεο δελ είλαη 

γλσζηνί θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο έπξεπε λα επξεζεί έλαο ηξφπνο ην αξρείν XSL 

λα δεκηνπξγείηαη δπλακηθά κε βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ ζα ζπλαληνχζε ζην αξρείν θαλφλσλ. 

Έηζη επνκέλσο ην πξφγξακκα αξρηθνπνηεί έλα DOM δέληξν ζηε κλήκε ην νπνίν πεξηέρεη 

templates αλάινγα κε ηα XPATH πνπ βξίζθεη ζην αξρείν θαλφλσλ. Γηα θάζε γξακκή 

επνκέλσο ηνπ αξρείνπ θαλφλσλ δεκηνπξγείηαη θαη απφ έλα template ζην δέληξν DOM ηνπ 

XSL. Αξρηθά πξέπεη λα πξνζζέζνπκε δπν templates ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ην έλα ζε 

φινπο ηνπο θφκβνπο, δειαδή: 

 

<xsl:template match="node()"> 

<xsl:apply-templates select="node()"/> 

</xsl:template> 

 

θαη ην άιιν ζα εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηνπ πξψηνπ θφκβνπ ξίδα θαη εθηειείηαη κία θνξά: 

<xsl:template match="/"> 

<CIDOC> 

<xsl:apply-templates/> 

</CIDOC> 

</xsl:template> 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα templates θαζέλα απφ ηα νπνία αληηζηνηρεί ζε 

κία γξακκή ησλ θαλφλσλ. Δπί παξαδείγκαηη ν παξαθάησ θαλφλαο: 

 

/vra/work{X1} -- E24{C1} 

 

παξάγεη ηηο παξαθάησ γξακκέο ζην αξρείν XSL: 

 

<xsl:template match="/vra/work"> 

<entity class="e24"> 

<xsl:apply-templates mode="m_1" 

select="inscriptionSet/inscription"/> 

</entity> 

</xsl:template> 

 

Με ηα παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ζην element ηνπ xsl:template match ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

πιήξεο XPATH κνλνπάηη ην νπνίν έρεη πξνθχςεη απφ ηελ αξηζηεξή ππνπξφηαζε ηνπ αξρείνπ 

θαλφλσλ. Μέζα ζην template παξαηεξνχκε έλα element ηχπνπ entity ην νπνίν πξνθχπηεη απφ 

ηε δεμηά ππνπξφηαζε. Μέζα ζην entity πεξηιακβάλεηαη έλα xsl:apply-templates ην νπνίν 

βέβαηα δελ πξνθχπηεη απφ απηή ηε γξακκή αιιά απφ κεηαγελέζηεξεο αλαθνξέο ζηε 

κεηαβιεηή C1 ηνπ E24. πλερίδνληαο ζηελ επφκελε γξακκή: 

 

$X1/inscriptionSet/inscription{Y1} -- $C1->P128->E37{D1} 

 

απηή παξάγεη ην εμήο template: 

 

<xsl:template match="/vra/work/inscriptionSet/inscription" 

mode="m_1"> 

<connectswith> 

<property class="p128"/> 

<entity class="e37"/> 

</connectswith> 

</xsl:template> 
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Απφ ηα παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ππάξρεη αλαθνξά ζηε κεηαβιεηή C1 πνπ ζεκαίλεη φηη ζηνλ 

θφκβν Δ24 "θξεκηέηαη" έλαο ππνγξάθνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δεχηεξε γξακκή. Έηζη εδψ 

ην template ηεο δεχηεξεο γξακκήο πεξηιακβάλεη ην element connectswith ην νπνίν ζχκθσλα 

κε ηελ πξνηππνπνίεζε πνπ δεκηνπξγήζακε ζπκβνιίδεη ηε ζχλδεζε δχν θφκβσλ. Μέζα ζην 

connectswith είλαη ηα ζηνηρεία property πνπ ππνδειψλεη ην property ηεο ζχλδεζεο θαη ην 

entity πνπ ππνδειψλεη ην entity κε ην νπνίν ζπλδέεηαη. Αλ δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε 

κεηαβιεηή δελ ππάξρεη άιιν apply-templates θαη ν θφκβνο απηφο γίλεηαη θχιιν. 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία γίλεηαη ζηε κέζνδν createTemplates ηεο θιάζεο Converter. Δθεί 

αξρηθά δεκηνπξγνχληαη δχν πίλαθεο νη νπνίνη ζα εμππεξεηήζνπλ ην ζθνπφ ηεο πξφζζεζεο 

ησλ apply-templates εθθξάζεσλ κέζα ζηα template match. Απηφ γίλεηαη απνζεθεχνληαο ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δεμηέο ππνπξνηάζεηο θαη ζαλ ηηκέο λα απνζεθεχνπλ ην 

DOM Element θάησ απφ ην νπνίν πξέπεη λα θξεκαζηεί απηφ ην apply-templates. Άξα ε 

κεζνδνινγία είλαη ε εμήο: 

1. Αλαθηψληαη ηα full paths θαη relative paths απφ ηηο αξηζηεξέο ππνπξνηάζεηο ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα template match θαη apply-templates αληίζηνηρα. 

2. Γηαηξέρεηαη ην κνλνπάηη ηεο δεμηάο ππνπξφηαζεο θαη ζρεκαηίδεηαη κέζα ζην 

template match ηε δνκή πνπ απηή νξίδεη απνζεθεχνληαο φπνηεο κεηαβιεηέο 

εκθαληζηνχλ θαη ζαλ ηηκή απηψλ απνζεθεχεηαη ην DOM Element ζην νπνίν απηέο 

νξίζηεθαλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα "θξεκαζηεί" θάησ απφ απηφ ππνγξάθνπο ζε 

κεηαγελέζηεξεο αλαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο. 

3. Αλ κέζα ζηε δεμηά ππνπξφηαζε ζπλαληήζεη αλαθνξά ζε κεηαβιεηή ηφηε αλαηξέρεη 

ζηνλ πίλαθα κεηαβιεηψλ, βξίζθεη ην DOM Element ζην νπνίν απηή αληηζηνηρεί θαη 

θξεκάεη ηνλ ππνγξάθν πνπ νξίδεη ε ππνπξφηαζε. Γειαδή ζηελ νπζία "επηζηξέθεη" ζε 

πξνεγνχκελν template match ην νπνίν έρεη αθεζεί αζπκπιήξσην γηα λα 

ζπκπιεξψζεη ην apply-templates πνπ ιείπεη. 

4. Διέγρεη ηνλ πίλαθα leftHasValue πνπ έρεη πεξαζηεί απφ ην parser θαη αλ βξεη «1» 

ηφηε πξνζζέηεη έλα attribute value ζην ηειεπηαίν entity πνπ ζπλαληά ζηε δεμηά 

ππνπξφηαζε. 

 

ηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο κε βάζε ην δπλακηθά δεκηνπξγνχκελν αξρείν 

XSL πάλσ ζην αξρείν xml εηζφδνπ θαη παξάγεηαη ην CIDOC.xml. Όκσο ελψ ε πιεξνθνξία 

βξίζθεηαη ζε νινθιεξσκέλε θαη ζαθή κνξθή δελ είλαη εχθνια πξνζπειάζηκε ζε απηή ηε 

κνξθή. Οπφηε πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε PROLOG εθθξάζεηο. Δθεί ρξεζηκνπνηείηαη ην 

αξρείν xml2txt.xsl ηνπ παξαξηήκαηνο ην νπνίν θάλεη απηή ηε κεηαηξνπή. Σν αξρείν απηφ 

πεξηιακβάλεη θαη απηφ δηάθνξα xsl:template ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ην XML αξρείν ζε απιφ 
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αξρείν θεηκέλνπ. Η θσδηθνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ησλ εθθξάζεσλ ζε PROLOG βξίζθεηαη ζην 

παξαθάησ θεθάιαην. Σν xml2txt.xsl μεθηλά κε: 

 

<xsl:template match="/"> 

%start of statement file.endline 

<xsl:apply-templates select="CIDOC/entity"/> 

</xsl:template> 

 

Σν νπνίν ζπλαληά θάζε entity element πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην root element CIDOC θαη 

εθαξκφδεη ηα ππφινηπα template ζε απηφ. πλερίδνληαο: 

 

<xsl:template match="/CIDOC/entity"> 

<xsl:param name="thisoid" select="concat('id',generate-

id(),'id')"/> 

cinstance( 

<xsl:value-of select="$thisoid"/> 

, 

<xsl:value-of select="@class"/> 

).endline 

<xsl:apply-templates select="connectswith/entity"> 

<xsl:with-param name="upperoid" select="$thisoid"/> 

</xsl:apply-templates> 

</xsl:template> 

 

Δδψ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε ηεο XSL generate_id ε νπνία ρξεζηκεχεη γηα λα δίλεη κηα 

μερσξηζηή ηαπηφηεηα ζην θάζε entity element θαη απνζεθεχεηαη ζε κία παξάκεηξν ηεο XSL. 

ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ηηκή ηνπ class attribute ηνπ entity element πνπ ππάξρεη 

θάησ απφ ην CIDOC γηα λα ζρεκαηηζηεί ε πξφηαζε cinstance(id,class).endline κε id ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ element entity θαη class ηελ θιάζε ηνπ. Ο νξηνζέηεο endofline 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδείμεη ην ηέινο ηεο γξακκήο θαη καο ρξεηάδεηαη αξγφηεξα θαηά ηελ 

ηαμηλφκεζε. Μεηά εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά template ζηα entity elements θαη θαηά ηελ θιήζε 

ηνπ apply-templates πεξληέηαη ζαλ φξηζκα ην id πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ιφγνπο αλαθνξάο 

φζν πξνρσξά ζε βάζνο ην CIDOC.xml. ηε ζπλέρεηα: 
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<xsl:template match="entity"> 

<xsl:param name="upperoid"/> 

<xsl:param name="thisoid" select="concat('id',generate-

id(),'id')"/> 

cinstance( 

<xsl:value-of select="$thisoid"/> 

, 

<xsl:value-of select="@class"/> 

).endline 

pinstance( 

<xsl:value-of select="../property/@class"/> 

, 

<xsl:value-of select="$upperoid"/> 

, 

<xsl:value-of select="$thisoid"/> 

).endline 

<xsl:if test="@value"> 

instanceValue( 

<xsl:value-of select="$thisoid"/> 

,' 

<xsl:value-of select="@value"/> 

').endline 

</xsl:if> 

<xsl:apply-templates select="connectswith/entity"> 

<xsl:with-param name="upperoid" select="$thisoid"/> 

</xsl:apply-templates> 

<xsl:if test="count(../property/*)"> 

<xsl:apply-templates select="../property/connectswith/entity" 

mode="pofp"> 

<xsl:with-param name="poid1" select="$upperoid"/> 

<xsl:with-param name="poid2" select="$thisoid"/> 
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<xsl:with-param name="pclass" select="../property/@class"/> 

</xsl:apply-templates> 

</xsl:if> 

</xsl:template> 

 

Απηή είλαη ζηελ νπζία ε ςπρή ηεο κεηαηξνπήο. Δδψ δεκηνπξγείηαη πάιη έλα id θαζψο επίζεο 

θαη δπν πξνηάζεηο cinstance θαη pinstance κε ηηο θαηάιιειεο ηηκέο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

cinstance ζαλ id ηνπνζεηείηαη ην id πνπ κφιηο δεκηνπξγήζεθε θαη ζαλ class ε ηηκή ηνπ 

attribute class ηνπ entity element ζην αξρείν CIDOC.xml. Όζνλ αθνξά ζηελ έθθξαζε 

pinstance απηή έρεη ηε κνξθή pinstance(class, id1, id2).endline θαη ζαλ property class 

εθαξκφδεηαη ε ηηκή ηνπ attribute class ηνπ property element πνπ βξίζθνληαη ζην αξρείν 

CIDOC.xml, ζαλ id1 ην id πνπ κφιηο δεκηνπξγήζεθε θαη ζαλ id2 ην id πνπ πεξάζηεθε απφ ην 

παξαπάλσ template match. ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ινγηθψλ εθθξάζεσλ ηεο XSL 

ειέγρεηαη αλ ππάξρεη attribute value ζην entity νπφηε θαη πξνζηίζεηαη κηα  γξακκή 

instanceValue(id, value).endline φπνπ id είλαη ην id πνπ κφιηο παξάρζεθε θαη value ε ηηκή 

απηνχ. ηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη πάιη έλα apply-templates γηα φια ηα entity elements εηο 

βάζνο αλαδξνκηθά. Μεηά, ειέγρεηαη αλ θάησ απφ ην property element ππάξρνπλ παηδηά 

θφκβνη, δειαδή connectswith θηι. Αλ λαη ηφηε πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε δηαθνξεηηθή 

ηαθηηθή γηαηί πξφθεηηαη γηα δηαθιάδσζε απφ property. πλεπψο πξνζζέηνπκε δχν αθφκα 

γξακκέο cinstance θαη pinstance θαη πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη κηα γξακκή ηεο κνξθήο 

pofpinstance(class1, pinstance(class2, id1, id2),id).endline φπνπ class1 είλαη to attribute class 

ηνπ property element ην νπνίν ελψλεη ηελ property  κε class2 κε ην entity κε id. ηε ζπλέρεηα 

ειέγρεηαη αλ ππάξρεη ηηκή γηα ην entity πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη αλ λαη πξνζηίζεηαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ παξνπζηάζηεθε πξηλ. Σέινο εθηειείηαη θαηά ηα γλσζηά έλα apply-templates γηα ηα 

entity θάησ απφ απηφ ην property πεξλψληαο ην id ηνπ entity πνπ δεκηνπξγήζεθε.  

 

 

4.3.3 Ταξινόμηζη 

Γηα ην ιφγν ηνπ φηη ην απνηέιεζκα εθαξκνγήο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηαζρεκαηηζκνχ πάλσ ζην 

CIDOC.xml είλαη έλα αξρείν φπνπ νη εθθξάζεηο ζε PROLOG είλαη κπιεγκέλεο κεηαμχ ηνπο, 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα ηειεπηαία επεμεξγαζία πάλσ ζε απηφ ην αξρείν γηα λα ηαμηλνκεζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα. Η δηαδηθαζία ηεο ηαμηλφκεζεο πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηεζζάξσλ 

πηλάθσλ, έλαλ γηα θάζε είδνο έθθξαζεο. Έηζη αλαγηγλψζθεηαη ην αξρείν εμφδνπ θαη 

ρσξίδνληαη νη εθθξάζεηο κε ηνλ νξηνζέηε endline. Αλάινγα επνκέλσο κε ην είδνο ηεο 
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πξφηαζεο απνζεθεχεηαη ζηνλ αλάινγν πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα κε επαλαιήςεηο 

επαλεγγξάθνληαη ζην αξρείν κε ηε ζσζηή ζεηξά πνπ είλαη ε εμήο: 

 

cinstance 

instanceValue 

pinstance 

pofpinstance 
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5  

Έλεγσορ 

Αθνχ θαζνξίζηεθε ην πξφβιεκα, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κηα ιχζε πξέπεη λα ειεγρζεί 

θαηά πφζν αληαπνθξίλεηαη ζην ζθνπφ ηνπ. Δδψ αθνινπζεί κηα κεζνδνινγία ειέγρνπ θαζψο 

θαη ν αληίζηνηρνο έιεγρνο. 

 

 

5.1 Μεθοδολογία ελέγσος 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα κεηαηξέπεη κία πιεξνθνξία απφ έλα πξφηππν XML ζηε 

κνξθή PROLOG εθθξάζεσλ βάζεη θάπνησλ θαλφλσλ κε ηε ζχληαμε πνπ νξίζηεθε 

πξσηχηεξα.. Καηά ηε ιεηηνπξγία απηή ην πξφγξακκα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηελ 

πνξεία ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο θαζψο θαη γηα ελδερφκελα ιάζε ζηελ είζνδν. Έηζη ζηνλ 

αθφινπζν έιεγρν ην πξφγξακκα ζα ειεγρζεί κε ηξείο δηαθνξεηηθέο εηζφδνπο. Η πξψηε 

είζνδνο ζα πεξηιακβάλεη ζσζηφ αξρείν εηζφδνπ XML θαη ζσζηά ζπληαθηηθά δνκεκέλν 

αξρείν θαλφλσλ. Η δεχηεξε είζνδνο ζα πεξηιακβάλεη αξρείν εηζφδνπ XML ην νπνίν ζα έρεη 

ιάζνο ζηε XML ζχληαμή ηνπ αιιά ζσζηφ αξρείν θαλφλσλ. Η ηξίηε είζνδνο ζα πεξηιακβάλεη 

ζσζηά δνκεκέλν XML αξρείν, αιιά αξρείν θαλφλσλ κε ζπληαθηηθφ ιάζνο. Θα 

παξαηεξεζνχλ ηα κελχκαηα θαη νη εηθφλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε ζελάξην θαη ζα 

ζρνιηαζηνχλ αλάινγα. 
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5.2 Αναλςηική παποςζίαζη ελέγσος 

5.2.1 Γενική εικόνα ππογπάμμαηορ 

Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ κία θχξηα νζφλε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο επηινγέο ησλ 

αξρείσλ εηζφδνπ θαη ηνπ νλφκαηνο αξρείνπ  εμφδνπ, ηηο επηινγέο εκθάληζεο ησλ ελδηάκεζσλ 

αξρείσλ ζε έλα θπιινκεηξεηή θαζψο θαη έλα πεδίν εηζαγσγήο αξρηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ γηα 

ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ CIDOC. Δπίζεο ππάξρεη θαη κία μερσξηζηή νζφλε ε νπνία 

απνηειεί ηνλ ελδείθηε θαηάζηαζεο φπνπ θαη εκθαλίδνληαη ηα κελχκαηα πνπ παξάγεη ην 

πξφγξακκα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Παξαθάησ εκθαλίδεηαη ε εηθφλα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο: 

 

5-1 Γενική εικόνα ππογπάμμαηορ 
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5.2.2 Καθόλα ζυζηή είζοδορ 

ε απηή ηε δνθηκή ζα ζέζνπκε σο είζνδν ζην πξφγξακκα έλα ζσζηφ αξρείν XML θαη έλα 

ζσζηφ αξρείν θαλφλσλ. Παξαθάησ είλαη ηα αξρεία εηζφδνπ: 

 

VRA.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<vra> 

  <work id="w_01" refid="327" source="παζάξεην Μνπζείν Θεάηξνπ θηψλ"> 

    <agentSet> 

      <display>Δπγέληνο παζάξεο (1924-), Έιιελαο Καξαγθηνδνπαίρηεο</display> 

      <agent> 

        <name type="personal">παζάξεο, Δπγέληνο</name> 

        <dates type="life"> 

          <earliestDate>1924</earliestDate> 

        </dates> 

        <culture>Έιιελαο</culture> 

        <role>Καξαγθηνδνπαίρηεο</role> 

      </agent> 

      <agent> 

        <name type="personal">παζάξεο, Δπγέληνο no 2</name> 

        <dates type="life"> 

          <earliestDate>1933</earliestDate> 

        </dates> 

        <culture>Έιιελαο</culture> 

        <role>Καξαγθηνδνπαίρηεο 2</role> 

      </agent> 

      <agent> 

        <name type="family">family of παζάξεο, Δπγέληνο no 2</name> 

        <dates type="life"> 

          <earliestDate>1999</earliestDate> 

        </dates> 

        <culture>Έιιελαο</culture> 

        <role>family of Καξαγθηνδνπαίρηεο</role> 

      </agent> 

    </agentSet> 

    <dateSet> 

      <display>Καηαζθεπάζηεθε ην 1980</display> 

      <date type="creation"> 

        <earliestDate>1980</earliestDate> 

      </date> 

    </dateSet> 

  </work> 
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</vra> 

 

Rules.txt 

%VRA2CIDOC Mapping Rules version 4 paper 

% 

/vra/work{X1} -- E24{C1} 

% 

% inscription  

$X1/inscriptionSet/inscription{Y1} -- $C1->P128->E37{D1} 

$Y1/@type* -- $D1->P2->E55 

$Y1/author* -- $D1->P94B->E65->P14->E39->P131->E82 

$Y1/text*{Y3} -- $D1->P138->E33{D3} 

$Y3/@type* -- $D3->P2->E55 

$Y3/@xml:lang* -- $D3->P72->E56 

$Y1/position* -- $D1->P58->E46 

%  

% material  

$X1/materialSet/material*{Z1} -- $C1->P45->E57{A1} 

$Z1/@type* -- $A1->P2->E55 

%   

% rights  

$X1/rightsSet/rights{F1} -- $C1->P104->E30{G1} 

$F1/@type* -- $G1->P2->E55 

$F1/rightsHolder* -- $G1->P75B->E39->P131->E82 

$F1/notes* -- $G1 ->P3->E62 

%  

% title  

$X1/titleSet/title*{Q1} -- $C1->P102{S1}->E35 

$Q1/@type* -- $S1->P102.1->E55 

%  

% agent  

$X1/agentSet{R1} -- $C1->P108B->E12{J1} 

$R1/agent[name/@type ="personal"]{R5} -- $J1->P14{S2}->E21{J5} 

$R1/agent[name/@type ="corporate"]{R10} -- $J1->P14{S3}-

>E40{J10} 

$R1/agent[name/@type = "family"]{R15} -- $J1->P14{S4}-

>E74{J15} 

$R5/name* -- $J5->P131->E82 

$R10/name* -- $J10->P131->E82 

$R15/name*{R17} -- $J15->P131->E82{J17} 

$R17 -- $J17->P2->E55{"family"}           

$R5/role* -- $S2->P14.1->E55 

$R10/role* -- $S3->P14.1->E55 

$R15/role* -- $S4->P14.1->E55 
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Μφιηο εηζάγνπκε ηα παξαπάλσ αξρεία ζηα αληίζηνηρα πεδία νλνκάδνπκε ην αξρείν εμφδνπ 

output.txt θαη παηάκε Convert. Η νζφλε ηνπ πξνγξάκκαηνο κφιηο ζηακαηήζεη λα ηξέρεη έρεη 

σο εμήο: 

 

 

5-2 Μηνύμαηα ππώηος ζεναπίος 

 

 Καη ην αξρείν εμφδνπ είλαη ην αθφινπζν: 

 

cinstance(o1,e24). 

cinstance(o2,e12). 

cinstance(o3,e21). 

cinstance(o4,e82). 

cinstance(o5,e55). 
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cinstance(o6,e21). 

cinstance(o7,e82). 

cinstance(o8,e55). 

cinstance(o9,e74). 

cinstance(o10,e82). 

cinstance(o11,e55). 

cinstance(o12,e55). 

 

instanceValue(o4,'Σπαθάρης, Εσγένιος'). 

instanceValue(o5,'Καραγκιοζοπαίττης'). 

instanceValue(o7,'Σπαθάρης, Εσγένιος no 2'). 

instanceValue(o8,'Καραγκιοζοπαίττης 2'). 

instanceValue(o10,'family of Σπαθάρης, Εσγένιος no 2'). 

instanceValue(o12,'family of Καραγκιοζοπαίττης'). 

 

pinstance(inv(p108),o1,o2). 

pinstance(p14,o2,o3). 

pinstance(p131,o3,o4). 

pinstance(p14,o2,o6). 

pinstance(p131,o6,o7). 

pinstance(p14,o2,o9). 

pinstance(p131,o9,o10). 

pinstance(p2,o10,o11). 

 

pofpinstance(p14_1,pinstance(p14,o2,o3),o5). 

pofpinstance(p14_1,pinstance(p14,o2,o6),o8). 

pofpinstance(p14_1,pinstance(p14,o2,o9),o12). 

 

 

5.2.3 Συζηό απσείο ειζόδος, λάθορ απσείο κανόνυν 

ε απηή ηε δνθηκή ζα ζέζνπκε σο είζνδν ζην πξφγξακκα έλα ζσζηφ αξρείν XML θαη έλα 

ιάζνο αξρείν θαλφλσλ. Σν ιάζνο έγθεηηαη ζην φηη ζηε γξακκή: 

$X1/inscriptionSet/inscription{Y1} -- $C1->P128->E37{D15} 

ν δεκηνπξγφο ησλ θαλφλσλ δελ φξηζε ζσζηά ηε κεηαβιεηή D1 ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

κεηαγελέζηεξε γξακκή θαη έηζη ην κήλπκα πνπ ζα ηνπ δψζεη ην πξφγξακκα είλαη: 

Error [(Converter) variable not defined: D1] 

 

Παξαθάησ είλαη ηα αξρεία εηζφδνπ: 
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VRA.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<vra> 

  <work id="w_01" refid="327" source="παζάξεην Μνπζείν Θεάηξνπ θηψλ"> 

    <agentSet> 

      <display>Δπγέληνο παζάξεο (1924-), Έιιελαο Καξαγθηνδνπαίρηεο</display> 

      <agent> 

        <name type="personal">παζάξεο, Δπγέληνο</name> 

        <dates type="life"> 

          <earliestDate>1924</earliestDate> 

        </dates> 

        <culture>Έιιελαο</culture> 

        <role>Καξαγθηνδνπαίρηεο</role> 

      </agent> 

      <agent> 

        <name type="personal">παζάξεο, Δπγέληνο no 2</name> 

        <dates type="life"> 

          <earliestDate>1933</earliestDate> 

        </dates> 

        <culture>Έιιελαο</culture> 

        <role>Καξαγθηνδνπαίρηεο 2</role> 

      </agent> 

      <agent> 

        <name type="family">family of παζάξεο, Δπγέληνο no 2</name> 

        <dates type="life"> 

          <earliestDate>1999</earliestDate> 

        </dates> 

        <culture>Έιιελαο</culture> 

        <role>family of Καξαγθηνδνπαίρηεο</role> 

      </agent> 

    </agentSet> 

    <dateSet> 

      <display>Καηαζθεπάζηεθε ην 1980</display> 

      <date type="creation"> 

        <earliestDate>1980</earliestDate> 

      </date> 

    </dateSet> 

  </work> 

</vra> 

 

Rules.txt 

%VRA2CIDOC Mapping Rules version 4 paper 

% 
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/vra/work{X1} -- E24{C1} 

% 

% inscription  

$X1/inscriptionSet/inscription{Y1} -- $C1->P128->E37{D15} 

$Y1/@type* -- $D1->P2->E55 

$Y1/author* -- $D1->P94B->E65->P14->E39->P131->E82 

$Y1/text*{Y3} -- $D1->P138->E33{D3} 

$Y3/@type* -- $D3->P2->E55 

$Y3/@xml:lang* -- $D3->P72->E56 

$Y1/position* -- $D1->P58->E46 

%  

% material  

$X1/materialSet/material*{Z1} -- $C1->P45->E57{A1} 

$Z1/@type* -- $A1->P2->E55 

%   

% rights  

$X1/rightsSet/rights{F1} -- $C1->P104->E30{G1} 

$F1/@type* -- $G1->P2->E55 

$F1/rightsHolder* -- $G1->P75B->E39->P131->E82 

$F1/notes* -- $G1 ->P3->E62 

%  

% title  

$X1/titleSet/title*{Q1} -- $C1->P102{S1}->E35 

$Q1/@type* -- $S1->P102.1->E55 

%  

% agent  

$X1/agentSet{R1} -- $C1->P108B->E12{J1} 

$R1/agent[name/@type ="personal"]{R5} -- $J1->P14{S2}->E21{J5} 

$R1/agent[name/@type ="corporate"]{R10} -- $J1->P14{S3}-

>E40{J10} 

$R1/agent[name/@type = "family"]{R15} -- $J1->P14{S4}-

>E74{J15} 

$R5/name* -- $J5->P131->E82 

$R10/name* -- $J10->P131->E82 

$R15/name*{R17} -- $J15->P131->E82{J17} 

$R17 -- $J17->P2->E55{"family"}           

$R5/role* -- $S2->P14.1->E55 

$R10/role* -- $S3->P14.1->E55 

$R15/role* -- $S4->P14.1->E55 

 

 

Μφιηο εηζάγνπκε ηα παξαπάλσ αξρεία ζηα αληίζηνηρα πεδία νλνκάδνπκε ην αξρείν εμφδνπ 

output.txt θαη παηάκε Convert. Η νζφλε ηνπ πξνγξάκκαηνο κφιηο ζηακαηήζεη λα ηξέρεη έρεη 

σο εμήο: 
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5-3 Μηνύμαηα δεύηεπος ζεναπίος 

 

 ε απηή ηε πεξίπησζε δελ παξάγεηαη αξρείν εμφδνπ. 

 

 

5.2.4 Λάθορ απσείο ειζόδος, ζυζηό απσείο κανόνυν 

 

ε απηή ηε δνθηκή ζα ζέζνπκε σο είζνδν ζην πξφγξακκα έλα ιάζνο αξρείν XML θαη έλα 

ζσζηφ αξρείν θαλφλσλ. Σν ιάζνο έγθεηηαη ζην φηη ζην ηέινο ηνπ αξρείνπ ην element work 

δελ θιείλεη ζσζηά αθνχ ππάξρεη ιάζνο εηηθέηα: 

<worka> 

θαη αθνχ ην πξφγξακκα επεμεξγαζηεί ηα αξρεία θαη εηνηκαζηεί λα θάλεη ηνπο XLS 

κεηαζρεκαηηζκνχο ζα δηαπηζηψζεη ην ιάζνο θαη έηζη ην κήλπκα πνπ ζα δψζεη ην πξφγξακκα 

είλαη: 
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Error [The end-tag for element type "work" must end with a '>' delimiter.] 

 

Παξαθάησ είλαη ηα αξρεία εηζφδνπ: 

 

VRA.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<vra> 

  <work id="w_01" refid="327" source="παζάξεην Μνπζείν Θεάηξνπ θηψλ"> 

    <agentSet> 

      <display>Δπγέληνο παζάξεο (1924-), Έιιελαο Καξαγθηνδνπαίρηεο</display> 

      <agent> 

        <name type="personal">παζάξεο, Δπγέληνο</name> 

        <dates type="life"> 

          <earliestDate>1924</earliestDate> 

        </dates> 

        <culture>Έιιελαο</culture> 

        <role>Καξαγθηνδνπαίρηεο</role> 

      </agent> 

      <agent> 

        <name type="personal">παζάξεο, Δπγέληνο no 2</name> 

        <dates type="life"> 

          <earliestDate>1933</earliestDate> 

        </dates> 

        <culture>Έιιελαο</culture> 

        <role>Καξαγθηνδνπαίρηεο 2</role> 

      </agent> 

      <agent> 

        <name type="family">family of παζάξεο, Δπγέληνο no 2</name> 

        <dates type="life"> 

          <earliestDate>1999</earliestDate> 

        </dates> 

        <culture>Έιιελαο</culture> 

        <role>family of Καξαγθηνδνπαίρηεο</role> 

      </agent> 

    </agentSet> 

    <dateSet> 

      <display>Καηαζθεπάζηεθε ην 1980</display> 

      <date type="creation"> 

        <earliestDate>1980</earliestDate> 

      </date> 

    </dateSet> 

  </worka> 
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</vra> 

 

 

Rules.txt 

%VRA2CIDOC Mapping Rules version 4 paper 

% 

/vra/work{X1} -- E24{C1} 

% 

% inscription  

$X1/inscriptionSet/inscription{Y1} -- $C1->P128->E37{D1} 

$Y1/@type* -- $D1->P2->E55 

$Y1/author* -- $D1->P94B->E65->P14->E39->P131->E82 

$Y1/text*{Y3} -- $D1->P138->E33{D3} 

$Y3/@type* -- $D3->P2->E55 

$Y3/@xml:lang* -- $D3->P72->E56 

$Y1/position* -- $D1->P58->E46 

%  

% material  

$X1/materialSet/material*{Z1} -- $C1->P45->E57{A1} 

$Z1/@type* -- $A1->P2->E55 

%   

% rights  

$X1/rightsSet/rights{F1} -- $C1->P104->E30{G1} 

$F1/@type* -- $G1->P2->E55 

$F1/rightsHolder* -- $G1->P75B->E39->P131->E82 

$F1/notes* -- $G1 ->P3->E62 

%  

% title  

$X1/titleSet/title*{Q1} -- $C1->P102{S1}->E35 

$Q1/@type* -- $S1->P102.1->E55 

%  

% agent  

$X1/agentSet{R1} -- $C1->P108B->E12{J1} 

$R1/agent[name/@type ="personal"]{R5} -- $J1->P14{S2}->E21{J5} 

$R1/agent[name/@type ="corporate"]{R10} -- $J1->P14{S3}-

>E40{J10} 

$R1/agent[name/@type = "family"]{R15} -- $J1->P14{S4}-

>E74{J15} 

$R5/name* -- $J5->P131->E82 

$R10/name* -- $J10->P131->E82 

$R15/name*{R17} -- $J15->P131->E82{J17} 

$R17 -- $J17->P2->E55{"family"}           

$R5/role* -- $S2->P14.1->E55 

$R10/role* -- $S3->P14.1->E55 
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$R15/role* -- $S4->P14.1->E55 

 

 

Μφιηο εηζάγνπκε ηα παξαπάλσ αξρεία ζηα αληίζηνηρα πεδία νλνκάδνπκε ην αξρείν εμφδνπ 

output.txt θαη παηάκε Convert. Η νζφλε ηνπ πξνγξάκκαηνο κφιηο ζηακαηήζεη λα ηξέρεη έρεη 

σο εμήο: 

 

5-4 Μηνύμαηα ηπίηος ζεναπίος 

 

 Οχηε εδψ παξάγεηαη αξρείν εμφδνπ. 
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6  

Δπίλογορ 

6.1 Σύνοτη και ζςμπεπάζμαηα 

ηε δηπισκαηηθή απηή αληηκεησπίζηεθε ην πξφβιεκα ηεο αληηζηνίρηζεο δεδνκέλσλ απφ 

βαζηζκέλα ζην XML πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ ζηελ νληνινγία CIDOC CRM. Έλαο πηζαλφο 

αλαδεηεηήο ηεο πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ πιεξνθνξία 

αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε ην νπνίν απηή έρεη πεξηγξαθεί. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα σο εθ 

ηνχηνπ κε θάπνην ηξφπν ε πιεξνθνξία λα κεηαηξαπεί κε βάζε θάπνηνπο θαλφλεο 

αληηζηνίρηζεο ζε κία άιιε κνξθή. Δλψ ε δεκηνπξγία θαλφλσλ αληηζηνίρηζεο απνηειεί 

επηζηεκνληθή κειέηε εηδηθψλ, εδψ αλαπηχρζεθε θαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν κε βάζε απηνχο 

ηνπο θαλφλεο λα κεηαηξέπεη ηελ πιεξνθνξία απφ ηε κία κνξθή ζηελ άιιε. πλεπψο, 

αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο απηήο είλαη ήηαλ ε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ην 

νπνίν ζα επηηειεί απηή ηε ιεηηνπξγία. ηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο 

πξνέθπςαλ αξθεηά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζηελ ελνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

θσδηθνπνηήζεσλ. Γηα λα ιπζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα ρξεηάζηεθε λα αλαπηπρζνχλ 

πξσηφηππεο κνξθέο πεξηγξαθήο δεδνκέλσλ θαη ελνπνίεζή ηνπο κε ήδε ππάξρνπζεο θαη 

αλαπηπζζφκελνπο ηξφπνπο θαη γιψζζεο αληηζηνίρηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεδηάζηεθαλ 

πξφηππν ζχζηεκα αλαπαξάζηαζεο γξάθνπ CIDOC CRM ζε XML, αιγφξηζκνο επεμεξγαζίαο 

θαλφλσλ ζε γιψζζα αληηζηνίρηζεο MDL, αιγφξηζκνο κεηαηξνπήο γξάθνπ CIDOC CRM ζε 

PROLOG εθθξάζεηο. 
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6.2 Μελλονηικέρ επεκηάζειρ 

Σν πξφβιεκα ηεο κεηαηξνπήο ηεο πιεξνθνξίαο απφ δηαθνξεηηθέο θαη εηεξνγελείο πεγέο θαη 

πξφηππα ιχζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αιιά παξακέλεη άιπηε ε πινπνίεζε ηξφπσλ επξείαο 

θαη εχθνιεο δηάζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα επέθηαζε ηεο 

εθαξκνγήο απηήο ζα ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα επηηφπηα (on-the-fly) 

επεμεξγαζία εξσηναπαληήζεσλ (queries) πνπ ζα αθνξνχλ ηα κεηαδεδνκέλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εάλ έλαο ρξήζηεο ζειήζεη κηα πιεξνθνξία αιιά ηε δεηήζεη κε βάζε κία 

εξψηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν θσδηθνπνηεκέλν πξφηππν, ελψ ε πιεξνθνξία απηή είλαη 

θσδηθνπνηεκέλε ζε άιιν πξφηππν ηφηε ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα κεηαηξέςεη ηελ εξψηεζε 

ζην γεληθφ πξφηππν CIDOC CRM θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαηξαπεί πάιη ζην πξφηππν ζην 

νπνίν είλαη θσδηθνπνηεκέλε ε πξνο αλαδήηεζε πιεξνθνξία. Έηζη, εθηφο απφ ην φηη 

απνθεχγεηαη ε άζθνπε θαη νινθιεξσηηθή κεηαηξνπή φισλ ησλ ππαξρφλησλ κεηαδεδνκέλσλ 

αθνχ πιένλ δε ζα ρξεηάδεηαη ε κεηαηξνπή, ν ρξήζηεο δελ πεξηνξίδεηαη ζε δεδνκέλα ηα νπνία 

έρνπλ ηελ ίδηα αλαγθαζηηθά θσδηθνπνίεζε κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ εξσηήκαηφο ηνπ. 
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8  

Παπάπηημα 

8.1 Xml2txt.xsl 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7" standalone="no"?> 

<xsl:stylesheet 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

version="1.0"> 

<xsl:output indent="yes" method="text"/> 

 

<xsl:template match="/"> 

%start of statement file.endline 

<xsl:apply-templates select="CIDOC/entity"/> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="/CIDOC/entity"> 

<xsl:param name="thisoid" select="concat('id',generate-

id(),'id')"/> 

cinstance(<xsl:value-of select="$thisoid"/>,<xsl:value-of 

select="@class"/>).endline 

<xsl:apply-templates select="connectswith/entity"> 

<xsl:with-param name="upperoid" select="$thisoid"/> 

</xsl:apply-templates> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="entity"> 
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<xsl:param name="upperoid"/> 

<xsl:param name="thisoid" select="concat('id',generate-

id(),'id')"/> 

cinstance(<xsl:value-of select="$thisoid"/>,<xsl:value-of 

select="@class"/>).endline 

pinstance(<xsl:value-of 

select="../property/@class"/>,<xsl:value-of 

select="$upperoid"/>,<xsl:value-of 

select="$thisoid"/>).endline 

<xsl:if test="@value"> 

instanceValue(<xsl:value-of select="$thisoid"/>,'<xsl:value-of 

select="@value"/>').endline 

</xsl:if> 

<xsl:apply-templates select="connectswith/entity"> 

<xsl:with-param name="upperoid" select="$thisoid"/> 

</xsl:apply-templates> 

<xsl:if test="count(../property/*)"> 

<xsl:apply-templates select="../property/connectswith/entity" 

mode="pofp"> 

<xsl:with-param name="poid1" select="$upperoid"/> 

<xsl:with-param name="poid2" select="$thisoid"/> 

<xsl:with-param name="pclass" select="../property/@class"/> 

</xsl:apply-templates> 

</xsl:if> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="entity" mode="pofp"> 

<xsl:param name="poid1"/> 

<xsl:param name="poid2"/> 

<xsl:param name="pclass"/> 

<xsl:param name="thisoid" select="concat('id',generate-

id(),'id')"/> 

cinstance(<xsl:value-of select="$thisoid"/>,<xsl:value-of 

select="@class"/>).endline 

pofpinstance(<xsl:value-of 

select="../property/@class"/>,pinstance(<xsl:value-of 

select="$pclass"/>,<xsl:value-of select="$poid1"/>,<xsl:value-

of select="$poid2"/>),<xsl:value-of 

select="$thisoid"/>).endline 

<xsl:if test="@value">instanceValue(<xsl:value-of 

select="$thisoid"/>,'<xsl:value-of select="@value"/>').endline 

</xsl:if> 

<xsl:apply-templates select="connectswith/entity"> 

<xsl:with-param name="upperoid" select="$thisoid"/> 

</xsl:apply-templates> 

</xsl:template> 
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</xsl:stylesheet> 

 

 

8.2 Document Type Definition ενδιάμεζηρ μοπθήρ 

<!DOCTYPE CIDOC [ 

<!ELEMENT CIDOC (entity*)> 

<!ELEMENT entity (connectswith*)> 

<!ATTLIST entity class CDATA #REQUIRED id ID #IMPLIED> 

<!ELEMENT connectswith (property, entity)> 

<!ELEMENT property (connectswith?)> 

<!ATTLIST property class CDATA #REQUIRED> 

]> 

 

ηηο παξαπάλσ γξακκέο δειψλεηαη σο ζηνηρείν ξίδαο ην ζηνηρείν CIDOC ην νπνίν κπνξεί λα 

έρεη σο παηδηά 0 ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηχπνπ entity. Σα ζηνηρεία ηχπνπ entity κπνξνχλ λα 

έρνπλ ζαλ attributes έλα class ππνρξεσηηθά θαη έλα id πξναηξεηηθά θαη κπνξνχλ λα έρνπλ ζαλ 

παηδηά θαλέλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηχπνπ connectswith, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

επηβάιιεηαη λα έρνπλ αθξηβψο έλα ζηνηρείν property θαη αθξηβψο έλα ζηνηρείν entity. Σα 

ζηνηρεία property κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα ή έλα ην πνιχ ζηνηρείν ηχπνπ connectswith θαη λα 

έρνπλ ππνρξεσηηθά έλα attribute ηχπνπ class. 


