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∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Τµήµατος Ιστορίας- Αρχαιολογίας και 
Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών 

Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 

Περίληψη 
 
Στόχος της παρούσας εργασίας υπήρξε η κατασκεή ενός πληροφοριακού 

συστήµατος για τις ανάγκες της επιφανειακής έρευνας της Γαύδου. 
Η επιφανειακή έρευνα στη Γαύδο πραγµατοποιήθηκε την προηγούµενη δεκαετία από 
το Πανεπιστήµιο Κρήτης και την ΚΕ΄ ΕΠΚΑ. Είχε διαχρονικό και διεπιστηµονικό 
χαρακτήρα.  Τα καλύπτουν, εποµένως, την περίοδο από την Προϊστορία ως τις µέρες 
µας ενώ αράλληλα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα (συγκεντρωτικά στοιχεία θέσης, 
µεµονωµένα αρχιτεκτονικά και κινητά ευρήµατα) συγκεντρώνονται γεωγραφικές, 
περιβαλλοντικές, τοπογραφικές και ανθρωπολογικές πληροφορίες.  

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της συγκεκριµένης, ή όποιας ανάλογης 
έρευνας ένα πληροφοριακό σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να διαχειριστεί παρόµοια 
ετερόκλητα δεδοµένα. 
        Με αφετηρία λοιπόν το σχεδιασµό που είχε ξεκινήσει στο Ίδρυµα Τεχνολογίας 
και Έρευνας, βάσει της δοµής των έντυπων δελτίων της ερευνητικής οµάδας Γαύδου, 
επιχειρήθηκε η κατασκευή ενός πληροφοριακού συστήµατος σε γλώσσα XML. Η 
XML επιτρέπει τη χρήση φυσικής γλώσσας και την ευκολότερη εισαγωγή νέων 
στοιχείων (πεδίων) ενώ διαθέτει το σηµαντικό πλεονέκτηµα του περιορισµού του 
όγκου του εγγράφου σε σχέση µε ένα Σ∆Β∆. Ο ιεραρχικός χαρακτήρας και η 
δυνατότητα περαιτέρω προσδιορισµού κάποιων πεδίων επιτρέπουν µια πιο σαφή 
δόµηση του υλικού. Η διεπιφάνεια χρήσης είναι αρκετά φιλική προς το χρηστή αφού 
προσοµοιάζει αυτής ενός επεξεργαστή κειµένου. 

Η γλώσσα XSLT επιτρέπει στη συνέχεια τη µεταµόρφωση των δεδοµένων µε 
διαφορετικούς τρόπους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών 
χρηστών. Τα δεδοµένα σε XML µπορούν να αξιοποιηθούν από µια σειρά Βάσεων 
∆εδοµένων τόσο σχεσιακών όσο και αντικειµενοστραφών. Παράλληλα έχουν 
ξεκινήσει προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός εξειδικευµένου υποσυνόλου της XML, 
της AnthML που θα περιέχει DTD και πρότυπα όρων για χρήση στην Αρχαιολογία 
και την Ανθρωπολογία. Η προσπάθεια αυτή, σε συνεργασία µε το έργο του CIDOC, 
θα µπορούσε να οδηγήσει στη συµβατότητα των καταγραφών αρχαιολογικών 
αντικειµένων και να επιτρέψει την ανάκτηση των σωστών, κατά περίπτωση, 
ψηγµάτων πληροφοριών από ένα διαρκώς αυξανόµενο όγκο ηλεκτρονικών 
δηµοσιεύσεων. 
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Abstract 
 
 
 

The Gaudos survey took place during the last decade as a collaboration project 
of the University of Crete and the XXVth Ephorate of Prehistoric and Classical 
Antiquities and had a diachronic and interdisciplinary perspective. 

Consequently, the collected data cover a period from prehistoric to modern 
times and comprise archaeological (general site data, distinct architectural and mobile 
finds) as well as geographic environmental, topographical and anthropological 
information. 
        In order to cover the needs of this type of project an Information System has to 
take into account and handle such heterogeneous data. 
        Starting therefore from the DTDs design at the ICS-FORTH, based on the 
printed forms of the Gavdos research group; we tried to create an information system 
using XML. The main reasons for choosing this language were: the ability to use 
�natural language�, the facility to insert new elements (fields) and the limited storing 
space- compared to Database documents- structured documents occupy. Its 
hierarchical character and the possibility to define elements with attributes, allow 
defining better the structure of the document. The Users Interface is friendly since it 
resembles to that of a text editor. 
        XSLT language offers moreover the possibility of data formatting in XSLT 
language offers moreover the possibility of data formatting in different ways in order 
to cover the needs of different users. Several Database Programs, both relational and 
object oriented are compatible with data structured in XML. At the same time the 
efforts to create a subset of XML and AnthML containing DTDs and standardised 
terms for use in Archeology and Anthropology are developing.  This effort in 
combination with the work of CIDOC might lead to compatibility of inventorying 
archaeological objects and therefore could permit to retrieve the correct document 
fragments from a constantly growing volume of electronic publications 
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Προλεγόµενα 
 

Η πρώτη µου επαφή µε τη χρήση Βάσεων ∆εδοµένων για την ηλεκτρονική 
τεκµηρίωση µιας αρχαιολογικής έρευνας ήταν το 1997 στην ΚΒ� Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου, όταν για την καταγραφή 
των �χαρακτηριστικών ευρηµάτων� των σωστικών ανασκαφών ήταν σε χρήση µια 
σχεσιακή βάση σε πρόγραµµα File Maker, όπου σηµειώνονταν το όνοµα του 
οικοπέδου, ο αριθµός του ηµερολογίου ανασκαφής και το έτος που αυτή ξεκίνησε και 
ολοκληρώθηκε. Τα ευρήµατα διακρίνονταν σε Κεραµεική, Μεταλλικά, Γυάλινα και 
Άλλα ευρήµατα.  

∆ιαπιστώνοντας τότε τους περιορισµούς του συστήµατος αυτού 
συνειδητοποίησα ότι θα έπρεπε να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα που θα περιείχε τα 
ψηφιοποιηµένα ηµερολόγια ανασκαφής σε HTML µε συνδέσµους τόσο στα σχέδια 
ανασκαφής όσο και σε ατοµικά δελτία χαρακτηριστικών ευρηµάτων. Από τον 
ψηφιοποιηµένο χάρτη της αρχαίας πόλεως της Ρόδου, του οποίου η κατασκευή είχε 
ήδη προχωρήσει, ο χρήστης θα µπορούσε µέσω συνδέσµων (links) να µεταβεί στα 
επιµέρους οικόπεδα µε τα αντίστοιχα τοπογραφικά σχέδια όπου θα σηµειωνόταν η 
θέση εύρεσης των σηµαντικότερων ευρηµάτων. Βασικός στόχος του συστήµατος 
αυτού θα ήταν η δυνατότητα συνδυασµού δεδοµένων από γειτονικές ανασκαφές αλλά 
και από ευρύτερες περιοχές, µε σκοπό την αποκατάσταση στον υπολογιστή της 
ενότητας του χώρου που η ανοικοδόµηση των τελευταίων δεκαετιών δεν επέτρεψε να 
διατηρηθεί.  

Το Σεπτέµβριο του 1998, στα πλαίσια του διατµηµατικού  προγράµµατος 
�Συστήµατα Πολιτιστικών Πληροφοριών και ∆ιαχείρισης της Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς�, παρακολούθησα στο πανεπιστήµιο του Bergen της Νορβηγίας ένα 
σεµινάριο για τις εφαρµογές των γλωσσών σήµανσης (SGML, XML) και των 
δοµηµένων εγγράφων στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες.  

Θεώρησα λοιπόν, ότι καθώς τα δεδοµένα που κωδικοποιούνται σε XML 
µπορούν να αξιοποιηθούν από µια Βάση ∆εδοµένων αλλά και να προβληθούν 
απευθείας στο ∆ιαδίκτυο, µε τη χρήση ενός ή περισσοτέρων φύλλων µορφοποίησης, 
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες της αρχαιολογικής έρευνας, 
Ανασκαφικής και Επιφανειακής.  

Οι δύο αυτές προηγούµενες εµπειρίες αποτέλεσαν το έναυσµα για να 
ασχοληθώ, στα πλαίσια της µεταπτυχιακής µου εργασίας, µε τη σχεδίαση και την 
υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος σε XML. Το βασικό υλικό που 
χρησιµοποιήθηκε για τον σχεδιασµό αυτό προήλθε από την επιφανειακή έρευνα στη 
Γαύδο. Η χρήση ενός συστήµατος σε XML θα επέτρεπε, αφού ολοκληρωθεί η 
ηλεκτρονική καταγραφή του υλικού της επιφανειακής έρευνας, να επιλεγούν τα 
στοιχεία που θα περιληφθούν σε µια επικείµενη δηµοσίευση έντυπη ή ηλεκτρονική 
και στη δηµιουργία ενός ∆ικτυακού τόπου. 

Η εργασία αυτή ωστόσο δεν θα µπορούσε να προχωρήσει χωρίς την 
υποστήριξη και το ενδιαφέρον των καθηγητών της επιτροπής παρακολούθησης. 

Θα ήθελα κατ�αρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Κατερίνα Κόπακα για την 
υποµονή της, την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και τον χρόνο που ανάλωσε µαζί µου 
µελετώντας άχαρα ζητήµατα σχεδιασµού ηλεκτρονικών δελτίων. Οι πολύωρες 
συζητήσεις που είχαµε για την ερµηνεία του παρελθόντος και τα προβλήµατα της 
αρχαιολογικής πράξης µε έφεραν λίγο πιο κοντά στην αναζήτηση των �αρχών� και 
δικαίωναν τις καθόδους µου στο Ηράκλειο. 

 
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Πάνο Κωνσταντόπουλο για τις 

υποδείξεις του και τις επισηµάνσεις για την ορθότερη απόδοση αγγλικών τεχνικών 
όρων στα ελληνικά και τον κύριο Θανάση Καλπαξή για τις παρατηρήσεις του που µε 
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βοήθησαν να σχοινοβατήσω µεταξύ των απαιτήσεων της αρχαιολογικής έρευνας και 
της επιστήµης υπολογιστών. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω την κυρία Νένα 
Γαλανίδου που βρήκε το χρόνο να µε βοηθήσει να ξεκαθαρίσω πολλά ζητούµενα της 
παρούσας εργασίας και να συζητήσει πολλά θέµατα που άπτονταν της σύγχρονης 
αρχαιολογικής θεωρίας. 

Ο κύριος ∆ηµήτρης Πλεξουσάκης µου έδωσε την ευκαιρία να µελετήσω στα 
πλαίσια της �εποπτευόµενης µελέτης σε θέµατα υπολογιστών� τον προβληµατισµό 
για την υιοθέτηση µιας γλώσσας επερωτήσεων εγγράφων σε XML και έτσι µε 
βοήθησε να επιλύσω σηµαντικά προβλήµατα στην πορεία της εργασίας µου. Ακόµη 
θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιάσωνα Φαρσάρη για την παρουσίαση του Ορισµό 
Τύπου Εγγράφου (DTD) που συνέταξε και την προθυµία να απαντήσει στις απορίες 
µου, τον Χαράλαµπο Στρατήγη που σχεδίασε τη σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων (MS 
Access) το 1999 για την Κεραµεική και τη Χριστίνα Παπαδάκη που επεξεργάστηκε 
τα δεδοµένα της Προϊστορικής Κεραµεικής της Γαύδου στη βάση αυτή, τη 
συνοδοιπόρο στη µελέτη των δοµηµένων εγγράφων Αρετή ∆αµαλά και τη Φανή 
Γεωργουλέα µε τις οποίες πειραµατιστήκαµε στη δοκιµή πολλών καινοτόµων και 
προβληµατικών εργαλείων. Η Μαρία Κωστοπούλου είχε την υποµονή να διαβάσει το 
κείµενο και να κάνει ιδιαίτερα σηµαντικές παρατηρήσεις σε θέµατα ορολογίας.Η 
Ιλόη Βίγκα έκανε  αρκετές αισθητικές παρεµβάσεις και ο Νεκτάριος Καραδήµας µου 
παραχώρησε τον υπολογιστή του που µου επέτρεψε να ολοκληρώσω την εργασία. 
Τους ευχαριστώ όλους θερµά. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου και όσους ανέχθηκαν την 
κυκλοθυµία των τελευταίων ετών και µε περιέβαλλαν µε την αγάπη και τη 
συµπαράσταση τους χωρίς την οποία δεν θα κατάφερνα να ολοκληρώσω την εργασία 
αυτή.  
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Εισαγωγή 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας υπήρξε η κατασκεή ενός πληροφοριακού 
συστήµατος για τις ανάγκες της επιφανειακής έρευνας της Γαύδου.  

Η επιφανειακή έρευνα στη Γαύδο πραγµατοποιήθηκε την προηγούµενη 
δεκαετία από το Πανεπιστήµιο Κρήτης και την ΚΕ� ΕΠΚΑ. Βασικός της στόχος 
υπήρξε η συστηµατική αναζήτηση των επιφανειακών ενδείξεων για τον εντοπισµό 
αρχαιολογικών θέσεων και µνηµείων. Από τις ενδείξεις αυτές διαµορφώνεται 
αναλυτικός χάρτης της έκτασης, της διάρκειας και του χαρακτήρα της διαχρονικής 
κατάληψης του χώρου. Τα πρωιµότερα ευρήµατα που εντοπίστηκαν χρονολογούνται 
στην Τελική Νεολιθική και την ΠΜ Ι περίοδο. Ιδιαίτερη έντονη είναι, παρ�όλα αυτά, 
η  παρουσία της ΜΜ κεραµεικής. Τα κινητά και τα ακίνητα ευρήµατα εξάλλου 
µαρτυρούν εντατική εκµετάλλευση των παραλίων και της ενδοχώρας από την 
Ελληνιστική ως τη Μεσοβυζαντινή περίοδο1.  

Έναυσµα για την έναρξη της επιφανειακής έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι 
η  Γαύδος αποτελεί ένα πολύπλευρα ενδιαφέροντα νησιωτικό µικρόκοσµο. 
Ιδιαιτερότητες παρουσιάζει το φυσικό περιβάλλον, το χερσαίο και το θαλάσσιο, το 
παλαιό και το σύγχρονο οικοσύστηµα (γεωλογικοί σχηµατισµοί, δάση κέδρων και 
πεύκων, βιότοποι αποδηµητικών πουλιών, σηµαντικοί ιχθυότοποι). Το ανθρωπογενές 
περιβάλλον εκπροσωπείται αρχαιολογικά από πυκνή αλληλουχία πολιτισµών και ένα 
ενδιαφέρον ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο επιδρούν µεταξύ άλλων, η 
γεωγραφική θέση του νησιού σε θαλάσσιους δρόµους που ενώνουν την Εγγύς 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική µε τη ∆υτική Μεσόγειο, η γειτνίαση και συγχρόνως η 
αποκοπή του από την Κρήτη και ο ακριτικός χαρακτήρας �στην γεωγραφική όσο και  
ιδεολογική απόληξη του ελλαδικού κόσµου2. 

Το αρχαιολογικό υλικό γενικά χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και 
την ποικιλία των δεδοµένων. Η έρευνα της Γαύδου ειδικότερα έχει διαχρονική 
προοπτική και είναι αποτέλεσµα διεπιστηµονικής συνεργασίας. Τα δεδοµένα 
καλύπτουν την περίοδο από την Προϊστορία ως τις µέρες µας. Παράλληλα µε τα 
αρχαιολογικά δεδοµένα (συγκεντρωτικά στοιχεία θέσης, µεµονωµένα αρχιτεκτονικά 
και κινητά ευρήµατα) συγκεντρώνονται γεωγραφικές, περιβαλλοντικές, γεωλογικές, 
τοπογραφικές, ανθρωπολογικές και άλλες πληροφορίες. Από τη µελέτη του υλικού 
αυτού συνάγονται συµπεράσµατα για την αλληλεπίδραση ανθρώπου - φυσικού 
περιβάλλοντος, την οργάνωση του χώρου, τα οικιστικά σχήµατα και την ιστορική 
δηµογραφία.  

Η έρευνα αυτή λοιπόν άπτεται αντικειµένων όπως η Οικιστική αρχαιολογία 
και η Παλαιοοικολογία. ∆υσκολία προκύπτει από τις µακρές περιγραφές και τη 
δυσχέρεια κωδικοποίησης των πληροφοριών. Στα µηχανογραφηµένα δελτία Πεδίου 
και Μελέτης προστίθεται, εξάλλου, η φωτογραφική και σχεδιαστική τεκµηρίωση, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαγραµµάτων διασποράς. 

 Ένα πληροφοριακό σύστηµα κατά συνέπεια, για να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες της συγκεκριµένης ή όποιας ανάλογης έρευνας θα πρέπει να µπορεί να 
χειριστεί τα ετερόκλητα αυτά δεδοµένα και να δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να 
κατανοήσει τις  συµβάσεις της οργάνωσης του παλίµψηστου του χώρου.  

 Το υλικό από την έρευνα αυτή δεν έχει εντούτοις δηµοσιευτεί, γεγονός 
που συνεπάγεται, αφενός ότι τα δεδοµένα δεν µπορούν να κοινοποιηθούν και 
αφετέρου ότι το υλικό που χρησιµοποιηθηκε για την παρουσίαση είναι περιορισµένο 
τυχαίο και δειγµατοληπτικό. Η χρήση ενός συστήµατος σε XML ανταποκρινεται στις 
ανάγκες του παρόντος σταδίου της έρευνας. Θα επιτρέψει δηλαδή, αφού 

                                                 
1 ΚΟΠΑΚΑ, Κ., ∆ΡΟΣΙΝΟΥ, Π., ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΟΣ, Γ., �Επιφανειακή Έρευνα στη Γαύδο�, 
Κρητική Εστία, 1992-4, σελ. 244. 
2 ΚΟΠΑΚΑ, Κ., �Επιφανειακή Έρευνα στη Γαύδο. Προσεγγίσεις ενός οριακού νησιωτικού 
µικροκόσµου�, Πεπραγµένα 8ου Κρητολογικού Συνεδρίου, 1996 (υπό εκτύπωση). 
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ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταγραφή του υλικού, να επιλεγούν τα στοιχεία εκείνα 
που θα περιληφθούν σε µια επικείµενη δηµοσίευση έντυπη ή ηλεκτρονική και τη 
δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου. 
 
 Για την ηλεκτρονική τεκµηρίωση των δεδοµένων της επιφανειακής έρευνας 
δηµιουργήθηκε το 1998 στο ΙΤΕ ένας Ορισµός Τύπου Εγγράφου (DTD), σε γλώσσα 
SGML µε τη χρήση λατινικών στοιχείων για τους όρους (tags), που τον Ιούνιο του 
1999 µετατράπηκε σε XML, µε τη χρήση ελληνικών πλέον χαρακτήρων. Τη 
δοκιµαστική εισαγωγή κάποιων δεδοµένων σε δοµηµένα έγγραφα βάσει του 
παραπάνω Ορισµού Τύπου Εγγράφου (DTD) ακολούθησε η εισαγωγή κάποιων  
δεδοµένων σε σχεσιακή βάση MS Access. Κρίθηκε, όµως, ότι η λογική της Βάσης 
αυτής είναι υπερβολικά περιοριστική για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της 
συγκεκριµένης έρευνας, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω. ∆εν επέτρεπε, για 
παράδειγµα, την αποτελεσµατική αναζήτηση σε ελεύθερο κείµενο και απαιτούσε τη 
σχηµατοποίηση µέσω της προσαρµογής των δεδοµένων στις σχέσεις (πίνακες). Η ίδια 
η λογική του Σ∆Β∆ δεν επέτρεπε τη µορφοποίηση των δεδοµένων µε τρόπο 
αξιοποιήσιµο σε µια δηµοσίευση. 
 Με αφετηρία λοιπόν το σχεδιασµό αυτό που είχε ξεκινήσει στο Ίδρυµα 
Τεχνολογίας και Έρευνας, βάσει της δοµής των έντυπων δελτίων της ερευνητικής 
οµάδας Γαύδου, επιχειρήθηκε η κατασκευή ενός πληροφοριακού συστήµατος σε 
γλώσσα XML. Η XML επιτρέπει τη χρήση φυσικής γλώσσας και την προσαρµογή 
του εγγράφου στα δεδοµένα. ∆ιαθέτει εξάλλου το σηµαντικό πλεονέκτηµα του 
περιορισµού του όγκου του εγγράφου σε σχέση µε ένα Σ∆Β∆. Ο ιεραρχικός 
χαρακτήρας και η δυνατότητα περαιτέρω προσδιορισµού κάποιων πεδίων επιτρέπουν 
µια πιο σαφή δόµηση του υλικού. Στα πλεονεκτήµατα της συγκαταλέγονται επιπλέον 
η ευκολότερη εισαγωγή νέων πεδίων, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και η δυνατότητα 
παρουσίασης τµηµάτων της πληροφορίας, κατά περίπτωση. 

Το βασικό όµως χαρακτηριστικό της XML είναι η διάκριση των σταδίων της 
καταγραφής, της παρουσίασης και της ανάκτησης. Ένα αρχείο σε XML ανήκει στα 
αποκαλούµενα δοµηµένα έγγραφα. Πρόκειται για έγγραφα τη δοµή των οποίων 
αποδίδει η σήµανση (markup).   

Οι κανόνες της σήµανσης κάθε εγγράφου περιγράφονται στον Ορισµό Τύπου 
του Εγγράφου (Document Type Definition). Σε πρώτη φάση ολοκληρώθηκε ο 
σχεδιασµός του ορισµού τύπου του εγγράφου (DTD) της  επιφανειακής έρευνας. 
Κρίθηκε ωστόσο σκόπιµο να σχεδιαστεί επίσης ένας ορισµός τύπου του εγγράφου για 
την ανασκαφή και τη µελέτη του κεραµεικού υλικού.   

 
Για λόγους που σχετίζονται µε την καταγραφή του υλικού και την πρόοδο της 

µελέτης του, επιλέχθηκε  να αξιοποιηθούν δειγµατοληπτικά, για τον έλεγχο 
λειτουργίας του συστήµατος, τα δελτία της Προϊστορικής Κεραµεικής Εκτός 
Καταλόγου. Όπως προαναφέρθηκε, καθώς δεν έχει γίνει ακόµη η δηµοσίευση του 
αρχαιολογικού υλικού, τα δεδοµένα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
παρουσίαση είναι δειγµατοληπτικά και τα σχέδια και οι φωτογραφίες που 
χρησιµοποιήθηκαν είναι τυχαίες και δεν αντιστοιχούν στα δελτία όπου προβάλλονται. 
Τέλος, καθώς το δείγµα προέρχεται από την Κεραµεική εκτός Καταλόγου, που δεν 
προορίζεται, δηλαδή, για δηµοσίευση, πολλά στοιχεία (πεδία) µένουν εξ�ορισµού 
κενά. 

Τα δεδοµένα των δελτίων αυτών ανακτήθηκαν από τον wrapper του 
προγράµµατος XML � Spy και στη συνέχεια προσαρµόστηκε η δοµή τους στη 
δενδροειδή δοµή του Ορισµού Τύπου Εγγράφου (DTD) της Κεραµεικής. 

Κατά την παρουσίαση του υλικού µε τη χρήση περισσοτέρων φύλλων 
µορφοποίησης (Style sheets) κατεβλήθη προσπάθεια να αποµονωθεί το περιεχόµενο 
κάποιων πεδίων και να εξαχθούν έτσι τα πρώτα συµπεράσµατα για το χώρο που 
κάλυπτε η έρευνα.  
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Παράλληλα µε τον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) Επιφανειακής Έρευνας 

σχεδιάστηκε και ένας δεύτερος για τις ανάγκες της Ανασκαφικής Έρευνας. 
Φυσικά, το σύστηµα που σχεδιάστηκε περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία για 

κάθε έρευνα. Όπως είναι γνωστό οποιαδήποτε επιµέρους έρευνα, τόσο ανασκαφική 
όσο και επιφανειακή, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και ανάγκες στις οποίες και 
χρειάζεται να προσαρµοστεί ο σχεδιασµός του συστήµατος . 

 
Ένα ανάλογο σύστηµα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επερωτήσεων. 

Πρόσφατα το W3C δηµοσίευσε Προσχέδιο Εργασίας (Working Draft) για την 
XQuery την γλώσσα επερωτήσεων σε δοµηµένα έγγραφα. Υπάρχουν εφαρµογές που 
χρησιµοποιούν γλώσσες που είχαν δηµιουργηθεί παλιώτερα για να καλύψουν αυτή 
την ανάγκη. Οι εφαρµογές αυτές δεν υποστηρίζουν όµως τα Ελληνικά. Για τις 
ανάγκες της παρούσας εργασίας λοιπόν, τα δεδοµένα απεικονίστηκαν µε βάση το 
σχεσιακό πρότυπο και έγιναν επερωτήσεις στη βάση δεδοµένων MS Access.   

 
Το κείµενο της αναφοράς χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια και ακολουθεί τη 

διάκριση µεταξύ καταγραφής, µορφοποίησης και ανάκτησης των δεδοµένων.  
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξέλιξη από τη χειρόγραφη σήµανση 

εγγράφων στην ηλεκτρονική σήµανση (markup), περιγράφονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά της πρώτης γλώσσας σήµανσης (SGML) και οι λόγοι που οδήγησαν 
στη δηµιουργία της XML. Παρατίθενται επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά της XML 
ώστε να γίνει κατανοητή η φύση και η πορεία της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο 
παρατίθενται, µε συνοπτικό σχολιασµό, τα γραφήµατα της δοµής των επιµέρους 
δελτίων που σχεδιάστηκαν. Στο  τρίτο κεφάλαιο, αφού συνοψίζονται τα 
χαρακτηριστικά της XSLT ως γλώσσας µεταµόρφωσης και κυρίως ανάκτησης 
δεδοµένων, παρουσιάζονται τα φύλλα µορφοποίησης (stylesheets) που σχεδιάστηκαν 
για την προβολή του συνόλου και επιλεκτικά κάποιων  στοιχείων της Κεραµεικής. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο εκτίθεται ο προβληµατισµός για τα χαρακτηριστικά µιας 
γλώσσας επερωτήσεων δοµηµένων εγγράφων και αναλύονται οι επερωτήσεις που 
έγιναν στην MS Access. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σενάριο χρήσης του 
συστήµατος και καταλήγοντας στα Συµπεράσµατα γίνεται µια συνολική αποτίµηση 
της εργασίας και της χρήσης της XML στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες τα τελευταία 
χρόνια. Προτείνω επιπλέον, επειδή πολλοί όροι της Επιστήµης Υπολογιστών δεν 
έχουν αποδοθεί στα Ελληνικά ακόµη µια προσωπική µετάφραση η οποία ίσως και να 
µην περιγράφει ακριβώς το περιεχόµενό τους. Τόσο στην περίπτωση αυτή, όσο και 
στην περίπτωση που υιοθετώ κάποια απόδοση που προέρχεται από λεξικά 
πληροφορικής, παραθέτω τον αγγλικό όρο σε παρένθεση. Στο τέλος της εργασίας 
υπάρχει ένα αγγλοελληνικό και ένα ελληνοαγγλικό γλωσσάρι για τη διευκόλυνση της 
ανάγνωσης. 

Στα παραρτήµατα περιέχεται ο κώδικας των Ορισµών Τύπου Εγγράφου και 
των Φύλλων Μορφοποίησης. Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει εκεί για να 
κατανοήσει καλύτερα τη δοµή των εγγράφων και τη λειτουργία των επιµέρους 
στοιχείων. Στο συνοδευτικό δίσκο περιέχονται δείγµατα δελτίων µε τη χρήση 
διαφορετικών φύλλων µορφοποίησης του συνόλου ή µέρους των στοιχείων, ο 
κώδικας των Ορισµών Τύπου Εγγράφου (DTD) Επιφανειακής Έρευνας, Ανασκαφής 
και Κεραµεικής,και των φύλλων µορφοποίησης καθώς και η σχεσιακή βάση που 
δηµιουργήθηκε από την µετατροπή του δοµηµένου εγγράφου, ακολουθώντας το 
πρότυπο οντοτήτων συσχετίσεων. Ο κατάλογος του περιεχοµένου των επιµέρους 
αρχείων υπάρχει σε συνοδευτικό αρχείο. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

H γλώσσα XML και τα δοµηµένα έγγραφα 
 

Ένα σύντοµο ιστορικό της χρήσης της σήµανσης των εγγράφων από την εφεύρεση 
της τυπογραφίας ως την XML. Η δοµή και τα χαρακτηριστικά της XML και οι πιθανές 
εφαρµογές της στις Κοινωνικές Επιστήµες και την Αρχαιολογία.  

1.α Από την σήµανση χειρογράφων στην SGML 
 

Αναφερθήκαµε συνοπτικά στην εισαγωγή στις δυνατότητες και στις προοπτικές 
της ηλεκτρονικής σήµανσης. Η σήµανση (Markup) όµως δεν αποτελεί καινοτοµία της 
Επιστήµης των Υπολογιστών. Χρησιµοποιείται ως µέσο για τον 
συγγραφέα/επιµελητή του κειµένου για να υπογραµµίσει αποσπάσµατα του κειµένου 
που διακρίνονται από άποψη δοµής ή περιεχοµένου από το πλαίσιο αναφοράς 
(context).  Αυτό θα µπορούσε να περικλείει επί παραδείγµατι λέξεις που 
χρησιµοποιούνται µε ιδιαίτερο νόηµα ή απλώς την αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Ήδη οι 
αντιγραφείς κατά τον Μεσαίωνα έγραφαν τα σχόλιά τους στα περιθώρια του 
χειρογράφου ή χρησιµοποιούσαν διαφορετικού χρώµατος µελάνες για ορισµένα 
στοιχεία του κειµένου.  

Από τους πρώτους αιώνες της τυπογραφίας η σηµασία της έκδοσης µεγάλωσε 
καθώς η εκτύπωση και η έκδοση έγιναν ανεξάρτητες δραστηριότητες. 
Προηγουµένως, ένα ολοκληρωµένο χειρόγραφο ήταν συνήθως έργο ενός αντιγραφέα 
και ενός η περισσοτέρων εικονογράφων. Το τυπογραφικό δοκίµιο πλέον πήγαινε στον 
στοιχειοθέτη, µε χειρόγραφα σχόλια περισσοτέρων ατόµων, για να µορφοποιηθεί και 
να σταλεί στο τυπογραφείο. Ο στοιχειοθέτης αποφάσιζε τι είδους στοιχεία θα 
χρησιµοποιούνταν στην έντυπη έκδοση. 

Κάποια χαρακτηριστικά εντούτοις επικράτησαν σε βαθµό που σήµερα οι 
περισσότεροι δεν τα θεωρούν κανόνες αλλά αυτοµάτως αναγνωρίζουν το 
σηµαινόµενο τους.  Χρησιµοποιούµε πλάγια στοιχεία για τους τίτλους των βιβλίων ή 
των περιοδικών σε µια βιβλιογραφία, µεγαλυτέρου µεγέθους ή κεφαλαίους  
χαρακτήρες  για τις επικεφαλίδες ενώ αφήνουµε ένα διάστηµα στην αρχή των 
παραγράφων. 

Οι κανόνες αυτοί κωδικοποιούσαν την επικοινωνία µεταξύ του επιµελητή ενός 
χειρογράφου, του στοιχειοθέτη και του τυπογράφου. Η έλευση της πληροφορικής  
εισήγαγε την επικοινωνία ανθρώπου, µηχανής και στη µορφοποίηση του κειµένου. 
Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη ενός τρόπου κωδικοποίησης ώστε να γνωρίζει ο 
υπολογιστής τη δοµή του κειµένου και τον τρόπο που πρέπει να παρουσιαστεί και να 
τυπωθεί. Έτσι προέκυψε η ηλεκτρονική σήµανση.  

 
Η ηλεκτρονική σήµανση συνίσταται κατά βάση σε ετικέτες ή όρους (tags) τα 

οποία προστίθενται στο κείµενο για να επισηµάνουν στο πρόγραµµα πως είναι 
δοµηµένο το κείµενο και µε ποιον τρόπο πρέπει να παρουσιάζονται τα διάφορα 
στοιχεία του. Από τα πιο κοινά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής σήµανσης είναι η 
επιλογή τύπου και µεγέθους γραµµατοσειράς και περιθωρίων. Η περιγραφή των 
στοιχείων αυτών γίνεται µε τη χρήση των γλωσσών σήµανσης (markup languages). 
Οι γλώσσες αυτές λοιπόν διακρίνονται σε γλώσσες ειδικής (specific) και γενικής 
(generalised) σήµανσης3. 

Οι γλώσσες ειδικής σήµανσης χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένες εφαρµογές ή 
προγράµµατα. Ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου διαθέτει µια τέτοια γλώσσα 

                                                 
3 OLSTAD, V., XML Tutorial for European Cultural Heritage Technicians, Humanities Information 
Technology Centre, Bergen, October 1999, σελ. 7. 
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και επίσης σώζει τα δυαδικά αρχεία (αρχεία σε εκτελέσιµη µορφή) (binary file) µε 
αποτέλεσµα να µην είναι αναγνώσιµα ως απλό κείµενο (text). Ο λόγος της επιλογής 
της λύσης αυτής από τις εταιρείες λογισµικού είναι η ταχύτητα και η 
αποτελεσµατικότητα που συνεπάγεται αλλά και η δέσµευση του χρήστη να µην 
χρησιµοποιήσει λογισµικό ανταγωνιστικής εταιρείας. Το πιο σηµαντικό µειονέκτηµα, 
είναι ότι οι γλώσσες αυτές δεν περιγράφουν τη δοµή αλλά τη µορφοποίηση του 
κειµένου4.  

 
Οι γλώσσες γενικής σήµανσης αναπτύχθηκαν για να δώσουν λύση στην έλλειψη 

συµβατότητας και την αδυναµία της σήµανσης να υποδηλώσει τη δοµή του κειµένου. 
Το πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε από τον C.F. Goldfarb στη δεκαετία 
του 19705. Η πρότασή του έδινε έµφαση σε δύο βασικές αρχές: 

 
• Η σήµανση πρέπει να περιγράφει τη δοµή ενός εγγράφου και όχι το 
στυλ ή τη µορφοποίηση 

• Η σήµανση πρέπει να ακολουθεί αυστηρή σύνταξη ούτως ώστε ο 
κώδικας να είναι κατανοητός από το πρόγραµµα ή το χρήστη. 

 
Το αποτέλεσµα ήταν η Document Composition Facility Generalized Markup 
Language (GML), η οποία έγινε αποδεκτή ως πρότυπο το 1986 (ISO 8879) ως 
Τυποποιηµένη Γλώσσα Γενικής Σήµανσης (Standard Generalised Markup Language - 
SGML). 

. Η SGML θεωρεί ότι τα έγγραφα συντίθενται µέσω της επανάληψης κάποιων 
βασικών στοιχείων που δίνουν µε τρόπο έλλογο αναπαράσταση του περιεχοµένου. 
Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της χρήσης ενός βασικού συντακτικού, στο οποίο 
ανατρέχει το πρόγραµµα για να αντιληφθεί τη δοµή του εγγράφου. Το συντακτικό 
αυτό ονοµάζεται Ορισµός Τύπου Εγγράφου (Document Type Definition - DTD) και 
αποτελεί συνήθως ένα εξωτερικό αρχείο. Περιέχει συνήθως τον τρόπο που είναι  
δοµηµένα τα στοιχεία του εγγράφου και το  είδος των δεδοµένων που περιέχει.  Η 
αναφορά στον Ορισµό Τύπου δηλώνεται στην αρχή του εγγράφου.  Παραπέµπει σε 
ένα αρχείο που είναι αποθηκευµένο είτε στον υπολογιστή είτε σε µια ηλεκτρονική 
διεύθυνση6. 

Το έγγραφο αποτελείται από στοιχεία (elements) κειµένου. Κάθε στοιχείο 
περιέχεται µεταξύ δύο όρων (tags)7 οι οποίοι συνίστανται στο όνοµα των στοιχείων 
εντός γωνιωδών αγκυλών. Οι όροι εισάγονται κατά ζεύγη (υποχρεωτικά µόνο στην 
XML κατ�αντίθεση προς την SGML και την HTML). Ο αρχικός όρος (start-tag) στην 
αρχή κάθε στοιχείου αντιστοιχεί σε έναν τελικό όρο (end-tag).  Η µόνη διαφορά στην 
απόδοσή των δύο αυτών όρων είναι ότι ο τελικός όρος έχει ως πρόθεµα µία κάθετο, 
στην ουσία σηµατοδοτούν την έναρξη και τη λήξη του στοιχείου. Το κείµενο σε ένα 
έγγραφο σε SGML πρέπει υποχρεωτικά να περικλείεταιι σε ένα τουλάχιστον ζεύγος 
όρων.   

Οι οδηγίες για τον τρόπο παρουσίασης του εγγράφου περιέχονται σε ένα 
χωριστό αρχείο, το φύλλο µορφοποίησης (stylesheet). 

 

1.β Βασικά χαρακτηριστικά της XML 
 

                                                 
4 Idem, σελ. 7. 
5 PARDI, W., XML in Action, Microsoft Press, 1999. 
6 OLSTAD, V., Ibid, σελ. 8. 
7 Ενίοτε αποδίδονται στα Ελληνικά ως ετικέττες 
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 Το βασικό µειονέκτηµα της SGML είναι η πολυπλοκότητά της και η ύπαρξη 
πολλών προαιρετικών χαρακτηριστικών. Για το λόγο αυτό στα µέσα της δεκαετίας 
του �90 δηµιουργήθηκε ένα υποσύνολο το οποίο, εκτός των άλλων, θα ήταν 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες του ∆ιαδικτύου. Το υποσύνολο αυτό θα έπρεπε να 
διατηρεί τα χαρακτηριστικά της SGML και να αποκτήσει την απλότητα της HTML. 
Οι δύο γλώσσες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί καθώς η HTML περιγράφει µόνο 
τον τρόπο µορφοποίησης του εγγράφου. Οι µηχανές αναζήτησης µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν µόνο τα µεταδεδοµένα (metadata), δηλαδή τις λέξεις κλειδιά που οι 
προγραµµατιστές έχουν εισαγάγει για να περιγράψουν το περιεχόµενο ενός 
εγγράφου. Η XML έχει ως στόχο να επιλύσει αυτό το πρόβληµα όχι απαραίτητα 
υποκαθιστώντας την HTML αλλά συνεργαζόµενη µαζί της.  
 Η XML είναι µια γενικευµένη γλώσσα σήµανσης, η οποία επιτρέπει στους 
συντάκτες του εγγράφου να ορίσουν οι ίδιοι το σύνολο όρων που θα 
χρησιµοποιήσουν. Τα έγγραφα σε XML είναι αυτοπεριγραφόµενα (self-describing). 
Ένα έγκυρο (valid) έγγραφο περιέχει τη σειρά των κανόνων στους οποίους πρέπει να 
υπακούουν τα δεδοµένα που εισάγονται. Η εγκυρότητα των εγγράφων ως προς τον 
ορισµό τύπου του εγγράφου τους (DTD) ελέγχεται από ένα πρόγραµµα που 
ονοµάζεται XML validator.  Η XML περιλαµβάνει τον ορισµό ενός σχήµατος 
συνδέσµων (hyperlinking) που ονοµάζεται Xpath και µιας γλώσσας µορφοποίησης, 
της XSL. Ανάλογοι µηχανισµοί δεν αποτελούσαν τµήµα του αρχικού ορισµού της 
SGML. 
 Ο σκοπός της δεν είναι να αποτελέσει µόνο ένα υποκατάστατο της  HTML για 
τη µετάδοση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο. Οι προθέσεις των δηµιουργών της 
συνοψίζονται στα παρακάτω δέκα σηµεία: 
  

1. Η XML πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί απ�ευθείας στο ∆ιαδίκτυο. 
Έπρεπε κατά συνέπεια να απλοποιηθεί η δοµή της SGML και να ληφθούν 
υπ�όψη οι ανάγκες των εφαρµογών που τρέχουν σε δικτυακό περιβάλλον. 

2. Η XML θα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. ∆εν θα περιορίζεται 
λοιπόν στις δικτυακές εφαρµογές αλλά θα µπορεί να χρησιµεύσει σε µία 
ευρεία σειρά προγραµµάτων από επεξεργαστές κειµένου έως Βάσεις 
∆εδοµένων. 

3. Η XML πρέπει να είναι συµβατή µε την SGML. Κάθε έγκυρο έγγραφο σε 
XML είναι και ένα έγκυρο έγγραφο σε SGML εφόσον είναι υποσύνολό 
της. 

4. Πρέπει να είναι εύκολο να γράψει κανείς προγράµµατα που να 
επεξεργάζονται έγγραφα σε XML, ώστε να διαδοθεί ευρύτερα και 
γρηγορότερα. 

5. Ο αριθµός των προαιρετικών χαρακτηριστικών της XML πρέπει να 
περιοριστεί κατά το δυνατόν ή στην ιδεατή περίπτωση να εξαλειφθεί 
τελείως, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήµατα ασυµβατότητας που είχαν 
παρουσιαστεί µε την SGML. 

6. Τα έγγραφα σε XML πρέπει να είναι κατανοητά από τον άνθρωπο και 
ξεκάθαρα. Στο βαθµό που η XML χρησιµοποιεί απλό κείµενο για να 
ορίσει τα δεδοµένα επιτρέπει στο χρήστη να συντάξει τα έγγραφα σε ένα 
απλό επεξεργαστή κειµένου. 

7. Ο σχεδιασµός της XML πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος να παραµεριστεί από κάποια άλλη λύση. 

8. Ο  σχεδιασµός της XML πρέπει να είναι τυπικός (formal) και 
συνοπτικός (concise), µε σκοπό να υιοθετηθεί ευρύτερα. 

9. Τα έγγραφα σε XML πρέπει να δηµιουργούνται εύκολα. 
10. Η λακωνικότητα (Terseness) στην XML έχει πολύ µικρή σηµασία. Η 

SGML υποστηρίζει µια σειρά τεχνικών οι οποίες περιορίζουν τον όγκο της 



 9

δακτυλογράφησης, όπως τη δυνατότητα να παραλείπεται ο τελικός όρος. 
Αυτό ωστόσο δεν επιτρέπεται στην XML. 

1.γ Λογική και Φυσική δοµή της XML   
 
Όπως αναφέραµε παραπάνω ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της XML 

είναι η δόµηση του κειµένου (raw text). Η δοµή ενός εγγράφου σε XML διακρίνεται 
σε λογική και φυσική. 

 
Η λογική δοµή περιγράφει τη σχέση µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων του 

εγγράφου. Αποτελείται από δύο τµήµατα: 
��τον Πρόλογο (Prolog) και  
��το Στοιχείο Εγγράφου (Document Element). 
 
Ο Πρόλογος µε τη σειρά του απαρτίζεται από: 

��τη δήλωση της XML (XML declaration)  
��τη δήλωση του Ορισµού Τύπου (document type declaration)8 
��τη δήλωση αυτονοµίας (standalone) 
��τη δήλωση του αλφαβήτου κωδικοποίησης (encoding declaration) 

 
Η δήλωση της XML δηλώνει ποια έκδοση της XML χρησιµοποιείται στο 

κείµενο9, <?xml version=�1.0�?>. Μια δήλωση αυτονοµίας (standalone) µπορεί να 
επισηµαίνει εάν µπορούν να υπάρξουν εξωτερικές δηλώσεις σήµανσης (external 
markup declarations). Το τελευταίο τµήµα είναι η δήλωση του αλφαβήτου 
κωδικοποίησης (encoding declaration). Αυτή χρειάζεται να προσδιοριστεί εάν το 
έγγραφο δεν χρησιµοποιεί τους χαρακτήρες Unicode (UTF-8) ή US-ASCII. Για τα 
Ελληνικά για παράδειγµα χρησιµοποιείται η κωδικοποίηση ISO 8859-7. Η πλήρης 
λοιπόν δήλωση της XML έχει τη µορφή: 

 
<?xml version="1.0" standalone=�yes� encoding="UTF-8"?> 
 
Το δεύτερο τµήµα του Προλόγου, η δήλωση του Ορισµού Τύπου, αναφέρει 

ποιος Ορισµός Τύπου Εγγράφου (DTD) χρησιµοποιείται: 
 
<!DOCTYPE ΓΑΥ∆ΟΣ SYSTEM "C:\Gaudos\Gaudos3d.dtd"> 
 
Το Στοιχείο Εγγράφου αναφέρεται αµέσως µετά τον Πρόλογο και περιέχει 

όλα τα δεδοµένα του εγγράφου σε XML. Όπως ο κατάλογος ρίζας (root directory) 
ενός σκληρού δίσκου αποτελείται από µια σειρά φακέλους και υποφακέλους, το 
Στοιχείο Εγγράφου µπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθµό ενθέτων στοιχείων 
(elements) ή και εγγράφων. Κάθε ένθετο στοιχείο ονοµάζεται στοιχείο απόγονος ή 
εξαρτώµενο στοιχείο (child element). Το στοιχείο που περικλείει ένθετα στοιχεία 
ονοµάζεται στοιχείο πρόγονος (parent element). 

Κάθε στοιχείο πρέπει να περιέχει ένα αρχικό όρο (start tag) και ένα τελικό 
όρο (end tag). Εάν ένα στοιχείο είναι κενό µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον όρο 
κενού στοιχείου, <ΟΡΟΣ ΚΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ/>. Τα ονόµατα των στοιχείων µπορούν 
να ξεκινούν µόνο µε µία κάτω παύλα ( _ ) ή µε ένα γράµµα, ενώ δεν επιτρέπεται η 
χρήση διαστηµάτων στα ονόµατα των στοιχείων. Ο Ορισµός Τύπου Εγγράφου 
(DTD) αποτελεί το συντακτικό του εγγράφου. Ορίζει ποια στοιχεία και µε ποια σειρά 
περιέχονται στο έγγραφο, αν ένα στοιχείο είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό και πόσες 
φορές µπορεί να εµφανίζεται. Ο Ορισµός Τύπου Εγγράφου (DTD) δεν επιτρέπει να 
προσδιορίσουµε ακριβώς, αντίθετα µε το σχήµα µιας Βάσης ∆εδοµένων, τον τύπο 

                                                 
8 OLSTAD, V., Ibid, σελ. 14. 
9 Προς το παρόν υπάρχει µόνο η έκδοση 1.0. 
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του περιεχοµένου κάθε στοιχείου (boolean, string, integer, date κλπ). Η 
αντικατάσταση Ορισµού Τύπου Εγγράφου από το Σχήµα της XML (XML Schema) 
θα καλύψει αυτή την έλλειψη. 

Για να ελέγξουµε την ορθότητα της δόµησης ενός εγγράφου σε XML 
χρησιµοποιούµε ένα πρόγραµµα που ονοµάζεται συντακτικός αναλυτής XML (XML 
parser). Ο συντακτικός αναλυτής ελέγχει κατά πόσον ένα πρόγραµµα είναι 
συντακτικώς ορθό (well formed) και έγκυρο (valid)10. 

Ορθά διαµορφωµένο θεωρείται ένα έγγραφο όταν υπακούει στους γενικούς 
συντακτικούς κανόνες της XML που αναφέραµε παραπάνω. Έγκυρο θεωρείται ένα 
έγγραφο όταν η ένθεση των στοιχείων και το περιεχόµενό τους συµφωνεί µε τον 
Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) που ακολουθεί.  

 
Ενώ η λογική δοµή περιγράφει, όπως αναφέραµε παραπάνω, τη σχέση µεταξύ 

των µερών ενός εγγράφου η φυσική δοµή αναφέρεται στο περιεχόµενο του 
δοµηµένου εγγράφου. Ένα έγγραφο σε XML αποτελείται από τµήµατα πληροφορίας 
που ονοµάζονται οντότητες (entities). Καθώς κάθε ορθά διαµορφωµένο κείµενο 
διαθέτει τουλάχιστον ένα στοιχείο ρίζας, διαθέτει τουλάχιστον µία οντότητα. Οι 
οντότητες διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές. Οι εσωτερικές οντότητες 
ορίζονται εντός του ιδίου του εγγράφου δηλώνονται στον πρόλογο και 
περιλαµβάνουν µόνο κείµενο. Οι έξωτερικές οντότητες είναι αποθηκευµένες σε 
κάποιο άλλο αρχείο η πηγή στην οποία υπάρχει σύνδεσµος (link ή URL) στο 
έγγραφο11. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εξωτερικής οντότητας αποτελεί ένα αρχείο 
εικόνας. 

Και οι δύο οντότητες µπορεί να είναι συντακτικά αναλυταίες (parsed) ή 
συντακτικά µη αναλυταίες (unparsed). Οι συντακτικά αναλυταίες (parsed) οντότητες 
περιέχουν κείµενο που ακολουθεί τους κανόνες της XML. Οι συντακτικά µη 
αναλυταίες (unparsed) οντότητες περιέχουν δυαδικά δεδοµένα (binary data) ή κείµενο 
που δεν ακολουθεί τον ορισµό της XML, αλλά τους κανόνες που έχει ορίσει στον 
Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) ο συντάκτης.  Σύµφωνα µε τα παραπάνω ένα 
έγγραφο σε XML µπορεί να περιέχει: 

 
• Εσωτερικές συντακτικά αναλυταίες οντότητες (Internal Parsed 

Entities) - Εσωτερικές οντότητες που περιέχουν συντακτικά αναλυταίο 
κείµενο. 

• Εσωτερικές συντακτικά µη αναλυταίες οντότητες (Internal 
Unparsed Entities) - Εσωτερικές οντότητες που περιέχουν συντακτικά 
µη αναλυταίο κείµενο. 

• Εξωτερικές συντακτικά αναλυταίες οντότητες (Internal Parsed 
Entities) - Εξωτερικές οντότητες που περιέχουν σύνδεσµο σε 
συντακτικά αναλυταίο κείµενο. 

• Εξωτερικές συντακτικά µη αναλυταίες οντότητες (Internal Parsed 
Entities) - Εξωτερικές οντότητες που περιέχουν σύνδεσµο σε 
συντακτικά µη αναλυταίο κείµενο ή σε αρχείο δυαδικών δεδοµένων 
(binary data file). 

 
Τα γνωρίσµατα (attributes) είναι µια ακόµη βασική έννοια που άπτεται της 

φυσικής δοµής ενός εγγράφου σε XML. Τα γνωρίσµατα αποδίδουν µια ιδιότητα στα 
στοιχεία ενός εγγράφου σε XML, χωρίς να καθίστανται τµήµατα του περιεχοµένου 
των συγκεκριµένων στοιχείων. Τα γνωρίσµατα κατά συνέπεια προσδιορίζουν το 
περιεχόµενο των στοιχείων και τους επιτρέπουν να διαθέτουν όψεις.  

                                                 
10 OLSTAD, V., Ibid, σελ. 16. 
11 Idem, σελ. 16. 
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Για παράδειγµα, το στοιχείο ηµεροµηνία σε ένα δελτίο που αφορά ένα 
αρχαιολογικό αντικείµενο µπορεί να έχει τα γνωρίσµατα �εύρεσης� και �µελέτης�. 
Κάθε γνώρισµα διαθέτει όνοµα και τιµή. Τα ονόµατα είναι συµβολοσειρές που 
τίθενται µπροστά από ένα ίσον και ακολουθούν τους ίδιους κανόνες µε τα ονόµατα 
των όρων (tags) των στοιχείων. 

 
<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ συλλογής=""  
          µελέτης=""/> 

 
Η τιµή του γνωρίσµατος έπεται του συµβόλου της ισότητας και πρέπει να 

περικλείεται σε εισαγωγικά (µονά ή διπλά). Μπορεί να περιέχει κάθε είδους 
χαρακτήρες και κενά διαστήµατα εκτός από εισαγωγικά.  

Στην XML διακρίνονται δέκα τύποι γνωρισµάτων. Θα αναφερθούµε µόνο στο 
περιεχόµενο των τύπων που χρησιµοποιήσαµε στην εφαρµογή για την καταγραφή 
δεδοµένων Επιφανειακής Έρευνας και Αρχαιολογικής Ανασκαφής: 

 
• CDATA 
• Enumerated 
• NMTOKEN 
• NMTOKENS 
• ID 
• IDREF 
• ENTITY 
• ENTITIES 
• NOTATION 
• Enumerated NOTATION 

 
Ο πιο κοινός και γενικός τύπος γνωρίσµατος είναι τα CDATA. Ένα γνώρισµα 

του τύπου αυτού περιέχει κείµενο µε την εξαίρεση των χαρακτήρων <, & και �, που 
πρέπει να παρασταθούν ως αναφορές οντοτήτων (entity references)12. 

Ο τύπος enumerated δηλώνει ότι το γνώρισµα µπορεί να έχει µόνο 
συγκεκριµένες τιµές που ορίζονται στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου. 

Ο τύπος ID προσδιορίζει µοναδικά ένα στοιχείο και το περιεχόµενό του 
πρέπει να είναι ένα έγκυρο, σύµφωνα µε τους κανόνες της XML, όνοµα.  

Ο τύπος IDREF επιτρέπει σε ένα γνώρισµα, σε άλλο σηµείο του ιδίου 
εγγράφου, να έχει την τιµή του γνωρίσµατος  ID. Απότελεί κατά ένα τρόπο µια 
αναφορά  στο παραπάνω γνώρισµα ορίζοντας µια σχέση προγόνου - απογόνου13. 

Τα γνωρίσµατα µπορεί να είναι υποχρεωτικά (#REQUIRED), προαιρετικά 
(#IMPLIED), ή να έχουν µία δεδοµένη τιµή (#FIXED). 

Στην περίπτωση εγγράφων µε σύνθετη δοµή ή εγγράφων που χρησιµοποιούν 
περισσότερους του ενός Ορισµούς Τύπου Εγγράφου (DTD) υπάρχει συχνά το 
πρόβληµα ύπαρξης οµωνύµων όρων. Τον προσδιορισµό µε τρόπο µοναδικό του 
ονόµατος ενός στοιχείου επιτελούν οι χώροι ονόµατος (namespaces)14, η χρήση των 
οποίων δεν έχει γενικευθεί και συχνά δεν υποστηρίζεται από το λογισµικό. 
 
 

1.δ Η XML ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ, ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 
                                                 
12 Idem, σελ. 37. 
13 Idem, σελ. 38. 
14 Φιλοδοξούν να λειτουργήσουν µε τρόπο ανάλογο των Ενιαίων Θέσεων Πόρου (URL - Uniform 
Resource Locator) των δικτυακών εγγράφων. 
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Η εξαιρετική ανάπτυξη του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web) ευνοήθηκε 
από τη δυνατότητα που παρέχει στους συγγραφείς να διανείµουν εύκολα και µε µικρό 
κόστος ηλεκτρονικά έγγραφα σε ένα διεθνές κοινό. Εισήγαγε έτσι τον όρο του 
υπερκειµένου, ενός εγγράφου στο οποίο ο αναγνώστης πλοηγείται αξιοποιώντας τους 
συνδέσµους (links) που έχει εισαγάγει ο συντάκτης.  

Καθώς τα δικτυακά έγγραφα έγιναν µεγαλύτερα και πιο περίπλοκα, φάνηκαν 
οι περιορισµοί ενός µέσου που δεν παρέχει τη δυνατότητα επεκτασιµότητας, 
περιγραφής της δοµής και ελέγχου των δεδοµένων που απαιτεί η ηλεκτρονική 
έκδοση. Η ανάγκη χρήσης θραυσµάτων κώδικα άλλων προγραµµατιστικών γλωσσών 
(όπως Java applets ή scripts), για να επιτευχθεί ο σύνθετος χειρισµός των δεδοµένων, 
κατέστησε ακόµη εµφανέστερους  τους περιορισµούς των επικρατουσών µεθόδων 
µετάδοσης των δεδοµένων του εγγράφου. Στην περίπτωση της αρχαιολογίας θα 
µπορούσαµε να προσθέσουµε τη δυνατότητα των δεδοµένων που περιέχονται στο 
ηλεκτρονικό έγγραφο, να αξιοποιηθούν αφενός σε µια δηµοσίευση ηλεκτρονική ή 
έντυπη και  αφετέρου να  δώσουν µε τη χρήση επερωτήσεων ποσοτικές ή ποιοτικές 
πληροφορίες για το υλικό. 
  

Η XML συνδυάζει: ένα περιβάλλον που µοιάζει µε αυτό ενός επεξεργαστή 
κειµένου, µε το οποίο είναι εξοικειωµένοι οι περισσότεροι χρήστες,  τις δυνατότητες 
πλoήγησης του υπερκειµένου, µέσω ενός εξελιγµένου συστήµατος ηλεκτρονικών 
συνδέσµων (Xlinks, Xpointers), ενώ παρέχει µε τρόπο ανάλογο του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆) τη δυνατότητα αξιοποίησης των δεδοµένων. 
Συνιστά λοιπόν ένα σύστηµα καταγραφής δεδοµένων που µετέχει του βιβλίου µε του 
οποίου τη µορφή και τη λογική συµπλέει, επιτρέποντας παράλληλα στους χρήστες: 

α. να ορίσουν κατά βούληση νέα ονόµατα όρων (tags) και γνωρισµάτων 
(attributes) 
β. να ενθέσουν (nest) στοιχεία µε οιονδήποτε βαθµό πολυπλοκότητας στο 
έγγραφο 
γ. να εντάξουν στο δοµηµένο έγγραφο µια προαιρετική περιγραφή του 
συντακτικού του εγγράφου ώστε να αξιοποιηθεί από εφαρµογές που κάνουν 
συτακτικό έλεγχο. Το συντακτικό αυτό δεν χρειάζεται καν να το δηµιουργήσει 
ο χρήστης, αφού το πρόγραµµα έχει τη δυνατότητα να το συντάξει 
εξετάζοντας το περιεχόµενο των στοιχείων του εγγράφου. 
δ. να χειριστούν µεγάλα και περίπλοκα έγγραφα.   
Επιτρέπει κατά συνέπεια στον συντάκτη κάθε τύπου δοµηµένου εγγράφου να 

το προσαρµόσει στο υλικό του χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις πληροφορικής, 
εφόσον για τους όρους χρησιµοποιείται φυσική γλώσσα, ενώ η ιεραρχική δοµή των 
δοµηµένων εγγράφων αντιστοιχεί περισσότερο στην ανθρώπινη λογική. 

 
Πρόθεση των δηµιουργών της ήταν η XML να συνδυάζει τη µεγάλη 

εκφραστική δύναµη µε την ευκολία υλοποίησης εφαρµογών. Τα έγγραφα σε HTML, 
SGML ή από Σ∆Β∆ µπορούν να µετατραπούν σε δοµηµένα έγγραφα σε XML. Για τις 
δύο τελευταίες κατηγορίες µπορεί να πραγµατοποιηθεί και η αντίστροφη διαδικασία. 

 Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της XML τα δεδοµένα ανήκουν στους 
δηµιουργούς τους που εξυπηρετούνται καλύτερα από ένα µορφότυπο που δεν τους 
δεσµεύει σε συγκεκριµένες γλώσσες προγραµµατισµού ή ορισµένο λογισµικό 
δηµιουργίας και διαχείρισης εγγράφων. Ο µορφότυπος αυτός τους παρέχει ένα 
τυποποιηµένο, ανεξάρτητο από παραγωγούς εµπορικών πακέτων λογισµικού, επίπεδο 
επεξεργασίας στο οποίο µπορούν να λειτουργήσουν ποικίλα προγράµµατα15.  

Κατά συνέπεια επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ των συστήµατων 
διαχείρισης δεδοµένων. Αυτός ήταν άλλωστε και ο αρχικός στόχος της SGML και 

                                                 
15 BOSAK, J., Xml, java and the future of the web, 1997. 
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στη συνέχεια της XML. ∆ιαθέτει κατά συνέπεια ένα βασικό πλεονέκτηµα για να 
αποτελέσει ένα µορφότυπο ανταλλαγής αρχαιολογικών δεδοµένων.  

 
Οι χρήστες εξάλλου των εγγράφων σε XML έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν διαφορετικές όψεις ή είδωλα του ιδίου εγγράφου, χωρίς αυτό να 
συνεπάγεται ότι µεταβάλλεται η δοµή του εγγράφου. Αξιοποιώντας το ίδιο έγγραφο ο 
χρήστης µπορεί να προσδιορίσει τις επιλογές παρουσίασης των ειδώλων, ορίζοντας 
υποθετικά: να µην εµφανίζονται οι υποσηµειώσεις ή οι φωτογραφίες ή να 
εµφανίζονται µόνο οι υποσηµειώσεις και οι φωτογραφίες ή ακόµη και ταξινοµώντας 
(sorting) τα δεδοµένα βάσει διαφορετικών κριτηρίων. Ο χειριστής εξάλλου των 
δεδοµένων µπορεί να ορίσει ότι ορισµένα �ευαίσθητου χαρακτήρα� δεδοµένα δεν θα 
προβάλλονται.  

Είναι εποµένως σηµαντικό ότι από τα ίδια ηλεκτρονικά έγγραφα µπορούν να 
προκύψουν πολλαπλές παρουσιάσεις του αρχαιολογικού υλικού. Επιτρέπεται άρα  
στον ερευνητή να ορίσει µια διαβάθµιση στην παρουσίαση ανάλογα µε την πρόοδο 
της δηµοσίευσης χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η σύνταξη νέων κειµένων. 

Τα δοµηµένα έγγραφα εξάλλου καταλαµβάνουν, όταν συµπιεστούν, πολύ 
µικρότερο αποθηκευτικό χώρο απ�ότι τα αρχεία Σ∆Β∆. 

Τα έξι αυτά χαρακτηριστικά: 
• η φιλικότητα προς το χρήστη 
• η συµβατότητα µε διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων 
• ο ηµιδοµηµένος χαρακτήρας των δεδοµένων 
• η δυνατότητα κατά περίπτωση παρουσίασης επιλεκτικά κάποιων στοιχείων του 
εγγράφου (παρουσιάσεις ειδώλων)  

• ο περιορισµένος χώρος που καταλαµβάνουν τα έγγραφα σε XML 
πολύ ευνοϊκά για τις Επιστήµες του Ανθρώπου και εποµένως την Αρχαιολογία - 
αποτέλεσαν το έναυσµα για την πειραµατική εφαρµογή της XML στα δεδοµένα της 
επιφανειακής έρευνας της Γαύδου.  

Η µελέτη αυτή ξεκίνησε από την υπόθεση ότι τα δοµηµένα έγγραφα µπορούν 
να αποτελέσουν το κατάλληλο εργαλείο για όποιαδήποτε αρχαιολογική έρευνα που 
έχει σκοπό να επεξεργαστεί µεγάλη ποσότητα πολυσύνθετων αρχαιολογικών 
δεδοµένων είτε επιφανειακών, είτε ανασκαφικών, είτε ενός συνδυασµού και των δύο. 
Η χρήση ενός συστήµατος ηµιδοµηµένων δεδοµένων µπορεί να υπηρετήσει λόγω της 
φιλικότητας και της πλαστικότητας του τις απαιτήσεις διαφορετικών χρηστών.  
Ανταποκρίνεται έτσι στην ιδιαιτερότητα της ποιοτικής και ποσοτικής καταγραφής και 
διαχείρισης του αρχαιολογικού υλικού που καλύπτει πολλές εποχές, εξαρτάται από 
ποικίλες παραµέτρους και έχει να διαχειριστεί µεγάλο πλήθος ευρηµάτων. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό στο βαθµό που το περιβάλλον τόσο της  επιφανειακής όσο και 
της ανασκαφικής έρευνας γίνεται όλο και περισσότερο διεπιστηµονικό και 
προυποθέτει τη συνεργασία ατόµων από περισσότερες ειδικότητες µε διαφορετικά 
ενδιαφέροντα και µεθόδους.   
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

Ορισµοί τύπου του εγγράφου (DTD) 
Η  δοµή των Ορισµών Τύπου Εγγράφου (DTD) Επιφανειακής και ανασκαφικής 

έρευνας και µελέτης κεραµεικής, οι συνάφειες τους µε το Ενννοιλογικό πρότυπο αναφοράς 
του CIDOC. 

2.α Ορισµός Τύπου Εγγράφου Επιφανειακής Έρευνας 
Όπως προαναφέρθηκε, βάσει των εντύπων και ηλεκτρονικών δελτίων πεδίου 

και µελέτης της Ερευνητικής Οµάδας Γαύδου (Γενικό ∆ελτίο, ∆ελτίο Κινητών, 
∆ελτίο Ακινήτων) είχε ήδη σχεδιαστεί ένας Ορισµός Τύπου Εγγράφου (DTD) 
Επιφανειακής Έρευνας.  

Χρειάστηκε, ωστόσο, να τροποποιηθεί σε πολλά σηµεία η δοµή. Αφαιρέθηκαν 
στοιχεία που επαναλαµβάνονταν, προστέθηκαν κάποια καινούρια και 
προσδιορίστηκαν κάποια στοιχεία µε γνωρίσµατα (attributes). Για λόγους σαφήνειας 
στον κώδικα του συγκεκριµένου Ορισµού Τύπου Εγγράφου (DTD) τα ονόµατα των 
στοιχείων γράφονται µε κεφαλαία γράµµατα και των γνωρισµάτων µε µικρά. 
Εξαίρεση αποτελούν τα γνωρίσµατα (attributes) του τύπου ID και IDREF των οποίων 
το όνοµα γράφεται επίσης µε κεφαλαία και τα γνωρίσµατα µε προκαθορισµένο 
κατάλογο τιµών (enumerated), των οποίων το πρώτο γράµµα είναι κεφαλαίο. 

Το δελτίο της Επιφανειακής Έρευνας της Γαύδου αντιπροσωπεύει ένα γενικό 
τύπο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην επιφανειακή έρευνα.  Απαρτίζεται από τρία 
επιµέρους δελτία (Πίνακας I). Το Γενικό ∆ελτίο, το Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Κινητών 
(Ευρηµάτων) και το Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Ακινήτων (Ευρηµάτων).  

 

 
Πίνακας II. ∆οµή ∆ελτίου Επιφανειακής Έρευνας 

 
Το Γενικό ∆ελτίο (Πίνακας III.) δίνει τη συνθετική εικόνα της Θέσης 

περιλαµβάνοντας την ευρύτερη περιγραφή του χώρου και τη συνολική εικόνα των 
ευρηµάτων Ακινήτων και Κινητών. Καταγράφονται το Έτος, τα Γενικά Στοιχεία 
Θέσης, ο Τόπος και τα Ευρήµατα (κινητά και ακίνητα) µιας θέσης.  

Στα ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ περιέχονται τα δεδοµένα για την Ώρα και 
την Ηµεροµηνία της έρευνας, τη Θέση και τον Αριθµό του Χάρτη, τις 
Συντεταγµένες, τον Καιρό και την Ορατότητα από τη θέση, το Ηµερολόγιο 
επιφανειακής έρευνας, την Έκταση της θέσης και τη Γενική Χρονολόγηση της 
Θέσης.  Η Θέση έχει το προαιρετικό γνώρισµα (attribute) �Αριθµός� (ID) που τη 
χαρακτηρίζει µοναδικά. 

Το υποστοιχείο (sub-element) ΤΟΠΟΣ περιλαµβάνει τις Γενικές 
Πληροφορίες για την Περιοχή και τα δεδοµένα για την Τοπογραφία και το Τοπίο 
καθώς και το προαιρετικό γνώρισµα �Συντεταγµένες�.  Οι ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ περιέχουν το Όνοµα της περιοχής, 
εναλλακτικά το Πεδίο-Τοπωνύµιο, την Ορατότητα και δυνητικά ένα Σκαρίφηµα, 
Φωτογραφίες και στοιχεία για τυχόν ∆είγµατα.  

Το υποστοιχείο (sub-element) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ περιλαµβάνει τα στοιχεία 
Προσπέλαση, Υψόµετρο και Απόσταση. Η Απόσταση έχει δύο προαιρετικά 
γνωρίσµατα �από οικισµό� και �από θάλασσα�. 
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Στο υποστοιχείο (sub-element) ΤΟΠΙΟ περικλείονται τα δεδοµένα για το 
Ανάγλυφο, την Περιγραφή, τη Γεωλογία, τη Θάλασσα, την Υδρολογία, τη Φυτική 
Κάλυψη, την Πανίδα και τις Χρήσεις Γης. 

Στο υποστοιχείο ΓΕΩΛΟΓΙΑ περιγράφονται οι Σχηµατισµοί της επιφάνειας, 
τα Πετρώµατα, τα Απολιθώµατα, η Σύσταση του Εδάφους και η τυχόν 
∆ιατάραξη. 

Η ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ επιµερίζεται σε ∆ενδρώδη, Χλωρίδα και  Φρύγανα.  
Τα ευρήµατα διακρίνονται σε ΦΥΣΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΜΝΗΜΕΙΑ και ΚΙΝΗΤΑ.  
Ως ΦΥΣΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ νοούνται φυσικές διαµορφώσεις όπως σπήλαια, 

βραχοσκεπές κλπ και ορισµένοι τύποι βλάστησης. Τα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ διαθέτουν Αριθµό Ευρετηρίου και Είδος. Αναφέρεται ο 
Προσανατολισµός, η ∆ιαδροµή και το Τέταρτο όπου επισηµάνθηκαν, η 
∆ιατήρηση, οι ∆ιαστάσεις και  η  Χρονολόγηση. Στο υποστοιχείο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-
ΣΧΕ∆ΙΑ περιλαµβάνονται σύνδεσµοι στις Φωτογραφίες και τα Σχέδια και πεδία 
κειµένου µε τον αντίστοιχο Αριθµό Φωτογραφίας και Σχεδίου. Ο Αριθµός 
Ευρετηρίου διαθέτει το προαιρετικό (implied) γνώρισµα (attribute) �Μνηµείο� (ID) 
που τον χαρακτηρίζει µοναδικά. Η ∆ιατήρηση έχει το προαιρετικό (implied) 
γνώρισµα (attribute) �Xαρακτηρισµός� (enumerated), µε τις προκαθορισµένες τιµές 
Ίχνη, Θραύσµα, Εκτεταµένα Ίχνη, Φθορές, Ερείπια, Σχεδόν Άρτιο, Ακέραιο.  

Τα ΚΙΝΗΤΑ περιλαµβάνουν τα υποστοιχεία Αριθµός Ευρετηρίου, 
∆ιαδροµή, Έκταση, Πυκνότητα, Μέγεθος, Σακκούλες (Αριθµός), Γενική 
Χρονολόγηση, Είδη Κινητών και Φωτογραφίες-Σχέδια. Ο Αριθµός Ευρετηρίου 
διαθέτει το προαιρετικό (implied) γνώρισµα (attribute) �Κινητό� (ID) που τον 
χαρακτηρίζει µοναδικά.  Η Πυκνότητα έχει το προαιρετικό γνώρισµα �Συλλογής� 
(enumerated) µε τιµές από 10 έως 100  (ανά 10). Τα Είδη Κινητών περιλαµβάνουν 
µια γενική περιγραφή της Κεραµεικής Θέσης και των Άλλων Ευρηµάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

 
Πίνακας IV. ∆οµή Γενικού ∆ελτίου Επιφανειακής Έρευνας 
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Το Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Ακινήτων (Πίνακας V.) αποτελεί το κέλυφος των 

επιµέρους ∆ελτίων Ακινήτων. Απαρτίζεται από τα Γενικά Στοιχεία Ακινήτου, τις 
Γενικές Πληροφορίες Ακινήτου και τα Λοιπά ∆εδοµένα. 

Τα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ περιλαµβάνουν την 
Ηµεροµηνία Καταγραφής, την Περιοχή, τη Θέση, το Πεδίο-Τοπωνύµιο, το 
Τέταρτο, τον Αύξοντα Αριθµό, την Αρχιτεκτονική Μορφή, την Κατάσταση 
∆ιατήρησης, τον Μελετητή, τον Αριθµό Ευρετηρίου, τις Φωτογραφίες τα Σχέδια 
και τις Συντεταγµένες. Η Θέση διαθέτει το προαιρετικό γνώρισµα �Αριθµός Θέσης� 
που αποτελεί σύνδεσµο αναφοράς (IDREF) στο γνώρισµα �Αριθµός� του οµωνύµου 
στοιχείου του Γενικού ∆ελτίου. Ο Αριθµός Ευρετηρίου διαθέτει το προαιρετικό 
γνώρισµα (attribute) �Αριθµός Μνηµείου� που αποτελεί σύνδεσµο αναφοράς (IDREF) 
στο γνώρισµα �Μνηµείο� του οµωνύµου στοιχείου του Γενικού ∆ελτίου. Στο 
υποστοιχείο Φωτογραφίες-Σχέδια περιλαµβάνονται σύνδεσµοι στις Φωτογραφίες και 
στα Σχέδια και πεδία κειµένου µε τον αντίστοιχο Αριθµό Φωτογραφίας και Σχεδίου. 

Τα ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ περιλαµβάνουν το Είδος  
Ακινήτου, την Κατηγορία, τον Τύπο, τον Προσανατολισµό, τα Υλικά, τις 
∆ιαστάσεις, τη ∆ιατήρηση, την Περιγραφή, τη ∆ηµοσίευση, τα Παράλληλα, τις 
Πηγές, τη Χρονολόγηση και την Περίοδο. Το Είδος διαθέτει το οµώνυµο 
υποχρεωτικό γνώρισµα µε προκαθορισµένες τιµές, Αρχιτεκτονικό Μνηµείο, Μέλος, 
Φυσικό Μνηµείο. Η ∆ιατήρηση διαθέτει το υποχρεωτικό γνώρισµα �Χαρακτηρισµός� 
(enumerated) µε προκαθορισµένες τιµές, Ίχνη, Θραύσµα, Εκτεταµένα Ίχνη, Φθορές, 
Ερείπια, Σχεδόν Άρτιο, Ακέραιο. Η Χρονολόγηση προσδιορίζεται από το υποχρεωτικό 
γνώρισµα �Προέλευση� (enumerated) µε προκαθορισµένες τιµές Ευρήµατα, 
Αρχιτεκτονική. Η Περίοδος καθορίζεται από το ζεύγος των γνωρισµάτων 
�Κατασκευή� και �Χρήση� που περιγράφουν αντιστοίχως το είδος των 
αρχιτεκτονικών κατασκευών και την ανά περίοδο χρήση του χώρου τους.  

Οι ΠΗΓΕΣ για τα ακίνητα διακρίνονται σε Γραπτές και Προφορικές. Στις 
Γραπτές  περιλαµβάνονται η Βιβλιογραφία και το Αρχειακό Υλικό, ενώ στις 
Προφορικές οι Συνεντεύξεις και οι Πληροφορίες. 

Στα ΛΟΙΠΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ περιλαµβάνονται η συναφής µε το µνηµείο 
Κεραµεική καθώς και τα αντίστοιχα Άλλα Αντικείµενα (εκτός κεραµεικής), οι 
∆ειγµατοληψίες και τα Λοιπά (Ευρήµατα). 
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Πίνακας VI. ∆οµή Συγκεντρωτικού ∆ελτίου Ακινήτων Επιφανειακής Έρευνας 

Το Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Κινητών (Πίνακας VII.) περιέχει µια συνολική 
αποτίµηση του συνόλου των κινητών ευρηµάτων της Θέσης. Περιλαµβάνει τα 
υποστοιχεία, Γενικές Πληροφορίες, Λεπτή Κεραµεική, Κοινή Κεραµεική, 
Χονδροειδής Κεραµεική και Άλλα Ευρήµατα καθώς και τα επιµέρους ∆ελτία 
Κινητών Ευρηµάτων. 

Στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κατατάσσονται: ο Αύξων Αριθµός ∆ελτίου, 
η Ηµεροµηνία Καταγραφής, η Περιγραφή Οµάδας, η Ένδειξη και η Κεραµεική. 
Η Ηµεροµηνία Καταγραφής προσδιορίζεται από τα υποχρεωτικά γνωρίσµατα 
�Καταγραφής� και �Μελέτης�. 

Το υποστοιχείο ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ περιέχει µε τη σειρά του τα υποστοιχεία: 
Συνολικός Αριθµός, ∆ιατήρηση, Είδος Πηλού, Καταγραµµένα, Ακατάγραφα, 
Πετάχτηκαν, Αδιάγνωστα, Χρονολόγηση. Τα υποστοιχεία Λεπτή Κεραµεική, 
Κοινή Κεραµεική, Χονδροειδής Κεραµεική αναφέρονται στα σύνολα και έχουν τα 
υποστοιχεία Φωτογραφία, Αριθµός Φωτογραφίας, Σχέδιο, Αριθµός Σχεδίου, 
Βάσεις, Σώµατα, Λαιµοί, Χείλη, Λαβές, Πόδια και Άλλα Όστρακα. Το 
υποστοιχείο Άλλα Ευρήµατα περιέχει ένα ή περισσότερα εξαρτώµενα στοιχεία 
Εύρηµα , τα οποία έχουν τα υποστοιχεία Είδος και Κωδικός Αριθµός.  
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Πίνακας VIII. ∆οµή Συγκεντρωτικού ∆ελτίου Κινητών (Ευρηµάτων) Επιφανειακής Έρευνας 
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Το Ατοµικό ∆ελτίο Κινητών Ευρηµάτων Προκαταρκτικής Μελέτης 

(Πίνακας IX.) αφορά χαρακτηριστικά ευρήµατα κεραµεικά και άλλα. Περιλαµβάνει τα 
υποστοιχεία Γενικά Στοιχεία, Χώρος, Γενικές Πληροφορίες και Περιγραφή. Στα 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ περιλαµβάνονται ο Αύξων Αριθµός, η Ηµεροµηνία 
Καταγραφής, ο Μελετητής, ο Αριθµός Ευρετηρίου, οι Φωτογραφίες και τα 
Σχέδια, ο Αριθµός Χάρτου και οι Συντεταγµένες. Ο Αριθµός Ευρετηρίου διαθέτει 
το προαιρετικό γνώρισµα �αριθµός κινητού� που αποτελεί σύνδεσµο αναφοράς 
(IDREF) στο γνώρισµα (attribute) �Κινητό� του οµωνύµου στοιχείου του Γενικού 
∆ελτίου. 

Tο υποστοιχείο ΧΩΡΟΣ περιλαµβάνει µε τη σειρά του τα υποστοιχεία Όνοµα 
Θέσης, Περιοχή, Πεδίο, Θέση, ∆ιαδροµή και Τέταρτο. Το υποστοιχείο Θέση 
διαθέτει το  προαιρετικό γνώρισµα �Αριθµός Θέσης� που αποτελεί σύνδεσµο 
αναφοράς (IDREF) στο γνώρισµα �Αριθµός� του οµωνύµου στοιχείου του Γενικού 
∆ελτίου.  

Στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ανήκουν το Είδος, το Σχήµα, η Ύλη, ο 
Τύπος, η Χρονολόγηση, το Ηµερολόγιο, ο Κατάλογος, η ∆ηµοσίευση και τα 
Παράλληλα. Τα υποστοιχεία Ύλη και Χρονολόγηση µπορεί να εµφανίζονται 
περισσότερες από µία φορές. Τα στοιχεία Ηµερολόγιο και Κατάλογος διαθέτουν το 
προαιρετικό γνώρισµα �σελίδες�. 

Στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ περιλαµβάνονται το Κείµενο, οι ∆ιαστάσεις, ο Πηλός, οι 
Επιφάνειες και η ∆ιακόσµηση. Στις ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ περιλαµβάνονται το Μήκος, το 
Πλάτος, το Σωζόµενο Ύψος, το Πάχος, η ∆ιάµετρος, Λαβής, Ποδιού. Το 
υποστοιχείο Πάχος διαθέτει τα  υποχρεωτικά γνωρίσµατα �βάσης� και �τοιχώµατος�, 
το υποστοιχείο ∆ιάµετρος έχει τα υποχρεωτικά γνωρίσµατα �σώµατος�, �βάσης� και 
�χείλους� και τα υποστοιχεία Λαβής και Ποδιού τα προαιρετικά γνωρίσµατα �ύψος�, 
�πλάτος� και �διάµετρος�. 

Ο ΠΗΛΟΣ περιλαµβάνει τα υποστοιχεία Χαρακτηρισµός, Όπτηση, Χρώµα 
και Προσµίξεις. Το υποστοιχείο Χρώµα έχει τα υποχρεωτικά γνωρίσµατα �χρώµα 
πηλού� και �munsell πηλού�.  

Το υποστοιχείο ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ περιλαµβάνει µε τη σειρά του τα υποστοιχεία 
Αλείφωµα, Επίχρισµα-Βαφή, Άλλα Ίχνη και ∆ιατήρηση. 
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Πίνακας X. ∆οµή ∆ελτίου Κινητών Ευρηµάτων Προκαταρκτικής Μελέτης
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2.β Ορισµός Τύπου Εγγράφου Ανασκαφής 
 

Ο Ορισµός Τύπου Εγγράφου (DTD) της Ανασκαφής (Πίνακας XI.) έχει ως 
σκοπό να αποτελέσει ένα είδος δυναµικού ηλεκτρονικού ηµερολογίου για  την 
καταγραφή καταρχήν των δεδοµένων της καθηµερινής έρευνας. Μπορεί να 
συνδυαστεί µε τα ∆ελτία Ακινήτων και Κινητών Ευρηµάτων της Επιφανειακής 
Έρευνας. 

Στο πληροφοριακό σύστηµα η ΑΝΑΣΚΑΦΗ νοείται από άποψη χρόνου ως 
σύνολο ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ (Ετών) και από άποψη χώρου ως σύνολο 
ΤΟΜΕΩΝ που µε τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ. 
Το στοιχείο ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ περιλαµβάνει τα υποστοιχεία Έτος, 
Ηµερολόγιο, Τοπογραφικό και Αριθµός Χάρτου.  

Κάθε ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ συνορεύει µε τέσσερα άλλα (Βόρεια, Νότια, 
Ανατολικά, ∆υτικά). Η ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ όπως ανιχνεύεται στις αντίστοιχες 
παρειές διαιρείται σε Φάσεις και αυτές µε τη σειρά τους σε Περιόδους. Η 
Στρωµατογραφία έχει το προαιρετικό γνώρισµα �∆ιατάραξη� (enumerated) µε 
προκαθορισµένες τιµές, Φυσική, Ανθρωπογενής, Άλλη. Η Περίοδος έχει τα 
υποχρεωτικά γνωρίσµατα �Περιγραφή� και �Χρονολόγηση�. 

Κάθε ΣΤΡΩΜΑ ορίζεται µοναδικά από το υποχρεωτικό γνώρισµα (ID) 
�αριθµός�. Περιλαµβάνει τα υποστοιχεία Χρονολόγηση, Αρχιτεκτονικές 
Κατασκευές, Παρατηρήσεις, Στρώση και LOCUS. Με τον όρο LOCUS 
περιγράφεται ένα τµήµα της στρπου διακρίνεται από άποψη σύστασης του εδάφους ή 
των ευρηµάτων. Η Χρονολόγηση έχει το προαιρετικό γνώρισµα �Προέλευση� 
(enumerated) µε υποχρεωτική τιµή Ευρήµατα ή Αρχιτεκτονική. Οι Αρχιτεκτονικές 
Κατασκευές ορίζονται από τα γνωρίσµατα �κατασκευή� και �προσανατολισµός�. 
Προβλέπεται εξάλλου ένα υποστοιχείο για την καταγραφή γενικών παρατηρήσεων. 

Η ΣΤΡΩΣΗ αποτελεί τη µικρότερη µονάδα της ανασκαφικής εργασίας και 
ορίζεται µοναδικά από το υποχρεωτικό γνώρισµα (ID) �αριθµός�. Στις ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΡΩΣΗΣ αναφέρονται η Ηµεροµηνία Έναρξης και Λήξης της 
αφαίρεσης της στρώσης, το Ανώτερο και το Κατώτερο Βάθος, ο αριθµός της 
Υπερκειµένης και της Υποκειµένης στρώσης και η σύσταση του Εδάφους. 
Περιλαµβάνονται σύνδεσµοι στις Φωτογραφίες και τα Σχέδια (1.50 και 1.20, 1.10) 
και υποστοιχεία όπου καταγράφεται ο αντίστοιχος Αριθµός Φωτογραφίας και 
Σχεδίου. 

  
Το Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Ευρηµάτων (Πίνακας XII.) περιέχει µια συνολική 

αποτίµηση του συνόλου των κινητών ευρηµάτων της Ανασκαφής. Περιλαµβάνει τα 
υποστοιχεία, Γενικές Πληροφορίες, Λεπτή Κεραµεική, Κοινή Κεραµεική και 
Χονδροειδή Κεραµεική και τα Άλλα Ευρήµατα καθώς και τα επιµέρους ∆ελτία 
Κινητών Ευρηµάτων. 

Στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κατατάσσονται: ο Αύξων Αριθµός ∆ελτίου 
η Ηµεροµηνία Καταγραφής, η Περιγραφή Οµάδας, η Ένδειξη και η Κεραµεική. 
Η Ηµεροµηνία Καταγραφής προσδιορίζεται από τα υποχρεωτικά γνωρίσµατα 
�ανασκαφής� και �µελέτης�. 

Το υποστοιχείο ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ περιέχει µε τη σειρά του τα υποστοιχεία: 
Συνολικός Αριθµός, ∆ιατήρηση, Είδος Πηλού, Καταγραµµένα, Ακατάγραφα, 
Πετάχτηκαν, Αδιάγνωστα, Χρονολόγηση. Τα υποστοιχεία Λεπτή Κεραµεική, 
Κοινή Κεραµεική, Χονδροειδής Κεραµεική αναφέρονται στα σύνολα και έχουν τα 
υποστοιχεία Φωτογραφία, Αριθµός Φωτογραφίας, Σχέδιο, Αριθµός Σχεδίου, 
Βάσεις, Σώµατα, Λαιµοί, Χείλη, Λαβές, Πόδια και Άλλα Όστρακα. Καθένα από 
τα  Άλλα Ευρήµατα έχει τα υποστοιχεία Είδος και Κωδικός Αριθµός.  
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Πίνακας XIII. ∆οµή ∆ελτίου Ανασκαφής 
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Πίνακας XIV. ∆οµή Συγκεντρωτικού ∆ελτίου Ευρηµάτων Ανασκαφής 
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Το ∆ελτίο Κινητών Ευρηµάτων (Πίνακας XVΙΙ) αφορά χαρακτηριστικά 
ευρήµατα. Περιλαµβάνει τα υποστοιχεία Γενικά Στοιχεία, Γενικές Πληροφορίες 
Κινητού και Περιγραφή.  

Στα ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ περιλαµβάνονται ο Αύξων Αριθµός, η 
Ηµεροµηνία Καταγραφής, ο Μελετητής, ο Αριθµός Ευρετηρίου, οι Φωτογραφίες 
και τα Σχέδια, οι Συντεταγµένες και το Βάθος. Ο Αριθµός Ευρετηρίου διαθέτει το 
υποχρεωτικό γνώρισµα �Κινητό Εύρηµα� (ID) που το χαρακτηρίζει µοναδικά και η 
Ηµεροµηνία Καταγραφής τα υποχρεωτικά γνωρίσµατα �ανασκαφής� και �µελέτης�. 

Στις Γενικές Πληροφορίες Κινητού ανήκουν το Είδος, το Σχήµα, η Ύλη, ο 
Τύπος, η Χρονολόγηση, το Ηµερολόγιο, ο Κατάλογος, η ∆ηµοσίευση και τα 
Παράλληλα. Τα στοιχεία Ύλη και Χρονολόγηση µπορεί να εµφανίζονται 
περισσότερες από µία φορές. Τα στοιχεία Ηµερολόγιο και Κατάλογος είναι 
προαιρετικά. 

Στην Περιγραφή περιλαµβάνονται το Κείµενο, οι ∆ιαστάσεις, ο Πηλός, οι 
Επιφάνειες και η ∆ιακόσµηση. Στις ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ περιλαµβάνονται το Μήκος, το 
Πλάτος, το Σωζόµενο Ύψος, το Πάχος, η ∆ιάµετρος, Λαβής, Ποδιού. Τα 
υποστοιχεία Πηλός, Επιφάνειες της Περιγραφής καθώς και τα υποστοιχεία Πάχος, 
∆ιάµετρος, Λαβής και Ποδιού των ∆ιαστάσεων είναι προαιρετικά γιατι τα ευρήµατα 
δεν θα περιορίζονται σε αγγεία ή όστρακα. Το Πάχος έχει τα  υποχρεωτικά 
γνωρίσµατα �βάσης� και �τοιχώµατος�, η ∆ιάµετρος έχει τα υποχρεωτικά γνωρίσµατα 
�σώµατος�, �βάσης� και �χείλους� και τα υποστοιχεία Λαβής και Ποδιού έχουν τα 
προαιρετικά γνωρίσµατα �ύψος�, �πλάτος� και �διάµετρος�. 

Ο ΠΗΛΟΣ περιλαµβάνει τα υποστοιχεία Χαρακτηρισµός, Όπτηση, Χρώµα 
και Προσµίξεις. Το υποστοιχείο Χρώµα έχει τα υποχρεωτικά γνωρίσµατα �Χρώµα 
Πηλού� και �Munsell Πηλού�.  

Το στοιχείο Επιφάνειες έχει τα υποστοιχεία Αλείφωµα, Επίχρισµα-Βαφή, 
Άλλα Ίχνη και ∆ιατήρηση. 
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Πίνακας XVI. ∆οµή ∆ελτίου (µεµονωµένων) Κινητών Ευρηµάτων Ανασκαφής 

 
 



 27

 

 

2.γ Ορισµός Τύπου Εγγράφου µελέτης Κεραµεικής 
 

Το υλικό της Κεραµεικής συνιστά το µεγαλύτερο τµήµα των ευρηµάτων τόσο 
της επιφανειακής έρευνας όσο και της ανασκαφής. ∆ηµιουργήθηκε λοιπόν ένας 
επιπλέον Ορισµός Τύπου Εγγράφου για τη µελέτη του κεραµεικού υλικού. Ένα µέρος 
του υλικού αυτού, όπως αναφέρθηκε, χρησιµοποιήθηκε για την παρούσα εργασία. Ο 
συγκεκριµένος Ορισµός Τύπου Εγγράφου16 (Πίνακας ΙΧ)αποτελεί µετεξέλιξη αυτού 
του ∆ελτίου Κινητών Ευρηµάτων.  

Κάθε όστρακο ή αγγείο διαθέτει ένα αναγνωριστικό αριθµό. Οι πληροφορίες 
διακρίνονται σε Ενδείξεις Χώρου, Ενδείξεις Κεραµεικής και Φωτογραφίες-Σχέδια. Οι 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΧΩΡΟΥ περιλαµβάνουν την Περιοχή, το Πεδίο, τη Θέση, τη 
∆ιαδροµή, το Τέταρτο και τα Άλλα Στοιχεία Χώρου Εύρεσης.  

Οι ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ περιλαµβάνουν τις πληροφορίες για το ίδιο 
το εύρηµα, τη Μορφή, την Κατασκευή, τις Επιφάνειες, τη Χρονολόγηση και τα 
Παράλληλα. Το υποστοιχείο ΜΟΡΦΗ περιλαµβάνει την κατάσταση διατήρησης του 
οστράκου (προαιρετικά στοιχεία Ακέραιο ή Τµήµα Αγγείου), το Σχήµα και την 
Περιγραφή. Το υποστοιχείο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ περιέχει τα δεδοµένα για τον Πηλό, το 
Χρώµα Πηλού, τις Προσµίξεις, τον Πυρήνα, τις Τεχνικές και την Όπτηση. Το 
υποστοιχείο ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ περιέχει µε τη σειιρά του τα υποστοιχεία Ίχνη 
Χρώµατος Βαφής, Στίλβωση, Αλοίφωµα, Επίχρισµα, ∆ιακόσµηση και Άλλα ίχνη 
στις Επιφάνειες. Η ∆ιακόσµηση διαθέτει το υποστοιχείο Περιγραφή και το 
υποχρεωτικό γνώρισµα (enumerated) �Τύπος� µε τιµές Γραπτή, Εµπίεστη, Πλαστική, 
Εγχάρακτη, Βουρτσωτή. 

Το υποστοιχείο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΧΕ∆ΙΑ περιέχει συνδέσµους στις 
Φωτογραφίες Πεδίου, τις Φωτογραφίες Μελέτης, τα Σχέδια και το ∆ιάγραµµα 
∆ιασποράς. 

                                                 
16 Στηρίχθηκε στον σχεδιασµό σε MS Access από τη Χριστίνα Παπαδάκη και τον Χαράλαµπο 
Στρατήγη για τις ανάγκες του καταλόγου Προϊστορικής Κεραµεικής. 
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Πίνακας XVII. ∆οµή ∆ελτίου Κεραµεικής 
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2.δ Συνάφειες Ορισµών Τύπου Εγγράφου (DTD) Αρχαιολογικής Έρευνας µε το 
Εννοιολογικό Πρότυπο Αναφοράς (Conceptual Reference Model) του CIDOC 

 
Το CIDOC αποτελεί µια πρόταση του ICOM (∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων) 

για ένα Εννοιολογικό Πρότυπο Αναφοράς (Conceptual Reference Model) που θα 
διέπει την καταγραφή αντικειµένων που περιλαµβάνονται στις µουσειακές συλλογές. 
Αποσκοπεί µ�αυτό τον τρόπο να αποτελέσει ένα ευέλικτο ορισµό που θα διευκολύνει 
την ανταλλαγή πληροφοριών µέσω κάποιων γενικών κανόνων για τον ορισµό του 
σηµασιολογικού πεδίου των γνωρισµάτων και της σύνδεσης των οντοτήτων που 
συνιστούν την περιγραφή ενός αντικειµένου. 

Αν και έχει λοιπόν ένα εν µέρει κοινό πεδίο αναφοράς µε τους Ορισµούς 
Τύπου Εγγράφου (DTD) που περιγράφηκαν παραπάνω και διέπεται, όπως και ένα 
δοµηµένο έγγραφο από ιεραρχική δοµή, διαφέρει ουσιαστικά λόγω των αναγκών που 
καλύπτει, στο βαθµό που οι συγκεκριµένοι Ορισµοί Τύπου Εγγράφου (DTD) 
επιχειρούν να περιγράψουν τη δοµή των δεδοµένων της αρχαιολογικής έρευνας. ∆εν 
µπορούµε να µιλήσουµε για σύγκριση στο βαθµό που ο Ορισµός Τύπου Εγγράφου 
(DTD) εκφράζει το συντακτικό επίπεδο ενώ το Εννοιολογικό Πρότυπο Αναφοράς 
(Conceptual Reference Model) το σηµασιολογικό. 

Θα µπορούσαµε ωστόσο να επισηµάνουµε κάποια σηµεία όπου η 
εννοιολογική σχεδίαση των Ορισµών Τύπου Εγγράφου συµβαδίζει µε τους ορισµούς 
του CIDOC.   
 
 

2.δ.Ι Period Hierarchy (Ιεραρχία Περιόδου) 
Υπάρχουν συνάφειες ως προς τα εξής. Η κλάση του CIDOC E3 Condition 

State (Κατάσταση ∆ιατήρησης) περιγράφει την κατάσταση διατήρησης ενός 
αντικειµένου σε µία δεδοµένη περίοδο17. Στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου 
Επιφανειακής Έρευνας, στο ∆ελτίο Ακινήτων Ευρηµάτων το στοιχείο διαθέτει το 
γνώρισµα �Κατάσταση διατήρησης� µε προκαθορισµένες τιµές: Ακέραιο, Σχεδόν 
άρτιο, Εκτεταµένα ίχνη, Φθορές, Ερείπιο, Θραύσµα, Ίχνη.  

Η κλάση του CIDOC Ε13 Attribute Assignment (Απόδοση Γνωρισµάτων) 
περιγράφει τις ενέργειες για τις ιδιότητες που µπορούν να αποδοθούν σε κάποιο 
αντικείµενο σε συνδυασµό µε το άτοµο που του τις απέδωσε18. Στον Ορισµό Τύπου 
Εγγράφου Επιφανειακής Έρευνας, στο ∆ελτίο Ακινήτων Ευρηµάτων το στοιχείο 
XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ διαθέτει το γνώρισµα Προέλευση µε προκαθορισµένες τιµές: 
Κινητά Ευρήµατα, Αρχιτεκτονική. 
 

2.δ.ΙΙ Object Hierarchy (Ιεραρχία Αντικειµένου) 
Σύµφωνα µε τον ορισµό του CRM, όλες οι οντότητες αυτής της ιεραρχίας 

είναι περιπτώσεις της µετακλάσης «Object_Type». Η µετακλάση αυτή διακρίνεται µε 
τη σειρά της σε «Physical Object Type» για την ιεραρχία «Physical Objects», 
αντικείµενα που έχουν βάρος, δηµιουργούνται άπαξ και µπορούν να καταστραφούν, 
και «Concept_Type» για τα «Concepts», πνευµατικά ή άλλα προϊόντα που 
δηµιουργούνται, µπορούν να αξιοποιηθούν µε διαφορετικό τρόπο και στη συνέχεια 
να ξεχαστούν, να χαθούν ή να καταστραφούν19. Τα αντικείµενα που περιγράφονται 
                                                 
17 CROFTS, N., DIONYSSIADOU, I., DOERR, M., STIFF, M., Definition of the CIDOC object-
oriented Conceptual Reference Model, September 1999, σελ. 4. 
18 Ibid., σελ. 22. 
19 Idem., σελ. 32. 



 30

στους ορισµούς τύπου Εγγράφου αρχαιολογικής έρευνας καλύπτουν αντικείµενα της 
πρώτης υποµετακλάσης. Οι φωτογραφίες και τα σχέδια όµως των αντικειµένων 
αυτών ή οι χάρτες και τα τοπογραφικά διαγράµµατα µιας θέσης όπως και τα 
διαγράµµατα διασποράς ανήκουν στη δεύτερη υποµετακλάση.  

 

 

2.δ.ΙΙ.1 Physical Objects (Φυσικά Αντικείµενα) 
Υπάρχουν συνάφειες ως προς τα εξής: Η κλάση του CIDOC Ε18 Physical 

Entity (Φυσική Οντότητα) συµπεριλαµβάνει όλα τα φυσικά αντικείµενα, φυσικά ή 
ανθρώπινα δηµιουργήµατα, καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά των 
αντικειµένων20. Στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) Επιφανειακής Έρευνας, η 
παραπάνω κλάση εκπροσωπείται από τα στοιχεία ΣXΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ, 
ΣΥΣΤΑΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ στη ΓΕΩΛΟΓΙΑ υποστοιχείο στο ΤΟΠΙΟ του Γενικού 
∆ελτίου και ορισµένα από τα Ακίνητα που προσδιορίζονται µε την τιµή Φυσικό 
Μνηµείο στο γνώρισµα �Είδος� του οµωνύµου στοιχείου στο ∆ελτίο Ακινήτων. 

Η κλάση του CIDOC E19 Physical Object (Φυσικό Αντικείµενο) περιγράφει 
ένα διακριτό, πραγµατικό υλικό αντικείµενο που αποτελεί µονάδα προς καταγραφή21. 
Στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου Επιφανειακής Έρευνας, η παραπάνω κλάση 
εκπροσωπείται κάθε µεµονωµένο εύρηµα που περιγράφεται σε ένα ∆ελτίο Ακινήτων 
Ευρηµάτων ή σε ένα ∆ελτίο Κινητών Ευρηµάτων. Στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου 
Ανασκαφής η παραπάνω κλάση εκπροσωπείται από κάθε µεµονωµένο εύρηµα που 
περιγράφεται σε ένα ∆ελτίο Κινητών Ευρηµάτων ενώ στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου 
Κεραµεικής κάθε Αγγείο ή Τµήµα Αγγείου που περιγράφεται σε ένα ∆ελτίο. 

Η κλάση του CIDOC Ε20 Biological Object (Βιολογικό Αντικείµενο) 
περιγράφει ένα µεµονωµένο πραγµατικό υλικό αντικείµενο, που ζει, έζησε, ή είναι 
φυσικό προϊόν ζώντος οργανισµού22. Στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) 
Επιφανειακής Έρευνας, περιλαµβάνει το στοιχείο ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ στη 
ΓΕΩΛΟΓΙΑ και ΠΑΝΙ∆Α στο ΤΟΠΙΟ του Γενικού ∆ελτίου. 

Η κλάση του CIDOC  E22 Man-Made Object (Ανθρώπινο ∆ηµιούργηµα) 
περιγράφει ένα διακριτό, πραγµατικό υλικό αντικείµενο που αποτελεί µονάδα προς 
καταγραφή23. Εξειδικεύει το περιεχόµενο του �E19 Physical Object�. Όπως και αυτό 
στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου Επιφανειακής Έρευνας, περιλαµβάνει κάθε 
µεµονωµένο εύρηµα που περιγράφεται σε ένα ∆ελτίο Ακινήτων Ευρηµάτων, ή ∆ελτίο 
Κινητών Ευρηµάτων, εξαιρουµένων των αντικειµένων που περιγράφονται από το 
Ε20 Biological Object�. Στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου Ανασκαφής περιλαµβάνει 
κάθε µεµονωµένο εύρηµα που περιγράφεται σε ένα ∆ελτίο Κινητών Ευρηµάτων ενώ 
στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου Κεραµεικής κάθε Αγγείο ή Όστρακο που 
περιγράφεται σε ένα ∆ελτίο.  

Η κλάση του CIDOC  E27 Site (Θέση) περιγράφει µια αναγνωρίσιµη 
τοποθεσία που µπορεί να παρασταθεί µε ένα εικονογραφικό αντικείµενο, όπως 
φωτογραφία, πίνακα ή χάρτη. Απαρτίζεται από µάλλον ακίνητα υλικά αντικείµενα 
και χαρακτηριστικά σε δεδοµένη διευθέτηση, σε δεδοµένη τοποθεσία24. Αντιστοιχεί 
στο στοιχείο ΘΕΣΗ του Ορισµού Τύπου Εγγράφου (DTD)  Επιφανειακής Έρευνας. 

2.δ.ΙΙ.2. Conceptual Objects (Νοητά Αντικείµενα) 

                                                 
20 Ibid., σελ. 34. 
21 Ibid., σελ. 35. 
22 Ibid., σελ. 37. 
23 Ibid., σελ. 41. 
24 Ibid., σελ. 48. 
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Υπάρχουν συνάφειες ως προς τα εξής: Η κλάση του CIDOC E38 Visual Item 
(Οπτικό Αντικείµενο) αναφέρεται σε ένα οπτικό αντικείµενο, ανεξάρτητα από το 
µέσο στο οποίο είναι αποθηκευµένο25. Περιγράφει λοιπόν τα στοιχεία 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΧΕ∆ΙΟ και ΧΑΡΤΗΣ των Ορισµών Τύπου Εγγράφου (DTD)  
Ανασκαφής και Επιφανειακής Έρευνας, και το στοιχεία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΧΕ∆ΙΟ 
και ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ του Ορισµού Τύπου Εγγράφου Κεραµεικής. 
 

2.δ.ΙΙΙ. Actors Hierarchy (Ιεραρχία ∆ρώντων Προσώπων) 
Όλες οι οντότητες της ιεραρχίας αυτής είναι περιπτώσεις (instances) της 

µετακλάσης «Actor_Type». Έχει ως τώρα οριστεί µόνο µια ιεραρχία, του φυσικού 
προσώπου26. Υπάρχουν συνάφειες ως προς τα εξής: Η κλάση του CIDOC E39 Actor 
(δρων πρόσωπο) περιλαµβάνει άτοµα, οµάδες ή οργανισµούς ως προς το ρόλο τους 
σε συγκεκριµένες δραστηριότητες27. Περιγράφει το στοιχείο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  των 
Ορισµών Τύπου Εγγράφου (DTD)  Ανασκαφής και Επιφανειακής Έρευνας. 
 

2.δ.ΙV. Appellations Hierarchy (Ιεραρχία επωνυµίας) 
Όλες οι οντότητες της ιεραρχίας αυτής είναι περιπτώσεις (instances) της 

µετακλάσης  «Appellation_Type». Περιλαµβάνει κάθε είδους κοινωνικά ή τεχνικά 
αναγνωριστικά ταυτότητας (identifiers), ονόµατα, αριθµούς και κωδικούς28.  

Υπάρχουν συνάφειες ως προς τα εξής: Η κλάση του CIDOC E42 Object 
Identifier (Αναγνωριστικό Αντικειµένου) περιλαµβάνει αλφαριθµητικούς κωδικούς 
που  αποδίδονται σε αντικείµενα για να τα ορίσουν µοναδικά29.  Αντιστοιχεί στο 
γνώρισµα �Αριθµός� του στοιχείου ΘΕΣΗ, �Μνηµείο� του στοιχείου 
ΑΡΙΘΜΟΣ_ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ, υποστοιχείο µε τη σειρά του, του στοιχείου 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ, και στο γνώρισµα �Κινητό� του στοιχείου 
ΑΡΙΘΜΟΣ_ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ, υποστοιχείου του στοιχείου ΚΙΝΗΤΑ στο Γενικό ∆ελτίο 
σύµφωνα µε τον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) της Επιφανειακής Έρευνας. Στον 
Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) Ανασκαφής αντιστοιχεί στο γνώρισµα �Αριθµός� 
του στοιχείου ΤΟΜΕΑΣ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ και ΣΤΡΩΣΗ, και στο γνώρισµα �Κινητό-
Εύρηµα�, του υποστοιχείου �ΑΡΙΘΜΟΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ�, υποστοιχείου του στοιχείου 
�ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΙXΕΙΑ� του ∆ελτίου Κινητών Ευρηµάτων. Στον Ορισµό Τύπου 
Εγγράφου (DTD) Κεραµεικής το στοιχείο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ αντιστοιχεί στον 
αύξοντα αριθµό. 
  Η κλάση του CIDOC Ε43 Period Appellation (Επωνυµία Περιόδου) 
περικλείει το όνοµα µιας Περιόδου30. Αν και το περιεχόµενο του στοιχείου ΓΕΝΙΚΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ στα ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ στα 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ στα ΚΙΝΗΤΑ του 
Γενικού ∆ελτίου, του γνωρίσµατος (attribute) �Κατασκευή� του στοιχείου 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ στις ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ του ∆ελτίου Ακινήτων, 
και του στοιχείου  ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ 
του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) 
Επιφανειακής Έρευνας εκφράζεται µε ονόµατα περιόδων, η συγκεκριµένη οντότητα 
δεν απαντά αυτόνοµα ως στοιχείο ή γνώρισµα. Η κλάση του CIDOC Ε44 Place 
Appellation (Επωνυµία Τόπου) περιλαµβάνει κάθε είδους αναγνωριστικό ταυτότητας 
(identifier) που αναφέρεται σε ένα τόπο. Οι επωνυµίες  τόπου µπορεί να 

                                                 
25 Ibid., σελ. 61. 
26 Ibid., σελ. 62. 
27 Ibid., σελ. 63. 
28 Ibid., σελ. 66. 
29 Ibid., σελ. 68. 
30 Ibid., σελ. 69. 
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διαφοροποιούνται µε την πάροδο του χρόνου και η ίδια επωνυµία µπορεί να 
χρησιµοποιείται για περισσότερα µέρη λόγω πολιτιστικής διάδοσης ή πληθυσµιακής 
µετακίνησης31. Θα µπορούσε να περιγράφει τα στοιχεία ONOMA και ΠΕ∆ΙΟ 
ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ στις ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΕΡΙΟXΗ του Γενικού 
∆ελτίου στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) Επιφανειακής Έρευνας.  

Η κλάση του CIDOC Ε46 Section Definition (Προσδιορισµός Τοµέα) 
συγκεντρώνει ονόµατα που αναφέρονται σε τµήµατα αντικειµένων32. Περιγράφει  
επίσης το στοιχείο ΣΤΡΩΣΗ υποστοιχείο του ΣΤΡΩΜΑ υποστοιχείο του 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ υποστοιχείο µε τη σειρά του ΤΟΜΕΑΣ στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου 
(DTD) Ανασκαφής. 

Η κλάση του CIDOC Ε47 Spatial Coordinates (Χωρικές Συντεταγµένες) 
περιλαµβάνει κάθε τρόπο αναφοράς βάσει κανονικών στοιχείων στη θέση ενός 
αντικειµένου και όχι µόνο το µήκος, το πλάτος και το ύψος33. Σύµφωνα µε τον 
Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) Επιφανειακής Έρευνας την παραπάνω µετακλάση 
εκφράζει το στοιχείο ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ στα ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΘΕΣΗΣ  του 
Γενικού ∆ελτίο, στα ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΙXΕΙΑ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ του ∆ελτίου Ακινήτων, στα 
ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΙXΕΙΑ του ∆ελτίου Κινητών Ευρηµάτων ακολουθεί τη στενότερη 
έννοια. Με τη στενότερη έννοια εκφράζονται οι συντεταγµένες και στα ΓΕΝΙΚΑ-
ΣΤΟΙXΕΙΑ του ∆ελτίου Κινητών Ευρηµάτων σύµφωνα µε τον Ορισµό Τύπου 
Εγγράφου (DTD) της Ανασκαφής. Με την ευρύτερη έννοια εκφράζεται ο χώρος στις 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΧΩΡΟΥ σύµφωνα µε τον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) της 
Κεραµεικής. 

Η κλάση του CIDOC E50 Date (Ηµεροµηνία) εκφράζει µια συγκεκριµένη 
µορφή χρονικής ονοµασίας34. Σύµφωνα µε τον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) 
Επιφανειακής Έρευνας το στοιχείο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ απαντά στα ΓΕΝΙΚΑ-
ΣΤΟΙXΕΙΑ-ΘΕΣΗΣ του Γενικού ∆ελτίου, ενώ στο ∆ελτίο Ακινήτων το στοιχείο 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ προσδιορίζεται από τα γνωρίσµατα �Καταγραφής� 
και �Μελέτης�, στο Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Κινητών και στα ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΙXΕΙΑ του 
∆ελτίου Κινητών από τα γνωρίσµατα �Συλλογής� και �Μελέτης�.  Αντίστοιχα στον 
Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) Ανασκαφής το στοιχείο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ στις ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ του Συγκεντρωτικού ∆ελτίου 
Ευρηµάτων και του ∆ελτίου Κινητών Ευρηµάτων προσδιορίζεται από τα γνωρίσµατα 
�Ανασκαφής� και �Μελέτης�. 

Η κλάση του CIDOC  Ε52 Time-Span (Χρονικό ∆ιάστηµα) προσδιορίζει µια 
σειρά από ηµεροµηνίες ή µια διάρκεια χωρίς άλλα συµφραζόµενα,  για να ορίσει 
περιόδους, γεγονότα ή άλλα φαινόµενα που έχουν ισχύ για κάποιο διάστηµα35. Στον 
Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) Ανασκαφής στις ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-
ΣΤΡΩΣΗΣ το στοιχείο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ προσδιορίζεται από τα γνωρίσµατα 
�Έναρξης� και �Λήξης�. 

Η κλάση του CIDOC Ε54 Dimension (∆ιάσταση) περιγράφει ιδιότητες που 
µετρώνται µε κάποιο σταθµισµένο µέσο και εκφράζονται µε αριθµητικές τιµές36.  
Στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) Επιφανειακής Έρευνας εντάσσονται σ�αυτήν 
τα στοιχεία ΥΨΟΜΕΤΡΟ και ΑΠΟΣΤΑΣΗ µε τα γνωρίσµατα �Από οικισµό� και 
�Από θάλασσα� στην ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, το στοιχείο ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ στα 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ του Γενικού ∆ελτίου, το στοιχείο ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
στις ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ του ∆ελτίου Ακινητών και τα 
στοιχεία ΣΩΖΟΜΕΝΟ-ΥΨΟΣ, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (µε τα γνωρίσµατα �Σώµατος�, 
�Βάσης�, �Χείλους�), ΛΑΒΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ-ΠΟ∆ΙΩΝ, ΠΑXΟΣ (µε τα γνωρίσµατα 

                                                 
31 Ibid., σελ. 70. 
32 Ibid., σελ. 72. 
33 Ibid., σελ. 73. 
34 Ibid., σελ. 76. 
35 Ibid., σελ. 80. 
36 Ibid., σελ. 83. 
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�Βάσης� και �Τοιχώµατος�), ΠΛΑΤΟΣ και ΜΗΚΟΣ στις ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ του ∆ελτίου 
Κινητών. Στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) Ανασκαφής περιλαµβάνεται στην 
ενότητα ∆ιάσταση τα στοιχεία ΣΩΖΟΜΕΝΟ-ΥΨΟΣ, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (µε τα 
γνωρίσµατα �Σώµατος�, �Βάσης�, �Χείλους�), ΛΑΒΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ-ΠΟ∆ΙΩΝ, ΠΑXΟΣ 
(µε τα γνωρίσµατα �Βάσης� και �Τοιχώµατος�), ΠΛΑΤΟΣ και ΜΗΚΟΣ στις 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ του ∆ελτίου Κινητών Ευρηµάτων. 

Τέλος η κλάση του CIDOC Ε57 Material (Υλικό) περιλαµβάνει τα ονόµατα 
των υλικών και όχι τα θραύσµατα κάποιου υλικού που συλλέγονται ή 
καταγράφονται37. Στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) Επιφανειακής Έρευνας 
περιγράφει λοιπόν το στοιχείο ΥΛΙΚΑ στις ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-
ΑΚΙΝΗΤΟΥ του ∆ελτίου Ακινήτων, ΥΛΗ στις ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-
ΚΙΝΗΤΟΥ και ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ στον ΠΗΛΟ στο ∆ελτίο Κινητών Ευρηµάτων.  Στον 
Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) Ανασκαφής το στοιχείο ΥΛΗ στις ΓΕΝΙΚΕΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΙΝΗΤΟΥ και ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ στον ΠΗΛΟ στο ∆ελτίο Κινητών 
Ευρηµάτων. Στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) περικλείει το στοιχείο 
ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ στην ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 
 
 
 
 

                                                 
37 Idem., σελ. 87. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Μορφοποίηση 
∆υνατότητες για µορφοποίηση και µεταµόρφωση και επερωτήσεις στα δεδοµένα που 

παρέχει η γλώσσα XSL και η παρουσίαση των δελτίων Κεραµεικής της Γαύδου.   

3.α Η γλώσσα XSL 
 
 Η Extensible Stylesheet Language έχει ως βασική λειτουργία τον ορισµό του 
τρόπου παρουσίασης ενός εγγράφου στο ∆ιαδίκτυο. ∆ιαθέτει ταυτόχρονα λειτουργίες 
που θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν ως βάση για µια γλώσσα επερωτήσεων 
εγγράφων σε XML. Στο συµπόσιο του 1998 η οµάδα εργασίας για την XSL κατέθεσε 
µία πρόταση για την πιθανή προσαρµογή της για να εξυπηρετήσει και αυτή τη 
λειτουργία38.  

Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή η λειτουργία της XSL και των γλωσσών 
επερωτήσεων ταυτίζονται σε δύο σηµεία. Ανακτούν δεδοµένα από κάποιον 
υποκείµενο πηγαίο κώδικα και συγκροτούν βάσει αυτών ένα νέο πηγαίο κώδικα39.   

Η XSL αντλεί τα δεδοµένα από γράφους που είναι απρόβλεπτοι ακανόνιστοι 
και κυκλικοί. Όπως στην SQL η δήλωση SELECT επιλέγει τα πεδία που θα 
ανακτηθούν και η δήλωση WHERE ορίζει τους περιορισµούς στην επερώτηση, η 
εντολη select της XSL ταυτίζει τους κόµβους που πρέπει να προβάλει ενώ οι 
προσδιοριστές σταθεροτύπων (pattern qualifiers) καθορίζουν τα κριτήρια της 
επιλογής τους. Στην SQL οι επερωτήσεις επιστρέφουν εικονικούς πίνακες µιας Β∆, 
ενώ η XSL δηµιουργεί καινούρια έγγραφα σε XML.  Αυτό δεν είναι απολύτως 
περιοριστικό επειδή η XML είναι σε θέση να περιγράψει τη σειριοποίηση οιουδήποτε 
γράφου.  

Γενικά µια γλώσσα επερωτήσεων δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην πιο σύνθετη 
ανάκτηση πληροφοριών, την επανάχρηση ενδιαµέσων αποτελεσµάτων µιας 
επερώτησης, την ικανότητα αξιοποίησης συνδέσεων (joins) είτε στο ίδιο έγγραφο, 
είτε σε διαφορετικά έγγραφα και ανάκτησης πληροφοριών από περισσότερα έγγραφα. 

Μια γλώσσα µορφοποίησης αντιθέτως δίνει µεγαλύτερη σηµασία στον 
χειρισµό επαναλαµβανόµενων και ετερογενών δεδοµένων, τον έλεγχο του 
διαστήµατος, την απαρίθµηση και τη θέση των στοιχείων και τέλος την υποστήριξη 
περισσοτέρων εγγράφων εξόδου (output documents).  

Επιπροσθέτως µια γλώσσα µορφοποίησης προσδιορίζει µια σειρά από 
δυνατότητες µορφοποίησης (formatting capabilities). H XSL διακρίνει τον 
µετασχηµατισµό (transformation) και τη µορφοποίηση (formatting) χρησιµοποιώντας 
δύο διαφορετικoύς χώρους ονοµάτων (XML namespaces) και ορίζοντας formatting 
objects από τα οποία να µην εξαρτώνται ούτε σταθερότυποι (patterns) ούτε πρότυπα 
(templates). 

Το πληροφοριακό µοντέλο της XSL όπως και της XML έχει δενδροειδή 
µορφή. Κάθε πρόγραµµα σε XSL αποτελείται από µια σειρά από κανόνες προτύπων 
(template rules). Κάθε κανόνας αποτελείται από ένα σταθερότυπο (pattern) και ένα 
πρότυπο (template). Τα πρότυπα (templates) αυτά επεξεργάζονται τους κόµβους που 
ταιριάζουν στον σταθερότυπο (pattern). Κάθε πρότυπο (template) εµπεριέχει µια 
σειρά συντακτικών κανόνων σε XML. Οι κανόνες αυτοί περιγράφουν πως πρέπει να 
επεξεργαστούν και να προβληθούν οι επιλεχθέντες κόµβοι40. Ένα πρόγραµµα σε XSL 
                                                 
38 �The Query Language Position Paper of the XSL Working Group� (Draft 11/18/98), QL� 98 � 
Position Papers.  
39 Idem. 
40 BOSWORTH, A., LEVY, A., WIDOM, J., GOLDMAN, R., McHUGH, J., LAYMAN, A., 
ARDEIWANU, A., SCHACH, D., �A proposal for an XSL Query Language�, Position Paper for the 
W3C query language Workshop, QL� 98 � Position Papers. 
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έχει έτσι τη µορφή µιας επαναλαµβανόµενης λειτουργίας. Η σύνταξη της γλώσσας 
σταθεροτύπων (pattern language) έχει ως πρότυπο τα ονόµατα διαδροµών (path 
names) της UNIX. Μπορούµε να συλλάβουµε ένα έγγραφο σε XML ως σύστηµα 
αρχείων (file system), κάθε στοιχείο (element) στο έγγραφο ως κατάλογο (directory) 
και τα εξαρτώµενα στοιχεία (descendant elements) ως υποκαταλόγους. Στο 
πληροφοριακό µοντέλο της XSL  υπάρχει ένας επιπλέον κόµβος ρίζας (root node) 
πάνω από τον συνήθη. Ο κόµβος αυτός προστίθεται επειδή τα σχόλια και οι οδηγίες 
επεξεργασίας (processing instructions) αποτελούν τµήµα του πληροφοριακού 
µοντέλου της XSL και µπορεί να βρίσκονται πριν ή µετά το κορυφαίο στοιχείο (top 
element) 41. Οι κάθετοι (slashes) διακρίνουν τα ονόµατα των στοιχείων (element 
names) ορίζοντας µία διαδροµή (path) µέσω των στοιχείων του εγγράφου. Όπως 
φαίνεται όλοι οι σταθερότυποι (patterns) είναι γραµµικά. Για να εκφράσουµε µη 
γραµµικούς σταθεροτύπους (patterns) χρησιµοποιούµε τiς προσδιοριστικές λέξεις 
(qualifiers) (περικλείονται σε αγκύλες [...]).  

Οι προσδιοριστικές λέξεις (qualifiers) ορίζουν περιορισµούς στα στοιχεία που 
ορίζονται στη διαδροµή µε τρόπο που τα στοιχεία να µπορούν να επιλέγονται 
αναλόγως του περιεχοµένου και των γνωρισµάτων (attributes) τους42. Μπορούν έτσι 
να συνδυαστούν µε λογικούς συνδέσµους (Boolean). 
 
Σταθερότυποι (patterns) Ερµηνεία 
/ Ταυτίζει τη ρίζα (root) του εγγράφου η οποία 

περιέχει ένα µόνο �απόγονο�, το στοιχείο 
ρίζαςς (root element) του εγγράφου. 

* Ταυτίζει οποιοδήποτε στοιχείο 
οµοταξία/γένος Ταυτίζει τα στοιχεία γένος που είναι άµεσοι 

απόγονοι του στοιχείου οµοταξία. (�/� επιλέγει 
τους αµέσους απογόνους). 

οµοταξία[γένος] Ταυτίζει το στοιχείο οµοταξία που έχει ως 
απόγονο το στοιχείο γένος.  

οµοταξία/γένος/είδος Ταυτίζει τα στοιχεία είδος που είναι άµεσοι 
απόγονοι των στοιχείων γένος τα οποία µε τη 
σειρά τους είναι άµεσοι απόγονοι του 
στοιχείου οµοταξία. 

οµοταξία//είδος Ταυτίζει τα στοιχεία είδος που βρίσκονται 
οπουδήποτε εντός του στοιχείου οµοταξία. 
(�//� επιλέγει τα στοιχεία απογόνους) 

//είδος Ταυτίζει όλα τα στοιχεία είδος µέσα σε όλο το 
έγγραφο (Στην περίπτωση αυτή �//� έχει 
περιεχόµενο ανάλογο της ρίζας. 

@ποικιλία Ταυτίζει ένα προσδιορισµό ποικιλία 
γένος[attribute(µέγεθος)="10"] Ταυτίζει τα στοιχεία γένος που διαθέτουν ένα 

γνώρισµα µέγεθος η τιµή του οποίου είναι 
�10�. Τα εισαγωγικά περιέχουν ένα 
προσδιοριστή (qualifier). 

γένος[attribute(µέγεθος)="10"]/
είδος

Ταυτίζει τα στοιχεία είδος που είναι άµεσοι 
απόγονοι του στοιχείου γένος και διαθέτουν 
ένα γνώρισµα µέγεθος η τιµή του οποίου είναι 
�10�.  

                                                 
41 Ibid., σ. 120. 
42 �The Query Language Position Paper of the XSL Working Group� (Draft 11/18/98), QL� 98 � 
Position Papers. 
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 Όπως αναφέραµε παραπάνω η XSL εξετάζει το έγγραφο πηγής (source 
document) και εφαρµόζει τα πρότυπα (templates) στους κόµβους του δηµιουργώντας 
ένα νέο έγγραφο. Τα φύλλα µορφοποίησης της XSL χρησιµοποιούν τα στοιχεία των 
xsl: template για να ορίσουν τη συγκρότηση του νέου εγγράφου. Το περιεχόµενο 
κάθε τέτοιου στοιχείου είναι ένα πρότυπο (template) για το περιεχόµενο που θα 
εµφανίζεται στο νέο έγγραφο. Απόγονοι της xsl: template που ανήκουν στο χώρο 
ονόµατος της xsl (xsl namespace) ελέγχουν τη διαδικασία της συγκρότησης και όλα 
τα υπόλοιπα στοιχεία επίγονοι αντιγράφονται στο νέο έγγραφο. Όπως περιγράφηκε 
προηγουµένως το γνώρισµα (attribute) match της xsl: template περιέχει µια έκφραση 
αντιστοίχισης σταθεροτύπου (match pattern) που ταυτίζει τα στοιχεία στα οποία 
εφαρµόζεται το πρότυπο (template)43.  

  

Πρότυπο (Template) Ερµηνεία 
<xsl:template match="είδος">

ΕΙ∆ΟΣ: <xsl:value-of/>
</xsl:template>

Για κάθε τιµή του στοιχείου είδος, 
συγκροτεί κείµενο αποτελούµενο από 
τη λέξη �ΕΙ∆ΟΣ:� ακολουθούµενο 
από το κείµενο που περιέχεται στο 
στοιχείο είδος. 

<xsl:template match="//γένος">
ΌΝΟΜΑ: <xsl:value-of

select="attribute(όνοµα)"/>
<xsl:apply-templates

select="είδος"/>
</xsl:template>

Όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό 
προς το προηγούµενο πρότυπο 
(template) συγκροτεί το όνοµα κάθε 
στοιχείου γένος και όλα τα στοιχεία 
είδος που συνδέονται µε κάθε 
στοιχείο γένος όπου το όνοµα 
προέρχεται από την τιµή του 
γνωρίσµατος του ονόµατος (attribute)  
ενός στοιχείου γένος. 

<xsl:template match="οµοταξία">
<ΕΙ∆Η ΟΜΟΤΑΞΙΑ="{attribute(όνοµα)}">

<xsl:apply-templates
select="γένος/είδος"/>

</ΕΙ∆Η>
</xsl:template>

Όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό 
µε την πρώτο πρότυπο (template), 
συγκροτεί ένα στοιχείο ΕΙ∆Η  για 
κάθε στοιχείο οµοταξία, δίνει στο 
στοιχείο ένα όνοµα  ίσο µε την τιµή 
του γνωρίσµατος του ονόµατος του 
συνδεδεµένου στοιχείου οµοταξία, 
και παραθέτει όλα τα στοιχεία είδος 
που περιέχονται στα στοιχεία γένος  
απογόνους του στοιχείου οµοταξία. 

  
  Τα παραδείγµατα αυτά δείχνουν τη χρήση των σταθεροτύπων (patterns) και 
των προτύπων (templates) της XSL, µε σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών από ένα 
αρχικό έγγραφο και τη συγκρότηση ένός  νέου εγγράφου που να παρέχει µια εικονική 
όψη του αρχικού εγγράφου. Στο τελευταίο παράδειγµα το πρότυπο (template) µπορεί 
να θεωρηθεί ως επερώτηση για όλα τα στοιχεία είδος και τις οµοταξίες που αυτά 
ανήκουν, όπου τα στοιχεία είδος που προκύπτουν οµαδοποιούνται κατά οµοταξία. 
 Η XSL έχει, όµως, κάποιους περιορισµούς. Καθώς δεν είναι σχεσιακά πλήρης 
και δεν διαθέτει µεταβλητές (variables) δεν υποστηρίζει συγκροτήσεις (aggregates) ή 
group by ούτε συνδέσεις (joins) µεταξύ κόµβων που συνδέονται µέσω των τιµών 
τους. Υπάρχει µόνο περιορισµένη υποστήριξη για συνδέσµους (links) και IDREF. 
∆εν υπάρχει επίσηµος µηχανισµός για επερωτήσεις σε πολλά διακριτά έγγραφα και 

                                                 
43 Ibid. 
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δεν υποστηρίζει γράφους44. Τέλος δεν υπάρχει τρόπος παραµετροποίησης των 
επερωτήσεων45.    

                                                 
44 Η XSL σήµερα δεν µπορεί να δηµιουργήσει ένα γράφο µε τον παραδοσιακό τρόπο καθώς οι 
συντακτικοί κανόνες σε διαφορετικά σηµεία θα στόχευαν στον ίδιο κόµβο {σε}. 
45 BOSWORTH, A., LEVY, A., WIDOM, J., GOLDMAN, R., McHUGH, J., LAYMAN, A., 
ARDEIWANU, A., SCHACH, D., �A proposal for an XSL Query Language�, Position Paper for the 
W3C query language Workshop, QL� 98 � Position Papers. 
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3.β Τα φύλλα Μορφοποίησης 
 
 Τα φύλλα µορφοποίησης λοιπόν περιγράφουν τον τρόπο παρουσίασης των 
στοιχείων ενός εγγράφου στο πρόγραµµα πλοήγησης προβάλλοντας τις φωτογραφίες 
και τα σχέδια και παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που θα 
παρουσιάζονται κατά περίπτωση. Σε ένα δεύτερο επίπεδο  επιτρέπουν τη σύνδεση 
εγγράφων µέσω λογικών συνδέσµων (links) και µπορούν να αποτελέσουν δυνητικά 
µια ∆ιεπιφάνεια Επερωτήσεων. 

3.β.1 Προβολή του συνόλου των στοιχείων της κεραµεικής 
 Καθώς τα δελτία της Κεραµεικής εκτός Καταλόγου θα αποτελέσουν στο 
άµεσο µέλλον το αντικείµενο µιας ∆ηµοσίευσης δηµιουργήθηκε ένα φύλλο 
µορφοποίησης που προβάλλει το περιεχόµενο όλων των στοιχείων (Πίνακας Χ). Για 
να εξοικονοµηθεί ωστόσο χώρος περιορίστηκαν τα διαστήµατα µεταξύ των 
στοιχείων. Οι επικεφαλίδες �Ενδείξεις  Χώρου� και  �Ενδείξεις Κεραµεικής� 
γράφονται µε κεφαλαίους χαρακτήρες, τα ονόµατα των υποστοιχείων �Μορφή�, 
�Κατασκευή�, �Επιφάνειες�, �Χρονολόγηση�, �Παράλληλα� µε χαρακτήρες σε 
κεραµειδί χρώµα και τα εξαρτώµενα στοιχεία (descendant elements) µε έντονους 
(bold) χαρακτήρες. Γίνεται µε αυτό τον τρόπο µια προσπάθεια να διατηρηθεί η 
ιεραρχική δοµή των δελτίων. 
 
 

 
  

Πίνακας XVIII. Προβολή των ∆ελτίων στο πρόγραµµα IE5 µε τη χρήση του φύλλου 
µορφοποίησης του συνόλου των στοιχείων 

3.β.ΙΙ Προβολή επιµέρους στοιχείων 
Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο για τη συναγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε 

τις χρήσεις του χώρου να δηµιουργηθούν ορισµένα φύλλα µορφοποίησης που 
προβάλλουν το στοιχείο Θέση των Ενδείξεων Χώρου σε συνδυασµό µε κάποιο από 
τα υποστοιχεία των Ενδείξεων Κεραµεικής. Στην περίπτωση αυτή η γλώσσα XSLT 
λειτουργεί ως γλώσσα επερωτήσεων. 
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• Το φύλλο µορφοποίησης �Theschema� προβάλλει τα στοιχεία Θέση 
και Σχήµα.  

• Το φύλλο µορφοποίησης �Thesphlos� τα στοιχεία Θέση και Πηλός. 
•  Το φύλλο µορφοποίησης �ThesChrphlPros� προβάλλει τα στοιχεία 

'Θέση', 'Χρώµα Πηλού' και 'Προσµίξεις'. 
• Το φύλλο µορφοποίησης �ChronChrphlPros� (Πίνακας XI) προβάλλει 
τα στοιχεία 'Χρονολόγηση', 'Χρώµα Πηλού' και 'Προσµίξεις'. 

•  Το φύλλο µορφοποίησης �ThesChron� προβάλλει τα στοιχεία 'Θέση' 
και 'Χρονολόγηση'.  

• Το φύλλο µορφοποίησης �ThesOpth� προβάλλει τα στοιχεία 'Θέση' και 
'Όπτηση'. 

• Το φύλλο µορφοποίησης �ThesDiako� προβάλλει τα στοιχεία 'Θέση' 
και '∆ιακόσµηση/Περιγραφή'. 

• Το φύλλο µορφοποίησης �ThesAllix� προβάλλει τα στοιχεία 'Θέση' και 
'Άλλα ίχνη στις επιφάνειες'. 

• Το φύλλο µορφοποίησης �ThesPhPed� προβάλλει τα στοιχεία 'Θέση' 
και 'Φωτογραφίες Πεδίου'. 

• Το φύλλο µορφοποίησης �ThesPhMel� προβάλλει τα στοιχεία 'Θέση' 
και 'Φωτογραφίες Μελέτης'. 

 

 
 

Πίνακας XIX. Προβολή των ∆ελτίων στο πρόγραµµα IE5 µε τη χρήση του φύλλου 
µορφοποίησης �ThesChrphlPros� 

 
Για να προβληθούν τα δεδοµένα ακολουθώντας κάποιο από τα παραπάνω 

φύλλα µορφοποίησης αρκεί να το επιλέξει από τον κατάλογο που παρέχει το 
πρόγραµµα XML-Spy.  

3.β.ΙΙΙ Ταξινόµηση επιµέρους στοιχείων 
H XSLT παρέχει επίσης, σύµφωνα µε τον ορισµό της, τη δυνατότητα 

ταξινόµησης (sorting) των δεδοµένων. Η εντολή  <xsl:sort select='ΘΕΣΗ' data-
type='number' order='ascending' /> ελέγχει βάσει ποιου στοιχείου  γίνεται η ταξινόµηση 
(select), αν το περιεχόµενο του συγκεκριµένου στοιχείου είναι αλφαβητικό ή 
αριθµητικό (data-type µε τιµές �number� ή �text�) και αν η ταξινόµηση πρέπει να 
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ακολουθήσει αύξουσα ή φθίνουσα πορεία (order µε τιµές �ascending� ή �descending�46. 
∆εν υποστηρίζεται όµως ακόµη από το πρόγραµµα Microsoft Internet Explorer 5. 

                                                 
46 HAROLD, R. E., XML Bible, 30 November, 1999, σελ. 240. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

  

Ανάκτηση ∆εδοµένων 
Οι θεωρητικές προϋποθέσεις επερωτήσεων σε έγγραφα σε XML και αποτελέσµατα 

από παραδειγµατικές επερωτήσεις στα δελτία Κεραµεικής της Γαύδου. 

4.α  Επερωτήσεις σε δοµηµένα έγγραφα 
 

Από την υιοθέτηση του πρώτου Ορισµού της XML47 τέθηκε το ζήτηµα της 
δυνατότητας επερωτήσεων στα δοµηµένα έγγραφα. Το Νοέµβριο του 1998 
διοργανώθηκε, µε αυτό το αντικείµενο, στη Βοστώνη από το W3C (World Wide Web 
Consortium), το παγκόσµιο συνέδριο QL�98.  

Mπορούµε να διακρίνουµε σε τρεις κατηγορίες τις προτάσεις που έγιναν στο 
συνέδριο αυτό. Προτάθηκε η υιοθέτηση νέων γλωσσών επερωτήσεων ειδικά για την 
XML από τις οποίες πληρέστερες ήταν η XML-QL και η XQL, η τροποποίηση ήδη 
υπαρχουσών γλωσσών σε χρήση σε Οντοκεντρικές Βάσεις ∆εδοµένων όπως η 
OQL48, και η αξιοποίηση και η περαιτέρω ανάπτυξη στοιχείων µιας γλώσσας 
επερωτήσεων που υπάρχουν στη γλώσσα µορφοποίησης XSL ή στην RDF49.  

 
Στις 11 Μαίου 2000 το W3C δηµοσιεύει την πρόταση εργασίας για το 

�Μοντέλο επερώτησης δεδοµένων σε XML50� και στις 15 Αυγούστου την πρόταση 
εργασίας για τις �Απαιτήσεις επερωτήσεων σε XML51�. Το πρώτο προσδιορίζει το 
υπόβαθρο της σχεσιακής άλγεβρας της ΧΜL, το προσχέδιο εργασίας της οποίας 
δηµοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 200152. Tο δεύτερο ορίζει τους στόχους, τις 
απαιτήσεις και τα σενάρια χρήσης για το πληροφοριακό µοντέλο επερώτησης 
δεδοµένων, την άλγεβρα και τη γλώσσα επερωτήσεων εγγράφων σε XML. Στις 15 
Φεβρουαρίου του 2001 τέλος δηµοσιεύεται από W3C το Προσχέδιο Εργασίας 
(Working Draft) του W3C, για την XQuery, την γλώσσα που προτείνεται να 
υιοθετηθεί τελικά.   

 
Η γλώσσα αυτή επιδιώκει να συνδυάσει ορισµένους λειτουργικούς  στόχους 

κάποιων προγενεστέρων προτάσεων53.  
- Αναζήτηση κειµένου (π.χ. ΡΑΤ) - ταυτίζει έγγραφα σε µεγάλες βάσεις 

δεδοµένων 
- Παραποµπή σε κείµενα (π.χ. Xlink) - διαθέτει εύκαµπτα µοντέλα συνδέσµων  
- Παρουσίαση του εγγράφου (π.χ. XSL) � διαµορφώνει το έγγραφο για να 

επιτευχθεί καλύτερη παρουσίαση 
- Μεταµόρφωση εγγράφου (π.χ.  δενδροειδείς κανονικές γραµµατικές) � 

µεταµορφώνει έγγραφα από ένα DTD σε ένα άλλο. 
                                                 
47 W3C, XML (eXtensible Markup Language), 10 February, 1998. 
48 MECCA, G., MERIALDO, P., ATZENI, P., �Do we really need a new query language for XML?�, 
QL� 98 � Position Papers. 
49 DECKER, S., BRICKLEY, D., SAARELA, J., ANGELE, J., �A Query Service for RDF�, και 
GUHA, R. V., LASSILA, O., MILLER, E., BRICKLEY, D., �Enabling Inferencing�, στο QL� 98 � 
Position Papers. 
50 W3C, XML Query Data Model, W3C Working Draft 11 May 2000. 
51 W3C, XML Query Requirements, W3C Working Draft 15 August 2000. 
52 W3C, XML Query Algebra, W3C Working Draft, 2 February, 2001 
53 Είχα την ευκαιρία να µελετήσω τις προτάσεις αυτές στα πλάισια της �Εποπτευόµενης µελέτης σε 
θέµατα υπολογιστών�, υπό την επίβλεψη του κυρίου ∆ηµήτρη Πλεξουσάκη. Μια παρουσίαση των πιο 
σηµαντικών από τις προτάσεις αυτές συµπεριλαβανοµένης µιας σύνοψης των χαρακτηριστικών της 
XQuery υπάρχει στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
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- Απεικόνιση σε  δοµές δεδοµένων όπου µπορούν να εφαρµοστούν τεχνικές Β∆ 
(π.χ. OQL)  

- Βάσεις γνώσεων (π.χ. RDF oriented) � µετατρέπουν βάσεις γνώσεων σε XML 
 
Ως συνέπεια των διαφορετικών τους στόχων οι προτάσεις αυτές στηρίχθηκαν σε 

διαφορετικά πληροφοριακά µοντέλα54. 
Όπως αναφέρουν οι Aberer, Fankhauser και Neuhold55 πρέπει αρχικά να 

αναρωτηθούµε ποια πρέπει να είναι αφετηρία και ποιο το αποτέλεσµα της 
επερώτησης; 

- µια σειρά από στοιχεία (elements) του εγγράφου 
- µια σειρά από θραύσµατα εγγράφου 
- ένα έγγραφο 
- µια συλλογή εγγράφων που ακολουθούν ένα Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD)  
- µια συλλογή εγγράφων που ακολουθούν περισσότερα DTD 
- µια συλλογή συντακτικώς ορθών (well formed) εγγράφων 
- ένα δικτυακό τόπο 
- το ∆ιαδίκτυο 

 
Έχοντας απαντήσει στην παραπάνω ερώτηση χρησιµοποιούµε την έννοια του 

εγγράφου µε περιεχόµενο ένα υποσύνολο των παραπάνω κριτηρίων. Ποια όµως είναι 
τα κριτήρια της επερώτησης;  

- Η ιεραρχική δοµή του εγγράφου 
- Η δοµή ακολουθίας που έχει το έγγραφο 
- Οι τιµές των γνωρισµάτων (attributes) και το περιεχόµενο των στοιχείων  

(elements) 
- Tο περιεχόµενο των στοιχείων  (elements) και οι τιµές γνωρισµάτων 

(attributes) (Ιds, σύνδεσµοι (links), πολυµέσα) 
 
Από τα κριτήρια αυτά εξαρτάται η εκφραστικότητα της γλώσσας 

επερωτήσεων. Ποιος είναι ο σκοπός των επερωτήσεων; 
- Επιλογή στοιχείων εγγράφου 
- Αναδιάρθρωση εγγράφου  
- Συνδυασµός εγγράφων 
- Άθροισµα εγγράφων 
- Κατάταξη εγγράφων 
- Συναγωγή πορισµάτων 
 
Η σηµασία της XML έγκειται στη δυνατότητά της να χρησιµεύσει ως 

υποδοµή για την επεξεργασία των πληροφοριών. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη 
µεθόδων για την ανάκτηση, αναδιάρθρωση, µίξη και προβολή εγγράφων από 
διαφορετικές πηγές, σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέσαµε παραπάνω. Τα δεδοµένα 
που υπάρχουν στον παγκόσµιο Ιστό παρουσιάζουν µια µεγάλη ποικιλοµορφία, από 
χαλαρά δοµηµένα έγγραφα (π.χ. HTML home pages) έως αυστηρά δοµηµένες 
πληροφορίες (π.χ. από σχεσιακές βάσεις δεδοµένων). Το πληροφοριακό µοντέλο της 
XML εννοείται ότι υποστηρίζει χαλαρά δοµηµένα δεδοµένα. Πρέπει, όµως, για να 
είναι πλήρες να είναι σε θέση να κατανοήσει τη δοµή και των αυστηρά δοµηµένων 
τµηµάτων των δεδοµένων56. 

                                                 
54 Η ενδελεχής παρουσίαση των παραπάνω όρων θα απαιτούσε πολύ µεγάλη έκταση και ειδική 
τεκµηρίωση, και για τους λόγους αυτούς παραλείφθηκε. 
55 ABERER, K., FANKHAUSER, P., NEUHOLD, E., �XML is the data model, what is the function of 
the query language?� Position paper for W3C query language workshop, QL� 98 � Position Papers. 
56 ABITEBOUL, S. - WIDOM, J. - LAHIRI, T., �A Unified Approach for Querying Structured Data 
and XML�, QL� 98 � Position Papers. 
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Η XML βρίσκεται στο αρχικό στάδιο εξέλιξής της. Μια γλώσσα 
επερωτήσεων λοιπόν πρέπει να είναι σε θέση να προσαρµοστεί σε µελλοντικές 
επεκτάσεις της και να ακολουθεί συγχρόνως τα αποτελέσµατα της έρευνας στα 
πληροφοριακά µοντέλα. Οι επερωτήσεις πρέπει να αξιοποιούν λέξεις κλειδιά (full 
text indexing) όπως οι µηχανές αναζήτησης στον Παγκόσµιο Ιστό, αλλά και να 
προσφέρουν τη δυνατότητα κάποιας µορφής πλοήγησης αξιοποιώντας τους 
καθορισµένους όρους (tags) και την ιεραρχική δοµή του εγγράφου. Επιπλέον πρέπει 
να παρέχει πρόσβαση στα δοµηµένα τµήµατα της πληροφορίας µε τον τρόπο που το 
κάνουν οι τυπικές Βάσεις ∆εδοµένων57. 
 

4.α. Ι  Απαιτήσεις επερωτήσεων σε XML (XML Query Requirements) 
 

Σύµφωνα µε την πρόταση εργασίας για τις �Απαιτήσεις επερωτήσεων σε 
XML58� οι επερωτήσεις γίνονται σε δεδοµένα έγγραφα ή σε συλλογές εγγράφων. Η 
γλώσσα επερωτήσεων πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει ολόκληρα έγγραφα ή 
�κλάδους� εγγράφων που συµφωνούν µε τις προυποθέσεις που ορίστηκαν στο 
περιεχόµενο και τη δοµή του εγγράφου και να συγκροτούν νέα έγγραφα ή πίνακες, 
βάσει των επιλεχθέντων θραυσµάτων της πληροφορίας59. 

Παράλληλα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει επερωτήσεις στην 
αναπαράσταση δεδοµένων σε XML προερχοµένων από µία Β∆ ή από άλλες 
παραδοσιακές πηγές, να εξαγάγει δεδοµένα από τις πηγές αυτές, να µετασχηµατίζει 
τα δεδοµένα σε νέες παραστάσεις σε XML ή να ενσωµατώνει δεδοµένα από 
πολλαπλές ετερογενείς πηγές δεδοµένων. Η παράσταση σε XML πηγών δεδοµένων 
µπορεί να είναι είτε φυσική είτε εικονική. Τα δεδοµένα δηλαδή µπορεί να έχουν 
κωδικοποιηθεί σε XML ή να έχει παραχθεί εκ των υστέρων µια παράστασή τους σε 
XML60.  

Πρέπει να είναι δυνατές επερωτήσεις µε πεδίο αναφοράς τόσο το σύνολο ενός 
εγγράφου όσο και τα δοµηµένα µέρη της πληροφορίας, όπως καταλόγους ή αρχεία 
χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα µε τρόπο 
ανάλογο των φίλτρων της γλώσσας UNIX. Η τελευταία δυνατότητα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµη στην περίπτωση του κορµού ηλεκτρονικών µηνυµάτων, δικτυακών 
µηνυµάτων, πακέτων πληροφοριών ή ειδήσεων που µεταδίδονται µέσω του ∆ικτύου. 
Τα δεδοµένα πρέπει τότε να εξαχθούν από ένα XML έγγραφο ή να 
µετασχηµατιστούν σε ένα XML έγγραφο61.  

Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η επερώτηση δοµών DOM (Document Object 
Model) που θα αποδίδει τους κόµβους που ανταποκρίνονται στα καθορισµένα 
κριτήρια αλλά και συλλογών εγγράφων τα οποία διαχειρίζονται τοπικοί ταµιευτήρες 
XML (XML repositories) ή δικτυακοί διακοµιστές (servers)62. 

Οι επερωτήσεις πρέπει να είναι εφικτές και σε καταλόγους που περιγράφουν 
διακοµιστές εγγράφων (file servers), τύπους εγγράφων, σχήµατα XML (XML 
schemas) ή έγγραφα. Οι κατάλογοι αυτού του είδους µπορούν να συνδυαστούν για να 
υποστηρίξουν την αναζήτηση σε περισσότερους διακοµιστές (servers). Ένα σύστηµα 
ανάκτησης εγγράφων µπορεί να χρησιµοποιήσει επερωτήσεις για να επιτρέψει στον 
χρήστη να επιλέξει καταλόγους servers, οι οποίοι παριστάνονται σε XML, µέσω των 
πληροφοριών που παρέχονται από τους διακοµιστές (servers). Όταν επιλεγεί ένας 

                                                 
57 Ibid. 
58 CHAMBERLIN, D., FANKHAUSER, P., MARCHIORI, M., ROBIE, J., �XML Query 
Requirements�, W3C Working Draft 15 August 2000. 
59 Ibid., Goals. 
60 Ibid., Usage Scenarios, 2.2 Data-oriented documents. 
61 Ibid., Usage Scenarios, 2.5 Filtering streams. 
62 Ibid., Usage Scenarios, 2.7 Native XML repositories and web servers. 
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διακοµιστής ένα σύστηµα ανάκτησης πληροφοριών µπορεί να επιτρέπει στον χρήστη 
να κάνει επερωτήσεις στα έγγραφα αυτά63. 

Οι επερωτήσεις  πρέπει να είναι δυνατό να γίνονται σε πολλα περιβάλλοντα. 
Μια ερώτηση µπορεί να γίνεται σε ένα URL, µια σελίδα σε XML, ή σε µια σελίδα 
JSP ή ASP. Πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης µιας γενικής γλώσσας 
προγραµµατισµού64. 

Σύµφωνα µε την ίδια πρόταση εργασίας η γλώσσα επερωτήσεων µπορεί να 
έχει περισσότερους από έναν τρόπους σύνταξης των εντολών και πρέπει να είναι 
εύκολη η σύνταξη και η κατανόηση των εντολών από τους χρήστες. Η σύνταξή της 
πρέπει να εκφράζεται σε XML µε τρόπο που να αντικατοπτρίζει την υποκείµενη 
δοµή της επερώτησης65. 

Η γλώσσα επερωτήσεων πρέπει να είναι δηλωτική (declarative). Ειδικώτερα 
δεν πρέπει να ενισχύει µια ειδική στρατηγική αξιολόγησης66 και πρέπει ο ορισµός της 
να προβλέπει πεπερασµένο αριθµό περιπτώσεων (instances). Μπορεί, ωστόσο, να 
προβλέπει και απεριόριστο αριθµό παραδειγµάτων67. 

Το πληροφοριακό µοντέλο επερωτήσεων σε XML δεν πρέπει να απαιτεί 
πληροφορίες που δεν µπορούν να παράσχουν οι επεξεργαστές XML (XML 
Processors) και οι επεξεργαστές Σχηµάτων (Schema Processors), ενώ οφείλει να 
παριστάνει όλα τα πληροφοριακά αντικείµενα (information items) ή  να δικαιολογεί 
την παράλειψή τους68. Πρέπει να παριστάνει τόσο πληροφορίες που συµφωνούν µε 
τον ορισµό της XML 1.0 όσο και τους απλούς και σύνθετους τύπους του ορισµού του 
XML Schema69. Πρέπει να παριστάνει συλλογές εγγράφων και συλλογές απλών και 
συνθέτων τιµών, αν και δεν αποτελούν ακόµη τµήµα του XML Infoset70. Πρέπει να 
υποστηρίζει αναφορές (references), τόσο στο ίδιο έγγραφο όσο και σε άλλα71. Οι 
επερωτήσεις πρέπει να είναι δυνατές ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενός σχήµατος 
(Schema ή DTD). Το µοντέλο όµως σε περίπτωση ύπαρξης ενός αναλόγου σχήµατος 
οποιουδήποτε τύπου αντικείµενα ορίζονται σε αυτό (default attributes, entities, data 
types). Τα αντικείµενα αυτά δεν θα υπάρχουν σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο 
σχήµα72. Η γλώσσα επερωτήσεων σε XML και το Πληροφοριακό Μοντέλο της 
πρέπει να αναγνωρίζουν τους χώρους ονοµάτων (namespaces)73. 

4.α. ΙΙ  Λειτουργικότητα επερωτήσεων σε XML (XML Query Functionality) 
 
Η γλώσσα επερωτήσεων της XML πρέπει να υποστηρίζει πράξεις σε όλων 

των τύπων τα δεδοµένα που παριστάνονται από το Μοντέλο επερωτήσεων σε XML. 
Οι επερωτήσεις πρέπει να υποστηρίζουν πράξεις στην ιεραρχία και την ακολουθία 
των δοµών του εγγράφου74. Η γλώσσα επερωτήσεων της XML πρέπει να είναι σε 
θέση να συνδυάζει σχετιζόµενες πληροφορίες από διαφορετικά σηµεία ενός 
δεδοµένου εγγράφου ή από περισσότερα έγγραφα75, να συναγάγει συµπεράσµατα από 
µια οµάδα από σχετιζόµενα αντικείµενα ενός εγγράφου (συγκρότηση - aggregation)76, 

                                                 
63 Ibid., Usage Scenarios, 2.8 Catalog search. 
64 Ibid., Usage Scenarios, 2.9 Multiple syntactic environments. 
65 Ibid., General Requirements, 3.2.1, Query Language Syntax. 
66 Ibid., General Requirements, 3.2.2 Declarativity. 
67 Ibid., General Requirements, 3.2.6 Defined for Finite Instances. 
68 Ibid, XML Query Data Model, 3.3.1, Reliance on XML Information Set. 
69 Ibid, XML Query Data Model, 3.3.2, Datatypes. 
70Ibid, XML Query Data Model, 3.3.3, Collections.  
71 Ibid, XML Query Data Model, 3.3.4, References. 
72 Ibid, XML Query Data Model, 3.3.5, Schema Availability. 
73 Ibid, XML Query Data Model, 3.3.6 Schema Availability. 
74 Ibid, XML Query Functionality, 3.4.4 Hierarchy and Sequence. 
75 Ibid, XML Query Functionality, 3.4.5 Combination. 
76 Ibid, XML Query Functionality, 3.4.6 Aggregation. 
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να ταξινοµεί τα αποτελέσµατα της επερώτησης77 και επίσης να υποστηρίζει τις 
µηδενικές τιµές (NULL values)78. 

Τα αποτελέσµατα των επερωτήσεων πρέπει να διατηρούν την σχετική 
ιεραρχία και την ακολουθία των δοµών του εγγράφου εισόδου (input document) στα 
αποτελέσµατα της επερώτησης79. Οι επερωτήσεις πρέπει να είναι σε θέση να 
µεταµορφώνουν τις δοµές των εγγράφων σε XML και να δηµιουργούν νέες δοµές80, 
διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητα των αντικειµένων (items) του Μοντέλου 
Επερωτήσεων81. Οι επερωτήσεις πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν απλές πράξεις 
όπως διερεύνηση ισότητας σε ονόµατα στοιχείων (elements), γνωρισµάτων 
(attributes) και στόχους οδηγιών επεξεργασίας (processing instruction targets) και να 
εκτελούν απλές πράξεις ή συνδυασµούς ονοµάτων και δεδοµένων82. Οι επερωτήσεις 
οφείλουν να παρέχουν πρόσβαση στο XML Schema ή τον Ορισµό Τύπου Εγγράφου 
(DTD) του εγγράφου, εφόσον υπάρχει. Εάν το σχήµα παριστάνεται ως Ορισµός 
Τύπου Εγγράφου (DTD), ίσως χρειάζεται µια απεικόνιση (mapping) στην κατάλληλη 
παράσταση του XML Schema83. 

Τόσο τα δεδοµένα εισόδου όσο και το αποτέλεσµα µιας επερώτησης πρέπει 
να ορίζονται µόνο στα πλαίσια που ορίζει το Πληροφοριακό Μοντέλο Επερωτήσεων 
σε XML. Παραδοσιακές Β∆ ή άλλου  τύπου αντικείµενα µπορούν να αποτελέσουν 
δεδοµένα για µια επερώτηση µόνο εάν παρασταθούν σύµφωνα µε το παραπάνω 
µοντέλο. Τα δεδοµένα εξόδου µπορούν να παρασταθούν ως κόµβοι του DOM, ως 
σύνδεσµοι (hyperlinks), ως κείµενο σε XML ή ως άλλοι µορφοτύποι δεδοµένων (data 
formats)84.  

Στη διαµόρφωση της άλγεβρας και του συντακτικού των επερωτήσεων πρέπει 
να ληφθούν υπόψη η εκφραστικότητα και οι δυνατότητες αναζήτησης της XPath, της 
XSLT και της Xpointer και οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι δυνατό να βασίζονται 
στον υπάρχοντα ορισµό σχηµάτων του περιεχοµένου ενός εγγράφου σε XML85.  

  

                                                 
77 Ibid, XML Query Functionality, 3.4.7 Sorting. 
78 Ibid, XML Query Functionality, 3.4.9 NULL Values. 
79 Ibid, XML Query Functionality, 3.4.10 Structural Preservation. 
80 Ibid, XML Query Functionality, 3.4.11 Structural Transformation. 
81Ibid, XML Query Functionality, 3.4.13 Identity Preservation.  
82 Ibid, XML Query Functionality, 3.4.15 Operations on Names. 
83 Ibid, XML Query Functionality, 3.4.16 Operations on Schemas.  
84 Ibid, XML Query Functionality, 3.4.19 Closure. 
85 Ibid, 4 Relationship to Other Activities. 
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4.β Το ζήτηµα της ανάκτησης πληροφοριών από δοµηµένα έγγραφα και η 
αξιοποίηση της δυνατότητας για αυτόµατη απεικόνιση (Mapping) των 
δεδοµένων σε Σχεσιακή Βάση.  
 

Στο βαθµό που η XML έχει αποκτήσει ήδη χαρακτήρα προτύπου και γνωρίζει 
όλο και µεγαλύτερη διάδοση ως µορφότυπος (format) κωδικοποίησης πληροφοριών 
έχουν ήδη εµφανιστεί στην αγορά προγράµµατα όπως το Excelon ή το Tamino που 
λειτουργούν ως βάσεις ή ταµιευτήρες (repositories) δοµηµένων εγγράφων86.  

Ακόµη όµως και αρκετά προγράµµατα Β∆ που δεν αποθηκεύουν έγγραφα σε 
XML  αντλούν τα δεδοµένα από τα έγγραφα σε XML και τα απεικονίζουν (mapping) 
στο σχεσιακό ή το αντικειµενοστραφές πρότυπο87.  

Τα περισσότερα προγράµµατα όµως και των δύο παραπάνω κατηγοριών δεν 
υποστηρίζουν τα ελληνικά. Η πλέον πρακτική λύση για να υπάρξει η δυνατότητα 
επερωτήσεων στα δεδοµένα της Γαύδου, θεωρήθηκε λοιπόν ότι ήταν η εισαγωγή των 
δεδοµένων στo πρόγραµµα MS Access που µπορεί να κάνει αυτόµατα ο XML Spy. Ο 
XML Spy εισάγει πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κλειδιά (Primary Key, Secondary 
Key) στις οντότητες (πίνακες) που δηµιουργούνται από κάθε στοιχείο πρόγονο 
(parent element) (Πίνακας ΧΙΙ). Αποτελεί, παρά ταύτα, µια προσωρινή λύση µέχρι να 
γενικευθεί η υποστήριξη των ελληνικών από τα προγράµµατα που έχουν 
δηµιουργηθεί ειδικά για τη διαχείριση δοµηµένων εγγράφων.  

Η Βάση ∆εδοµένων λοιπόν διαθέτει τις οντότητες ∆ΕΛΤIΟ, 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΧΩΡΟΥ, ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΧΕ∆ΙΑ, 
ΜΟΡΦΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ.  

Η οντότητα ∆ελτίο περιέχει το γνώρισµα Αναγνωριστικό και συνδέεται µε τις 
οντότητες ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΧΩΡΟΥ, ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
-ΣΧΕ∆ΙΑ. 

Η οντότητα ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΧΩΡΟΥ περιέχει τα γνωρίσµατα ΠΕΡΙΟΧΗ, 
ΠΕ∆ΙΟ, ΘΕΣΗ, ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ, ΤΕΤΑΡΤΟ, ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΧΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ.  

Η οντότητα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΧΕ∆ΙΑ περιέχει τα γνωρίσµατα 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΣΧΕ∆ΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ, και 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ. 

Η οντότητα ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ περιλαµβάνει τα γνωρίσµατα 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ και συνδέεται µε τις οντότητες ΜΟΡΦΗ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.  

Η οντότητα ΜΟΡΦΗ περιλαµβάνει τα γνωρίσµατα ΤΜΗΜΑ_ΑΓΓΕΙΟΥ, 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΧΗΜΑ.  

Η οντότητα ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ περιλαµβάνει τις οντότητες ΧΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ, 
ΟΠΤΗΣΗ, ΠΗΛΟΣ, ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ, ΠΥΡΗΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ.  

Η οντότητα ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ περιλαµβάνει τα γνωρίσµατα 
ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ, ΣΤΙΛΒΩΣΗ, ΑΛΟΙΦΩΜΑ, ΕΠΙXΡΙΣΜΑ, 
ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ και συνδέεται µε την οντότητα 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ.  

Η οντότητα ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ τέλος περιλαµβάνει τα γνωρίσµατα ΤΥΠΟΣ και 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

    
 

                                                 
86 BOURRET, R,. �XML Database Products�, 29 November, 2000. 
87 Για το ζήτηµα της απεικόνισης δεδοµένων σε XML σε σχεσιακές ή αντικειµενοστραφείς βάσεις βλ. 
BOURRET, R,. �XML and Databases�, Technical University of Darmstadt, November, 2000, για την 
απεικόνιση δεδοµένων σχεσιακών Β∆ σε XML βλ. UCK, L., �Modeling Relational Data in XML�. 
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Πίνακας XX. Το µοντέλο της Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων �Κεραµεική� 

 
 

4.γ Ανάκτηση ∆εδοµένων από τη Σχεσιακή Βάση. Παραδειγµατικές επερωτήσεις 
από τα δελτία της �Προϊστορικής Κεραµεικής εκτός Καταλόγου� 
  

Οι µονοκριτηριακές και πολυκριτηριακές, παραµετροποιηµένες και µη, 
επερωτήσεις που επιλέχθηκαν παραδειγµατικά αφορούν στα  παρακάτω: 
  
 

 4.γ.Ι Χρήσεις του χώρου 
  

4.γ.Ια ∆ιασπορά ευρηµάτων στο χώρο και τον χρόνο 
 
1. Περιοχή � Πεδίο � Θέση � Σχήµα � Χρονολόγηση 
Η επερώτηση αυτή δίνει τη διασπορά των σχηµάτων στο χώρο κατά περίοδο. 

 
2. Σχήµα � Χρονολόγηση  
Αναζητώνται οι επικρατέστεροι τύποι σχήµατος κατά περίοδο. 
 

3. ∆ιαδροµή � Σχήµα � Χρονολόγηση 
Αναζητείται η πυκνότητα της κεραµεικής ανά περίοδο στο πεδίο 
 
 

4.γ.Ι β. Είδος Θέσης/Εγκατάστασης � ∆ιασυνδέσεις Θέσεων/Εγκαταστάσεων 
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1. Θέση � Σχήµα 
Τι τύπους σχηµάτων έδωσε η θέση Χ. Προκύπτουν έτσι κάποιες ειδικότερες 
χρήσεις της Θέσης. Παραδείγµατος χάρη αποθήκευση, τροφοπαρασκευή κλπ. 
 

2. Περιοχή � Πεδίο � Θέση � Σχήµα 
Συνδυάζονται οι συνολικές Ενδείξεις Χώρου µε το Σχήµα. Από το σχήµα των 
αγγείων διακρίνονται, για παράδειγµα, κάποιοι τύποι µεικτών ή µεµονοµένων 
δραστηριοτήτων (αγροτικές, κτηνοτροφικές, µελισσοκοµικές) ανάλογα µε την 
ευρύτερη φυσική ζώνη (παράκτια, ορεινή...), την τοπογραφία κλπ.  

 
3. Θέση-Χρώµα Πηλού � Προσµίξεις 
Αναζητούνται οι τύποι πηλού ανά θέση σε σχέση πιθανόν µε τις πηγές πηλού 
και τα εργαστήρια.   

 
4. Χρονολόγηση� Χρώµα Πηλού � Προσµίξεις - Θέση 
Συνάγονται συµπεράσµατα για το πόσα και ποιά είδη πηλού 
χρησιµοποιούνται ανά θέση και περίοδο.  
 

5. Θέση � Σχήµα � ∆ιακόσµηση  
Επιχειρείται να διευκρινιστεί από το σχήµα και το είδος της διακόσµησης το 
είδος της Θέσεως (π.χ. ταφική χρήση, ιερό, έπαυλη).  

 
6. Άλλα ίχνη� Θέση � Χρονολόγηση 
Επιπλέον ίχνη όπως �τα σηµεία κεραµέα� παρέχουν  επιπλέον στοιχεία για το 
είδος και τις διασυνδέσεις των θέσεων ανά περίοδο (π.χ. διασυνδέσεις 
κεραµεικών εργαστηρίων).  
 

7. Θέση � Όπτηση � Άλλα Ίχνη στις επιφάνειες � Χρονολόγηση 
Αναζητούνται επιπλέον παράµετροι όπως η εικόνα της παραγωγής ανά 
περίοδο (αποτυχίες στην όπτηση π.χ. επισηµαίνουν τη θέση κεραµεικού 
εργαστηρίου). 
 
 

4.γ.ΙΙ Παραµετροποιηµένες εσωτερικές ποσοτικές και ποιοτικές ερωτήσεις  
 
1. Σχήµα � Πηλός 
∆ώσε όλες τις εγγραφές σχήµατος Χ όπου ο Πηλός είναι Ψ 

 
2. Θέση � Χρονολόγηση 
 Πόσες θέσεις έδωσαν όστρακα περιόδου Χ 
 
3. Θέση � Πυρήνας 
 Πόσα όστρακα από ποιες θέσεις είχαν πυρήνα χρώµατος Χ 
 
4. Θέση � ∆ιαδροµή � Χρονολόγηση 
 Στη Θέση Χ σε ποιες διαδροµές βρέθηκαν όστρακα περιόδου Ψ 
 
5. Τεχνικές � Χρονολόγηση 
 Ποιες περίοδοι έδωσαν όστρακα µε το Χ τεχνικό-κατασκευαστικό 
χαρακτηριστικό. 
 
6. Χρονολόγηση � Σχήµα  
α. Σε ποια περίοδο επικρατεί το σχήµα Χ.  
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β. Στη Χ περίοδο ποιο σχήµα επικρατεί.  
 

7. Θέση � Σχήµα  
α. Σε ποιες Θέσεις βρέθηκε Σχήµα Χ. 
β. Πόσα αγγεία µε σχήµα Χ έδωσε η θέση Ψ 
 

8. Σχήµα � Θέση � Χρονολόγηση 
Πόσα ΜΜ όστρακα αγγείων σχήµατος Χ περισυνελέγησαν στη Θέση Ψ 

 
9. Χρονολόγηση � Αλοίφωµα 
Πόσα όστρακα έχουν αλοίφωµα κατά την περίοδο Χ 

 
10. Χρονολόγηση � ∆ιακόσµηση 
Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι τύποι ∆ιακόσµησης κατά την περίοδο Χ 

 
11. Χρώµα Πηλού � Προσµίξεις � Χρονολόγηση 
Ποιο είναι το επικρατέστερο χρώµα πηλού και µε ποιες προσµίξεις κατά την 
περίοδο Χ 
 
 

4δ. Ενδεικτικά αποτελέσµατα υποδειγµατικών ερωτήσεων 

  
Παρά τη σχετικότητα των δεδοµένων, αφού σε ένα κεραµεικό σύνολο �Εκτός 

Καταλόγου� � που εποµένως δεν προορίζεται για δηµοσίευση, πολλά από τα 
χαρακτηριστικά των οστράκων π.χ. η ∆ιακόσµηση, σπανίζουν ή ελλείπουν εντελώς, 
τα ενδεικτικά έστω αποτελέσµατα των επερωτήσεων  που ακολουθούν δίνουν 
ωστόσο κάποιες ενδείξεις. Οι ενδείξεις αυτές θα επιβεβαιωθούν, θα σχετικοποιηθούν  
ή θα καταρριφθούν όταν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα το σύνολο του 
υλικού, που θα περιλαµβάνει τα όστρακα καταλόγου τα οποία πληρούν όλα τα 
στοιχεία της βάσης.  

 
Από την επερώτηση Χρονολόγηση-Τεχνικές προκύπτει ότι τα χειροποίητα 

αγγεία απαντούν από την Τελική Νεολιθική ως την Μεσοµινωική Περίοδο. Αν στα 
παραπάνω προσθέσουµε το στοιχείο Περιγραφή (∆ιακόσµησης) προκύπτει ότι κατά 
την Τελική Νεολιθική έφεραν κυρίως κοκκιδωτή διακόσµηση, ενώ από την 
Πρωτοµινωϊκή περίοδο φέρουν και βουρτσωτή διακόσµηση. ∆ύο µόνο όστρακα, που 
χρονολογούνται στο τέλος της Πρωτοµινωικής ή στη Μεσοµινωική περίοδο φέρουν 
επίθετη σχοινοειδή ταινία. 

 
Από τη µελέτη των σχηµάτων σε συνδυασµό προς τη χρονολόγηση και τη 

θέση φαίνεται ότι η τριποδική χύτρα απαντά µόνο στη Μεσοµινωική Περίοδο, ενώ 
άλλα τριποδικά σκεύη, όπως και λεκανίδες εµφανίζονται στην Τελική Νεολιθική - 
Πρωτοµινωική Ια και απαντούν έως την Υστεροµινωική. Το συγκεκριµένο 
αποτέλεσµα είναι από εκείνα που θα πρέπει να επιβεβαιωθούν πριν ολοκληρωθεί η 
µελέτη του συνόλου της Κεραµεικής.   
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Η λεκανίδα είναι εξάλλου ένα από τα συχνότερα σχήµατα . Η πλειονότητα 

των 173 (154) βρέθηκαν στη θέση 41, 3 στη θέση 41 Α, 5 στη θέση 41 Β, 3 στη θέση 
44, 2 στις θέσεις 50, 62, 76 και 1 στις θέσεις 1; και 29. Όσες βρέθηκαν στις θέσεις 29, 
41, 44 και 62 χρονολογούνται στη ΜΜ περίοδο, αυτές που βρέθηκαν στις θέσεις 41 
Α και Β στην Μεσοµινωϊκή ή την Υστεροµινωϊκή περίοδο, ενώ αυτές που βρέθηκαν 
στη θέση 50 στην Τελική Νεολιθική και την Πρωτοµινωϊκή και στις θέσεις 1 και 76 
στην Πρωτοµινωική.  

 
Τα µαγειρικά σκεύη (163) εµφανίζονται αποκλειστικά στη θέση 41 και 

χρονολογούνται από την Τελική Νεολιθική ως τη Μεσοµινωϊκή Περίοδο. Σ�αυτά θα 
πρέπει να προσθέσουµε τις χύτρες και τους µαγειρικούς δίσκους. Από τις 10 χύτρες οι 
9 βρέθηκαν στη θέση 41 και η µία στη θέση 62. Όλες χρονολογούνται επίσης στη 
Μεσοµινωϊκή Περίοδο. Ο µοναδικός µαγειρικός δίσκος επίσης βρέθηκε στη θέση 41 
και χρονολογείται στη ΜΜΙΙ-ΙΙΙ.  
 

Μεγαλύτερη συγκέντρωση οστράκων εµφανίζεται στις θέσεις 41 (692 
όστρακα), 62 (146 όστρακα), 44 (118 όστρακα), 26 (116 όστρακα), 77 (98 όστρακα), 
78 (80 όστρακα), 41Α (61 όστρακα), 2 (60 όστρακα) και 58 (56 όστρακα).  
 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δεν υποκαθιστούν, φυσικά, την ανάγκη µελέτης 
του υλικού από τον αρχαιολόγο, αλλά τον διευκολύνουν και του επιτρέπουν να 
εξαγάγει σε πιο σύντοµο διάστηµα ποσοτικά συµπεράσµατα. Αφήνουν να διαφανεί η 
δυνατότητα ταχείας ανάκτησης πληροφοριών από ένα µεγάλο όγκο εγγράφων και 
κατά ένα τρόπο δικαιώνουν την ανάγκη χρήσης ενός πληροφοριακού συστήµατος για 
τη διαχείριση των αρχαιολογικών δεδοµένων.  
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

Σενάριο Χρήσης του Συστήµατος 
 
Για τη δηµιουργία εγγράφων, την εισαγωγή στοιχείων και τη σύνταξη των 

φύλλων µορφοποίησης χρησιµοποιήθηκε o συντάκτης (editor) Altova XML Spy 
(εκδόσεις 2.5 έως 3.5). Για την προβολή εγγράφων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα 
Microsoft Internet Explorer (έκδοση 5). Για τις επερωτήσεις χρησιµοποιήθηκε το 
πρόγραµµα Microsoft Access (έκδοση 2000). 

 

5.1 ∆ηµιουργία εγγράφου 
 Για τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου από τη στήλη File επιλέγουµε 

την εντολή New (Ctrl+N). Το πρόγραµµα µας προτείνει τον κατάλογο των αρχείων 
που µπορούµε να δηµιουργήσουµε µε προεπιλεγµένη την XML (Πίνακας ΧΙΙΙ). 

 

 
 

Πίνακας XXI. Παράθυρο επιλογής τύπου εγγράφου καινούριου εγγράφου 

 
Επιλέγοντας ΟΚ µας ρωτάει εάν το έγγραφο µας θα ακολουθεί ένα ορισµό 

τύπου εγγράφου (DTD) ή ένα Σχήµα (Schema) ως συντακτικού του καινούριου 
εγγράφου (Πίνακας XXII). 

 

 
Πίνακας XXIII. Παράθυρο επιλογής Ορισµού Τύπου Εγγράφου (DTD) ή Σχήµατος (Schema) 

ως συντακτικού του καινούριου εγγράφου 

 
Επιλέγοντας Cancel δηµιουργείται το καινούριο κενό έγγραφο που περιέχει 

µόνο τη δήλωση της XML. Για να προσθέσουµε το στοιχείο ρίζας (root element) 
πρέπει να επιλέξουµε από τη στήλη XML την εντολή Insert, Element (Ctrl+Shift+E).  
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Για να εισαγάγουµε κάποιο στοιχείο ή γνώρισµα χρειάζεται να επιλέξουµε µε 
τον κένσορα το στοιχείο πρόγονο (parent element) και στη συνέχεια να επιλέξουµε 
από τη στήλη XML την εντολή Add child, Element (Alt+Ctrl+E) ή Attribute 
(Alt+Ctrl+I) .  

Στο βαθµό που το έγγραφο δεν ακολουθεί κάποιο Ορισµό Τύπου Εγγράφου 
(DTD) ή σχήµα (Schema) το πρόγραµµα όταν αποθηκεύσουµε το έγγραφο θα ελέγξει 
µόνο εάν είναι ορθά διαµορφωµένο88.  

Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας Ορισµού Τύπου 
Εγγράφου (DTD) ή σχήµατος (Schema) (Πίνακας XXIV). Από τη στήλη DTD/Schema 
επιλέγουµε generate DTD/Schema.  

 

 
 

Πίνακας XXV. Παράθυρο επιλογής τύπου και χαρακτηριστικών �συντακτικού� που 
δηµιουργείται από το έγγραφο. 

  

 Αφού επιλέξουµε τον τύπο του �συντακτικού� που επιθυµούµε, το πρόγραµµα 
µας ρωτάει εάν επιθυµούµε να συνδέσουµε το DTD/Schema που δηµιουργήθηκε στο 
έγγραφο ειδοποιώντας µας ότι στην περίπτωση αυτή θα αποθηκευτεί πρώτα (Πίνακας 
XXVI). 
 

 
Πίνακας XXVII. Παράθυρο επιλογής εάν το DTD/Schema θα συνδεθεί µε το έγγραφο. 

Με βάση το συντακτικό αυτό πλέον το πρόγραµµα µπορεί να ελέγχει όποτε 
επιθυµούµε και υποχρεωτικά όταν αποθηκεύουµε το έγγραφο, εάν αυτό είναι έγκυρο. 
Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραµµα επισηµαίνει το σηµείο του σφάλµατος για να 
διορθωθεί. 
                                                 
88 πρβλ. Εισαγωγή, σελ 15. 
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5.2 ∆ηµιουργία εγγράφου βάσει κάποιου ήδη υπάρχοντος Ορισµού Τύπου 
Εγγράφου (DTD)  
 Στο σηµείο που προηγουµένως το πρόγραµµα ρωτούσε εάν το έγγραφο 
ακολουθεί κάποιο Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) ή σχήµα (Schema) επιλέγουµε 
ΟΚ. Μας ζητάει τότε να προσδιορίσουµε από µία κυλιόµενη λίστα (scrolling list) µε 
τους τελευταίους Ορισµούς Τύπου Εγγράφου (DTD) που χρησιµοποιήσαµε, αυτό που 
επιθυµούµε να αποτελέσει το �συντακτικό� του νέου εγγράφου. Αν αυτό δεν 
περιλαµβάνεται στη λίστα, πρέπει να το αναζητήσουµε επιλέγοντας Browse (Πίνακας 
XXVIII). 
 

 
Πίνακας XXIX. Παράθυρο επιλογής Ορισµού Τύπου Εγγράφου (DTD) 

  
Επιλέγουµε για παράδειγµα τον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) µελέτης 

Κεραµεικής (KERneo1.dtd). Αφού τον επιλέξουµε και πατήσουµε ΟΚ δηµιουργείται 
το καινούριο κενό έγγραφο (Πίνακας XXX), το οποίο περιέχει µόνο τα στοιχεία 
(elements) που έχουµε ορίσει ως υποχρεωτικά στον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD).  
 

 
Πίνακας XXXI. Κενό Έγγραφο 

 
Το δελτίο προβάλλεται αυτόµατα µε τη µορφή πίνακα. Μπορούµε να 

επιλέξουµε ωστόσο τη µορφή απλού δελτίου µε το κουµπί F9 ή αποεπιλέγοντας το 
αντίστοιχο εικονίδιο. 
 Για να εισάγουµε κάποιο από τα προαιρετικά στοιχεία ή γνωρίσµατα 
χρειάζεται να επιλέξουµε µε τον κένσορα το στοιχείο πρόγονο (parent element) και 
στη συνέχεια να επιλέξουµε από τη στήλη XML την εντολή Add child, Element 
(Alt+Ctrl+E) ή Attribute (Alt+Ctrl+I). Το πρόγραµµα τότε εµφανίζει τον κατάλογο 
των προαιρετικών υποστοιχείων για να επιλέξουµε (Πίνακας XXXII). Για να 
εισαγάγουµε, για παράδειγµα, το στοιχείο Επιφάνειες επιλέγουµε το στοιχείο 
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ και στη συνέχεια πατάµε τον συνδυασµό των 
πλήκτρων Alt+Ctrl+E. Εµφανίζονται ως επιλεγόµενα στοιχεία που µπορούµε να 
εισαγάγουµε τα ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ και µε τον 
κένσορα επιλέγουµε το ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 
 

  
Πίνακας XXXIII. Εισαγωγή Προαιρετικού στοιχείου (element) στο έγγραφο 

 
 Αν το γνώρισµα (attribute) διαθέτει προκαθορισµένες τιµές (enumerated), 
αυτές εµφανίζονται αυτόµατα για να επιλέξουµε (Πίνακας XXXIV). Το γνώρισµα 
διακόσµηση, για παράδειγµα µπορεί να λάβει τις τιµές: Γραπτή, Εµπίεστη, Πλαστική, 
Εγxάρακτη, Βουρτσωτή. 
 

  
Πίνακας XXXV. Αυτόµατη Εµφάνιση προκαθορισµένων τιµών γνωρίσµατος τύπου 

enumerated 

 
 Αφού ολοκληρώσουµε κατ�αυτό τον τρόπο την εισαγωγή στοιχείων 
αποθηκεύουµε  το έγγραφο από την εντολή Save (Ctrl+S) της στήλης File. Το 
κλείνουµε µε την εντολή Close της ίδιας στήλης. Προϋπόθεση για να αποθηκευτεί το 
έγγραφο αποτελεί να είναι έγκυρο (valid) συµφώνως προς τον Ορισµό Τύπου 
Εγγράφου. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραµµα επισηµαίνει το σηµείο του 
σφάλµατος για να διορθωθεί. 
  

5.3 Προσθήκη φύλλου Μορφοποίησης 
Για να προσθέσουµε στο αρχείο ένα φύλλο µορφοποίησης επιλέγουµε από τη 

στήλη XSL την εντολή Assign XSL. Tο πρόγραµµα µας ζητάει να προσδιορίσουµε,  
από µία κυλιόµενη λίστα (scrolling list) µε τα τελευταία DTD που χρησιµοποιήσαµε, 
εκείνο που επιθυµούµε να αποτελέσει το �συντακτικό� του νέου εγγράφου. Αν αυτό 
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δεν περιλαµβάνεται στη λίστα,  πρέπει να το αναζητήσουµε επιλέγοντας Browse 
(Πίνακας XXXVI). 

 

 
Πίνακας XXXVII. Παράθυρο επιλογής φύλλου µορφοποίησης 

 
Εάν επιθυµούµε να προβληθεί το σύνολο των δεδοµένων µε τις φωτογραφίες 

επιλέγουµε το Entosektos7.xslt. Για να δούµε πως εµφανίζεται το έγγραφο στον 
Internet Explorer 5 επιλέγουµε το εικονίδιο που εµφανίζει την ετικέτα Browser View. 

 
 

5.4 Εξαγωγή των δεδοµένων στην MS Access 
 

Για να εξαγάγουµε τα δεδοµένα στo πρόγραµµα MS Access επιλέγουµε από 
τη στήλη Convert την εντολή  Export to Text File/Database. Το πρόγραµµα εµφανίζει 
ένα πλαίσιο επιλογών (Πίνακας XXXVIII). Πρέπει να επιλέξουµε:  

 
��Αν θέλουµε να εξαγάγουµε όλα τα στοιχεία ή µόνο τα στοιχεία 
απογόνους  κάποιου στοιχείου 

��Αν θέλουµε να εξαγάγουµε όλα τα υποστοιχεία 
��Αν θέλουµε να µετατραπούν όλοι οι τύποι πεδίων σε κείµενο αν 
πρέπει να εισαγάγει αυτοµάτως πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κλειδιά 

��Ποια στοιχεία πρόγονοι θα εξαχθούν 
��Αν τα δεδοµένα θα εξαχθούν σε Βάση ∆εδοµένων ή σε αρχείο 
Κειµένου. 

 

 
Πίνακας XXXIX. Παράθυρο επιλογών εξαγωγής των δεδοµένων σε Βάση ∆εδοµένων ή 

Αρχείο Κειµένου 

 Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξουµε (Πίνακας XL): 
 

��Αν τα στοιχεία θα εξαχθούν σε µια νέα Βάση ∆εδοµένων του προγράµµατος 
MS Access ή σε µια ήδη υπάρχουσα 
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��Αν το επιτρεπόµενο µήκος των πεδίων κειµένου θα είναι 255 χαρακτήρες ή 
άλλο. 

 

 
Πίνακας XLI. Παράθυρο επιλογής εξαγωγής των δεδοµένων σε καινούρια ή σε ήδη 

υπάρχουσα Βάση ∆εδοµένων 

 Για να ολοκληρωθεί η εξαγωγή αν έχουµε επιλέξει να δηµιουργήσουµε µια 
καινούρια Βάση ∆εδοµένων πρέπει να της δώσουµε ένα όνοµα. 
 Μπορούµε να κάνουµε επερωτήσεις στην καινούρια Βάση ∆εδοµένων  είτε σε 
γλώσσα SQL είτε µε τη χρήση του πλέγµατος ερωτηµάτων QBE. 

 
 

5.5 Εισαγωγή στοιχείων από την MS Access   
 Για να µετατρέψουµε µια σχέση σε έγγραφο σε XML επιλέγουµε από τη 
στήλη Convert την εντολή �Import Database Data� (Πίνακας XLII). 
 

 
 

Πίνακας XLIII. Παράθυρο επιλογής εισαγωγής δεδοµένων από Βάση ∆εδοµένων 

 
 Το πρόγραµµα µας ζητάει να επιλέξουµε διαδοχικά:  
 

��Από ποια Β∆ επιθυµούµε να ανακτήσουµε τα δεδοµένα. 
��Από ποιον πίνακά της Β∆ επιθυµούµε να ανακτήσουµε τα δεδοµένα.  
��Παρέχει επίσης τη δυνατότητα προεπισκόπησης του υπό δηµιουργία 
δοµηµένου εγγράφου.  

Επιλέγοντας ΟΚ ολοκληρώνεται η δηµιουργία του εγγράφου. 
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5.6 Μετατροπή αρχείου του MS Word και αρχείου κειµένου (text file) σε 
δοµηµένο έγγραφο 
 
 Για να µετατρέψουµε ένα αρχείο του MS Word σε έγγραφο σε XML 
επιλέγουµε από τη στήλη Convert την εντολή �Import Μicrosoft Word document�, 
και στη συνέχεια ορίζουµε το όνοµα του αρχείου. Το πρόγραµµα δηµιουργεί κάθε 
στοιχείο  από το κείµενο µιας παραγράφου. 
  
 Στην περίπτωση των αρχείων κειµένου ο χρήστης πρέπει να ορίσει τη γλώσσα 
κωδικοποίησης (encoding)  του αρχείου και να επιλέξει εάν ως όριο κάθε πεδίου 
θεωρείται το πλήκτρο �tab�, η άνω τελεία, το κόµµα ή το διάστηµα και εάν η πρώτη 
σειρά (row) περιέχει το όνοµα του πεδίου (Πίνακας XLIV). 
  

 
Πίνακας XLV. Παράθυρο επιλογής µετατροπής εγγράφου MS Word και αρχείου κειµένου σε 

δοµηµένο έγγραφο. 

 
To πρόγραµµα αναφέρει ως σειρές (rows) όλα τα υποστοιχεία του στοιχείου  

ρίζας που αντίστοιχα ονοµάζει �εισαγωγή� (import). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η XML ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ;  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

  
Όταν ξεκίνησε η εργασία αυτή, τον Νοέµβριο του 1999, η XML φαινόταν να 

αποτελεί ένα αµφίβολης ευχρηστίας εργαλείο, που υποστήριζε περιορισµένος 
αριθµός προγραµµάτων, δεν παρείχε τα εχέγγυα ότι σε σύντοµο διάστηµα θα 
µπορούσε να παράσχει τη δυνατότητα επερωτήσεων και δεν ήταν συµβατό µε άλλα 
Σ∆Β∆. Αυτό συνεπαγόταν ότι τα στοιχεία που είχαν καταχωρηθεί σε σχεσιακές ή 
οντοκεντρικές βάσεις δεν θα µπορούσαν εύκολα να µετατραπούν σε XML. Στο 
ζήτηµα της µορφοποίησης εξάλλου µόνο ο MS Internet Explorer πρόβαλλε, έστω 
ελλιπώς τα έγγραφα σε XML µε τη χρήση φύλλων µορφοποίησης σε γλώσσα XSL, η 
οποία δεν είχε ακόµη καταχωρηθεί ως πρότυπο. Η καταχώρηση δεδοµένων λοιπόν σε 
δοµηµένα έγγραφα φαινόταν άσκοπη. 
 Τα προβλήµατα αυτά σαφώς επηρέασαν την πορεία της εργασίας και τη 
διάρκεια εκπόνησής της στο βαθµό που ζητούµενο ήταν η κατασκευή ενός 
πληροφοριακού συστήµατος που θα κάλυπτε τις ανάγκες τεκµηρίωσης της 
επιφανειακής έρευνας της Γαύδου.   

Συνοψίζοντας τα προτερήµατα χρήσης της XML, η γλώσσα αυτή παρέχει µια 
διεπιφάνεια χρήσης φιλική προς το χρηστή αφού προσοµοιάζει αυτής ενός 
επεξεργαστή κειµένου ή ενός δελτίου όπου καλείται να συµπληρώσει τα οικεία πεδία. 
Μια επιπλέον ευκολία αποτελεί το γεγονός ότι τα δεδοµένα δεν κατανέµονται σε 
διαφορετικές οντότητες (πίνακες), όπως στις σχεσιακές Β∆. Αυτό δεν αποτελεί απλώς 
µια λειτουργία αντίστοιχη της φόρµας εισαγωγής στοιχείων της σχεσιακής Β∆, καθώς 
η δενδροειδής µορφή του εγγράφου επιτρέπει να έχει κανείς πρόσβαση στο σύνολο 
των δεδοµένων, επεκτείνοντας, κατά βούληση, όποιο κλαδί επιθυµεί.  

Η γλώσσα XSLT επιτρέπει στη συνέχεια τη µεταµόρφωση των δεδοµένων µε 
διαφορετικούς τρόπους, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών 
χρηστών. Ικανοποιείται έτσι το αίτηµα πολλών αρχαιολόγων να εισαγάγουν µια ή 
περισσότερες διαβαθµίσεις στα δεδοµένα, αποκλείοντας για παράδειγµα, κάποιες 
κατηγορίες χρηστών από το αδηµοσίευτο υλικό ή αποµονώνοντας τα ποσοτικά από 
τα ποιοτικά στοιχεία ανάλογα µε τα στάδια της έρευνας και της µελέτης.  

Τα δεδοµένα σε XML µπορούν να αξιοποιηθούν από µια σειρά Βάσεων 
∆εδοµένων τόσο σχεσιακών όσο και αντικειµενοστραφών. Στο άµεσο µέλλον και τα 
συστήµατα �ΠΟΛΕΜΩΝ� και �ΚΛΕΙΩ� του Ιδρύµατος Έρευνας και Τεχνολογίας θα 
µπορούν να διαχειρίζονται δοµηµένα έγγραφα. Έχει ήδη εµφανιστεί στην αγορά και 
ειδικό λογισµικό διαχείρισης δοµηµένων εγγράφων. ∆υστυχώς συνήθως δεν 
υποστηρίζει πλήρως τα ελληνικά ή λειτουργεί σε περιβάλλον MS Windows 2000, που 
δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδοµένο. Προτιµήθηκε λοιπόν, στο βαθµό που οι δύο 
τελευταίες εκδόσεις του προγράµµατος XML Spy το επέτρεπαν, η χρήση της MS 
Access 2000 για τις επερωτήσεις στα δεδοµένα. 

Εφ�όσον αίτηµα µας ήταν η δηµιουργία ενός εύχρηστου συστήµατος 
διαχείρισης αρχαιολογικών δεδοµένων που να καλύπτει τις φάσεις της καταχώρησης, 
παρουσίασης και ανάκτησης των δεδοµένων, το αποτέλεσµα υπήρξε θετικό. Αυτό δεν 
συνεπάγεται ότι δεν απαιτήθηκαν πολλοί πειραµατισµοί και στις τρεις αυτές φάσεις. 

Ένα µειονέκτηµα της XML αποτελεί το γεγονός ότι οι ιεραρχίες της δεν 
διαθέτουν τη λειτουργία της κληρονοµικότητας (inheritance). ∆εν προσδιορίζονται 
δηλαδή µοναδικά ως υποστοιχεία (subelements) κάποιου στοιχείου. Για να µην 
υπάρξει σύγχυση λοιπόν µεταξύ του περιεχοµένου στοιχείων όπως: �Γενικές 
Πληροφορίες (Θέσης)�, �Γενικές Πληροφορίες (Ακινήτου)� και �Γενικές 
Πληροφορίες (Κινητού)�, χωρίς παράλληλα να δηµιουργούνται πολύ µεγάλες 
επωνυµίες όρων (tags), απαιτήθηκε µεγάλη προσπάθεια και η χρήση, σε κάποιες 
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περιπτώσεις, µικρών διακριτικών όπως η άνω (-) και η κάτω ( _ ) παύλα.  Η χρήση 
των γνωρισµάτων του τύπου ID και IDREF ορίζει σε συγκεκριµένες περιπτώσεις µια 
σχέση προγόνου - απογόνου, και µετατρέπει το έγγραφο σε XML σε ένα είδος 
γράφου χωρίς να αναιρεί τη δενδροειδή δοµή του.  

Στο µέλλον η χρήση των  χώρων ονοµάτων (namespaces), που θα 
προσδιορίζουν µοναδικά κάθε στοιχείο, θα συµβάλει στη λύση αυτού του 
συγκεκριµένου προβλήµατος. Το ίδιο πρόβληµα θα επιλύσει στο πλαίσιο του 
∆ιαδικτύου και η χρήση της RDF, µιας γλώσσας που θα περιγράφει σε επίπεδο 
µεταδεδοµένων το σηµασιολογικό πλέγµα σχέσεων µεταξύ των στοιχείων ενός 
εγγράφου, ώστε αυτές να είναι κατανοητές ακόµη και από µια µηχανή. Θα παρέχει 
δηλαδή την κοινή υποδοµή, την οποία διαφορετικές οµάδες χρηστών θα 
αξιοποιήσουν στο αντικείµενο µελέτης τους89. 
 Παράλληλα έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός 
εξεικευµένου υποσυνόλου της XML, της AnthML που θα περιέχει Ορισµούς Τύπου 
του Εγγράφου και πρότυπα όρων για χρήση στην Αρχαιολογία και την 
Ανθρωπολογία90. Η προσπάθεια αυτή σε συνδυασµό µε το έργο του CIDOC91 θα 
µπορούσε να συµβάλει στη δηµιουργία ενός κανονισµού περιγραφής αρχαιολογικών 
όρων που θα οδηγήσει στη συµβατότητα των καταγραφών αρχαιολογικών 
αντικειµένων και θα επιτρέψει την ανάκτηση των σωστών, κατά περίπτωση, 
ψηγµάτων πληροφοριών από ένα διαρκώς αυξανόµενο όγκο ηλεκτρονικών 
δηµοσιεύσεων.  

Αυτό δικαιολογεί και την ευρύτερη σύγχρονη τάση για γενίκευση της χρήσης 
της XML ως µορφοτύπου (format) καταγραφής και ανταλλαγής αρχαιολογικών 
δεδοµένων τόσο για τις ανασκαφές, όσο και για τις επιφανειακές έρευνες. Ελπίζουµε 
ότι αποτέλεσµα της παραπάνω τάσης θα είναι ο εµπλουτισµός και η ακόµη καλύτερη 
προσαρµογή της συγκεκριµένης γλώσσας στις ευρύτερες ανάγκες των αρχαιολογικών 
εφαρµογών αλλά και στις ειδικότερες, τις κατά περίπτωση ανάγκες, της κάθε 
επιµέρους επιφανειακής ή ανασκαφικής έρευνας. 
 

 

                                                 
89 W3C, Introduction to RDF Metadata, 13 November, 1997. 
90 Έχουν ήδη δηµιουργηθεί ανάλογα υποσύνολα για τα µαθηµατικά (MathML) και τις εφαρµογές 
Πολυµέσων (Smil). 
91 CROFTS, N., DIONYSSIADOU, I., DOERR, M., STIFF, M., Definition of the CIDOC object-
oriented Conceptual Reference Model, September 1999 
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Γλωσσάρι 
 

1. Αγγλοελληνικό 
action = πράξη 
aggregate = συγκρότηµα 
aggregation = συγκρότηση 
alternation = εναλλαγή 
append = προσαρτώ 
attribute = γνώρισµα 
binary comparison operators =  τελεστές δυαδικής σύγκρισης 
binary data = δυαδικά δεδοµένα  
binary file = δυαδικό αρχείο 
binding = σύνδεση 
Boolean expression = δυαδική έκφραση, (λογική έκφραση) 
Boolean function =  δυαδική συνάρτηση (λογική συνάρτηση) 
clause = δήλωση (φράση, όρος, άρθρο, διάταξη, ρήτρα) 
closure = κλειστότητα 
component = συνιστώσα, συστατικό  
concatenation =  παράθεση  
Conceptual Reference Model = Εννοιολογικό Πρότυπο Αναφοράς 
condition = συνθήκη  
conjunction = σύζευξη  
context = πλαίσιο αναφοράς, συµφραζόµενα 
Data Base Managent System (DBMS) = Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων 
∆εδοµένων (Σ∆Β∆) 
data graph = γράφος δεδοµένων  
data repository = ταµιευτήρας δεδοµένων  
declarative = δηλωτικός  
defining element = στοιχείο προσδιορισµού 
descendant element = κατιόν στοιχείο, απόγονος 
directory = κατάλογος 
Document Element = Στοιχείο Εγγράφου 
document type declaration = δήλωση του Ορισµού Τύπου  
Document Type Definition (DTD) = Ορισµός Τύπου Εγγράφου 
download = µεταφορτώνω 
edge = ακµή 
edge-labeled graph = γράφος µε προσωνυµία στις ακµές 
element = στοιχείο 
element variable = µεταβλητή στοιχείου  
encoding = κωδικοποίηση 
end-tag = τελικός όρος 
entity = οντότητα 
entity reference = αναφορά οντοτήτων 
Extensible Markup Language (XML) = Επεκτάσιµη Γλώσσα Σήµανσης 
file system = σύστηµα αρχείων  
format = µορφότυπος 
formatting = µορφοποίηση  
formatting capability = ικανότητα µορφοποίησης 
Generalised markup languages = γλώσσες γενικής σήµανσης 
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generator = γεννήτρια 
hyperlink = σύνδεσµος 
hypertext = µη γραµµικό κείµενο (υπερκείµενο) 
idiom =  ιδίωµα  
information item = πληροφοριακό αντικείµενο 
inheritance = κληρονοµικότητα (κληρονοµική µεταβίβαση χαρακτηριστικών) 
input document = έγγραφο εισόδου 
instance =  πραγµάτωση (περίπτωση, παρουσία) 
item = αντικείµενο 
join = σύνδεση 
label data = δεδοµένα προσωνυµίας  
label variable = µεταβλητή προσωνυµίας 
leaf node = κόµβος απόληξης  
mapping = απεικόνιση 
markup = σήµανσης 
match = στοίχιση, αντιστοίχιση 
match pattern expression = έκφραση αντιστοίχισης σταθεροτύπου  
mediator = µεσολαβητής  
metadata = µεταδεδοµένα  
model (ρ) = τυποποιώ 
namespace = χώρος ονόµατος, ονοµατοδιάστηµα 
nested query = ένθετη επερώτηση 
node-labelled graph = γράφος µε προσωνυµία στους κόµβους  
object-oriented = οντοκεντρικός 
operator = τελεστής 
ordered = διατεταγµένος  
output document = έγγραφο εξόδου 
parsed entity = συντακτικά αναλυταία οντότητα 
path name = όνοµα διαδροµής 
path operator = τελεστής διαδροµής  
pattern   = σταθερότυπος  
pattern qualifier = προσδιοριστής σταθεροτύπων  
pointer = δείκτης 
predicate = κατηγόρηµα  
Primary Key = πρωτεύον κλειδί 
procedural = διαδικαστικός  
processing instruction = οδηγία επεξεργασίας  
processing instruction target = στόχος οδηγιών επεξεργασίας 
Prolog = Πρόλογος 
qualifier = προσδιοριστική λέξη  
query processor = επεξεργαστής επερωτήσεων  
recursive = αναδροµικός 
reference = αναφορά 
reference node = κόµβος αναφοράς 
regular expression = κανονική έκφραση  
regular path expression = κανονική έκφραση διαδροµής 
repository = ταµιευτήρας 
result document = έγγραφο αποτελέσµατος 
root directory = κατάλογος (ευρετήριο) ρίζας  
root node = κόµβος ρίζας  
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rows = σειρά  
scalar = βαθµωτός 
scrolling list = κυλιόµενη λίστα 
Secondary Key = δευτερεύον κλειδί 
self recursive = αυτοαναδροµικός 
semantics = σηµασιολογία (σηµασιολογικό πεδίο)  
semistructured data = ηµιδοµηµένα δεδοµένα 
server = διακοµιστής 
slash = κάθετος 
source document = έγγραφο πηγής 
Specific markup languages = γλώσσες ειδικής σήµανσης 
Standard Generalised Markup Language (SGML) = Τυποποιηµένη Γλώσσα 
Γενικής Σήµανσης 
start-tag = αρχικός όρος 
string = συµβολοσειρά  
stylesheet = φύλλο µορφοποίησης  
subelement = υποστοιχείο 
subscript operator = τελεστής δεικτών  
tag = όρος (ετικέτα) 
template = πρότυπο 
top element = κορυφαίο στοιχείο  
transformation = µετασχηµατισµός (µεταµόρφωση)  
tuple = πλειάδα  
Uniform Resource Locator (URL) = Ενιαία θέση πόρου 
unordered = αδιάτακτος  
unparsed entity = συντακτικά µη αναλυταία οντότητα 
valid = έγκυρος 
variable = µεταβλητή 
vector = διανυσµατικός 
well formed = συντακτικώς ορθός 
wildcard = µεταχαρακτήρας 
XML declaration = δήλωση της XML  
XML parser = συντακτικός αναλυτής XML 
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2. Ελληνοαγγλικό 
αδιάτακτος = unordered 
ακµή = edge 
αναφορά = reference 
αναφορά οντοτήτων = entity reference  
αντικείµενο = item 
αντιστοίχιση = match 
απεικόνιση = mapping  
αρχικός όρος = start-tag 
αυτοαναδροµικός = self recursive 
βαθµωτός = scalar  
γεννήτρια = generator 
γλώσσες γενικής σήµανσης = Generalised markup languages 
γλώσσες ειδικής σήµανσης = Specific markup languages 
γνώρισµα = attribute 
γράφος δεδοµένων = data graph  
γράφος µε προσωνυµία στις ακµές = edge-labeled graph  
γράφος µε προσωνυµία στους κόµβους = node-labelled graph 
δεδοµένα προσωνυµίας = label data 
δείκτης = pointer 
δευτερεύον κλειδί = Secondary Key 
δήλωση = clause 
δήλωση της XML = XML declaration 
δήλωση του Ορισµού Τύπου = document type declaration  
δηλωτικός = declarative  
διαδικαστικός = procedural 
διακοµιστής = server 
διανυσµατικός = vector 
διατεταγµένος = ordered 
δυαδικά δεδοµένα = binary data  
δυαδική έκφραση (λογική έκφραση) = Boolean expression 
δυαδική συνάρτηση (λογική συνάρτηση) = Boolean function   
δυαδικό αρχείο = binary file 
δυνατότητα µορφοποίησης = formatting capability 
έγγραφο αποτελέσµατος = result document 
έγγραφο εισόδου = input document 
έγγραφο εξόδου= output (document) 
έγγραφο πηγής = source document 
έγκυρος = valid 
έκφραση αντιστοίχισης σταθεροτύπου = match pattern expression 
εναλλαγή = alternation  
ένθετη επερώτηση = nested query 
Ενιαία θέση πόρου = Uniform Resource Locator (URL) 
Εννοιολογικό Πρότυπο Αναφοράς = Conceptual Reference Model  
επανερχόµενος = recursive 
Επεκτάσιµη Γλώσσα Σήµανσης = Extensible Markup Language (XML) 
επεξεργαστής επερωτήσεων = query processor 
ηµιδοµηµένα δεδοµένα = semistructured data 
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ιδίωµα =  idiom 
ικανότητα µορφοποίησης = formatting capabilitiy 
κάθετος = slash 
κανονική έκφραση = regular expression 
κανονική έκφραση διαδροµής = regular path expression 
κατάλογος (ευρετήριο) ρίζας = root directory 
κατάλογος = directory  
κατηγόρηµα = predicate 
κατιόν στοιχείo   (απόγονος) = descendant element 
κλειστότητα = closure  
κληρονοµική µεταβίβαση χαρακτηριστικών (κληρονοµικότητα) = inheritance 
κόµβος αναφοράς = reference node 
κόµβος απόληξης = leaf node 
κόµβος ρίζας = root node 
κορυφαίο στοιχείο = top element 
κυλιόµενη λίστα = scrolling list 
κωδικοποίηση = encoding  
µεσολαβητής = mediator 
µεταβλητή = variable 
µεταβλητή προσωνυµίας = label variable 
µεταβλητή στοιχείου = element variable  
µεταδεδοµένα = metadata 
µετασχηµατισµός (µεταµόρφωση) = transformation 
µεταφορτώνω = download 
µεταχαρακτήρας = wildcard 
µη γραµµικό κείµενο (υπερκείµενο) = hypertext 
µορφοποίηση = formatting 
µορφότυπος = format 
οδηγία επεξεργασίας = processing instruction 
όνοµα διαδροµής = path name 
οντοκεντρικός = object-oriented 
οντότητα = entity 
Ορισµός Τύπου Εγγράφου = Document Type Definition (DTD)  
όρος (ετικέτα) = tag 
πλαίσιο αναφοράς (συµφραζόµενα) = context 
πλειάδα = tuple 
πληροφοριακό αντικείµενο = information item 
πραγµάτωση = instance 
πράξη = action 
Πρόλογος = Prolog 
προσαρτώ = append 
προσδιοριστής σταθεροτύπων = pattern qualifier 
προσδιοριστική λέξη = qualifier 
πρότυπο = template 
πρωτεύον κλειδί = Primary Key 
ρήτρα (όρος, άρθρο, διάταξη) = clause 
σειρά = row 
σήµανση = markup 
σηµασιολογία (σηµασιολογικό πεδίο) = semantics 
σταθερότυπος = pattern    
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στοιχείο = element 
Στοιχείο Εγγράφου = Document Element  
στοιχείο προσδιορισµού = defining element  
στόχος οδηγιών επεξεργασίας = processing instruction target 
συγκρότηµα = aggregate 
συγκρότηση = aggregation 
σύζευξη = conjunction  
συµβολοσειρά = string 
συναλύσσωση =  παράθεση 
σύνδεση = binding 
σύνδεση = join 
σύνδεσµος = hyperlink 
συνθήκη = condition  
συνιστώσα (συστατικό) = component  
συντακτικά αναλυταία οντότητα = parsed entity 
συντακτικά µη αναλυταία οντότητα = unparsed entity 
συντακτικός αναλυτής XML = XML parser 
συντακτικώς ορθός = well formed 
σύστηµα αρχείων = file system 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆)= Data Base Managent 
System (DBMS)  
ταµιευτήρας = repository 
ταµιευτήρας δεδοµένων = data repository  
τελεστής = operator 
τελεστής δεικτών = subscript operator 
τελεστής διαδροµής = path operator 
τελεστής δυαδικής σύγκρισης =  binary comparison operator 
τελικός όρος = end-tag 
Τυποποιηµένη Γλώσσα Γενικής Σήµανσης = Standard Generalised Markup 
Language (SGML) 
τυποποιώ = model (ρ) 
υποστοιχείο = subelement 
φύλλο µορφοποίησης = stylesheet 
χώρος ονόµατος (ονοµατοδιάστηµα) = namespace 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (DTD) 
 

1. Επιφανειακή Έρευνα 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7"?> 
<!ELEMENT XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT XΕΙΛΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT XΛΩΡΙ∆Α (#PCDATA)> 
<!ELEMENT XΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΗΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ*, ΑΡΙΘΜΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ*, ΣXΕ∆ΙΟ*, 
ΑΡΙΘΜΟΣ-ΣXΕ∆ΙΟΥ*, ΒΑΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΑ, ΛΑΙΜΟΙ, XΕΙΛΗ, ΛΑΒΕΣ, ΠΟ∆ΙΑ, ΑΛΛΑ-ΟΣΤΡΑΚΑ)> 
<!ELEMENT XΡΗΣΕΙΣ-ΓΗΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 
 Προέλευση (ΕΥΡΗΜΑΤΑ | ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT XΡΩΜΑ EMPTY> 
<!ATTLIST XΡΩΜΑ 
 xρώµα-πηλού CDATA #REQUIRED 
 munsell-πηλού CDATA #REQUIRED 
> 
<!--Μήπως χρειάζεται και χρώµα ως αττρ.--> 
<!ELEMENT XΩΡΟΣ (ΟΝΟΜΑ-ΘΕΣΗΣ, ΠΕΡΙΟXΗ, ΠΕ∆ΙΟ, ΘΕΣΗ, ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ, ΤΕΤΑΡΤΟ)> 
<!ELEMENT Α∆ΙΑΓΝΩΣΤΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΚΑΤΑΓΡΑΦΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΛΕΙΦΩΜΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΛΛΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΛΛΑ-ΕΥΡΗΜΑΤΑ (#PCDATA | ΕΥΡΗΜΑ)*> 
<!ELEMENT ΕΥΡΗΜΑ (ΕΙ∆ΟΣ, ΚΩ∆ΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ)> 
<!ELEMENT ΕΙ∆ΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΚΩ∆ΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΛΛΑ-ΙXΝΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΛΛΑ-ΟΣΤΡΑΚΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΝΑΓΛΥΦΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΠΟΣΤΑΣΗ EMPTY> 
<!ATTLIST ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
 από-οικισµό CDATA #IMPLIED 
 από-θάλασσα CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΑΡXΕΙΑΚΟ-ΥΛΙΚΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ, ΕΙ∆ΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ, 
ΤΕΤΑΡΤΟ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ)> 
<!ELEMENT ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΜΟΡΦΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΡΙΘΜΟΣ-XΑΡΤΟΥ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΡΙΘΜΟΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΑΡΙΘΜΟΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ 
 ΜΝΗΜΕΙΟ ID #IMPLIED 
 ΑΡΙΘΜΟΣ-ΜΝΗΜΕΙΟΥ IDREF #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΑΡΙΘΜΟΣ_ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΑΡΙΘΜΟΣ_ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ 
 ΚΙΝΗΤΟ ID #IMPLIED 
 ΑΡΙΘΜΟΣ-ΚΙΝΗΤΟΥ IDREF #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΘΕΣΗ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΘΕΣΗ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ID #IMPLIED 
 ΑΡΙΘΜΟΣ-ΘΕΣΗΣ IDREF #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΑΡΙΘΜΟΣ-ΠΟ∆ΙΩΝ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΥΞΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΥΞΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ-∆ΕΛΤΙΟΥ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΒΑΣΕΙΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΓΑΥ∆ΟΣ (ΓΕΝΙΚΟ-∆ΕΛΤΙΟ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ-∆ΕΛΤΙΟ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ+, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ-
∆ΕΛΤΙΟ-ΚΙΝΗΤΩΝ)> 
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<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΙXΕΙΑ (ΑΥΞΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ_ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ-XΑΡΤΟΥ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ)> 
<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΑ-XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΕΡΙΟXΗ, ΘΕΣΗ, 
ΠΕ∆ΙΟ-ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ, ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ, ΤΕΤΑΡΤΟ, ΑΥΞΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ, ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΜΟΡΦΗ, 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ, 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ)> 
<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΙXΕΙΑ-ΘΕΣΗΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ, ΘΕΣΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ-XΑΡΤΟΥ, 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ, ΚΑΙΡΟΣ, ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΕΚΤΑΣΗ, ΓΕΝΙΚΗ-XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ)> 
<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΑΥΞΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ-∆ΕΛΤΙΟΥ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΟΜΑ∆ΑΣ, ΕΝ∆ΕΙΞΗ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ)> 
<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΙ∆ΟΣ, ΣXΗΜΑ, ΥΛΗ+, ΤΥΠΟΣ, XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ+, 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)> 
<!ELEMENT ΕΙ∆ΙΚΑ-XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Είδος, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, 
ΥΛΙΚΑ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΠΗΓΕΣ, XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ, 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ+)> 
<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΕΡΙΟXΗ (ΟΝΟΜΑ, ΠΕ∆ΙΟ-ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ, ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ∆ΕΙΓΜΑΤΑ)> 
<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΗ-XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΟ-∆ΕΛΤΙΟ (ΕΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΙXΕΙΑ-ΘΕΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ, ΕΥΡΗΜΑΤΑ)> 
<!ELEMENT ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΣXΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΑΣΗ-Ε∆ΑΦΟΥΣ, 
∆ΙΑΤΑΡΑΞΗ)> 
<!ELEMENT ΓΡΑΠΤΕΣ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡXΕΙΑΚΟ-ΥΛΙΚΟ)> 
<!ELEMENT ∆ΕΙΓΜΑΤΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆ΕΛΤΙΟ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ-XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΙ∆ΙΚΑ-XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-
ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΛΟΙΠΑ-∆Ε∆ΟΜΕΝΑ)> 
<!ELEMENT ∆ΕΛΤΙΟ-ΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΙXΕΙΑ, XΩΡΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-
ΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)> 
<!ELEMENT ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΗΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
 ∆ιαδροµή (0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 
850 | 900 | 950 | 1000) #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ EMPTY> 
<!ATTLIST ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
 σώµατος CDATA #IMPLIED 
 βάσης CDATA #IMPLIED 
 xείλους CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (#PCDATA | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΣΩΖΟΜΕΝΟ-ΥΨΟΣ | ΠΑXΟΣ | ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ | 
ΛΑΒΗΣ | ΠΟ∆ΙΟΥ)*> 
<!ELEMENT ∆ΙΑΤΑΡΑΞΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
 Xαρακτηρισµος (ΙXΝΗ | ΘΡΑΥΣΜΑ | ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ-ΙXΝΗ | ΦΘΟΡΕΣ | ΕΡΕΙΠΙΑ | ΣXΕ∆ΟΝ-ΑΡΤΙΟ | 
ΑΚΕΡΑΙΟ) #IMPLIED 
> 
<!--Να συµπληρώσω τιµές--> 
<!ELEMENT ΕΙ∆Η-ΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ-ΘΕΣΗΣ, ΑΛΛΑ-ΕΥΡΗΜΑΤΑ)> 
<!ELEMENT ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ-ΘΕΣΗΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΙ∆ΟΣ-ΠΗΛΟΥ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΚΤΑΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΝ∆ΕΙΞΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΠΙXΡΙΣΜΑ-ΒΑΦΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΑΛΕΙΦΩΜΑ?, ΕΠΙXΡΙΣΜΑ-ΒΑΦΗ?, ΑΛΛΑ-ΙXΝΗ?, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ?)> 
<!ELEMENT ΕΤΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΥΡΗΜΑΤΑ (ΦΥΣΙΚΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ, ΚΙΝΗΤΑ)> 
<!ELEMENT Είδος EMPTY> 
<!ATTLIST Είδος 
 Είδος (ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ-ΜΝΗΜΕΙΟ | ΜΕΛΟΣ | ΦΥΣΙΚΟ-ΜΝΗΜΕΙΟ) #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
 σελίδες CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ EMPTY> 
<!ATTLIST ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
 συλλογής CDATA #REQUIRED 
 µελέτης CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ΘΑΛΑΣΣΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΚΑΙΡΟΣ (#PCDATA)> 
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<!ELEMENT ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΕΝΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
 σελίδες CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΚΕΙΜΕΝΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ (#PCDATA | XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ | Α∆ΙΑΓΝΩΣΤΑ | ΑΚΑΤΑΓΡΑΦΑ | ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ | 
ΕΙ∆ΟΣ-ΠΗΛΟΥ | ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΕΝΑ | ΠΕΤΑXΤΗΚΑΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ)*> 
<!ELEMENT ΚΙΝΗΤΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ_ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ+, ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ, ΕΚΤΑΣΗ, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ, 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ, ΓΕΝΙΚΗ-XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΙ∆Η-ΚΙΝΗΤΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ)> 
<!ELEMENT ΚΟΙΝΗ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ, ΒΑΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΑ, ΛΑΙΜΟΙ, XΕΙΛΗ, ΛΑΒΕΣ, 
ΠΟ∆ΙΑ, ΑΛΛΑ-ΟΣΤΡΑΚΑ)> 
<!ELEMENT ΛΑΒΕΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΛΑΒΗΣ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΛΑΒΗΣ 
 ύψος CDATA #IMPLIED 
 πλάτος CDATA #IMPLIED 
 διάµετρος CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΛΑΙΜΟΙ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΛΕΠΤΗ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ, ΒΑΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΑ, ΛΑΙΜΟΙ, XΕΙΛΗ, ΛΑΒΕΣ, 
ΠΟ∆ΙΑ, ΑΛΛΑ-ΟΣΤΡΑΚΑ)> 
<!ELEMENT ΛΟΙΠΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΛΟΙΠΑ-∆Ε∆ΟΜΕΝΑ (ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ, ΑΛΛΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΛΟΙΠΑ, ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ)> 
<!ELEMENT ΜΕΓΕΘΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΜΗΚΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΟΝΟΜΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΟΝΟΜΑ-ΘΕΣΗΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΑXΟΣ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΠΑXΟΣ 
 βάσης CDATA #IMPLIED 
 τοιxώµατος CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΠΑΝΙ∆Α (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΕ∆ΙΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΕ∆ΙΟ-ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (#PCDATA | ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ | ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ | ΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΗΛΟΣ)*> 
<!ELEMENT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΟΜΑ∆ΑΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΕΡΙΟXΗ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΠΕΡΙΟXΗ 
 ΠΕΡΙΟXΗ ID #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
 κατασκευή CDATA #IMPLIED 
 xρήση CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΠΕΤΑXΤΗΚΑΝ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΗΓΕΣ (ΓΡΑΠΤΕΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ)> 
<!ELEMENT ΠΗΛΟΣ (XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΟΠΤΗΣΗ, XΡΩΜΑ, ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ)> 
<!ELEMENT ΠΛΑΤΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΟ∆ΙΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΟ∆ΙΟΥ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΠΟ∆ΙΟΥ 
 ύψος CDATA #IMPLIED 
 πλάτος CDATA #IMPLIED 
 διάµετρος CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)> 
<!ELEMENT ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ EMPTY> 
<!ATTLIST ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
 Συλλογής (10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100) #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΣXΕ∆ΙΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣXΗΜΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣXΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (#PCDATA)> 
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<!ELEMENT ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ-∆ΕΛΤΙΟ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ (∆ΕΛΤΙΟ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ)> 
<!ELEMENT ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ-∆ΕΛΤΙΟ-ΚΙΝΗΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΕΠΤΗ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ?, 
ΚΟΙΝΗ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ?, XΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΗΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ?, ΑΛΛΑ-ΕΥΡΗΜΑΤΑ+, ∆ΕΛΤΙΟ-ΚΙΝΗΤΩΝ-
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ*)> 
<!ELEMENT ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΥΣΤΑΣΗ-Ε∆ΑΦΟΥΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΩΖΟΜΕΝΟ-ΥΨΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΩΜΑΤΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΤΕΤΑΡΤΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΤΟΠΙΟ (ΑΝΑΓΛΥΦΟ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ, Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΤΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΗ, 
ΠΑΝΙ∆Α, XΡΗΣΕΙΣ-ΓΗΣ)> 
<!ELEMENT ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ, ΥΨΟΜΕΤΡΟ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ)> 
<!ELEMENT ΤΟΠΟΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΕΡΙΟXΗ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΟΠΙΟ)> 
<!ELEMENT ΤΥΠΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΥΛΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΥΛΙΚΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΥΨΟΜΕΤΡΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΦΡΥΓΑΝΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΦΥΣΙΚΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΦΥΤΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΗ (∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΗΣ, XΛΩΡΙ∆Α, ΦΡΥΓΑΝΑ)> 
<!ELEMENT ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ*, ΑΡΙΘΜΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ*, ΣXΕ∆ΙΟ*, ΑΡΙΘΜΟΣ-
ΣXΕ∆ΙΟΥ*)> 
<!ELEMENT ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΡΙΘΜΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣXΕ∆ΙΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΡΙΘΜΟΣ-ΣXΕ∆ΙΟΥ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΟΠΤΗΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΩΡΑ (#PCDATA)> 
 
 
 

 
 
 

2. Ανασκαφή  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!ELEMENT LOCUS (#PCDATA)> 
<!ELEMENT XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT XΕΙΛΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT XΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΗΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣXΕ∆ΙΟ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ-ΣXΕ∆ΙΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΑ, ΛΑΙΜΟΙ, XΕΙΛΗ, ΛΑΒΕΣ, ΠΟ∆ΙΑ, ΑΛΛΑ-ΟΣΤΡΑΚΑ)> 
<!ELEMENT XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 
 Προέλευση (ΕΥΡΗΜΑΤΑ | ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT XΡΩΜΑ EMPTY> 
<!ATTLIST XΡΩΜΑ 
 xρώµα-πηλού CDATA #REQUIRED 
 munsell-πηλού CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT Α_Παρειά (Φάσεις, Σxέδιο-Τοµής)> 
<!ELEMENT Α∆ΙΑΓΝΩΣΤΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΚΑΤΑΓΡΑΦΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΛΕΙΦΩΜΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΛΛΑ-ΕΥΡΗΜΑΤΑ (ΕΙ∆ΟΣ, ΚΩ∆ΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ)> 
<!ELEMENT ΑΛΛΑ-ΙXΝΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΛΛΑ-ΟΣΤΡΑΚΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΝΑΣΚΑΦΗ (ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ-ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ)> 
<!ELEMENT ΑΡΙΘΜΟΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ EMPTY> 
<!ATTLIST ΑΡΙΘΜΟΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ 
 ΚΙΝΗΤΟ-ΕΥΡΗΜΑ ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ΑΡΙΘΜΟΣ-ΠΟ∆ΙΩΝ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΡΙΘΜΟΣ-ΣXΕ∆ΙΟΥ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΡΙΘΜΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΥΞΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΥΞΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ-∆ΕΛΤΙΟΥ (#PCDATA)> 
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<!ELEMENT Αριθµός-Xάρτου (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Αριθµός-Σxεδίου_1.20_1.10 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Αριθµός-Σxεδίου_1.50 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Αριθµός-Φωτογραφίας (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Β_Παρειά (Φάσεις, Σxέδιο-Τοµής)> 
<!ELEMENT ΒΑΘΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΒΑΣΕΙΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Βάθος EMPTY> 
<!ATTLIST Βάθος 
 ανώτερο CDATA #REQUIRED 
 κατώτερο CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΙXΕΙΑ (ΑΥΞΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ, ΒΑΘΟΣ)> 
<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΣΤΡΩΣΗΣ (Ηµεροµηνία?, Βάθος?, Υπερκείµενη?, Υποκείµενη?, 
έδαφος?, Φωτογραφία?, Αριθµός-Φωτογραφίας?, Σxέδιο_1.50?, Αριθµός-Σxεδίου_1.50?, Σxέδιο_1.20_1.10?, 
Αριθµός-Σxεδίου_1.20_1.10?)> 
<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΑΥΞΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ-∆ΕΛΤΙΟΥ?, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ?, 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΟΜΑ∆ΑΣ?, ΕΝ∆ΕΙΞΗ?, ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ?)> 
<!ELEMENT ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΙ∆ΟΣ?, ΣXΗΜΑ?, ΥΛΗ?, ΤΥΠΟΣ?, XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ?, 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ?, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ?, ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ?, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ?)> 
<!ELEMENT ∆_Παρειά (Φάσεις, Σxέδιο-Τοµής)> 
<!ELEMENT ∆ΕΛΤΙΟ-ΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΙXΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΙΝΗΤΟΥ, 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)> 
<!ELEMENT ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ EMPTY> 
<!ATTLIST ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
 σώµατος CDATA #IMPLIED 
 βάσης CDATA #IMPLIED 
 xείλους CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΗΚΟΣ, ΠΛΑΤΟΣ, ΣΩΖΟΜΕΝΟ-ΥΨΟΣ, ΠΑXΟΣ?, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ?, ΛΑΒΗΣ?, 
ΠΟ∆ΙΟΥ?)> 
<!ELEMENT ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΙ∆ΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΙ∆ΟΣ-ΠΗΛΟΥ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΝ∆ΕΙΞΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΠΙXΡΙΣΜΑ-ΒΑΦΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΑΛΕΙΦΩΜΑ, ΕΠΙXΡΙΣΜΑ-ΒΑΦΗ, ΑΛΛΑ-ΙXΝΗ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ)> 
<!ELEMENT ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ-ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (έτος, Ηµερολόγιο, Τοπογραφικό, Αριθµός-Xάρτου, ΤΟΜΕΑΣ)> 
<!ELEMENT ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
 σελίδες CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ EMPTY> 
<!ATTLIST ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
 ανασκαφής CDATA #REQUIRED 
 µελέτης CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT Ηµερολόγιο EMPTY> 
<!ELEMENT Ηµεροµηνία EMPTY> 
<!ATTLIST Ηµεροµηνία 
 έναρξης CDATA #REQUIRED 
 λήξης CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΕΝΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
 σελίδες CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ΚΕΙΜΕΝΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΕΙ∆ΟΣ-ΠΗΛΟΥ, ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΕΝΑ, 
ΑΚΑΤΑΓΡΑΦΑ, ΠΕΤΑXΤΗΚΑΝ, Α∆ΙΑΓΝΩΣΤΑ, XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ)> 
<!ELEMENT ΚΟΙΝΗ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣXΕ∆ΙΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ-
ΣXΕ∆ΙΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΑ, ΛΑΙΜΟΙ, XΕΙΛΗ, ΛΑΒΕΣ, ΠΟ∆ΙΑ, ΑΛΛΑ-ΟΣΤΡΑΚΑ)> 
<!ELEMENT ΚΩ∆ΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΛΑΒΕΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΛΑΒΗΣ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΛΑΒΗΣ 
 ύψος CDATA #IMPLIED 
 πλάτος CDATA #IMPLIED 
 διάµετρος CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΛΑΙΜΟΙ (#PCDATA)> 
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<!ELEMENT ΛΕΠΤΗ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣXΕ∆ΙΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ-
ΣXΕ∆ΙΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΑ, ΛΑΙΜΟΙ, XΕΙΛΗ, ΛΑΒΕΣ, ΠΟ∆ΙΑ, ΑΛΛΑ-ΟΣΤΡΑΚΑ)> 
<!ELEMENT ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΜΗΚΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Ν_Παρειά (Φάσεις, Σxέδιο-Τοµής)> 
<!ELEMENT ΠΑXΟΣ EMPTY> 
<!ATTLIST ΠΑXΟΣ 
 βάσης CDATA #REQUIRED 
 τοιxώµατος CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΗΛΟΣ?, ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ?, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ)> 
<!ELEMENT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΟΜΑ∆ΑΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 κατασκευή CDATA #REQUIRED 
 προσανατολισµός CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ΠΕΤΑXΤΗΚΑΝ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΗΛΟΣ (XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΟΠΤΗΣΗ, XΡΩΜΑ, ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ)> 
<!ELEMENT ΠΛΑΤΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΟ∆ΙΟΥ (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ΠΟ∆ΙΟΥ 
 ύψος CDATA #IMPLIED 
 πλάτος CDATA #IMPLIED 
 διάµετρος CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΠΟ∆ΙΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Παρατηρήσεις (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣXΕ∆ΙΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣXΗΜΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Σxέδιο-Τοµής (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Σxέδιο_1.20_1.10 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Σxέδιο_1.50 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ-∆ΕΛΤΙΟ-ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΕΠΤΗ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ, 
ΚΟΙΝΗ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ, XΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΗΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ, ΑΛΛΑ-ΕΥΡΗΜΑΤΑ, ∆ΕΛΤΙΟ-ΚΙΝΗΤΩΝ-
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ)> 
<!ELEMENT ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΩΖΟΜΕΝΟ-ΥΨΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΩΜΑΤΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Στρωµατογραφία (Β_Παρειά, Ν_Παρειά, Α_Παρειά, ∆_Παρειά)> 
<!ATTLIST Στρωµατογραφία 
 ∆ιατάραξη (ΦΥΣΙΚΗ | ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ | ΑΛΛΗ) #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT Στρώµα (XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ+, Παρατηρήσεις, Στρώση, 
LOCUS?)> 
<!ATTLIST Στρώµα 
 αριθµός CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT Στρώση (ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΣΤΡΩΣΗΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ-∆ΕΛΤΙΟ-ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ)> 
<!ATTLIST Στρώση 
 αριθµός CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT Συνορεύει_µε (Βόρεια, Νότια, Ανατολικά, ∆υτικά)> 
<!ELEMENT Βόρεια (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Νότια (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Ανατολικά (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆υτικά (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (Συνορεύει_µε, Στρωµατογραφία, Στρώµα)> 
<!ATTLIST ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ID #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΤΟΜΕΑΣ (#PCDATA | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ)*> 
<!ATTLIST ΤΟΜΕΑΣ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ID #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT ΤΥΠΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Τοπογραφικό (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΥΛΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Υπερκείµενη (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Υποκείµενη (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ*, ΑΡΙΘΜΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ*, ΣXΕ∆ΙΟ*, ΑΡΙΘΜΟΣ-
ΣXΕ∆ΙΟΥ*)> 
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<!ELEMENT Φάσεις (Περίοδος)+> 
<!ELEMENT Περίοδος (#PCDATA)> 
<!ATTLIST Περίοδος 
 Περιγραφή CDATA #REQUIRED 
 Xρονολόγηση CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT Φωτογραφία (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΟΠΤΗΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT έδαφος (#PCDATA)> 
<!ELEMENT έτος (#PCDATA)> 
 
 
 
 

 

3. Κεραµεική 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7"?> 
<!ELEMENT Κεραµεική (∆ελτίο+)> 
<!ELEMENT ∆ελτίο (Αναγνωριστικό, ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ, ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-
ΣXΕ∆ΙΑ?)> 
<!ELEMENT Αναγνωριστικό (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΟXΗ?, ΠΕ∆ΙΟ?, ΘΕΣΗ?, ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ?, ΤΕΤΑΡΤΟ?, 
ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ?)> 
<!ELEMENT ΠΕΡΙΟXΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΕ∆ΙΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΘΕΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΤΕΤΑΡΤΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ (ΜΟΡΦΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ?, XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ?, 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ?)> 
<!ELEMENT ΜΟΡΦΗ (AΚΕΡΑΙΟ | ΤΜΗΜΑ-ΑΓΓΕΙΟΥ | ΣXΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)*> 
<!ELEMENT AΚΕΡΑΙΟ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΤΜΗΜΑ-ΑΓΓΕΙΟΥ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣXΗΜΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΠΗΛΟΣ?, XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ?, ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ?, ΠΥΡΗΝΑΣ?, ΤΕXΝΙΚΕΣ?, 
ΟΠΤΗΣΗ?)> 
<!ELEMENT ΠΗΛΟΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΥΡΗΝΑΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΤΕXΝΙΚΕΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΟΠΤΗΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ?, ΣΤΙΛΒΩΣΗ?, ΑΛΟΙΦΩΜΑ?, ΕΠΙXΡΙΣΜΑ?, 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ?, ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ?)> 
<!ELEMENT ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣΤΙΛΒΩΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΑΛΟΙΦΩΜΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΕΠΙXΡΙΣΜΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)> 
<!ATTLIST ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
 ΤΥΠΟΣ (Γραπτή | Εµπίεστη | Πλαστική | Εγxάρακτη | Βουρτσωτή) #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ?, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ?, ΣXΕ∆ΙΑ?, 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ?)> 
<!ELEMENT ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ΣXΕ∆ΙΑ (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ (#PCDATA)> 
 
 



 76

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΦΥΛΛΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

1. Φύλλο Μορφοποίησης του συνόλου των στοιχείων του ∆ελτίου 
Κεραµεικής 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="Κεραµεική"> 
  <p/> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
    <h3> 
     <center> 
      <b>ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> 
     </center> 
    </h3> 
   </font> 
   <body> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο"> 
  <p/> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Αναγνωριστικό"> 
  <html> 
   ∆ΕΛΤΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ 
   <xsl:apply-templates/> 
   <br/> 
   <p/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ"> 
  <html>ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ XΩΡΟΥ 
   <br/> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΟXΗ"> 
  <html> 
   <b>Περιοχή: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕ∆ΙΟ"> 
  <html> 
   <b>Πεδίο: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΘΕΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Θέση: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ"> 
  <html> 
   <b>∆ιαδροµή: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕΤΑΡΤΟ"> 
  <html> 
   <b>Τέταρτο: </b> 
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  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ"> 
  <html> 
   <b>Άλλα στοιχεία χώρου εύρεσης: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ"> 
  <html> 
   <br/>ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ<br/> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΜΟΡΦΗ"> 
  <html> 
  <font color="993300"> 
  Μορφή  
  </font> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="AΚΕΡΑΙΟ"> 
  <html> 
   <b>Ακέραιο </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΜΗΜΑ-ΑΓΓΕΙΟΥ"> 
  <html> 
   <b>Τµήµα αγγείου: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΗΜΑ"> 
  <html> 
   <b>Σχήµα: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
  <html> 
   <b>Περιγραφή: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"> 
  <html> 
  <font color="993300"> 
 Κατασκευή 
  </font> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΗΛΟΣ"> 
  <html> 
   <b>Πηλός: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ"> 
  <html> 
   <b>Xρώµα πηλού: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ"> 
  <html> 
   <b>Προσµίξεις: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΥΡΗΝΑΣ"> 
  <html> 
   <b>Πυρήνας: </b> 
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  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕXΝΙΚΕΣ"> 
  <html> 
   <b>Τεχνικές: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΟΠΤΗΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Όπτηση: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
  <html> 
  <font color="993300"> 
   Επιφάνειες 
  </font> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ-ΒΑΦΗΣ"> 
  <html> 
   <b>Ίχνη χρώµατος/βαφής: </b> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣΤΙΛΒΩΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Στίλβωση: </b> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΟΙΦΩΜΑ"> 
  <html> 
   <b>Αλοίφωµα: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙXΡΙΣΜΑ"> 
  <html> 
   <b>Επίχρισµα: </b> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
  <html> 
   <b>∆ιακόσµηση: </b> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
  <html> 
   <b>Άλλα ίχνη στις επιφάνειες: </b> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ"> 
  <html> 
  <font color="993300"> 
   Xρονολόγηση:  
   </font> 
   <xsl:apply-templates/> 
   <p/> 
   <hr/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
   Παράλληλα:  
   </font> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
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 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ"> 
  <html> 
   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ 
   <xsl:apply-templates/> 
   <hr/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ"> 
  <xsl:param name="file"> 
   <xsl:value-of select="."/> 
  </xsl:param> 
  <html> 
   <center> 
    <img src="{$file}" alt="."/> 
   </center> 
   <center>Φωτογραφίες Πεδίου</center> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ"> 
  <xsl:param name="file"> 
   <xsl:value-of select="."/> 
  </xsl:param> 
  <html> 
   <center> 
    <img src="{$file}" alt="."/> 
   </center> 
   <center>Φωτογραφίες Μελέτης</center> 
  </html> 
 </xsl:template> 
<xsl:template match="ΣXΕ∆ΙΑ"> 
  <xsl:param name="file"> 
   <xsl:value-of select="."/> 
  </xsl:param> 
  <html> 
   <center> 
    <img src="{$file}" alt="."/> 
   </center> 
   <center>Σχέδια</center> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ"> 
  <xsl:param name="file"> 
   <xsl:value-of select="."/> 
  </xsl:param> 
  <html> 
   <center> 
    <img src="{$file}" alt="."/> 
   </center> 
   <center>∆ιάγραµµα ∆ιασποράς</center> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 </xsl:stylesheet> 
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2. Χρονολογία, χρώµα πηλού και προσµίξεις κατά Θέση 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="Κεραµεική"> 
  <p/> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> 
     </center> 
    </h2> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>Χρονολογία, χρώµα πηλού και προσµίξεις κατά Θέση</b> 
     </center> 
    </h2> 
   </font> 
   <body> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο"> 
 <html><p/></html> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Αναγνωριστικό"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΟXΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕ∆ΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ/ΘΕΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕΤΑΡΤΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΓΓΕΙΟ-∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ_ακέραιο-όστρακο"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΗΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΗΛΟΣ"> 
 </xsl:template> 
  <xsl:template match="XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ"> 
  <html> 
   <b>Xρώµα πηλού: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ"> 
  <html> 
   <b>Προσµίξεις: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
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 <xsl:template match="ΠΥΡΗΝΑΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕXΝΙΚΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΟΠΤΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣΤΙΛΒΩΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΟΙΦΩΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙXΡΙΣΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Xρονολόγηση: </b> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ"> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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3. Άλλα ίχνη στις επιφάνειες κατά Θέση 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="Κεραµεική"> 
  <p/> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> 
     </center> 
    </h2> 
    <h3> 
     <center> 
      <b>Άλλα ίχνη στις επιφάνειες κατά Θέση</b> 
     </center> 
    </h3> 
   </font> 
   <body> 
   <xsl:for-each select="∆ελτίο"> 
   <xsl:sort select="ΘΕΣΗ" order="ascending"/> 
  </xsl:for-each> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο"> 
  <html> 
   <p/> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Αναγνωριστικό"/> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΟXΗ"/> 
 <xsl:template match="ΠΕ∆ΙΟ"/> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ/ΘΕΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Θέση: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ"/> 
 <xsl:template match="ΤΕΤΑΡΤΟ"/> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ"/> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ"/> 
<xsl:template match="AΚΕΡΑΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΜΗΜΑ-ΑΓΓΕΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΗΜΑ"/> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"/> 
 <xsl:template match="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"/> 
 <xsl:template match="ΠΗΛΟΣ"/> 
 <xsl:template match="XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ"/> 
 <xsl:template match="ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ"/> 
 <xsl:template match="ΠΥΡΗΝΑΣ"/> 
 <xsl:template match="ΤΕXΝΙΚΕΣ"/> 
 <xsl:template match="ΟΠΤΗΣΗ"/> 
 <xsl:template match="ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ"/> 
 <xsl:template match="ΣΤΙΛΒΩΣΗ"/> 
 <xsl:template match="ΑΛΟΙΦΩΜΑ"/> 
 <xsl:template match="ΕΠΙXΡΙΣΜΑ"/> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
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  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
<xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
  <html> 
   <b>Άλλα ίχνη στις επιφάνειες: </b> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ"/> 
 <xsl:template match="ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"/> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ"/> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ"/> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ"/> 
 <xsl:template match="ΣXΕ∆ΙΑ"/> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ"/> 
</xsl:stylesheet> 
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4. Κατανοµή σχηµάτων αγγείων κατά Θέση 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="Κεραµεική"> 
  <p/> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> 
     </center> 
    </h2> 
    </font> 
    <h3> 
     <center>Κατανοµή σχηµάτων αγγείων κατά Θέση </center> 
    </h3> 
    <xsl:apply-templates/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο"> 
 <html><p/></html> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Αναγνωριστικό"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΟXΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕ∆ΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ/ΘΕΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Θέση: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕΤΑΡΤΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ"> 
   <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ"> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="AΚΕΡΑΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΜΗΜΑ-ΑΓΓΕΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ/ΣXΗΜΑ"> 
  <html> 
   <b>Σχήµα: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΗΛΟΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΥΡΗΝΑΣ"> 
 </xsl:template> 
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 <xsl:template match="ΤΕXΝΙΚΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΟΠΤΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣΤΙΛΒΩΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΟΙΦΩΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙXΡΙΣΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ"> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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5. Χρονολόγηση αγγείων κατά Θέση 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="Κεραµεική"> 
  <p/> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> 
     </center> 
    </h2> 
   </font> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>Χρονολόγηση αγγείων κατά Θέση</b> 
     </center> 
    </h2> 
 
   <body> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο"> 
 <html><p/></html> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Αναγνωριστικό"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΟXΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕ∆ΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ/ΘΕΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Θέση: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕΤΑΡΤΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ"> 
   <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ"> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="AΚΕΡΑΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΜΗΜΑ-ΑΓΓΕΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ/ΣXΗΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΗΛΟΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΥΡΗΝΑΣ"> 
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 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕXΝΙΚΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΟΠΤΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣΤΙΛΒΩΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΟΙΦΩΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙXΡΙΣΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
  <xsl:template match="XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Xρονολόγηση: </b> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </html> 
 </xsl:template> <xsl:template match="ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ"> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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6. Χρώµα πηλού και προσµίξεις κατά Θέση 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="Κεραµεική"> 
  <p/> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> 
     </center> 
    </h2> 
   </font> 
    <h3> 
     <center>Χρώµα πηλού και προσµίξεις κατά Θέση</center> 
    </h3> 
   <body> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο"> 
 <html><p/></html> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Αναγνωριστικό"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΟXΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕ∆ΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ/ΘΕΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Θέση: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕΤΑΡΤΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="AΚΕΡΑΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΜΗΜΑ-ΑΓΓΕΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΗΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΗΛΟΣ"> 
 </xsl:template> 
  <xsl:template match="XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ"> 
  <html> 
   <b>Xρώµα πηλού: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ"> 
  <html> 
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   <b>Προσµίξεις: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> <xsl:template match="ΠΥΡΗΝΑΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕXΝΙΚΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΟΠΤΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣΤΙΛΒΩΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΟΙΦΩΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙXΡΙΣΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ"> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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7. ∆ιακόσµηση αγγείων κατά Θέση 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="Κεραµεική"> 
  <p/> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> 
     </center> 
    </h2> 
    <h3> 
     <center> 
      <b>∆ιακόσµηση αγγείων κατά Θέση</b> 
     </center> 
    </h3> 
   </font> 
   <body> 
   <xsl:for-each select="∆ελτίο"> 
   <xsl:sort select="ΘΕΣΗ" order="ascending"/> 
  </xsl:for-each> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο"> 
  <html> 
   <p/> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Αναγνωριστικό"/> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΟXΗ"/> 
 <xsl:template match="ΠΕ∆ΙΟ"/> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ/ΘΕΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Θέση: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ"/> 
 <xsl:template match="ΤΕΤΑΡΤΟ"/> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ"/> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ"/> 
 <xsl:template match="AΚΕΡΑΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΜΗΜΑ-ΑΓΓΕΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΗΜΑ"/> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"/> 
 <xsl:template match="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"/> 
 <xsl:template match="ΠΗΛΟΣ"/> 
 <xsl:template match="XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ"/> 
 <xsl:template match="ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ"/> 
 <xsl:template match="ΠΥΡΗΝΑΣ"/> 
 <xsl:template match="ΤΕXΝΙΚΕΣ"/> 
 <xsl:template match="ΟΠΤΗΣΗ"/> 
 <xsl:template match="ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ"/> 
 <xsl:template match="ΣΤΙΛΒΩΣΗ"/> 
 <xsl:template match="ΑΛΟΙΦΩΜΑ"/> 
 <xsl:template match="ΕΠΙXΡΙΣΜΑ"/> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
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  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
  <html> 
   <b>Περιγραφή ∆ιακόσµησης: </b> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"/> 
 <xsl:template match="XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ"/> 
 <xsl:template match="ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"/> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ"/> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ"/> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ"/> 
 <xsl:template match="ΣXΕ∆ΙΑ"/> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ"/> 
</xsl:stylesheet> 
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8. Όπτηση αγγείων κατά Θέση 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="Κεραµεική"> 
  <p/> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> 
     </center> 
    </h2> 
    </font> 
    <h3> 
     <center> 
      <b>Όπτηση αγγείων κατά Θέση</b> 
     </center> 
    </h3> 
    <xsl:apply-templates/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο"> 
 <html><p/></html> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Αναγνωριστικό"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΟXΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕ∆ΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ/ΘΕΣΗ"> 
   <html> 
   <b>Θέση: </b> 
   </html>  
     <xsl:for-each select='.'> 
   <xsl:sort select="." order='descending' data-type='number' /> 
     </xsl:for-each> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕΤΑΡΤΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="AΚΕΡΑΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΜΗΜΑ-ΑΓΓΕΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΗΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΗΛΟΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΥΡΗΝΑΣ"> 
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 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕXΝΙΚΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΟΠΤΗΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Όπτηση: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣΤΙΛΒΩΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΟΙΦΩΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙXΡΙΣΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ"> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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9. Ποιότητα πηλού κατά Θέση 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="Κεραµεική"> 
  <p/> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> 
     </center> 
    </h2> 
    <h3> 
     <center> 
      <b>Ποιότητα πηλού κατά Θέση</b> 
     </center> 
    </h3> 
 
   </font> 
   <body> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο"> 
 <html><p/></html> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Αναγνωριστικό"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΟXΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕ∆ΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ/ΘΕΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Θέση: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕΤΑΡΤΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="AΚΕΡΑΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΜΗΜΑ-ΑΓΓΕΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΗΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΗΛΟΣ"> 
  <html> 
   <b>Πηλός: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ"> 
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 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΥΡΗΝΑΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕXΝΙΚΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΟΠΤΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣΤΙΛΒΩΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΟΙΦΩΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙXΡΙΣΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ"> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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10. Φωτογραφίες Μελέτης κατά Θέση 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="Κεραµεική"> 
  <p/> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> 
     </center> 
    </h2> 
   </font> 
    <h3> 
     <center> 
      <b>Φωτογραφίες Μελέτης κατά Θέση</b> 
     </center> 
    </h3> 
   <body> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο"> 
 <html><p/></html> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Αναγνωριστικό"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΟXΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕ∆ΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ/ΘΕΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Θέση: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕΤΑΡΤΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ"> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ"> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="AΚΕΡΑΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΜΗΜΑ-ΑΓΓΕΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ/ΣXΗΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΗΛΟΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΥΡΗΝΑΣ"> 
 </xsl:template> 
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 <xsl:template match="ΤΕXΝΙΚΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΟΠΤΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣΤΙΛΒΩΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΟΙΦΩΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙXΡΙΣΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ"> 
  <xsl:param name="file"> 
   <xsl:value-of select="."/> 
  </xsl:param> 
  <html> 
   <center> 
    <img src="{$file}" alt="."/> 
   </center> 
   <center>Φωτογραφίες Μελέτης</center> 
   <p/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ"> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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11. Φωτογραφίες Πεδίου κατά Θέση 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
 <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> 
 <xsl:template match="Κεραµεική"> 
  <p/> 
  <html> 
   <font color="993300"> 
    <h2> 
     <center> 
      <b>ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> 
     </center> 
    </h2> 
    <h3> 
     <center> 
      <b>Φωτογραφίες Πεδίου κατά Θέση</b> 
     </center> 
    </h3> 
   </font> 
   <body> 
    <xsl:apply-templates/> 
   </body> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο"> 
 <html><p/></html> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="Αναγνωριστικό"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ"> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΟXΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕ∆ΙΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_XΩΡΟΥ/ΘΕΣΗ"> 
  <html> 
   <b>Θέση: </b> 
  </html> 
  <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕΤΑΡΤΟ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΣΤΟΙXΕΙΑ_XΩΡΟΥ_ΕΥΡΕΣΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ"> 
   <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ"> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΓΓΕΙΟ-∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ_ακέραιο-όστρακο"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ελτίο/ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ_ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ/ΜΟΡΦΗ/ΣXΗΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΗΛΟΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΩΜΑ_ΠΗΛΟΥ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΥΡΗΝΑΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΤΕXΝΙΚΕΣ"> 
 </xsl:template> 
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 <xsl:template match="ΟΠΤΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΙXΝΗ_XΡΩΜΑΤΟΣ_ΒΑΦΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣΤΙΛΒΩΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΟΙΦΩΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΕΠΙXΡΙΣΜΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΑΛΛΑ_ΙXΝΗ_ΣΤΙΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="XΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 <xsl:apply-templates/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΠΕ∆ΙΟΥ"> 
  <xsl:param name="file"> 
   <xsl:value-of select="."/> 
  </xsl:param> 
  <html> 
   <center> 
    <img src="{$file}" alt="."/> 
   </center> 
   <center>Φωτογραφίες Πεδίου</center> 
   <p/> 
  </html> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="ΣXΕ∆ΙΑ"> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ_∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ"> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΠΡOΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ XML 

 

3.α �Η γλώσσα XML-QL� 
 
 Η XML-QL αντιµετωπίζει την XML ως Βάση ∆εδοµένων, το DTD ως το 
Schema της και τα στοιχεία της XML ως αντικείµενα των αντικειµενοστραφών ή 
γνωρίσµατα των σχεσιακών βάσεων. Αναγνωρίζει ωστόσο ότι τα DTD είναι λιγότερο 
περιοριστικά και επιτρέπουν µεγαλύτερες παρεκκλίσεις στα δεδοµένα92. Ορισµένα 
πεδία µπορεί να είναι προαιρετικά ενώ κάποια άλλα µπορεί να είναι 
επαναλαµβανόµενα και τα DTD δεν απαιτούν να ορίζεται ο τύπος µιας παραποµπής 
IDREF. Η δοµή των δεδοµένων της XML προσεγγίζει το µοντέλο των ηµιδοµηµένων 
δεδοµένων (semistructured data).  

Η XML-QL λαµβάνοντας υπ�όψη της το δεδοµένο αυτό µπορεί να εκφράσει 
επερωτήσεις, οι οποίες εξάγουν τµήµατα δεδοµένων από τα έγγραφα σε XML, καθώς 
και µεταµορφώσεις, οι οποίες, για παράδειγµα, µπορούν να απεικονίζουν (map) 
δεδοµένα σε XML µεταξύ περισσοτέρων DTD και να συγχωνεύσουν δεδοµένα σε 
XML από διαφορετικές πηγές. Αν και η XML-QL µοιράζεται κάποιες λειτουργίες µε 
την XSL, εντούτοις υποστηρίζει συνδέσεις (joins) και αθροίσµατα και υποστηρίζει 
καλύτερα τη συγκρότηση νέων δεδοµένων σε XML, που απαιτούνται για τις 
µεταµορφώσεις93. Για την ανάκτηση των δεδοµένων από το έγγραφο χρησιµοποιεί 
εκφράσεις διαδροµών (path expressions) και σταθεροτύπων (patterns) και διαθέτει 
µεταβλητές (variables) µε τις οποίες συνδέονται τα δεδοµένα αυτά. Τέλος διαθέτει 
πρότυπα (templates) τα οποία ορίζουν πως πρέπει να δοµηθούν τα ανακτώµενα 
δεδοµένα σε XML. Τόσο οι σταθερότυποι (patterns) όσο και τα πρότυπα (templates) 
χρησιµοποιούν τη σύνταξη της XML. Η XML-QL εφαρµόζει τον κανόνα 
σταθεροτύπου/υποδείγµατος (pattern/template) µόνο στο επίπεδο της κορυφής (top 
level) ενώ ένα πρόγραµµα σε XSL έχει τη µορφή µιας επαναλαµβανόµενης 
λειτουργίας94. 

Όσον αφορά στα δεδοµένα που προσεγγίζουν το σχεσιακό πρότυπο η XML-
QL είναι εξίσου εκφραστική µε τον σχεσιακό λογισµό και τη σχεσιακή άλγεβρα, είναι 
δηλαδή σχεσιακά πλήρης. Η XML-QL υιοθετεί µια παραλλαγή του µοντέλου 
ηµιδοµηµένων δεδοµένων (semistructured data model) στην οποία τα δεδοµένα 
παριστάνονται ως ένας γράφος µε προσωνυµία στις ακµές (edge-labeled graph)95. 

 Η υιοθέτηση του µοντέλου αυτού περιορίζει τις δυνητικές εφαρµογές 
συµφύροντας τις επιλογές κωδικοποίησης διακριτών δεδοµένων. Οι επεξεργαστές 
δεδοµένων σε XML διατηρούν πολλά χαρακτηριστικά των εγγράφων και η γλώσσα 
επερωτήσεων δεν πρέπει να τα κρύβει. Όµοιοι γράφοι µπορεί να αναπαριστούν 
διαφορετικές δοµές σε XML. Οι εφαρµογές λοιπόν πρέπει να είναι σε θέση να 
διακρίνουν ποια στοιχεία περιέχουν �στοιχεία προσδιορισµού� (defining elements) και 
ποια παραπέµπουν στα στοιχεία αυτά µέσω γνωρισµάτων (attributes) που περιέχουν 
τιµές του τύπου IDREF, στο βαθµό που δεν είναι εύκολο να καθοριστεί µε ασφάλεια 
ποια τµήµατα της κωδικοποίησης είναι ουσιώδη για τα δεδοµένα και ποια όχι96. Ένας 

                                                 
92 DEUTSCH, A., FERNANDEZ, M., FLORESCU, D., LEVY, A., SUCIU, D., � XML-QL: A Query 
Language for XML�, Introduction, Submission to the World Wide Web Consortium 19-August-1998. 
93 Ibid. 
94 ABITEBOUL, S., BUNEMAN, P., SUCIU, D., Data on the Web: From Relations to Semistructured 
Data and XML, May 26, 1999, σ. 117. 
95 ABITEBOUL, S., BUNEMAN, P., SUCIU, D., op,cit., σελ. 103. 
96 TOMPA, F., �Providing flexible access in a query language for XML�, A QL �98 position paper 
submitted by Frank Tompa, University of Waterloo, QL� 98 � Position Papers. 
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γράφος µε προσωνυµία στους κόµβους (node-labelled graph) εξυπηρετεί καλύτερα το 
µοντέλο δεδοµένων της XML97.  

Η XML-QL υποκαθιστά τη συνήθη στην SQL ή την OQL σύνταξη 
select/from/ where µε τη σύνταξη where/construct. Ακολουθώντας τον τρόπο της 
UnQL, η δήλωση (clause) construct αντιστοιχεί στο select ενώ το where συνδυάζει τα 
τµήµατα της επερώτησης from και where και προχωρεί σε ένα βαθµό 
φιλτραρίσµατος. 

Το παρακάτω παράδειγµα δίνει µια ιδέα των απλών ερωτήσεων σε XML-QL. 
Αντικείµενο της επερώτησης είναι οι συγγραφείς των οποίων εκδότης είναι ο 
Γκοτζαµάνης. 
  
WHERE <βιβλίο>

<εκδότης><όνοµα> Γκοτζαµάνης </όνοµα></εκδότης>
<τίτλος> $t</τίτλος>
<συγγραφέας> $a</συγγραφέας>
</βιβλίο> IN "www.a.b.c/bib.xml"

CONSTRUCT $a

Στο παράδειγµα αυτό οι $t και $a είναι οι µεταβλητές ενώ το τµήµα  

<βιβλίο>
<εκδότης><όνοµα> Γκοτζαµάνης </όνοµα></εκδότης>
<τίτλος> $t</τίτλος>
<συγγραφέας> $a</συγγραφέας>

</βιβλίο>

είναι ένα σταθερότυπο (pattern). Ο επεξεργαστής επερωτήσεων (query processor) 
αντιστοιχεί (match) τον σταθερότυπο (pattern) µε όλους τους δυνατούς τρόπους στα 
δεδοµένα και συνδέει τις µεταβλητές $t και $a. Για κάθε επιτυχή συνδυασµό παράγει 
το αποτέλεσµα $a. Ένας σταθερότυπος (pattern) ορίζει µόνο τι πρέπει να υπάρχει στο 
αποτέλεσµα, όχι τι δεν πρέπει. Για παράδειγµα ένα στοιχείο <βιβλίο> θα ταιριάξει 
στον σταθερότυπο (pattern) µας εφόσον έχει ως απογόνους τα στοιχεία <εκδότης>,
<τίτλος> και <συγγραφέας> µε τις  σωστές δοµές, ανεξαρτήτως του αν περιέχει και 
άλλα στοιχεία98.  
 Η παραπάνω επερώτηση επιστρέφει ένα κατάλογο όλων των συγγραφέων. 
Το αποτέλεσµα, ωστόσο, δεν είναι ένα ορθά δοµηµένο έγγραφο σε XML καθώς 
απουσιάζει κάποιο στοιχείο ρίζας (root element).  Μπορούµε να τροποποιήσουµε την 
επερώτηση για να προσθέσουµε το στοιχείο ρίζας99 <αποτέλεσµα>.  
  
WHERE <βιβλίο>

<εκδότης><όνοµα> Γκοτζαµάνης </></>
<τίτλος> $t</>
<συγγραφέας> $a</σ>
</βιβλίο> IN "www.a.b.c/bib.xml"

CONSTRUCT <αποτέλεσµα>
<συγγραφέας> $a</>
<τίτλος> $t</>

</>

 
 Η παραπάνω επερώτηση αποµονώνει τους συγγραφείς ενός βιβλίου, δηλαδή 
διαφορετικοί συγγραφείς του ίδιου βιβλίου εµφανίζονται σε διαφορετικά στοιχεία 
<αποτέλεσµα>.  Για να οµαδοποιήσουµε τα αποτελέσµατα κατά τίτλο βιβλίου, 
χρησιµοποιούµε µια ένθετη επερώτηση (nested query), η οποία αποδίδει ένα 
αποτέλεσµα για κάθε τίτλο και περιέχει ένα κατάλογο όλων των συγγραφέων.  
                                                 
97 ABITEBOUL, S., BUNEMAN, P., SUCIU, D., op.cit., σελ. 103. 
98 ABITEBOUL, S., BUNEMAN, P., SUCIU, D., op.cit., σελ. 104. 
99 Για συντοµία αντικαθίσταται το </στοιχείο> µε </>. Η απλοποίηση αυτή διευκολύνει ιδιαίτερα όταν 
εισάγουµε µεταβλητές όρων (tag variables)και regular expressions over tags. 
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WHERE <βιβλίο>$p</> IN "www.a.b.c/bib.xml",

<τίτλος> $t</>,
<εκδότης><όνοµα> Γκοτζαµάνης </></>IN $p

CONSTRUCT <αποτέλεσµα>
<τίτλος> $t </>
WHERE <συγγραφέας> $a </> IN $p
CONSTRUCT <συγγραφέας>$a</>

          </> 
 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο σταθερότυπος (pattern) που ξεκινάει µε το
<βιβλίο> δεν είναι ένθετο (unnested) για να µπορούµε να συνδέσουµε το $p στο 
περιεχόµενο του στοιχείου. Όταν συνδεθεί µια µεταβλητή περιεχοµένου, µπορεί να 
εµφανίζεται δεξιά κάθε έκφρασης IN στην ίδια έκφραση WHERE  ή σε οποιαδήποτε 
ένθετη (nested) έκφραση CONSTRUCT.  

Καθώς η σύνδεση του περιεχοµένου ενός στοιχείου και το η ταύτιση 
σταθεροτύπων (matching patterns) στα συνδεδεµένα στοιχεία αποτελεί κοινό ιδίωµα, 
εισάγουµε µια συντοµογραφία που διατηρεί το πρωτότυπο nesting. Η εντολή 
CONTENT_AS $p όταν ακολουθεί ένα σταθερότυπο (pattern), συνδέει το περιεχόµενο 
του στοιχείου που ταυτίστηκε (matching), στη µεταβλητή $p100.  

WHERE <book>
<τίτλος> $t </>
<εκδότης><όνοµα> Γκοτζαµάνης </> </>

</> CONTENT_AS $p IN "www.a.b.c/bib.xml"
CONSTRUCT <αποτέλεσµα><τίτλος> $t </>

WHERE <συγγραφέας> $a</> IN $p
CONSTRUCT <συγγραφέας> $a</>

</>

 
Η XML-QL µπορεί να εκφράσει συνδέσεις (joins) αντιστοιχώντας (matching) 

δύο ή περισσότερα στοιχεία που περιέχουν την ίδια τιµή. Για παράδειγµα η ακόλουθη 
επερώτηση εξάγει όλα τα άρθρα ο συγγραφέας των οποίων έχει γράψει επίσης ένα 
βιβλίο από το 1995. Υποθέτουµε εδώ ότι ένας συγγραφέας χρησιµοποιεί το ίδιο 
όνοµα και επίθετο (που δηλώνονται από τις µεταβλητές $f και $l) τόσο για τα
άρθρα όσο και για τα βιβλία101

.

WHERE <άρθρο>
<συγγραφέας>

<όνοµα> $f </> // όνοµα $f
<επώνυµο> $l </> // επώνυµο $l

</>
</> CONTENT_AS $a IN "www.a.b.c/bib.xml"

<βιβλίο έτος=$y>
<συγγραφέας>

<όνοµα> $f </> // join on same όνοµα $f
<επώνυµο> $l </> // join on same επώνυµο $l

</>
</> IN "www.a.b.c/bib.xml",
y > 1995
CONSTRUCT <άρθρο> $a </>

Η παραπάνω επερώτηση χρησιµοποιεί ένα ακόµη κοινό ιδίωµα (idiom): Η 
πρώτη έκφραση  CONSTRUCT αναπαράγει το ίδιο στοιχείο που εµφανίζεται στο 

                                                 
100 DEUTSCH, A., FERNANDEZ, M., FLORESCU, D., LEVY, A., SUCIU, D., � XML-QL: A Query 
Language for XML�, Examples in XML-QL, Submission to the World Wide Web Consortium 19-
August-1998.  
101 Ibid. 
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στοιχείο εισόδου. Για να αποφύγουµε τη διαδικασία της ανασύστασης ενός στοιχείου 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την έκφραση ELEMENT_AS $e η οποία συνδέει
την $e µε ολόκληρο το προηγούµενο στοιχείο:

WHERE <άρθρο>
<συγγραφέας>

<όνοµα> $f</> // όνοµα $f
<επώνυµο> $l</> // επώνυµο $l

</>
</> ELEMENT_AS $e IN "www.a.b.c/bib.xml"

...
CONSTRUCT $e

 
 Η XML-QL επιτρέπει τις επερωτήσεις στα γνωρίσµατα (attributes). Η 
παρακάτω επερώτηση βρίσκει όλους τους τίτλους στα ελληνικά 
 
 WHERE <βιβλίο γλωσσα=”Ελληνικά”>
  <τίτλος></> ELEMENT_AS $t </> IN "www.a.b.c/bib.xml"
CONSTRUCT $t

ενώ η ακόλουθη δίνει όλες τις γλώσσες στη βάση µας
 
 WHERE <βιβλίο γλωσσα=$l> </> IN "www.a.b.c/bib.xml"

CONSTRUCT <αποτέλεσµα>$l</>

 Αξίζει εντούτοις να σηµειώσουµε ότι κάθε τιµή γνωρίσµατος (attribute) του 
αρχικού εγγράφου µετατρέπεται σε τιµή στοιχείου στο αποτέλεσµα και 
αντιστρόφως102.  
 Μερικές φορές τα έγγραφα σε XML χρησιµοποιούν διαφορετικούς όρους 
(tags) για να προσδιορίσουν παραλλαγές των ιδίων εννοιών. Στο παράδειγµα του 
βιβλιογραφικού καταλόγου που έχουµε χρησιµοποιήσει τα στοιχεία <συγγραφέας> 
και <εκδότης> δηλώνουν πρόσωπα. Σε ένα οντοκεντρικό σύστηµα κάποιος θα 
µπορούσε να ορίσει ένα σχήµα όπου µια υπερκλάση πρόσωπο θα είχε δύο υποκλάσεις 
συγγραφέας και εκδότης.  Η XML, ωστόσο, δεν υποστηρίζει την κληρονοµική 
µεταβίβαση χαρακτηριστικών (inheritance). Για να παρακάµψει την αδυναµία αυτή η 
XML χρησιµοποιεί τις µεταβλητές όρων (tag variables)103. Για παράδειγµα η 
ακόλουθη επερώτηση αναζητά όλες τις εκδόσεις του έτους 1995 όπου ο Gielow είναι 
είτε συγγραφέας είτε εκδότης. 
 
WHERE <$p>

<τίτλος> $t </τίτλος>
<έτος>1995</>
<$e> Gielow </>

</> IN "www.a.b.c/bib.xml",
$e IN {συγγραφέας, εκδότης}

CONSTRUCT <$p>
<τίτλος> $t </τίτλος>
<$e> Gielow </>

          </> 
 
 Τα δεδοµένα σε XML µπορούν να εκφράσουν ένθετες (nested) και κυκλικές 
δοµές, όπως δέντρα, κατευθυνόµενους ακυκλικούς γράφους. Η κοινή χρήση 
στοιχείων (element sharing) ορίζεται µέσω των ID και των IDREF. Η επερώτηση 
µέσω των δοµών αυτών απαιτεί συχνά τη διέλευση αυθαίρετων διαδροµών µέσω των 
στοιχείων της XML. Για παράδειγµα το ακόλουθο DTD ορίζει το επαναλαµβανόµενο 
στοιχείο εξάρτηµα.
                                                 
102 ABITEBOUL, S., BUNEMAN, P., SUCIU, D., op.cit., σελ. 111. 
103 Ibid., σελ. 112. 
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<!ELEMENT εξάρτηµα (όνοµα µάρκα εξάρτηµα*)>
<!ELEMENT όνοµα CDATA>
<!ELEMENT µάρκα CDATA>

Κάθε στοιχείο εξάρτηµα µπορεί να περιέχει άλλα ένθετα (nested) στοιχεία σε 
οποιοδήποτε βάθος. Για να κάνει επερώτηση σε µία παρόµοια δοµή η XML-QL 
διαθέτει κανονικές εκφράσεις διαδροµών (regular path expressions), οι οποίες 
µπορούν να καθορίσουν τη διαδροµή σε οποιοδήποτε βάθος. Η ακόλουθη επερώτηση 
εξάγει το όνοµα κάθε στοιχείου εξάρτηµα που περιέχει ένα στοιχείο µάρκα µε την 
τιµή �Ford�, ανεξαρτήτως του επιπέδου που βρίσκεται το r. 

 
WHERE <εξάρτηµα*> <όνοµα>$r</> <µάρκα>Ford</> </> IN
"www.a.b.c/bib.xml"

CONSTRUCT <αποτέλεσµα>$r</>
 

Ο µεταχαρακτήρας (wildcard) $ αντιστοιχίζει (matches) οποιονδήποτε όρο 
(tag) και µπορεί να εµφανιστεί όπου επιτρέπεται ένας όρος  (tag). Η ακόλουθη 
επερώτηση βρίσκει οποιαδήποτε ακολουθία στοιχείων και όχι απλώς στοιχεία 
εξάρτηµα.  

WHERE <$*> <όνοµα>$r</> <µάρκα>Ford</> </> IN "www.a.b.c/bib.xml"
CONSTRUCT <αποτέλεσµα>$r</>

 
Χρησιµοποιείται η συντοµογραφία * αντί του $*.  Η τελεία επίσης δηλώνει 

αλληλουχία κανονικής έκφρασης. Έτσι ένας σταθερότυπος (pattern) που αναζητεί 
µόνο τη µάρκα Ford όσο βαθιά κι αν βρίσκεται θα γραφόταν <*. µάρκα>Ford</>. Η 
σύνταξη *. µάρκα θυµίζει τη γλώσσα UNIX. Σηµαίνει οτιδήποτε ακολουθείται από 
ένα στοιχείο µάρκα. 
  

Οι κανονικές εκφράσεις διαδροµών (regular path expressions) της XML-QL 
υποστηρίζουν την εναλλαγή (alternation) (|), τη συναλύσσωση (concatenation) (.) 
και τους τελεστές Kleene-star (Kleene-star operators) (*). Μια κανονική έκφραση 
διαδροµών επιτρέπεται όπου η XML επιτρέπει ένα στοιχείο. Για να γίνει πιο 
κατανοητό,  η ακόλουθη επερώτηση λαµβάνει υπ�όψη της οποιαδήποτε ακολουθία 
ενθέτων (nested) στοιχείων <εξάρτηµα> και εξάγει οποιοδήποτε ένθετο (nested) 
στοιχείο <υποεξάρτηµα> ή οποιοδήποτε στοιχείο <κοµµάτι> σε ένα ένθετο (nested) 
στοιχείο <συστατικό>.

WHERE < εξάρτηµα+.(υποεξάρτηµα| συστατικό.κοµµάτι)>$r</> IN
"www.a.b.c/parts.xml"
CONSTRUCT <αποτέλεσµα> $r</>

 Ο τελεστής + σηµαίνει �ένα ή περισσότερα�. Η έκφραση εξάρτηµα+ είναι 
ίδια µε την εξάρτηµα.εξάρτηµα* 
 Οι µεταβλητές όρων (tag variables) και οι κανονικές εκφράσεις διαδροµών 
καθιστούν δυνατό να γράψει κανείς µια επερώτηση µε εφαρµογή σε δύο ή 
περισσότερα έγγραφα που έχουν παρόµοια, αλλά όχι ταυτόσηµα DTD, επειδή οι 
εκφράσεις αυτές µπορούν να χειριστούν τον ευµετάβλητο χαρακτήρα της µορφής των 
δεδοµένων από πολλές πηγές104. 
  

Μια σηµαντική χρήση της XML-QL αποτελεί η µεταµόρφωση των δεδοµένων 
σε XML. Παρέχει, µεταξύ άλλων, τη δυνατότητα της µετάφρασης δεδοµένων από ένα 
                                                 
104 DEUTSCH, A., FERNANDEZ, M., FLORESCU, D., LEVY, A., SUCIU, D., � XML-QL: A Query 
Language for XML�, Advanced Examples in XML-QL, Submission to the World Wide Web 
Consortium 19-August-1998. 
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DTD σε ένα άλλο. Ας υποθέσουµε ότι εκτός από το bibliography.dtd υπάρχει ένα 
δεύτερο που ορίζει ένα πρόσωπο : 

<!ELEMENT πρόσωπο (επώνυµο, όνοµα, διεύθυνση?, τηλέφωνο?,
τίτλοςδηµοσίευσης*)>
 

Η XML-QL επιτρέπει να γράψουµε µια επερώτηση η οποία µεταµορφώνει 
δεδοµένα που ακολουθούν τον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) της βιβλιογραφίας 
σε δεδοµένα που ακολουθούν τον Ορισµό Τύπου Εγγράφου (DTD) του προσώπου. Η 
ακόλουθη επερώτηση εξάγει συγγραφείς από τη βάση της βιβλιογραφίας και 
µετατρέπει τα δεδοµένα σε στοιχεία <πρόσωπο> ακολουθώντας το πρόσωπο.dtd.
  
WHERE <$> <συγγραφέας> <όνοµα> $fn </>

<επώνυµο> $ln </>
</>
<τίτλος> $t </>

</> IN "www.a.b.c/bib.xml",
CONSTRUCT <πρόσωπο ID=PersonID($fn, $ln)>

<όνοµα> $fn </>
<επώνυµο> $ln </>
<τίτλοςδηµοσίευσης> $t </>

          </> 
 

Η επερώτηση αυτή χρησιµοποιεί αναγνωριστικά ταυτότητας (object 
identifiers) (OID) και λειτουργίες Skolem (Skolem functions) για να ελέγξει πως 
παράγεται και οργανώνεται το αποτέλεσµα. Όποτε παράγεται ένα στοιχείο 
<πρόσωπο> το OID που συνδέεται µαζί του είναι το ID=PersonID($fn, $ln). Το 
PersonID είναι µια λειτουργία Skolem (Skolem function) και ο σκοπός της είναι να 
δηµιουργήσει ένα νέο στοιχείο ταυτότητας για κάθε τιµή των $fn,$ln χωριστά.
Εάν αργότερα η επερώτηση συνδέσει ξανά τις $fn και $ln µε τις ίδιες τιµές (όταν 
φερ�ειπείν βρει µια ακόµη δηµοσίευση του ίδιου συγγραφέα) η επερώτηση δεν θα 
δηµιουργήσει ένα ακόµη <πρόσωπο> αλλά θα εξαρτήσει πληροφορίες στο ήδη 
υπάρχον στοιχείο <πρόσωπο>. Έτσι όλοι οι <τίτλοςδηµοσίευσης> του συγγραφέα 
αυτού θα συγκεντρωθούν στο ίδιο στοιχείο <πρόσωπο>. Τα γνωρίσµατα (attribute)
<όνοµα> και <επώνυµο> δεν επαναλαµβάνονται καθώς περιέχουν τις ίδιες τιµές. 
Εντούτοις τα πεδία <τηλέφωνο> και <διεύθυνση> παραµένουν κενά καθώς δεν 
υπάρχουν στα δεδοµένα της βιβλιογραφίας105.  

Η XML-QL δίνει τη δυνατότητα επερωτήσεως σε περισσοτέρα έγγραφα αλλά 
και εισαγωγής επερωτήσεων στα δεδοµένα. Η ακόλουθη επερώτηση συγκροτεί δύο 
διακριτά µέρη: άρθρα και βιβλία.

<αποτέλεσµα>
<άρθρα>

WHERE <άρθρο< <τίτλος> $t </>
<έτος> $y </>

</> in "www.a.b.c/bib.xml",
$y > 1995

CONSTRUCT <τίτλος> $t </>
</>
<βιβλία>

WHERE <βιβλίο< <τίτλος> $t </>
<έτος> $y </>

</> in "www.a.b.c/bib.xml",
$y > 1995

CONSTRUCT <τίτλος> $t </>
</>

</>  
                                                 
105 Ibid. 
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 Αν και για λόγους απλότητας του µοντέλου δεδοµένων και της γλώσσας 
επερωτήσεων και βελτιστοποίησης της εξαγωγής αποτελεσµάτων η XML-QL αγνοεί 
συνήθως τη σειρά των στοιχείων του εγγράφου, εντούτοις υποστηρίζει δύο µοντέλα 
δεδοµένων ένα διατεταγµένο (ordered) και ένα αδιάτακτο (unordered). Οι γράφοι δεν 
διαφέρουν. Ο διατεταγµένος, όµως, περιλαµβάνει για κάθε κόµβο τον συνολικό 
αριθµό των απογόνων του. Όταν ακολουθεί το διατεταγµένο µοντέλο δεδοµένων η 
XML-QL παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της διάταξης των στοιχείων. Το τίµηµα 
είναι µια πιο περίπλοκη γλώσσα επερωτήσεων και ίσως λιγότερο αποτελεσµατικοί 
επεξεργαστές. Η επιλογή του διατεταγµένου µοντέλου είναι επιβεβληµένη στην 
περίπτωση που το έγγραφο πρέπει να ακολουθεί ένα DTD.  
  

Οι γράφοι της XML µπορεί να προκύψουν είτε από τη συντακτική ανάλυση 
(parsing) ενός εγγράφου σε XML είτε ως αποτέλεσµα επερώτησης ή µεταµόρφωσης 
ενός υπάρχοντος γράφου σε XML. Γενικά οι γράφοι σε XML δεν διαθέτουν ένα 
µοναδικό τρόπο αναπαράστασης σε XML λόγω της ακαθόριστης διάταξης των 
στοιχείων και  της πιθανότητας ένας κόµβος να διαθέτει πολλές εισερχόµενες άκρες. 
 Αν προβλεφθεί όµως ένα DTD για το αποτέλεσµα µιας επερώτησης, µπορεί 
να δηµιουργηθεί ένας γράφος µε τη µορφή δεδοµένων σε XML που θα συµφωνεί µε 
το DTD αυτό και τα στοιχεία θα εµφανίζονται ως εκ τούτου διατεταγµένα106.     
  

H XML-QL τέλος παρέχει τη δυνατότητα παρεµβολής επερωτήσεων στα 
δεδοµένα σε XML. Η ακόλουθη επερώτηση συγκροτεί δύο διακριτά τµήµατα, άρθρα 
και βιβλία.  

<αποτέλεσµα>
<άρθρα>

WHERE <άρθρο< <τίτλος> $t </>
<έτος> $y </>

</> in "www.a.b.c/bib.xml",
$y > 1995

CONSTRUCT <τίτλος> $t </>
</>
<βιβλία>

WHERE <βιβλίο< <τίτλος> $t </>
<έτος> $y </>

</> in "www.a.b.c/bib.xml",
$y > 1995

CONSTRUCT <τίτλος> $t </>
</>

</>  
 

                                                 
106 DEUTSCH, A., FERNANDEZ, M., FLORESCU, D., LEVY, A., SUCIU, D., � XML-QL: A Query 
Language for XML�, Advanced Examples in XML-QL, Submission to the World Wide Web 
Consortium 19-August-1998. 
 



 107

3.β  �Η γλώσσα XQL� 
  

Η XQL (XML Query Language) αποτελεί µία φυσική προέκταση της XSL. 
Στηρίζεται στη δυνατότητα που παρέχει η XSL για την ταύτιση κλάσεων κόµβων 
προσθέτοντας, µεταξύ άλλων, δυαδικά στοιχεία (Boolean), φίλτρα και τη δυνατότητα 
ταξινόµησης σε συλλογές κόµβων, εισαγωγής συνδέσµων και αναζήτησης σε 
ταµιευτήρες (repositories). 

 
Η XQL σχεδιάστηκε ειδικά για έγγραφα σε XML θεωρώντας ότι το µοντέλο 

δεδοµένων τους διαφέρει από αυτό των οντοκεντρικών και των σχεσιακών βάσεων. 
Στα πλαίσια του µοντέλου αυτού είναι σηµαντικό να ληφθεί υπ�όψη όχι µόνο το 
περιεχόµενο των κόµβων του εγγράφου αλλά και οι µεταξύ τους σχέσεις, δηλαδή η 
ιεραρχία, η ακολουθία, και η θέση τους στη δενδροειδή µορφή του107.  Λαµβάνει 
ωστόσο υπ�οψη τις καθιερωµένες γλώσσες επερωτήσεων SQL και OQL108. Είναι µια 
γλώσσα επερωτήσεων που παρέχει µια µοναδική σύνταξη η οποία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για επερωτήσεις και σταθεροτύπους (patterns).  Καλείται να 
προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ορισµένων κόµβων βάσει των δεδοµένων που 
παρέχει το έγγραφο για το όνοµα, το περιεχόµενο, τις τιµές και τη σχέση τους µε 
άλλους κόµβους (των οποίων το όνοµα, το περιεχόµενο και οι τιµές πρέπει επίσης να 
καθορίζονται). Οι συµβολοσειρές (strings) της XQL πρέπει να είναι συµπαγείς, και 
να µπορούν εύκολα να ενταχθούν σε προγράµµατα, scripts, και γνωρίσµατα της XML 
(attributes) και της HTML, καθώς και σε URL (Universal Ressource Locator).  

 
Η XQL πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει οποιαδήποτε διαδροµή (path) 

που µπορεί να προκύψει σε ένα έγγραφο σε XML και τις συνθήκες για τους κόµβους 
στη διαδροµή και να ορίζει µονοδιάστατα κάθε κόµβο. Τα αποτελέσµατα µπορούν να 
ανέρχονται σε οποιοδήποτε αριθµό συµπεριλαµβανοµένου του µηδενός.  

Οι επερωτήσεις της XQL είναι δηλωτικές (declarative) και όχι διαδικαστικές 
(procedural). Ορίζουν τι πρέπει να βρεθεί όχι πως πρέπει να βρεθεί. Η XQL δεν 
προσδιορίζει τον τρόπο που καθίστανται προσιτά τα δεδοµένα εισόδου, τη µορφή των 
δεδοµένων εξόδου και το µοντέλο επεξεργασίας τους. Πρέπει ωστόσο να διαθέτει 
υποσύνολα ώστε να χρησιµεύει σε διαφορετικές εφαρµογές, να µπορεί να ενταχθεί 
συντακτικά εύκολα, να δίνει γρήγορα αποτελέσµατα, να είναι σε θέση να συγκροτεί 
ευρετήρια και να κάνει επερωτήσεις χωρίς να χρειάζεται να φορτώνει ολόκληρο το 
έγγραφο στη µνήµη ή να πλοηγεί σε αυτό από το στοιχείο ρίζας (root element).  

Οι επερωτήσεις επιστρέφουν τα αποτελέσµατα µε τη σειρά του εγγράφου 
χωρίς επαναλήψεις κόµβων. Το αποτέλεσµα της επερώτησης µπορεί να είναι είτε ένα 
άλλο έγγραφο σε XML είτε µια σειρά από δείκτες (pointers) σε κόµβους. Στην πρώτη 
περίπτωση το έγγραφο που παράγεται πρέπει να είναι συντακτικώς ορθό (well 
formed), αυτό αποτελεί τη µόνη εγγύηση κλειστότητας (closure) της XQL109. 

 
Η βασική σύνταξη της XQL µιµείται τη σύνταξη της πλοήγησης σε ένα 

ιεραρχικό σύστηµα αρχείων όπου τα στοιχεία της XML αντικαθιστούν τα αρχεία. Ο 
χρήστης δηλώνει µεταβλητές στοιχείων (element variables) όπως βιβλιογραφία και 
βιβλίο σε µία δήλωση (clause) from. Οι αναφορές των µεταβλητών των στοιχείων 
δηλώνονται µε το πρόθεµα �$�. Η XQL επιτρέπει επίσης τη σύνδεση εγγράφων σε 
XML σε µεταβλητές στοιχείων µέσω URL. Σε µία δήλωση (clause) select 

                                                 
107 ROBIE, J., Texcel Research, The Design of XQL, XML as a data model. 
108 ISHIKAWA, H., KUBOTA, K., KANEMASA, Y., (Fujitsu Laboratories Ltd.), �XQL: A Query 
Language for XML Data�, QL� 98 � Position Papers. 
109 ROBIE, J., LAPP, J., SCHACH, D., �XML Query Language (XQL)�, QL� 98 � Position Papers, 
Introduction. 
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προσδιορίζονται τα δεδοµένα που πρέπει να εξαχθούν µε τη δυνατότητα προσθήκης 
µίας δήλωσης (clause) where που περιορίζει το πεδίο των τιµών110.  

 Για παράδειγµα η σύνταξη προϊόντα/βιβλία σηµαίνει �βρες τα στοιχεία 
βιβλία στα στοιχεία προϊόντα�. H XQL δεν χρησιµοποιεί σε αντίθεση προς την XML-
QL µεταβλητές όρων (tag variables). Επιτρέπει αντιθέτως κανονικές εκφράσεις όπως 
εκφράσεις διαδροµών (path expressions) ως προσοµοίωσή τους µε τη χρήση 
µεταβλητών στοιχείων (element variables) οι οποίες δηλώνονται ως κανονικές 
εκφράσεις διαδροµών (regular path expressions)111. Φερ�ειπείν η έκφραση 
$βιβλιογραφία.*.(συγγραφέας | εκδότης) συνταιριάζει εκφράσεις όπως 
�βιβλίο.συγγραφέας�, �βιβλίο.εκδότης�, �άρθρο.συγγραφέας� και �άρθρο.εκδότης�. 

Το σύνολο των κόµβων στo οποίo γίνεται η επερώτηση δηλώνεται µε τον όρο 
πλαίσιο αναφοράς (context)112.  

 
Context Ερµηνεία 
/ H ρίζα (root) του εγγράφου.  
./ Tο παρόν πλαίσιο αναφοράς (context). 
// Eπαναλαµβανόµενη κάθοδική αναζήτηση 

από το στοιχείο ρίζας (root element) του 
εγγράφου. 

.// Επαναλαµβανόµενη κάθοδική αναζήτηση 
από το παρόν πλαίσιο αναφοράς 
(context). 

* Όλα τα κατιόντα στοιχεία του παρόντος 
πλαισίου αναφοράς (context). 
 

 
Η σύνταξη των επερωτήσεων σύµφωνα µε τα παραπάνω έχει την ακόλουθη 

µορφή: 
 

Σύνταξη Ερµηνεία 
συγγραφέας/* Βρες όλους τους απογόνους των 

στοιχείων  συγγραφέας 
βιβλίο/*/επώνυµο Βρες όλα τα στοιχεία επώνυµο που είναι 

δεύτερης γενιάς απόγονοι των στοιχείων 
βιβλίο 

*[@πτυχίο] Βρες όλα τα στοιχεία µε γνώρισµα 
(attribute) ειδικότητα 

 
Το σύµβολο @ προηγείται των ονοµάτων των γνωρισµάτων (attribute). Η XQL 

παρέχει τις ίδιες δυνατότητες επερώτησης των γνωρισµάτων όπου είναι εφικτό. Τα 
γνωρίσµατα δεν περιέχουν εξαρτώµενα στοιχεία. Έτσι σε µία επερώτηση δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αυτά τελεστές διαδροµών (path operators), γιατί θα 

                                                 
110 ISHIKAWA, H., KUBOTA, K., KANEMASA, Y., �XQL: A Query Language for XML Data�, QL� 
98 � Position Papers, (1) Data match. 
 
111 ISHIKAWA, H., KUBOTA, K., KANEMASA, Y., (Fujitsu Laboratories Ltd.), �XQL: A Query 
Language for XML Data�, QL� 98 � Position Papers, (6) Tag variable [XML-QL]. 
112ROBIE, J., Texcel Research, The Design of XQL, Search Contexts and Results. 
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αποτελούσε συντακτικό λάθος. Οµοίως από τη φύση τους τα γνωρίσµατα (attribute) 
είναι αδιάτακτα (unordered) και δεν µπορούν να αποκτήσουν ευρετήρια113. 

  
Σύνταξη Ερµηνεία 
@τεχνοτροπία Βρες το γνώρισµα (attribute) τεχνοτροπία 

στο πλαίσιο αναφοράς (context) του 
παρόντος στοιχείου. 

τιµή/@συνάλλαγµα Βρες το γνώρισµα (attribute) 
συνάλλαγµα στα στοιχεία τιµή εντός του 
παρόντος πλαισίου αναφοράς (context) 

βιβλίο[@τεχνοτροπία]
 

Βρες όλα τα στοιχεία βιβλίο µε 
γνώρισµα (attribute) τεχνοτροπία. Η 
επερώτηση αυτή χρησιµοποιεί και 
υποερωτήσεις 

βιβλίο/@τεχνοτροπία Βρες το γνώρισµα (attribute) 
τεχνοτροπία όλων των στοιχείων 
βιβλίο 

 
            Σε κάθε συλλογή µπορούν να εισαχθούν περιορισµοί και διακλαδώσεις 
(branching) προσθέτοντας ένα φίλτρο �[]�. Το φίλτρο είναι ανάλογο της δήλωσης της 
SQL WHERE µε σηµασιολογικό πεδίο (semantics) ANY.  Το φίλτρο περιέχει µια 
επερώτηση που ονοµάζεται υποερώτηση. Η υποερώτηση αξιολογεί µε βάση ένα 
δυαδικό σύνδεσµο (Boolean) κάθε στοιχείο της υποερώτησης. Όσα στοιχεία δεν 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια της υποερώτησης αποκλείονται από τον κατάλογο των 
αποτελεσµάτων. 
 Για ευκολία, εάν µια συλλογή στοιχείων περνάει από το φίλτρο, ένα 
αποτέλεσµα TRUE παράγεται εάν η συλλογή περιέχει έστω και ένα στοιχείο που να 
ανταποκρίνεται στο κριτήριο που έχει τεθεί και FALSE εάν η συλλογή είναι άδεια . 
Στην ουσία µια έκφραση του τύπου συγγραφέας/είδος υπονοεί µια λειτουργία 
µετατροπής της συλλογής σε άλγεβρα του Boole του τύπου �there-exists-a�. 
  
 συγγραφέας[.there-exists-a(είδος)]  
 
 Οποιοσδήποτε αριθµός φίλτρων µπορεί να εµφανιστεί σε ένα δεδοµένο 
επίπεδο µιας έκφρασης. Κενά φίλτρα δεν επιτρέπονται114. 
 
       
Σύνταξη Ερµηνεία 
βιβλίο[απόσπασµα]/τίτλος Βρες όλους τους τίτλους των βιβλίων 

που περιέχουν τουλάχιστον ένα 
στοιχείο απόσπασµα 

βιβλίο[απόσπασµα]/συγγραφέας[πτυχίο] Βρες όλους τους συγγραφείς των 
βιβλίων όπου το βιβλίο περιέχει 
τουλάχιστον ένα στοιχείο απόσπασµα 
και ο συγγραφέας έχει τουλάχιστον 
ένα πτυχίο 

                                                 
113 ROBIE, J., LAPP, J., SCHACH, D., �XML Query Language (XQL)�, QL� 98 � Position Papers, 
2.6. Finding an attribute. 
114 ROBIE, J., LAPP, J., SCHACH, D., �XML Query Language (XQL)�, QL� 98 � Position Papers, 
2.8. Filters. 
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βιβλίο[συγγραφέας/πτυχίο]
 

Βρες όλα τα στοιχεία βιβλίο όπου ο 
συγγραφέας έχει τουλάχιστον ένα 
πτυχίο 

βιβλίο[απόσπασµα][τίτλος] Βρες όλα τα στοιχεία βιβλίο τα οποία 
έχουν ένα απόσπασµα και ένα τίτλο 

 
 Οι  λογικές συναρτήσεις (Boolean functions)  µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
στις υποερωτήσεις. Λόγου χάρη, κάποιος θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει λογικές 
συναρτήσεις για να βρει όλους τους κόµβους µε µια συγκεκριµένη τιµή ή όλα τα 
σύνολα κόµβων µε συγκεκριµένη διάταξη. Οι λογικές συναρτήσεις έχουν τη µορφή 
${op}$ όπου {op} µπορεί να είναι οποιαδήποτε έκφραση της µορφής {b|a}, ο 
τελεστής (operator)115 δηλαδή επεξεργάζεται τα δεδοµένα της δεξιάς και της 
αριστερής τιµής και επιστρέφει το αποτέλεσµα116. 
 Οι εκφράσεις $and$, $or$ και $not$ σε συνδυασµό µε τις παρενθέσεις που 
οµαδοποιούν µπορούν να εκφράσουν πολύ εξελιγµένες λογικές εκφράσεις117.   
         
Σύνταξη Ερµηνεία 
συγγραφέας[πτυχίο $and$ βραβείο] Βρες όλα τα στοιχεία συγγραφέας 

που περιέχουν τουλάχιστον ένα 
πτυχίο και ένα βραβείο. 

συγγραφέας[(πτυχίο $or$ βραβείο) $and$
έκδοση]

Βρες όλα τα στοιχεία συγγραφέας 
που περιέχουν τουλάχιστον ένα  
υποστοιχείο πτυχίο ή βραβείο και 
τουλάχιστον µία έκδοση. 

συγγραφέας[πτυχίο $and$ $not$ έκδοση] Βρες όλα τα στοιχεία συγγραφέας 
που περιέχουν τουλάχιστον ένα 
υποστοιχείο πτυχίο και δεν 
περιέχουν στοιχεία έκδοση. 

συγγραφέας[$not$ (πτυχίο $or$ βραβείο)
$and$ έκδοση]

Βρες όλα τα στοιχεία συγγραφέας
που περιέχουν στοιχεία εκδόσεων 
αλλά δεν περιέχουν στοιχεία για 
πτυχίο ή βραβείο. 

 
Το σύµβολο �=� (ή $eq$) χρησιµοποιείται για να δηλώσει την ισότητα και �!=� 

(ή $ne$)  για να δηλώσει την ανισότητα. 
Τα µονά ή τα διπλά εισαγωγικά µπορούν να χρησιµεύσουν για να ορίσουν τις 

συµβολοσειρές (string) στις εκφράσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά πιο εύκολο να 
συντάξει και να περάσει κανείς την XQL από τις scripting languages118. 
 
Σύνταξη Ερµηνεία 
συγγραφέας[επώνυµο = ‘Σκοπετέα’]
συγγραφέας[επώνυµο $eq$ ‘Σκοπετέα’]

Βρες όλα τα στοιχεία συγγραφέας 
των οποίων το επώνυµο είναι 
Σκοπετέα. 

                                                 
115 Οι τελεστές (operators) επηρεάζονται από την αλλαγή κεφαλαίων-µικρών γραµµάτων (case 
sensitive), τα διαστήµατα ωστόσο µπορούν να παραλειφθούν. 
116 ROBIE, J., LAPP, J., SCHACH, D., �XML Query Language (XQL)�, QL� 98 � Position Papers, 
2.9. Boolean Expressions 
117Ibid,  2.9.1. Boolean AND and OR 
118Ibid, 2.10. Equivalence. 
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πτυχίο [@από != 'Πανεπιστήµιο Κρήτης']
πτυχίο [@από $ne$ 'Πανεπιστήµιο
Κρήτης']

Βρες όλους τους συγγραφείς των 
οποίων το γνώρισµα (attribute) 
από δεν είναι �Πανεπιστήµιο 
Κρήτης�. 

συγγραφέας [επώνυµο = /επισκέπτης/
επώνυµο]

Βρες όλους τους συγγραφείς των 
οποίων το επώνυµο είναι το ίδιο 
µε του στοιχείου 
/επισκέπτης/επώνυµο. 

συγγραφέας [. = 'Έλλη Σκοπετέα'] Βρες όλα τα στοιχεία συγγραφέας
των οποίων η τιµή είναι 'Έλλη 
Σκοπετέα'. 

 
 Η τιµή του αριστερού πεδίου µιας σύγκρισης µπορεί να είναι είτε 
διανυσµατική (vector) ή βαθµωτή (scalar). Η τιµή του δεξιού πεδίου µπορεί να είναι 
βαθµωτή (scalar) ή µια τιµή η οποία να µπορεί να υπολογιστεί όταν εκτελείται η 
σύγκριση σε βαθµωτή (scalar). Εάν η τιµή του αριστερού πεδίου µιας σύγκρισης είναι 
µια οµάδα, τότε οποιοδήποτε σηµασιολογικό πεδίο (semantics) exists χρησιµοποιείται 
για τους τελεστές σύγκρισης. Το αποτέλεσµα δηλαδή µιας σύγκρισης είναι αληθές 
εάν οποιοδήποτε στοιχείο στην οµάδα εκπληρώνει τις προυποθέσεις119. Η τιµή του 
αριστερού πεδίου µιας έκφρασης δεν µπορεί να είναι  κυριολεκτική σταθερά (literal). 
∆ηλαδή η έκφραση '1' = α δεν επιτρέπεται120. Όλα τα στοιχεία και τα γνωρίσµατα 
(attribute) συνήθως είναι συµβολοσειρές (strings) αλλά δεν πρέπει να αποκλείονται οι 
αριθµητικές συγκρίσεις. Εάν η τιµή του αριστερού πεδίου µιας σύγκρισης είναι 
γνώρισµα (attribute), το κείµενο συγκρίνεται µε το κείµενο της τιµής του δεξιού 
πεδίου. Εάν η τιµή του δεξιού πεδίου είναι κυριολεκτική σταθερά (literal) τότε 
ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 
 

Τύπος δεδοµένων Σύγκριση Παράδειγµα 
String text(lvalue) op 

text(rvalue) 
a < 'foo' 

Integer (long) lvalue op 
(long) rvalue 

a < 3 

Real (double) lvalue op 
(double) rvalue 

a < 3.1 

 
H XQL διαθέτει τελεστές δυαδικής σύγκρισης (binary comparison operators) 

οι οποίοι συγκρίνουν αριθµούς και συµβολοσειρές (strings) και επιστρέφουν 
αποτελέσµατα του τύπου λογικής συνάρτησης (Boolean). Οι $lt$ (<), $le$ (<=),

$gt$ (>), $ge$ (>=) δηλώνουν αντιστοίχως µικρότερο, µικρότερο ή ίσο, 
µεγαλύτερο, µεγαλύτερο ή ίσο.  

 
Σύνταξη Ερµηνεία 
συγγραφέας [επώνυµο = ‘Σκοπετέα’ $and$
τιµή $gt$ 5000]

Βρες όλα τα στοιχεία συγγραφέας 
των οποίων το επώνυµο είναι 
Σκοπετέα και η τιµή µεγαλύτερη 
από 5000. 

                                                 
119ROBIE, J., LAPP, J., SCHACH, D., �XML Query Language (XQL)�, QL� 98 � Position Papers, 
2.10.1. Comparisons and vectors.  
120 Ibid., 2.10.2. Comparisons and literals.  
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συγγραφέας [επώνυµο $ige$
'M']

Βρες όλους τους συγγραφείς των 
οποίων το επώνυµο ξεκινάει από 
το γράµµα Μ και όσα 
ακολουθούν. 

συγγραφέας
[δηµοσιεύµατα!count() $gt$
10]

Βρες όλους τους συγγραφείς που 
έχουν περισσότερες από 10 
δηµοσιεύµατα. 

 
 

Η XQL παρέχει µεθόδους για εξαγωγή ειδικών συλλογές κόµβων καθώς και 
πληροφοριών για οµάδες και κόµβους.  

Η επερώτηση βιβλίο[συγγραφέας] βρίσκει όλα τα βιβλία που έχουν 
συγγραφείς. Επισήµως αποκαλούµε το βιβλίο που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο 
συγγραφέα κόµβο αναφοράς (reference node) για τον συγγραφέα αυτόν. Κάθε 
στοιχείο συγγραφέας δηλαδή που εξετάζεται αποτελεί τον συγγραφέα ενός από τα 
στοιχεία βιβλίο. Οι µέθοδοι εφαρµόζονται στον κόµβο αναφοράς121. 
 Η µέθοδος κειµένου() (text() method) επιστρέφει το κείµενο που περιέχεται σε 
ένα κόµβο, εξαιρώντας οποιαδήποτε δοµή. (Αποτελεί δηλαδή τη συρραφή όλων των 
κόµβων κείµενο που περιέχονται σε ένα στοιχείο και τους απογόνους του)122.   
 
Σύνταξη Ερµηνεία 
συγγραφέας[κείµενο() = ‘Σκοπετέα’] Βρες όλα τα στοιχεία συγγραφέας 

των οποίων το επώνυµο είναι 
Σκοπετέα. 

συγγραφέας [επώνυµο!κείµενο() =
‘Σκοπετέα’]

Βρες όλους τους συγγραφείς που 
περιέχουν ένα απόγονο επώνυµο 
του οποίου η τιµή είναι  Σκοπετέα.

συγγραφέας [*!κείµενο() =
‘Σκοπετέα’]

Βρες όλους τους συγγραφείς που 
περιέχουν ένα απόγονο που έχει 
το επώνυµο Σκοπετέα. 

 
Οι ακόλουθες µέθοδοι παρέχουν πληροφορίες για κόµβους σε µια συλλογή. 

Επιστρέφουν συµβολοσειρές (strings) ή αριθµούς και µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
σε συνδυασµό µε τελεστές (operators) σύγκρισης σε υποερωτήσεις123. 
 
Σύνταξη Ερµηνεία 
text() Το κείµενο που περιέχεται στο στοιχείο αυτό. Συνδέει το 

κείµενο όλων των απογόνων του στοιχείου. ∆εν 
συµπεριλαµβάνει τα ονόµατα των όρων (tag) ή τις τιµές των 
γνωρισµάτων (attribute) και των σχολίων. Ταξινοµεί δηλαδή 
τη συµβολοσειρά (string).  

value() Επιστρέφει µία ακριβή εκδοχή της τιµής ενός στοιχείου. Εάν 
δεν υποστηρίζεται κάποιος τύπος δεδοµένων (data type) 
επιστρέφει το ίδιο αποτέλεσµα µε την εντολή text().  

nodeType() Επιστρέφει έναν αριθµό που δηλώνει τον τύπο του κόµβου:  

                                                 
121 Τα ονόµατα των µεθόδων επηρεάζονται από την αλλαγή κεφαλαίων-µικρών γραµµάτων (case 
sensitive),. 
122 ROBIE, J., LAPP, J., SCHACH, D., �XML Query Language (XQL)�, QL� 98 � Position Papers, 
2.11. Methods. 
123 Ibid., 2.11.1. Information methods. 
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(στοιχείο) element 1 

(γνώρισµα) attribute 2 

(κείµενο) text 3 

(οδηγία επεξεργασίας) PI 7 

(σχόλιο) comment 8 

(έγγραφο) document 9 

nodeName() Το όνοµα του όρου (tag) του κόµβου, περιλαµβάνοντας το 
πρόθεµα του χώρου ονόµατος (namespace). (Επιστρέφει µια 
συµβολοσειρά (string). 

 
Η XQL επιτρέπει να βρεθεί ένας συγκεκριµένος κόµβος σε µια οµάδα αρκεί 

να εισαχθεί το τακτικό του ευρετηρίου (index) σε αγκύλες124. Τα ευρετήρια ξεκινούν 
την αρίθµηση από το 0. Αν θεωρήσουµε ότι χ είναι το στοιχείο πρόγονος (parent 
element) των ψ τότε 

 
Σύνταξη Ερµηνεία 
index() Επιστρέφει τον αριθµό καταλόγου του κόµβου στο 

στοιχείο πρόγονο (parent). (Επιστρέφει ένα αριθµό) 
συγγραφέας[0] Βρίσκει το πρώτο στοιχείο συγγραφέας 
συγγραφέας[όνοµα][2] Βρίσκει το τρίτο στοιχείο συγγραφέας που έχει 

όνοµα
χ/ψ[0] Επιστρέφει το πρώτο στοιχείο ψ όλων των στοιχείων 

χ 
(χ/ψ)[0] Επιστρέφει το πρώτο στοιχείο ψ από όλα τα στοιχεία 

ψ εντός των χ 
χ[0]/ψ[0] Επιστρέφει το πρώτο στοιχείο ψ από το πρώτο 

στοιχείο χ 
 
Η µέθοδος του τελευταίου στοιχείου (end() method) επιστρέφει το τελευταίο 

στοιχείο του στοιχείου προγόνου (parent element)125. 
 
Σύνταξη Ερµηνεία 
βιβλίο[end()] Βρίσκει το τελευταίο στοιχείο βιβλίο 
βιβλίο/συγγραφέας[end()] Βρίσκει το τελευταίο στοιχείο 

συγγραφέας για κάθε βιβλίο
[βιβλίο/συγγραφέας][end()] Βρίσκει το τελευταίο στοιχείο 

συγγραφέας από όλη την οµάδα των 
στοιχείων συγγραφέας των στοιχείων 
βιβλίο 

                                                 
124 ROBIE, J., LAPP, J., SCHACH, D., �XML Query Language (XQL)�, QL� 98 � Position Papers, 
2.12. Indexing into a collection. 
125 ROBIE, J., LAPP, J., SCHACH, D., �XML Query Language (XQL)�, QL� 98 � Position Papers, 
2.12.1. Finding the last element in a collection. 
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 Υπάρχει η αναγκαιότητα να συµπεριληφθούν πληροφορίες για χώρους 
ονοµάτων (namespaces) σε µία επερώτηση. Η XQL χρειάζεται ένα µηχανισµό µέσω 
του οποίου ορίζει ως πεδίο των χώρων ονοµάτων (namespaces) ολόκληρη την 
επερώτηση ή ένα τµήµα της. Οι ακόλουθες µέθοδοι στο πλαίσιο ενός κόµβου 
επιστρέφουν πληροφορίες για τους χώρους ονοµάτων (namespaces)126. 
 
  
Σύνταξη Ερµηνεία 

baseName() Επιστρέφει το τµήµα του ονόµατος του 
κόµβου αποκλείοντας το πρόθεµα. 

namespace() Επιστρέφει το URI για το χώρο ονόµατος 
(namespace) του κόµβου.

prefix() Επιστρέφει το πρόθεµα του κόµβου 
 
Με βάση τα παραπάνω127 
 
Σύνταξη Ερµηνεία 

δικόµου:βιβλίο Βρες όλα τα στοιχεία βιβλίο µε το 
πρόθεµα �δικόµου�. 

δικόµου:βιβλίο[συγγραφέας] Βρες όλα τα στοιχεία βιβλίο µε το 
πρόθεµα �δικόµου�τα οποία έχουν ένα 
υποστοιχείο συγγραφέας. 

δικόµου:βιβλίο[δικόµου:θέση] Βρες όλα τα στοιχείο βιβλίο µε ένα 
πρόθεµα �δικόµου� που έχουν ένα 
υποστοιχείο θέση µε το ίδιο πρόθεµα. 

δικόµου:* Βρες όλα τα στοιχεία µε το πρόθεµα 
�δικόµου�. 

*:βιβλίο Βρες όλα τα στοιχεία βιβλίο από 
οποιοδήποτε χώρο ονόµατος (namespace).

* Βρες οποιοδήποτε στοιχείο από 
οποιοδήποτε χώρο ονόµατος (namespace).

βιβλίο/@δικόµου: Βρες το γνώρισµα (attribute) τεχνοτροπία 
µε ένα πρόθεµα �δικόµου� από ένα 
στοιχείο βιβλίο. 

  
 
Η XQL παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και των γνωρισµάτων (attribute) σε 
συνδυασµό µε τους χώρους ονοµάτων (namespace)128  
 
Σύνταξη Ερµηνεία 

@* Βρες όλα τα γνωρίσµατα (attribute) του 
παρόντος στοιχείου 

                                                 
126 Ibid., 3.1. Namespaces. 
127 Ibid., 3.1.1. Namespace methods. 
128 ROBIE, J., LAPP, J., SCHACH, D., �XML Query Language (XQL)�, QL� 98 � Position Papers, 
3.2. Finding a collection of attributes. 



 115

@*:τεχνοτροπία Βρες τα γνωρίσµατα (attribute) 
τεχνοτροπία από οποιοδήποτε χώρο 
ονόµατος (namespace). 

 
 

Η XQL επιτρέπει να συγκρίνει µια τιµή µε µια ηµεροµηνία. Η τιµή πρέπει να 
είναι σε µια µορφή συµβατή µε τον τύπο δεδοµένων της XML129. 
Σύνταξη Ερµηνεία 

βιβλία[ηµερ_έκδ < date('1989-11-
20')]

Βρες όλα τα βιβλία των 
οποίων η ηµεροµηνία 
έκδοσης είναι πριν τις 20 
Νοεµβρίου 1989. 

βιβλία [ηµερ_έκδ < date(@first)] Βρες όλα τα βιβλία των 
οποίων η ηµεροµηνία 
έκδοσης προηγείται της 
πρώτης τιµής ηµεροµηνία 
του γνωρίσµατος (attribute). 

 
 Είναι δυνατό να δηλωθεί εάν πρέπει να χρησιµοποιηθεί το σηµασιολογικό 
πεδίο (semantics) any ή all στις λέξεις κλειδιά  $any$ και $all$.  

Η έκφραση $any$ δηλώνει ότι µία συνθήκη είναι αληθής εάν οποιοδήποτε 
αντικείµενο σε µια οµάδα ικανοποιεί τη συνθήκη ενώ η $all$ ότι όλα τα στοιχεία σε 
µια οµάδα πρέπει να ικανοποιούν τη συνθήκη για να είναι αληθής130. 
 
Σύνταξη Ερµηνεία 

συγγραφέας[επώνυµο = 'Σκοπετέα']
συγγραφέας [$any$ επώνυµο = 'Σκοπετέα']

Βρες όλα τα στοιχεία 
συγγραφέας όπου ένα 
από τα επώνυµα είναι 
Σκοπετέα 

συγγραφέας [$all$ επώνυµο!= 'Σκοπετέα'] Βρες όλα τα στοιχεία 
συγγραφέας όπου 
κανένα από τα επώνυµα 
δεν είναι Σκοπετέα 

συγγραφέας [επώνυµο [0] = 'Σκοπετέα'] Βρες όλα τα στοιχεία 
συγγραφέας όπου το 
πρώτο επώνυµο είναι 
Σκοπετέα 

 
Ο τελεστής (operator) $union$ ( | ) επιστρέφει πολλαπλά στοιχεία.  ∆εν 

υπονοείται η αναδιάταξη ή επανάληψη των στοιχείων εάν ορίζονται δύο φορές. Όλα 
τα στοιχεία πρέπει να είναι απόγονοι του πλαισίου αναφοράς (context) από το οποίο 
γίνεται η επιλογή. Σε µία ένωση η οµάδα που επιστρέφεται µπορεί να περιλαµβάνει 0 
ή περισσότερα στοιχεία από κάθε τύπο στοιχείου στον κατάλογο. Για να 
περιορίσουµε το αποτέλεσµα σε κόµβους που περιέχουν τουλάχιστον ένα από όλα τα 
στοιχεία του καταλόγου χρησιµοποιούµε φίλτρα.   

                                                 
129 Ibid., 3.3.2. Type casting functions. 
130 ROBIE, J., LAPP, J., SCHACH, D., �XML Query Language (XQL)�, QL� 98 � Position Papers, 
3.4. Any and all semantics. 
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Ο τελεστής (operator) $intersect$ επιστρέφει την οµάδα των στοιχείων που 
είναι κοινή µεταξύ δύο οµάδων . Ούτε στην περίπτωση αυτή υπονοείται η αναδιάταξη 
των στοιχείων131. 

 
Σύνταξη Ερµηνεία 

όνοµα $union$ επώνυµο Βρες όλα τα ονόµατα και τα 
επώνυµα 

βιβλιοπωλείο/(βιβλίο | περιοδικό) Βρες όλα τα βιβλία και τα 
περιοδικά από ένα 
βιβλιοπωλείο 

βιβλίο $union$ βιβλίο /συγγραφέας Βρες όλα τα βιβλία και 
όλους τους συγγραφείς 

(βιβλίο $union$ magazine)/συγγραφέας
/( όνοµα $union$ επώνυµο $union$
διάκριση)

Βρες όλα τα ονόµατα, τα 
επώνυµα ή τις διακρίσεις 
από τα βιβλία ή τα περιοδικά

βιβλίο [συγγραφέας/επώνυµο =
'Σκοπετέα'] $union$ περιοδικό[τιµή
$lt$ 2000]

Βρες όλα τα βιβλία µε 
συγγραφέα του οποίου το 
επώνυµο είναι 'Σκοπετέα' και 
όλα τα περιοδικά που 
κοστίζουν λιγότερο από 
2000 

 
Στην περίπτωση που οι κόµβοι επιλέγονται βάσει της θέσης τους και όχι της 

τιµής τους χρησιµοποιούµε τους τελεστές δεικτών (subscript operator) (εντός 
αγκυλών)132.  

 
n Επιστρέφει το nιοστό στοιχείο 

-n
Επιστρέφει το στοιχείο που βρίσκεται n-1 θέσεις από το τελευταίο 
στοιχείο. Π.χ. -1 δηλώνει το τελευταίο στοιχείο. -2 το προτελευταίο. 

m $to$
n Επιστρέφει τα στοιχεία από το m µέχρι και το n 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω:  
 

συγγραφέας[0,3] Βρες το πρώτο και το τρίτο στοιχείο συγγραφέας 

συγγραφέας [0 $to$ 3]
Βρες τα στοιχεία συγγραφέας από το πρώτο έως και το 
τέταρτο 

συγγραφέας[0,2 $to$
4, -1]

Βρες τα στοιχεία πρώτο, τρίτο ως πέµπτο και 
τελευταίο 

 
Η XQL επιτρέπει όπως και η XML-QL την ένθεση επερωτήσεων σε ένα 

έγγραφο133. Και εδώ το ζητούµενο είναι η διάκριση των στοιχείων άρθρα από τα 
στοιχεία βιβλία134. 
<αποτέλεσµα>
                                                 
131 Ibid., 3.5. Union and intersection. 
132 ROBIE, J., LAPP, J., SCHACH, D., �XML Query Language (XQL)�, QL� 98 � Position Papers, 
3.10. Subscript operator. 
133 ISHIKAWA, H., KUBOTA, K., KANEMASA, Y., (Fujitsu Laboratories Ltd.), �XQL: A Query 
Language for XML Data�, QL� 98 � Position Papers, (6) Tag variable [XML-QL]. 
134 Βλ.παρ. σελ.16. 
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<άρθρα>
(select $άρθρο.τίτλος
from βιβλιογραφία:URL "www.a.b.c/bib.xml", άρθρο:$

βιβλιογραφία.άρθρο
where $ άρθρο.έτος > 1995)

</>

<βιβλία>
(select $βιβλίο.τίτλος
from bib:URL "www.a.b.c/bib.xml", βιβλίο:$ βιβλιογραφία.βιβλίο
where $ βιβλίο.έτος > 1995)

</>

</>

 Μια επερώτηση µπορεί οµοίως να συµπεριληφθεί σε ένα έγγραφο σε HTML 
σε ένα γνώρισµα (attribute) HREF135. 
 
<a href="http://www.example.com/docs#βιβλίο/συγγραφέας">

                                                 
135 ROBIE, J., Texcel Research, The Design of XQL, String representation issues.  
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3.γ  �Η γλώσσα StruQL� 
 
 Το Strudel είναι ένα σύστηµα που αναπτύχθηκε µε σκοπό τη χρήση των 
ηµιδοµηµένων δεδοµένων (semistructured data) στην κατασκευή και τη διαχείριση 
ενός δικτυακού τόπου. Κατά τη διαχείριση των δεδοµένων εισάγονται δεδοµένα από 
πολλαπλές ετερογενείς πηγές σε ένα µοναδικό ηµιδοµηµένο ταµιευτήρα δεδοµένων 
(data repository) που ονοµάζεται γράφος δεδοµένων (data graph). Ο γράφος 
δεδοµένων αποθηκεύεται σε ένα αρχείο κειµένου136. Στη συνέχεια χρησιµοποιείται 
ένας wrapper για κάθε πηγή και ένας γενικός µεσολαβητής (mediator). Κάθε wrapper 
µεταφράζει τα δεδοµένα από το λογικό µοντέλο της πηγής στο λογικό µοντέλο του 
Strudel. Για την προσθήκη κάθε νέας πηγής χρειάζεται να συνταχθεί ένας νέος 
wrapper. Ο µεσολαβητής συνταιριάζει λογικά τα δεδοµένα από διάφορες πηγές, και 
ορίζεται από µια επερώτηση. 
 Κατά τη διαχείριση της δοµής κατασκευάζεται ένας γράφος του τόπου (site 
graph) που κωδικοποιεί τη δοµή του δικτυακού τόπου. Οι κόµβοι αντιστοιχούν σε 
σελίδες σε HTML ή άλλως συστατικά (components) και ακµές (edges) σε 
συνδέσµους (hyperlinks) ή στην συµπερίληψη συστατικών. Το γράφο του τόπου 
συγκροτεί δηλωτικά µια επερώτηση σε StruQL από τον γράφο δεδοµένων. 
Περίπλοκοι τόποι µπορεί να απαιτούν µια σειρά επερωτήσεων σε StruQL. 
 Όσον αφορά στην γραφική παράσταση, περιγράφεται από πρότυπα 
(templates) της HTML τα οποία µαζί µε τον γράφο του τόπου εισάγονται στον 
γεννήτορα (generator) της HTML ο οποίος παράγει αρχεία σε HTML137.  
 Η γλώσσα επερωτήσεων του Strudel, η StruQL διακρίνεται από δύο 
χαρακτηριστικά. Επιτρέπει τον έλεγχο στη συγκρότηση του γράφου και διαθέτει 
block structure για να διευκολύνει τη σύνταξη µεγάλων επερωτήσεων. Η StruQL 
χρησιµοποιεί τη σύνταξη χ -> α -> ψ για να δηλώσει µία ακµή (edge) α από τον 
κόµβο χ στον κόµβο ψ. Στο παράδειγµα της βάσης βιβλιογραφίας η ακόλουθη 
επερώτηση κατασκευάζει µία προσωπική ιστοσελίδα για κάθε συγγραφέα µε 
συνδέσµους σε όλες τις δηµοσιεύσεις του.  
 
// Query Q0
where Biblio(X), X -> _ -> P, P -> “συγγραφέας” -> A,

P -> L -> V, L in {“τίτλος”, “έτος”}
create HomePage(A), PubPage(P)
link HomePage(A) -> “publication” -> PubPage(P),

PubPage(P) -> “συγγραφέας” -> HomePage(A),
PubPage(P) -> L -> V

 
Η επερώτηση έχει τρεις δηλώσεις (clauses): η δήλωση where είναι ανάλογη 

των δηλώσεων from και where της Lorel. Ο σκοπός του είναι να συνδέει µεταβλητές. 
Η δήλωση create προσδιορίζει ποιοι νέοι κόµβοι πρέπει να δηµιουργηθούν ενώ η 
δήλωση link περιγράφει ποιες νέες ακµές (edges) πρέπει να δηµιουργηθούν. To 
Strudel χρησιµοποιεί επίσης οµάδες κόµβων µε ένα όνοµα, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
συλλογές (collections). Στο παράδειγµα που χρησιµοποιούµε η Biblio αποτελεί µια 
συλλογή που αποτελείται µόνο από τον κόµβο της ρίζας (root node). Έτσι η δήλωση 
where αναζητεί µία ακµή (edge) από το root (X -> _ -> P)και για τα γνωρίσµατα 
(attribute) συγγραφέας, τίτλος,  έτος του Ρ. Το L είναι µία (µεταβλητή ετικέτας) label 
variable η οποία µπορεί να είναι συνδεδεµένη µόνο µε τον τίτλο ή το έτος. Νέοι 
κόµβοι δηµιουργούνται µε λειτουργίες Skolem, στην περίπτωση αυτή 
HomePage(A)και PubPage(P). Είναι εύκολο να προστεθούν ακµές (edges) µεταξύ 
οποιωνδήποτε κόµβων. Στο παράδειγµα που χρησιµοποιούµε υπάρχει µία edge από 

                                                 
136 ABITEBOUL, S., BUNEMAN, P., SUCIU, D., op.cit., σελ. 279. 
137 Ibid., σελ. 280. 
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την HomePage(A)στην PubPage(P)και µία αντιστρόφως. Επιτρέπονται επίσης οι 
ακµές (edges) που παραπέµπουν στον γράφο εισαγωγής (input graph), όπως οι 
τίτλος και έτος από την PubPage(P)138. 

Όταν ο γράφος εξόδου είναι περίπλοκος µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την 
block structure. Η ακόλουθη επερώτηση κατασκευάζει επιπλέον συνδέσµους για 
βιβλία: 
 
// Query Q1 – subblocks
where Biblio(X), X -> K -> P, P -> “author” -> A,

P -> L -> V, L in {“title”, “year”}
create HomePage(A), PubPage(P)
link HomePage(A) -> “publication” -> PubPage(P),

PubPage(P) -> “author” -> HomePage(A),
PubPage(P) -> L -> V

{where K = “book”, P -> “publisher” -> Q
create BookAuthors()
link BookAuthors() -> “entry” -> HomePage(A)

PubPage(P) -> “publishedBy” -> Q }

Το εξωτερικό block εκτελείται όπως και πριν: για κάθε σύνδεση (binding) των 
µεταβλητών X, K, P, A, L η οποία ικανοποιεί τις συνθήκες where, εκτελούνται οι 
πράξεις link και create που πρέπει. Για κάθε τέτοιου τύπου σύνδεση, εάν µπορεί 
να ικανοποιηθούν οι συνθήκες where στο subblock, τότε οι δηλώσεις link και
create στο subblock εκτελούνται επίσης. Να σηµειωθεί τέλος ότι ο κόµβος 
BookAuthors() δηµιουργείται µόνο εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα βιβλίο στη Βάση 
∆εδοµένων µας. Εάν θέλουµε να δηµιουργηθεί ο κόµβος αυτός ούτως ή άλλως πρέπει 
να τον µετακινήσουµε στο εξωτερικό block. 

                                                 
138 Ibid., σελ. 155. 
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3.δ  �Η γλώσσα UnQL� 
  

Η UnQl (Unstructured Query Language) αξιοποιεί όπως και  η XSL, η XML-
QL και η XQL σταθεροτύπους (patterns), τα οποία επιτρέπουν την έκφραση µε τρόπο 
συνοπτικό περίπλοκων συνθηκών σε µια δοµή. Οι σταθερότυποι (patterns) 
χρησιµοποιούνται για να συνδέσουν µεταβλητές µε κόµβους. Ένας σταθερότυπος 
(pattern) προσδιορίζει ένα γράφο δεδοµένων ο οποίος µπορεί να συνταιριαστεί 
(matched) σε κάποιο µεγαλύτερο γράφο. Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούµε τη 
σύνταξή p in e για να άντιστοιχίζει (match) ένα σταθερότυπο (pattern) p σε ένα 
γράφο δεδοµένων που ορίζεται από την e139

. 
 Ας θεωρήσουµε την παρακάτω επερώτηση σε UnQl. 

%Query q6:
select title:X
where {biblio: {paper: {title: X, year: Y}}} in db,

Y>1989

 
Η δήλωση from, που χρησιµοποιείται για να δηλώσει συνδέσεις µεταβλητών, 

αντικαθίσταται από τους σταθεροτύπους (patterns). Η δήλωση (clause) where 
περιλαµβάνει δύο είδη συντακτικών δοµών, γεννήτορες (generators) όπως {biblio:
{paper: X}} in db οι οποίοι ορίζουν µεταβλητές και τις συνδέουν, και συνθήκες 
(conditions) όπως η Y>1989 η οποία λειτουργεί όπως προηγουµένως. Οι συνθήκες 
και οι γεννήτορες (generators)  χωρίζονται από κόµµατα, τα οποία όταν εµφανίζονται 
µεταξύ συνθηκών λειτουργούν ως συζεύξεις (conjunctions). Επεκτείναµε έτσι το 
περιεχόµενο του in ώστε να εκτελεί την αντιστοίχιση σταθεροτύπων (pattern 
matching)140. 
 Ένας σταθερότυπος  (pattern) του τύπου {biblio: {paper: X}} το οποίο
περιγράφει ένα δέντρο που αποτελείται από µία µόνο διαδροµή ονοµάζεται γραµµικό 
(linear). Θα µπορούσε να υιοθετηθεί η σύνταξη l1.l2�.ln.e όπου l{ l1 : { l2 : �{ 
ln:e}�}} για γραµµικούς σταθεροτύπους (patterns). Αυτό είναι ένα σταθερότυπο 
διαδροµής (path pattern). Η ακόλουθη επερώτηση δίνει τους τίτλους των εργασιών 
που έγραψε η Σκοπετέα. 
 
select title: X
from biblio.paper.{συγγραφέας: “Σκοπετέα”, title: X} in db

Οι σταθερότυποι (patterns) είναι επίσης χρήσιµοι για τις πολλαπλές συνδέσεις 
(bindings) που είναι απαραίτητες για την έκφραση των συνδέσεων (joins): 
 
select row: {a: X, c: Z}
where r1.row.{a: X, b: Y} in db
r2.row.{b: Y, C:Z} in db

          
 Η χρήση των µεταβλητών προσωνυµίας (label variables) επιτρέπει 
επερωτήσεις που συνδυάζουν ότι φυσιολογικά θα εθεωρείτο ως σχήµα και 
πληροφορίες δεδοµένων (data information). 
 Η επερώτηση : 
 
select L: X
from biblio._*.L X
where matches(“.*Shakespeare?.*”, X)

 

                                                 
139 Ibid., σελ. 92. 
140 Ibid., σελ. 93. 
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βρίσκει όλες τις εµφανίσεις µιας συµβολοσειράς (string) που αντιστοιχούν (match) σε 
µια κανονική έκφραση (regular expression). Επιστρέφει µια πλειάδα (tuple) η οποία 
δείχνει τις προσωνυµίες που οδηγούν σε µια συµβολοσειρά (string): 
 
{author: “William Shakespeare”,

title: “Shakespeare’s Tragedies”, …}

 
 Η επερώτηση: 
 
select new-person: (select L: Y

from X.L Y
where not (L = µισθός))

from db.person X

 
αποκρύπτει το γνώρισµα (attribute) ενός υπαλλήλου. Σε αντίθεση προς µια συµβατική 
γλώσσα επερωτήσεων δεν χρειάζεται να γνωρίζουµε τα γνωρίσµατα (attribute) που 
χρειάζονται για να εκφράσουµε την επερώτηση αυτή141. 
 Είναι επίσης χρήσιµη η δυνατότητα µετατροπής των ετικετών σε δεδοµένα 
και αντιστρόφως: 
 
select δηµοσίευση: {type: L, title: T}
from biblio.L X, X.title T
where X.Year > 1989

 
 Στην περίπτωση αυτή αντί να περιγραφεί ο κόµβος του τύπου της 
δηµοσίευσης από την προσωνυµία στην ακµή (edge) που οδηγεί στον κόµβο, 
αποδίδεται µια κοινή προσωνυµία δηµοσίευση σε όλες τις δηµοσιεύσεις και 
περιγράφεται ο τύπος της δηµοσίευσης από ένα βοηθητικό τύπο ακµής (edge type). 
Τα δεδοµένα εξόδου αυτής της επερώτησης θα είναι:  
 
{ δηµοσίευση: {type: “βιβλίο”,

title: “Database Systems”},
δηµοσίευση: {type: “ανακοίνωση”,

title: “Semistructured data”}, ... }

Φαίνεται έτσι πως ένας κόµβος απόληξης (leaf node) µπορεί να φέρει δεδοµένα 
προσωνυµίας (label data) αντί για δεδοµένα συµβολοσειράς (string data)142. 
 Ένας άλλος τρόπος να χρησιµοποιηθούν ετικέτες ως δεδοµένα είναι να 
χρησιµοποιηθεί µια λειτουργία οµαδοποίησης �group-by�. Το ακόλουθο παράδειγµα 
οµαδοποιεί δηµοσιεύσεις µε edges που φέρουν ως ετικέτα το έτος της δηµοσίευσής 
τους. 
 
select Y: (select X

from biblio.paper X
where X.year = Y)

from biblio.paper.year Y

 
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι κάποιο έτος Υ µπορεί να εµφανίζεται στο 

αποτέλεσµα περισσότερες φορές, µία για κάθε δηµοσίευση που έγινε τότε. Όλα τα 
αποτελέσµατα είναι ισότιµα και έτσι χρειάζεται να γίνει διαγραφή των διπλών 
αποτελεσµάτων (duplicate elimination)143. 
 Υπάρχει εξάλλου η δυνατότητα χρήσης των διαδροµών (path) ως δεδοµένων. 
Εάν κάποιος αναζητούσε µια συγκεκριµένη συµβολοσειρά (string) στα δεδοµένα που 
είναι απόγονοι ενός δεδοµένου στοιχείου ρίζας (root) υπάρχει ο κίνδυνος να 
                                                 
141 Ibid., σελ. 94. 
142 Ibid., σελ. 95. 
143 Ibid., σσ. 147-149. 
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αποκοµίσει ένα απεριόριστο αριθµό διαδροµών. Οι εκφράσεις διαδροµών (path 
expressions) λοιπόν, αν και λειτουργούν στις περιπτώσεις των κυκλικών δεδοµένων, 
δεν είναι απολύτως συµβατές µε τις µεταβλητές διαδροµών (path variables). Μια 
λύση θα ήταν η αυθαίρετη διακοπή µιας διαδροµής όταν διασταυρώνεται µε τον 
εαυτό της. Και στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό η οµάδα των αποτελεσµάτων να 
είναι µεγάλη. H UnQl εξάλλου επιτρέπει τη δηµιουργία του µικρότερου δυνατού 
υπογράφου του γράφου δεδοµένων ο οποίος περιέχει όλες τις διαδροµές. Και αυτή η 
επιλογή όµως µπορεί να αποδώσει το µεγαλύτερο µέρος του γράφου δεδοµένων. Το 
πρόβληµα είναι ωστόσο ενδηµικό στα ηµιδοµηµένα δεδοµένα όπου δεν 
προσδιορίζεται κάποιο είδος κανονικής διαδροµής για κάποιον κόµβο. 



 123

3.ε  �Η γλώσσα Xquery� 
 

Τρία χρόνια µετά το πρώτο συνέδριο για τις γλώσσες επερωτήσεων σε XML 
δηµοσιεύεται το Προσχέδιο Εργασίας (Working Draft) του W3C, για την XQuery144. 
Καθώς οι γλώσσες επερωτήσεων συνήθως δηµιουργούνταν για συγκεκριµένους 
τύπους δεδοµένων, οι έως αυτή τη στιγµή προτάσεις για µια γλώσσα επερωτήσεων 
εγγράφων σε XML κρίθηκαν από το W3C επαρκείς για κάποιους τύπους δεδοµένων 
και ανεπαρκείς για άλλους.  Η XQuery, καλείται να αξιοποιήσει το πλεονέκτηµα της 
XML να παριστάνει δεδοµένα που θεωρείται ότι αποτελούν τµήµα µιας Βάσης 
∆εδοµένων και άλλα που περιλαµβάνονται σε ένα έγγραφο. Έχει σχεδιαστεί ώστε να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που τέθηκαν για µια γλώσσα επερωτήσεων εγγράφων 
σε XML145. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι µία µικρή εύχρηστη γλώσσα, στην οποία 
οι επερωτήσεις θα είναι ακριβείς και ευνόητες.  

 
Η XQuery, αποτελεί µετεξέλιξη της γλώσσας επερωτήσεων εγγράφων σε 

XML, Quilt, που µε τη σειρά της δανείστηκε χαρακτηριστικά από πολλές άλλες 
γλώσσες. Από την XPath και την XQL πήρε το συντακτικό εκφράσεων διαδροµών 
(path expression syntax) που είναι κατάλληλο για ιεραρχικά έγγραφα. Από την XML-
QL πήρε την έννοια σύνδεσης µεταβλητών και της χρήσης στη συνέχεια των 
συνδεδεµένων µεταβλητών για τη δηµιουργία νέων δοµών. Από την SQL αξιοποίησε 
την έννοια µιας σειράς δηλώσεων (clauses) που στηρίζονται σε λέξεις κλειδιά και 
παρέχουν ένα σταθερότυπο (pattern) για την αναδόµηση των δεδοµένων (SELECT-
FROM-WHERE). Από την OQL πήρε την έννοια της λειτουργικής γλώσσας 
(functional language) η οποία απαρτίζεται από διαφορετικά είδη εκφράσεων τα οποία 
µπορούν να εντεθούν (nested) κατά το δοκούν και παρέχουν τη δυνατότητα 
υποερωτήσεων. Η Quilt  επηρεάστηκε επίσης από τη Lorel και την YATL146. 

Όπως και η OQL η XQuery είναι µια λειτουργική γλώσσα στην οποία µια 
επερώτηση παριστάνεται ως έκφραση. Η XQuery υποστηρίζει πολλά είδη εκφράσεων 
και κατά συνέπεια οι επερωτήσεις που εκφράζονται σε αυτήν µπορούν να λάβουν 
ποικίλες µορφές. Οι διαφορετικές µορφές  των εκφράσεων της XQuery µπορούν να 
εντεθούν και κατά συνέπεια η έννοια της �υποερώτησης� είναι εγγενής στην XQuery. 

 
Τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου µιας επερώτησης είναι περιπτώσεις 

(instances) ενός µοντέλου δεδοµένων που ονοµάζεται XML Query Data Model.  Το 
µοντέλο αυτό αποτελεί µια µετεξέλιξη του µοντέλου δεδοµένων που περιγράφεται 
στον ορισµό της XPath, στο οποίο ένα έγγραφο δοµείται µε τη µορφή ενός δέντρου 
κόµβων. Ένα θραύσµα κάποιου εγγράφου ή µια συλλογή εγγράφων, µπορεί να 
στερούνται κοινής ρίζας (root) και µπορούν κατά συνέπεια να δοµηθούν ως δοµηµένο 
δάσος κόµβων ποικίλων τύπων, περιλαµβάνοντας κόµβους στοιχείων, γνωρισµάτων 
(attributes) και κειµένου147 (Πίνακας XLVI).  

 
 
 

                                                 
144 XQuery: A Query Language for XML, W3C Working Draft 15 February 2001, 
http://www.w3.org/TR/2001/WD-xquery-20010215. 
145 Βλ. παρ. σελ.  
146 XQuery: A Query Language for XML, W3C Working Draft 15 February 2001, 1 Introduction,. 
147 Idem, 2. The XQuery Language. 
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Πίνακας XLVII. Μια πραγµάτωση του προτύπου επερωτήσεων σε XML, ένα δοµηµένο 

δάσος. 

 
Οι εκφράσεις διαδροµών της XQuery χρησιµοποιούν την συντοµευµένη 

(abbreviated) σύνταξη της XPath, προσθέτοντας ένα νέο τελεστή �αποαναφοράς� 
(dereference operator) και ένα νέο τύπο κατηγορήµατος που ονοµάζεται �κατηγόρηµα 
διαστήµατος� (range predicate).  

Στην XQuery το αποτέλεσµα µιας έκφρασης διαδροµής (path expression) 
είναι ένας  διατεταγµένος (ordered) κατάλογος κόµβων, όπου κάθε κόµβος 
περιλαµβάνει τους εξαρτώµενους κόµβους του ώστε το αποτέλεσµα να νοείται ως 
διατεταγµένο δάσος. Οι κορυφαίοι κόµβοι στο αποτέλεσµα της έκφρασης διαδροµής 
διατάσσονται ανάλογα µε τη θέση τους στην αρχική ιεραρχία. Το αποτέλεσµα µιας 
έκφρασης διαδροµής µπορεί να περιέχει επαναλαµβανόµενες τιµές, περισσότερους 
κόµβους δηλαδή µε τον ίδιο τύπο και περιεχόµενο, δεν θα περιέχει όµως 
επαναλαµβανόµενους κόµβους, περισσότερους κόµβους µε την ίδια ταυτότητα.  

Μια έκφραση διαδροµής αποτελείται από µια σειρά βαθµίδων. Κάθε βαθµίδα 
εκφράζει την κίνηση σε ένα έγγραφο προς συγκεκριµένη κατεύθυνση, και κάθε 
βαθµίδα µπορεί να χρησιµοποιεί ένα ή περισσότερα κατηγορήµατα (predicates) για 
να αποκλείσει κόµβους που δεν ικανοποιούν µια συγκεκριµένη συνθήκη. Το 
αποτέλεσµα κάθε βαθµίδας είναι ένας κατάλογος κόµβων που χρησιµεύει ως 
αφετηρία για την εποµένη βαθµίδα148. 
 Χρησιµοποιούνται τα παρακάτω σύµβολα : 
 

Σύνταξη  Ερµηνεία 
. Ο παρών κόµβος. 
.. Ο πρόγονος του παρόντος κόµβου. 

/
Ο κόµβος ρίζας (root node) ή ένα διαχωριστικό µεταξύ βαθµίδων 
σε µια διαδροµή. 

// Απόγονοι του παρόντος κόµβου. 
@ Γνωρίσµατα (attributes) του παρόντος κόµβου. 
* "οποιοδήποτε" (κόµβος µε απεριόριστο περιεχόµενο). 

[ ]
Αγκύλες που περιέχουν µια δυαδική έκφραση (Boolean 
expression) η οποία χρησιµεύει ως κατηγόρηµα (predicate) 
συγκεκριµένης βαθµίδας. 

                                                 
148Idem, 2.1 Path Expressions. 
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[n]
Όταν ένα κατηγόρηµα αποτελείται από ένα ακέραιο αριθµό 
(integer), χρησιµεύει για να επιλέξει το στοιχείο µε τον 
συγκεκριµένο ακέραιο αριθµό από ένα κατάλογο στοιχείων. 

 
Για να εκφράσει τις παραµέτρους των επερωτήσεων η XQuery χρησιµοποιεί 

τις εκφράσεις FLOWR ακρωνύµιο των δηλώσεων (clauses) FOR, LET, WHERE και 
RETURN. Οι δηλώσεις αυτές, όπως και στην SQL πρέπει να ακολουθούν 
συγκεκριµένη σειρά. Μια έκφραση FLOWR συνδέει τιµές µε µία ή περισσότερες 
µεταβλητές και στη συνέχεια  αξιοποιεί τις µεταβλητές αυτές για να συγκροτήσει το 
αποτέλεσµα (συνήθως ένα διατεταγµένο δάσος κόµβων)149.  
  Η δήλωση FOR εισάγει µία ή περισσότερες µεταβλητές, συνδέοντας κάθε 
µεταβλητή µε µια έκφραση που επιστρέφει µια σειρά κόµβων. Το αποτέλεσµα της 
δήλωσης FOR είναι µια σειρά από πλειάδες (tuples), καθεµια από τις οποίες περιέχει 
ένα σύνδεσµο για κάθε µεταβλητή. Οι µεταβλητές συνδέονται µε  ανεξάρτητους 
κόµβους  τους οποίους επιστρέφουν οι αντίστοιχες εκφράσεις, κατά τρόπον ώστε οι 
συνδεδεµένες πλειάδες (tuples) να αναπαριστούν το αποτέλεσµα  του συνόλου των 
κόµβων που επιστρέφουν όλες οι εκφράσεις. Κάθε µεταβλητή σε µία δήλωση FOR 
πρέπει να θεωρηθεί ότι επαναλαµβάνεται στους κόµβους που επιστρέφουν οι 
αντίστοιχες εκφράσεις.  

Η δήλωση LET επίσης χρησιµοποιείται για να συνδέσει µία ή περισσότερες 
µεταβλητές σε µία ή περισσότερες εκφράσεις. Σε αντίθεση όµως µε τη δήλωση FOR, 
µία δήλωση LET απλώς συνδέει κάθε µεταβλητή στην τιµή της αντίστοιχης 
έκφρασης χωρίς επανάληψη, καταλήγοντας σε ένα απλό σύνδεσµο για κάθε 
µεταβλητή. Για παράδειγµα στην έκφραση FOR $x IN /βιβλιοθήκη/βιβλίο
καταλήγει σε πολλούς συνδέσµους, κάθε ένας από τους οποίους συνδέει τη 
µεταβλητή $x µε ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη. Από την άλλη, η δήλωση LET $x :=

/ βιβλιοθήκη/βιβλίο καταλήγει σε ένα µόνο σύνδεσµο που συνδέει τη µεταβλητή 
$x µε ένα κατάλογο που περιέχει όλα τα βιβλία στη βιβλιοθήκη. 
 Μια έκφραση FLOWR µπορεί να περιέχει περισσότερες δηλώσεις FOR και 
LET, καθεµιά από τις οποίες µπορεί να περιέχει αναφορές σε µεταβλητές που 
συνδέονται µε προηγούµενες δηλώσεις. Το αποτέλεσµα της ακολουθίας των 
δηλώσεων FOR και LET είναι ένας διατεταγµένος κατάλογος από πλειάδες 
συνδεδεµένων µεταβλητών. 

 Κάθε συνδεδεµένη πλειάδα (binding tuple) που δηµιουργούν οι δηλώσεις 
FOR και LET µπορεί να υποστεί περαιτέρω φιλτράρισµα από µια προαιρετική 
δήλωση WHERE. Μόνο οι πλειάδες που εκπληρώνουν τη συνθήκη WHERE 
αξιοποιούνται από τη δήλωση RETURN. Η δήλωση WHERE µπορεί να περιέχει 
περισσότερα του ενός κατηγορήµατα (predicates), τα οποία συνδέονται µε τις 
εκφράσεις AND, OR και NOT. Τα κατηγορήµατα αυτά συνήθως περιέχουν αναφορές 
στις συνδεδεµένες µεταβλητές. Οι µεταβλητές που είναι συνδεδεµένες µε µία δήλωση 
FOR παριστάνουν ένα µοναδικό κόµβο (µε τους απογόνους του) και 
χρησιµοποιούνται συνήθως σε βαθµιδωτά κατηγορήµατα του τύπου $p/χρώµα
="Ροδόχρου". Μεταβλητές που συνδέονται από µία δήλωση LET από την άλλη, 
µπορεί να παριστάνουν καταλόγους κόµβων, και µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε 
καταλογοστραφείς (list-oriented) εκφράσεις του τύπου avg ($p/τιµή) > 100. Η 
διάταξη (ordering) των συνδεδεµένων πλειάδων που δηµιουργούν οι δηλώσεις FOR 
και LET διατηρείται από τη δήλωση WHERE. 

 Η δήλωση RETURN επιστρέφει το αποτέλεσµα της έκφρασης FLOWR, το 
οποίο µπορεί να είναι ένας κόµβος ένα διατεταγµένο δάσος κόµβων ή µια τιµή του 
τύπου �primitive�. Εκτελείται µια φορά για κάθε πλειάδα συνδέσµων που 
                                                 
149 Ibid, 2.3 FLWR Expressions, http://www.w3.org/TR/2001/WD-xquery-20010215/#section-FLWR-
Expressions. 
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δηµιουργείται από τις δηλώσεις FOR και LET και ικανοποιεί τη συνθήκη της 
δήλωσης WHERE. Εάν υπάρχει συγκεκριµένη διάταξη σε αυτές τις πλειάδες, η 
δήλωση RETURN ακολουθεί τη διάταξη αυτή, η οποία ακολουθείται και στο 
αποτέλεσµα.  

 Η παρακάτω επερώτηση επιστρέφει ένα κατάλογο των βιβλίων τα οποία 
εξέδωσε ο Γκοτζαµάνης το 1998. 

 
FOR $b IN document("bib.xml")//βιβλίο
WHERE $b/εκδότης = " Γκοτζαµάνης "
AND $b/έτος = "1998"
RETURN $b/τίτλος

ενώ η ακόλουθη αντιστρέφει τη δοµή του εγγράφου εισόδου και αντί κάθε στοιχείο 
(element) βιβλίο να περιέχει µια σειρά από συγγραφείς, κάθε στοιχείο συγγραφέας να 
περιέχει µια σειρά από τίτλους βιβλίων. 

 
<author_list>

FOR $a IN distinct(document("bib.xml")//συγγραφέας)
RETURN

<συγγραφέας>
<όνοµα> $a/text() </όνοµα>,
FOR $b IN document("bib.xml")//βιβλίο[συγγραφέας = a]
RETURN $b/τίτλος

</συγγραφέας>
</author_list> 

 

Η παρακάτω επερώτηση  συνδυάζει και τις τέσσερεις δηλώσεις της έκφρασης 
FLOWR και δίνει ως αποτέλεσµα τους εκδότες που έχουν εκδώσει πάνω από εκατό 
βιβλία. 

 
<big_publishers>

FOR $p IN distinct(document("bib.xml")//εκδότης)
LET $b := document("bib.xml")/βιβλίο[εκδότης = $p]
WHERE count($b) > 100
RETURN $p

</big_publishers> 

 

Η XQuery χρησιµοποιεί εξάλλου τις εκφράσεις προϋποθέσεων (conditional 
expressions) IF THEN ELSE στην περίπτωση που η δοµή της πληροφορίας που 
δίνεται στο αποτέλεσµα της επερώτησης εξαρτάται από κάποια συνθήκη150, και τη 
λειτουργία φιλτραρίσµατος (filter) για να διαγράψει �άχρηστα� τµήµατα της 
πληροφορίας διατηρώντας παράλληλα τη δοµή του εγγράφου151.  

Καθώς ένα µεγάλο τµήµα των πληροφοριών είναι αποθηκευµένο σε 
σχεσιακές Β∆, η XQuery πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών 
και από δοµηµένα δεδοµένα. Κάθε οντότητα (πίνακας) εµφανίζεται ως έγγραφο και 
κάθε σειρά (row) ως στοιχείο του εγγράφου και κάθε τιµή σε ένα σειρά (row) ως 
ένθετο στοιχείο (nested element). Οι επερωτήσεις σε SQL µπορούν να µεταφραστούν 
στην XQuery απεικονίζοντας τα �query-blocks� της SQL σε εκφράσεις FLOWR152.  

Η παρακάτω επερώτηση σε SQL αναζητεί τα γρανάζια και κάνει ένα 
κατάλογο όπου τα αποτελέσµατα είναι ταξινοµηµένα κατά αύξοντα αριθµό: 
                                                 
150 Ibid., 2.5 Conditional Expressions (IF THEN ELSE). 
151 Ibid., 2.7 Filtering. 
152Ibid., 3 Querying Relational Data, http://www.w3.org/TR/2001/WD-xquery-20010215/#section-
Querying-Relational-Data. 
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SELECT pno
FROM p
WHERE descrip LIKE 'Γρανάζι'
ORDER BY pno;

Η απόδοσή της σε XQuery είναι:  
FOR $p IN document("p.xml")//p_tuple
WHERE contains($p/descrip, "Γρανάζι")
RETURN $p/pno SORTBY(.)

Το παραπάνω ισχύει και για την οµαδοποίηση των δεδοµένων και τη χρήση 
λειτουργιών συγκροτήσεως (aggregation) του τύπου count ή avg που στην SQL 
εκφράζεται µε τις δηλώσεις GROUP BY και HAVING. Στην επερώτηση που 
ακολουθεί σε SQL ζητούµενο είναι ο αριθµός εξαρτήµατος και η µέση τιµή για 
εξαρτήµατα που έχουν τουλάχιστον τρεις προµηθευτές: 

 
SELECT pno, avg(price) AS avgprice
FROM sp
GROUP BY pno
HAVING count(*) >= 3
ORDER BY pno;

Η απόδοσή της σε XQuery είναι: 
FOR $pn IN distinct(document("sp.xml")//pno)
LET $sp := document("sp.xml")//sp_tuple[pno = $pn]
WHERE count($sp) >= 3
RETURN

<well_supplied_item>
$pn,
<avgprice> avg($sp/price) </avgprice>

</well_supplied_item> SORTBY(pno)

 

 Οι συνδέσεις (joins) πάλι συνδυάζουν στο αποτέλεσµα δεδοµένα από 
διαφορετικές πηγές. Η παρακάτω επερώτηση για παράδειγµα δίνει το όνοµα όλων 
των προµηθευτών και τα εξαρτήµατα που διαθέτει ο καθένας. 

  
FOR $sp IN document("sp.xml")//sp_tuple,

$p IN document("p.xml")//p_tuple[pno = $sp/pno],
$s IN document("s.xml")//s_tuple[sno = $sp/sno]

RETURN
<sp_pair>

$s/sname ,
$p/descrip

</sp_pair> SORTBY (sname, descrip)

 
Καθώς µε την έλευση της XML η διάκριση µεταξύ των διαφορετικών 

µορφοτύπων πληροφοριών, όπως των εγγράφων και των Β∆ σταδιακά εξαφανίζονται, 
η XQuery έχει σχεδιαστεί, σύµφωνα µε τους δηµιουργούς της, για να εκτελεί 
επερωτήσεις σε ένα ευρύ φάσµα πηγών πληροφοριών ενσωµατώνοντας 
χαρακτηριστικά από γλώσσες που σχεδιάστηκαν για διαφορετικούς σκοπούς. Η 
πλαστικότητα της XQuery θα βοηθήσει την XML να καθιερωθεί ως γενικευµένο 
µέσο ανταλλαγής πληροφοριών. 
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