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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Η δεκαετία του ’90 σηματοδοδείται, ανάμεσα σε άλλα, από την καθολική και 

μαζική πλέον εισβολή της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων, των 

πολυμέσων και του Διαδικτύου στο χώρο των επιστημών του πολιτισμού και ιδιαίτερα 

στα μουσεία. Η συνάντηση αυτή έχει πολλές πλευρές, ενδεικτικά μόνο μπορεί να 

αναφέρει κανείς την ηλεκτρονική καταγραφή και αρχειοθέτηση των μουσειακών 

αντικειμένων, την ηλεκτρονική τους έκθεση είτε στο χώρο του μουσείου, είτε στο 

Διαδίκτυο μέσα από τις ιστοσελίδες, τη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων και 

διαδραστικών τεχνολογιών των πολυμέσων ως εργαλείων για την έρευνα, την 

εκπαίδευση, την συγκέντρωση και την κοινωνία της πολιτισμικής πληροφορίας. 

Η διεθνής κοινότητα των μουσειολόγων και γενικότερα των ανθρώπων που 

κινούνται στο χώρο των επιστημών και των ιδρυμάτων του πολιτισμού μετά από τον 

πρώτο σκεπτικισμό της δεκαετίας του ’60 και των αρχών του ’70, άρχισαν να 

συγκατανεύουν ολοένα και περισσότερο στην «τεχνολογική υποστήριξη» των εργασιών 

τους. Η σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και τις επιστήμες του πολιτισμού έπρεπε 

ωστόσο να διανύσει μια αρκετά μακρά πορεία ώστε να διαμορφωθεί σε μια πιο «ισότιμη 

βάση», ώστε επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους να μπορέσουν να συνεργαστούν 

και να συνδυάσουν τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις, κάτι τέτοιο εξάλλου είναι μια 

μακρόχρονη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και στις μέρες μας. Διευρύνοντας την 

τοποθέτηση των Martin, Rieger & Gay για τις μελέτες και τη συνεργασία πάνω στην 

εκπαιδευτική τεχνολογία και την κατασκευή ενός παγκόσμιου ψηφιακού μουσείου, 

σημειώνουμε ότι ανάλογες διεπιστημονικές εργασίες «...συχνά περιγράφουν 

λεπτομερειακά μία διεπιφάνεια χρήσης λογισμικού (software interface) και 

περιλαμβάνουν μία θεωρητική τοποθέτηση και υποστήριξη της σχεδίασης..., μια άλλη 

σημαντική πλευρά....,(είναι) η διαπραγμάτευση που λαμβάνει χώρα όταν διαφορετικές 

ομάδες έρχονται σε επαφή για να συνεργαστούν πάνω σε ένα κοινό σχέδιο...»1. 

 
1 Martin W., Rieger R., Gay G.: Designing Across Disciplines: Negotiating Collaborator Interests 

in a Digital Museum Project Bearman D., Trant J. (eds.): Cultural Heritage Informatics 1999, 

Archives and Museum Informatics, 1999,(83). 
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υμε ότι είναι 

προσβ

Το σημερινό πανόραμα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και πλούσιο: οι ερευνητές-

επιστήμονες έχουν στην κατοχή τους σειρά από νέα εργαλεία που διευκολύνουν, 

διευρύνουν και εμβαθύνουν τις μελέτες τους και μέσα στον παγκόσμιο ιστό υπάρχουν 

εκατομμύρια ιστοσελίδες με πολιτισμικό περιεχόμενο, και ένα μεγάλο ποσοστό από 

αυτές ανήκουν σε μουσεία και εκθεσιακούς χώρους. Για να γίνει αυτό, για να φτάσουμε 

εδώ, μια ολοένα και διευρυνόμενη κοινότητα ερευνητών και επιστημόνων από 

διαφορετικούς κλάδους έχουν συναντηθεί σε τοπικές και διεθνείς πρωτοβουλίες, με ένα 

στόχο, άλλες φορές καθαρότερο και άλλες περισσότερο διάχυτο, που μπορεί να 

συνοψιστεί στην παρατήρηση της διευθύντριας του Getty Information Institute των 

Η.Π.Α., της Eleanor Fink: «... η μεγάλη και σπουδαία συλλογική αποθήκη της 

πολιτισμικής μας κληρονομιάς που είναι διασκορπισμένη παντού στον κόσμο σε 

βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία, περιλαμβάνει τεράστιο αριθμό αντικειμένων τέχνης και 

λόγιων εργασιών από το παρελθόν και το παρόν. Όλα αυτά είναι κομμάτια του μεγάλου 

και σπουδαίου μωσαϊκού του ανθρώπινου πολιτισμού. Για να διασφαλίσο

άσιμα μέσα από συλλογές που εξυπηρετούν την κατανόηση της ανθρωπότητας 

και καλυτερεύουν την ποιότητα ζωής μας, πρέπει να δουλέψουμε μαζί...»2. 

Η συγκέντρωση λοιπόν της πολιτισμικής πληροφορίας, η κοινωνία της καθώς 

και η προσβασιμότητά της έχουν αναδειχθεί σε κορυφαία ζητήματα και κύριο στόχο της 

κοινότητας των επιστημών του πολιτισμού. Η αιτιολόγηση της άποψης αυτής που έχει 

επικρατήσει, είναι σύνθετη και θα τη σχολιάσουμε περαιτέρω στη συνέχεια της 

εργασίας, προς το παρόν αρκεί να επισημάνουμε ότι η μετάβαση στην «κοινωνία της 

πληροφορίας» θέτει με επιτακτικό τρόπο την αναγκαιότητα μιας τέτοιας απόπειρας. Η 

ολοκλήρωση όλων των τύπων της πληροφορίας ή των δεδομένων (information/data 

integration) - και άρα και των πολιτισμικών- αποτελεί ωστόσο ένα σύνθετο εγχείρημα 

που ενέχει χειρισμούς και δυσκολίες σε τεχνικό, επιστημονικό, νομικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Σημαντικό σημείο στη διαδικασία «ενοποίησης» των πόρων της (πολιτισμικής) 

πληροφορίας παίζουν οι συμφωνίες και οι αμοιβαίες δεσμεύσεις, οι κοινές επιλογές, ή 

αλλιώς η από κοινού επιλογή και προώθηση μίας από τις προτεινόμενες παραλλαγές 

που παρουσιάζονται την κάθε φορά για τη λύση ενός προβλήματος ή κάποιας 

εφαρμογής. Το Dιαδίκτυο και μια σειρά από πρωτόκολλα για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και δεδομένων, όπως το γνωστό μας TCP/IP είναι τα αμεσότερα 

προϊόντα αυτής της διαδικασίας. Εξάλλου η ολοκλήρωση της είναι μια διαδικασία που 

                                                      
2 Fink E: Sharing Cultural Entitlements in Digital Age: Are We Bulding a Garden of Eden or a 

Patch of Weeds? Bearman D., Trant J. (eds.): Cultural Heritage Informatics 1999, Archives and 

Museum Informatics, 1999,(5). 
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είναι άρρηκτα συνδεμένη με την διάδοση, την διεύρυνση και την αναβάθμιση 

(τεχνολογική και σημασιολογική) του Διαδικτύου 

Αν επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο χώρο του πολιτισμού και στις 

απόπειρες για την ολοκλήρωση αυτού του είδους της πληροφορίας, θα πρέπει να 

σταθούμε στην ψηφιοποίηση και διάθεση σε μουσεία και ιδρύματα, καθώς και στο 

Dιαδίκτυο εκατοντάδων συλλογών από κινητά αντικείμενα του υλικού πολιτισμού, με 

τους πίνακες να κατέχουν ξεχωριστή θέση. Ωστόσο στο χώρο της καταγραφής και της 

πολιτισμικής τεκμηρίωσης των μουσειακών αντικειμένων το τοπίο είναι ακόμη θολό, 

καθώς υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις και απόπειρες όχι μόνο για την τεχνική 

καταγραφής και παρουσίασης (ενδεικτικά βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά έγγραφα κά) 

αλλά και για την σημασιολογία των πολιτισμικών αγαθών που καταγράφονται, 

(ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα που θα αναφερθούν στη συνέχεια όπως το 

εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς CIDOC,  το Dublin Core κά). Το πρόβλημα αυτό, ίσως 

είναι το σημαντικότερο ζήτημα για την ενοποίηση της πολιτισμικής πληροφορίας ανά 

τον κόσμο και είναι εξαιρετικά σύνθετο, καθώς η λύση που αναζητείται θα πρέπει να 

μπορεί να εντάξει με το λιγότερο δυνατό κόστος και μετατροπές τις ήδη υπάρχουσες 

πληροφορίες (από βάσεις δεδομένων και άλλες εφαρμογές), να καλύπτει τις ανάγκες 

διαφορετικών χρηστών, να μπορεί να εξειδικεύει την καταγραφή ανάλογα με την 

περίσταση, να προσφέρει τη δυνατότητα του χειρισμού και της ανάκτησης της 

πληροφορίας με ποικίλους τρόπους κά. 

Αν θέλουμε να περιγράψουμε το πρόβλημα με περισσότερη ευκρίνεια θα πρέπει 

να διακρίνουμε δύο επίπεδα: το εννοιολογικό και το τεχνικό και να καλύψουμε δύο 

ειδών ζητήματα: αυτό της συμβατότητας και διαλειτουργικότητας των ήδη υπαρχόντων 

συστημάτων (καθώς και όσων μελλοντικά προκύψουν) και αυτό της διαμεσολάβησης 

της πληροφορίας ανάμεσα σε όλους τους πιθανούς (και διαφορετικούς αναμεταξύ τους) 

χρήστες. 

Σε εννοιολογικό επίπεδο ο στόχος είναι  η επαρκής σε λεπτομέρεια και βάθος 

αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου μέσα από μία εννοιολογική σχεδίαση-

πρότυπο που θα είναι όμως ικανή να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες διαφορετικών 

χρηστών. Το οντοκεντρικό εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς CIDOC (International 

Documentation Committee of the International Council of Museums) αποτελεί μια τέτοια 

φιλόδοξη προσπάθεια: στοχεύει στο «να μετατρέψει τους σημερινούς διάσπαρτους 

πληροφοριακούς πόρους σε έναν παγκόσμιο συνεκτικό και αξιόπιστο πόρο»3. 

Πρόκειται για μια αναλυτική καταγραφή των όρων -καθώς και των σχέσεων τους- που 

 
3 Doerr M., Crofts N.: Electronic Esperanto: the Role of the Object Oriented CIDOC Reference 
Model, Bearman D., Trant J. (eds.): Museums and the Web, Archives and Museum Informatics, 
1997, (157). 
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καλούνται να δομήσουν τα πολιτισμικά δεδομένα, πρόκειται δηλαδή για μια 

εννοιολογική σχεδίαση των μεταδεδομένων της πολιτισμικής πληροφορίας. Στη 

συνέχεια θα αναφερθούμε στην προσπάθεια αυτή, το ιστορικό και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της διεξοδικότερα.  

Σε τεχνικό επίπεδο η αποθήκευση των δεδομένων πρέπει να γίνεται σε μια 

κοινά συμφωνημένη μορφή (data format) ή σε μορφές που η διαλειτουργικότητα των 

συστημάτων που υποστηρίζουν να μην είναι δύσκολη και δαπανηρή.  

Είναι απαραίτητο η πληροφορία να καταγραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε εκτός από 

πλήρης, να είναι και όσο το δυνατόν πιο υψηλά δομημένη ώστε να είναι εύκολα και 

χωρίς ιδιαίτερο κόπο και/ή κόστος η κοινωνία, η ανανέωση, η σύγκριση και η ανάκτησή 

της. Η υψηλή δόμηση ενός συνόλου πληροφοριών επιπλέον εξασφαλίζει την ακρίβεια 

και την ομοιομορφία της καταγραφής και έτσι διευκολύνει την συμβατότητα, σε τεχνικό 

επίπεδο. Ας σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η υψηλή δόμηση δυσχεραίνει και είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της πλούσιας νοηματικής απόδοσης και αυτό γιατί αδυνατούμε 

με αυτό τον τρόπο να καταγράψουμε μη-ταξινομημένη πληροφορία ή και αντιφατικά 

δεδομένα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πραγματικότητας. 

Δύο από τις πιο γνωστές μορφές αποθήκευσης δεδομένων υψηλής δόμησης 

είναι οι βάσεις δεδομένων (σχεσιακές και οντοκεντρικές ανάμεσα σε άλλες) και τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα. Χωρίς να μπούμε εδώ σε λεπτομέρειες για την συγκριτική 

αντιπαράθεση των δύο μεθόδων, θα αναφέρουμε απλώς ότι οι βάσεις δεδομένων 

παρέχουν την υψηλότερη δόμηση αλλά δεν μπορούν να παραστήσουν πλούσια 

σημασιολογία ενώ τα ηλεκτρονικά έγγραφα μας επιτρέπουν να χειριστούμε ανεξάρτητα 

το εννοιολογικό, το δομικό και το μοντέλο παρουσίασης και προσφέρουν περισσότερες 

δυνατότητες εύκολου συνδυασμού τους με άλλες εφαρμογές της πληροφορικής, όπως 

είναι τα πολυμέσα.  

Οι γλώσσες ορισμού των ημιδομημένων δεδομένων και εγγράφων φαίνεται ότι 

είναι λοιπόν ο καλύτερος τρόπος για την απόδοση μιας εννοιολογικής σχεδίασης και για 

την αρκετά υψηλή δόμηση της πληροφορίας που θα καταγραφεί με βάση τα σχήματα 

που προκύπτουν. Το πρόβλημα που προκύπτει αφορά στην εξεύρεση ενός τρόπου 

που θα μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα της υψηλής δόμησης, 

χωρίς να «χάνουμε» την πλούσια σημασιολογία της φυσικής γλώσσας. Η τελευταία 

γλώσσα που έχει ήδη καταχωρηθεί ως πρότυπο είναι η Extensible Markup Language 

(XML). Η XML μετά την κατάργηση στην πράξη της προκατόχου της SGML, είναι η πιο 

ευέλικτη μορφή δεδομένων που μας επιτρέπει να παίρνουμε προβολές-επιλογές πάνω 

στο συνολικό σχήμα, μπορεί να συνδεθεί με θησαυρούς, να αποτελέσει το συντακτικό 

των ιστοσελίδων αντί της HTML. Η XML παρέχει τη δυνατότητα ανεξάρτητου χειρισμού 

ανάμεσα στην εννοιολογική σχεδίαση, το λογικό μοντέλο και την παρουσίαση ενώ 
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επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα μηχανισμών αναφοράς (συνδέσμων) που είναι 

«ευαίσθητοι» στη δομή και το περιεχόμενο (fine granularity links by content & by 

structure). Για όλους αυτούς του λόγους έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε στην 

εφαρμογή μας την XML. 

 

 

 

01. Αντικείμενο της εργασίας 

Η εργασία αυτή εγγράφεται μέσα στην προβληματική και τις προσπάθειες για 

την ολοκλήρωση της πολιτισμικής πληροφορίας και φιλοδοξεί να καλύψει ένα από τα 

απαραίτητα βήματα προς μια τέτοια κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα θα προσπαθήσουμε 

να αποδώσουμε μια πλούσια σημασιολογική σχεδίαση για το χώρο του πολιτισμού, 

όπως είναι το  εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς  ICOM-CIDOC σε μια δομή των όρων 

που περιέχει, η οποία θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με μια μεταγλώσσα ορισμού 

ημιδομημένων εγγράφων. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να κατασκευάσουμε ένα σχήμα 

της δομής των μεταδεδομένων που περιέχει το οντοκεντρικό μοντέλο στην γλώσσα 

XML Schema. Η συγκεκριμένη επιλογή της γλώσσας καθώς και άλλα ζητήματα που 

αφορούν στις υπόλοιπες επιλογές μας σχολιάζονται περαιτέρω στην επόμενη ενότητα. 

Σε αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το αντικείμενο αυτής της 

εργασίας ενταγμένο μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της διαδικασίας της ολοκλήρωσης της 

πολιτισμικής πληροφορίας (βλ. Σχ.1). 

Ένα σενάριο που αποδίδει τις πραγματικές εφαρμογές της ολοκλήρωσης της 

πολιτισμικής πληροφορίας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Τα μουσεία καθώς και άλλα 

ιδρύματα πολιτισμού καταγράφουν τα δεδομένα για τα αντικείμενα που φυλάσσουν 

σύμφωνα με μία πρότυπη εννοιολογική σχεδίαση και μια μορφή αποθήκευσης XML, 

στο παράδειγμά μας. Το κάθε μουσείο ή ίδρυμα ανάλογα με το είδος του (λαογραφικό, 

ιστορικό κτλ) και τις ανάγκες του (ερευνητικές, διαχειριστικές, εκπαιδευτικές, τουριστικές 

κτλ) μπορεί να χρησιμοποιήσει τμήμα του αρχικού εννοιολογικού μοντέλου και άρα 

μπορεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα του με εξειδικεύσεις ή κομμάτια του συνολικού 

σχήματος XML. Οι καταγραφές αυτές μπορούν να υπάρχουν στο χώρο του μουσείου 

ή/και να βρίσκονται στην ιστοσελίδα του.  

Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη θα μπορούσε σε μια τέτοια περίπτωση να 

συγκεντρώσει τις καταγραφές από όλα τα μουσεία και τα ιδρύματα και να τα προσφέρει 

στο διαδίκτυο και αυτό γιατί όλη η πληροφορία έχει καταγραφεί με βάση το ίδιο 

εννοιολογικό μοντέλο (σημασιολογική συμβατότητα) και σε συμβατά σχήματα (που 

παραπέμπουν όλα σε ένα κοινό σχήμα) μορφής αποθήκευσης δεδομένων (τεχνική 
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διαλειτουργικότητα). Ο τρόπος που θα αποκτούν πρόσβαση οι χρήστες στην 

πληροφορία (γλώσσα επερώτησης, πλοήγηση) καθώς και η μορφή που θα βλέπουν 

την πληροφορία είναι και αυτά ζητήματα προς διευκρίνιση στο σενάριο που 

παρουσιάζουμε. 

Η δική μας εργασία λοιπόν στοχεύει να καλύψει το πρώτο σκαλοπάτι αυτής της 

διαδικασίας: να κατασκευάσει μια γεννήτρια σχημάτων XML από το εννοιολογικό 

μοντέλο αναφοράς ICOM-CIDOC, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται τμηματικά ή/ 

και στο σύνολό της από τα μουσεία και τα ιδρύματα πολιτισμού. 
 

 

 

02. Περιγραφή της εργασίας 

Στην εργασία αυτή λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε το εννοιολογικό μοντέλο 

αναφοράς CIDOC, το οποίο έχει υποβληθεί στον Διεθνή Οργανισμό Προτυποποίησης 

(ISO) ως υποψήφιο πρότυπο. Στη συνέχεια με βάση αυτό το μοντέλο θα 

προσπαθήσουμε να βρούμε και να προτείνουμε μια προσέγγιση, ώστε ξεκινώντας από 

το εννοιολογικό μοντέλο να κατασκευάσουμε το σχήμα, το συντακτικό ή αλλιώς τη δομή 

ενός ηλεκτρονικού εγγράφου για την καταγραφή, την αποθήκευση και την παρουσίαση 

της πληροφορίας γύρω από την περιγραφή και την τεκμηρίωση των μουσειακών 

αντικειμένων. Για να συντάξουμε αυτό το σχήμα θα χρησιμοποιήσουμε μια μεταγλώσσα 

ορισμού ημιδεδομημένων εγγράφων και θα χρησιμοποιήσουμε τα τεχνικά εργαλεία που 

έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να υλοποιήσουμε και να παρουσιάσουμε το σχήμα αυτό 

καθώς και κάποιο παράδειγμα (δηλαδή μερική περίπτωση του σχήματος με πραγματικά 

δεδομένα, το οποίο καλείται και στιγμιότυπο) που θα συνταχτεί με βάση το σχήμα. Η 

διαδικασία αυτή εκτός από τον πρωτότυπο συνδυασμό εννοιολογικής σχεδίασης, 

μεταγλώσσας και εργαλείων κατά την εξεύρεση της προσέγγισης, θα μας δώσει την 

ευκαιρία να σχολιάσουμε τις απαιτήσεις που θέτει ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα, 

απαιτήσεις που σχετίζονται με τις διαφορετικές ανάγκες των πιθανών χρηστών, τις 

διάφορες απόψεις γύρω από τις οποίες δομείται η πολιτισμική πληροφορία (ενδεικτικά 

η άποψη του αντικειμένου, του δράστη ή της χρονικής εκδήλωσης) καθώς και τις 

πολλαπλές όψεις μέσα από τις οποίες είναι απαραίτητο να μπορούμε να δούμε την 

πληροφορία.  

Ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες προτάσεις για την απόδοση των 

εννοιολογικών μοντέλων θα χρησιμοποιήσουμε την μορφή δεδομένων XML Schema.  
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΗΜΑ ICOM-
CIDOC 

 
1      2        3              n 

Βάση 

μεταδεδομένων 

xml 
δεδομένα 

μουσεία 

Μουσείο 1- web site 
 

   Xml schema    Xml data 
Μουσείο 2- web site 

 
   Xml schema    Xml data 

Μουσείο n- web site 
 

   Xml schema    Xml data 

 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

XML  

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  

ICOM-CIDOC

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Υποψήφιοι 
ή επερώτηση 

 

 

Σχήμα 1: Ένα σενάριο ολοκλήρωσης της πολιτισμικής πληροφορίας 
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Το CRM έχει ήδη αποδοθεί σε μορφή σύμφωνη με το Περιβάλλον Περιγραφής 

Πόρων (Resource Description Framework- RDF) και θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι 

ώστε να αξιοποιήσουμε την δυνατότητα επερώτησης του μοντέλου μέσα από μία 

γλώσσα επερώτησης την RDF Query Language (RQL) και να προκύψει μια μαθηματικά 

στεγανή προσέγγιση για τη μετατροπή ενός εννοιολογικού μοντέλου, όπως είναι το  

CRM, σε μια μορφή αποθήκευσης δεδομένων όπως είναι το XML Schema. 

Έτσι η προσφορά αυτής της εργασίας συνοψίζεται: 

• στην κατασκευή ενός σχήματος δεδομένων για την καταγραφή και αποθήκευση της 

πολιτισμικής πληροφορίας με διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της 

σημασιολογίας και των πολλαπλών όψεων της πολιτισμικής πληροφορίας 

• στην εξεύρεση και χρήση ενός τυποποιημένου τρόπου για τη μετατροπή ενός 

σχήματος RDF σε μορφή XML, με παράθεση δύο προσεγγίσεων, οι οποίοι μπορεί 

να έχουν και άλλες εφαρμογές πέρα από τον χώρο της πολιτισμικής πληροφορίας. 

Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι η εργασία αυτή στο τεχνικό της μέρος φιλοδοξεί 

να καλύψει μόνο τη γραφή και τη σύνταξη (editing) ενός ηλεκτρονικού δελτίου για την 

τεκμηρίωση των μουσειακών αντικειμένων και δεν θα προχωρήσει σε χειρισμούς στο 

επίπεδο της από κοινού γραφής (co-editing και linking) και της παρουσίασης των 

στιγμιότυπων (formatting).  

 

 

 

03. Οργάνωση της εργασίας 

Η δομή του γραπτού κειμένου που ακολουθεί είναι η εξής: στο πρώτο κεφάλαιο 

θα αναφερθούμε στη νέα πραγματικότητα που έχει σηματοδοτηθεί από τη σχέση 

ανάμεσα στις επιστήμες του πολιτισμού και την τεχνολογία της πληροφορικής, ιδιαίτερα 

όπως αυτή εκφράζεται στο χώρο της μουσειολογίας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός 

μας είναι οι προσπάθειες που έχουν σαν στόχο της ολοκλήρωση της πολιτισμικής 

πληροφορίας (cultural information integration), θα ασχοληθούμε με τις ιδιαίτερες 

επιδιώξεις τους, τα προβλήματα και την προσφορά τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε το οντοκεντρικό εννοιολογικό μοντέλο 

αναφοράς CIDOC. Θα προσπαθήσουμε να το τοποθετήσουμε στο τοπίο του 

πολιτισμού όσο και της πληροφορικής, να το αντιμετωπίσουμε σαν μια φιλοσοφική 

πρόταση και σαν μια οντολογία ή αλλιώς σαν προφίλ εφαρμογής μεταδεδομένων. Μας 

ενδιαφέρει τόσο η φιλοσοφία του όσο και η καταλληλότητά του ή όχι προς την 

κατεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο σχολιασμός του θα μας δώσει την ευκαιρία 

να αναφερθούμε σε κάποιες από τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν για την 
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καταγραφή της πολιτισμικής πληροφορίας ενώ θα προσπαθήσουμε να δείξουμε και την 

αναγκαιότητα που υπάρχει για τη συγκρότηση μιας γεννήτριας σχημάτων XML με βάση 

το μοντέλο. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την προσέγγιση που 

προτείνουμε για την κατασκευή του σχήματος του ηλεκτρονικού εγγράφου, θα 

παραθέσουμε κάποιες άλλες προτάσεις που έχουν γίνει προς την ίδια κατεύθυνση και 

θα καταγράψουμε τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ιδίας πρότασης ενώ 

θα περιγράψουμε το πληροφοριακό σύστημα που προκύπτει και τις ανάγκες τις οποίες 

καλύπτει και θα μπορούσε να καλύψει μέσα από κάποιες παραλλαγές του.  

Στον επίλογο θα καταγράψουμε τα συμπεράσματα από το όλο εγχείρημά μας, 

με πρώτες και καλύτερες τις ελλείψεις του που σηματοδοτούν και τις μελλοντικές 

εργασίες που το αφορούν και τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά 

τη διεξαγωγή του. Τέλος η εργασία αυτή περιλαμβάνει και τρία παραρτήματα, το πρώτο 

αφορά στην παρουσίαση του συντακτικού της δομής του ηλεκτρονικού εγγράφου, το 

δεύτερο στην παράθεση κάποιων τμημάτων του σχήματος σε εικόνες  και το τρίτο ένα 

παράδειγμα, μια μερική περίπτωση του σχήματος με προσθήκη πραγματικών 

δεδομένων, το οποίο θα φτιαχτεί με βάση το σχήμα που θα προκύψει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

 

1.1. Η πολιτισμική διαχείριση και τα Μουσεία στην κοινωνία της        

πληροφορίας 
 

Η διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς είναι μια σύνθετη διαδικασία στην 

οποία ενέχονται σειρά από επιστήμες και επιστήμονες, που τέμνει την πολιτική και την 

νομοθετική θέσμιση ενός τόπου και που επιτελεί πολλούς στόχους, άμεσα ή έμμεσα 

σκοπούμενους. Ωστόσο θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα στάδια της και 

ταυτόχρονα να ορίσουμε την αποστολή που καλείται να εκπληρώσει ως εξής:  

«  - αναγνώριση και εντοπισμός των φυσικών πηγών (αντικείμενα, κτίρια, τόποι) 

- λεπτομερής ευφάνταστη περιγραφή αυτών των πηγών 

- διατήρηση και συντήρηση για τη διαφύλαξή τους 

- διαχείριση των πηγών (φύλαξη και έκθεσή τους) 

- διασπορά της πληροφορίας σε ομάδες χρηστών και κοινό...»4. 

 Τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο η ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

πολλών εφαρμογών των θετικών επιστημών έχουν συμβάλει στην αρτιότερη και 

ευκολότερη διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών, σε όλα τα στάδια. Τα γεωγραφικά 

συστήματα εντοπισμού, η αρχαιομετρία, η τηλεπισκόπηση, οι ακτίνες laser και 

διάφορες χημικές μέθοδοι, τα ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής και τεκμηρίωσης, η 

ψηφιοποίηση και έκθεση των αντικειμένων, η κοινωνία της πολιτισμικής πληροφορίας 

στο διαδίκτυο είναι μερικές από τις σπουδαίες εφαρμογές που έχουν αλλάξει το τοπίο 

και τις δυνατότητες στην πολιτισμική διαχείριση, που έχουν επιλύσει προβλήματα και 

ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει μια σειρά από νέες απαιτήσεις και έχουν θέσει 

καινούργια οράματα. 

 Η πιο αλματώδης και θεαματική είσοδος στο χώρο και ταυτόχρονα η σχετικά πιο 

πρόσφατη, είναι χωρίς αμφιβολία η ανάπτυξη της πληροφορικής και των εφαρμογών 

της στο χώρο του πολιτισμού. Στα πρώτα στάδια της η διαδικασία αυτή εξελισσόταν 
 

4 Pascon J.L.: Developing a National Strategy for Multimedia Cultural Heritage, Bearman D., 

Trant J. (eds.): Museums and the Web, Archives and Museum Informatics, 1997, (58). 
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παράλληλα αλλά όχι από κοινού. Οι διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες, το 

υψηλό κόστος, η έλλειψη ικανού τεχνικού προσωπικού διαμόρφωσαν μια εικόνα όπου 

ξεχωρίζει η ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών της πληροφορικής ξεχωριστά για τα 

διάφορα ιδρύματα πολιτισμού, μουσεία κά. Έτσι στις μέρες μας το σημαντικότερο ίσως 

ζήτημα και εγχείρημα, πλάι στην αναζήτηση νέων τεχνικών εφαρμογών, είναι η 

ενοποίηση των προσπαθειών και η επίτευξη κοινών συμφωνιών για τη διασφάλιση του 

πέμπτου στόχου: της διασποράς και της κοινωνίας της πληροφορίας.  

 Σε ό,τι αφορά τα μουσεία, χωρίς καμία αμφιβολία η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας άλλαξε ριζικά τη λειτουργία ακόμα και την ίδια του την έννοια, 

σηματοδότησε «το τέλος του μαυσωλείου»5. Πράγματι τα «παραδοσιακά» μουσεία 

ήταν -και σε κάποιο βαθμό είναι- καταχωρημένα ως κέντρα συγκέντρωσης 

αντικειμένων, που δεν έχουν σχέση με το παρόν. Η προσοχή τους στρέφεται στις 

υλικές ιδιότητες των αντικειμένων, η αισθητική και η πολιτική τους συνδέονται με τις 

ιδέες της υλικής προόδου της πρωτοβιομηχανικής περιόδου και με τη συγκρότηση της 

«εθνικής κληρονομιάς», της υλικής απόδειξης της παρουσίας της φαντασιακής 

κοινότητας που αποτελεί το έθνος. Από την πλευρά του ρεύματος της Νέας 

Μουσειολογίας η κριτική που έχει γίνει και γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση 

«...επικρίνει την έννοια του αντικειμένου επειδή κατέχει ιδία ηθικά, αισθητικά 

χαρακτηριστικά ή αντανακλά μια αντικειμενιστική, εμπειρικιστική αναπαράσταση του 

κοινωνικού γίγνεσθαι στην προσπάθεια να πολιτικοποιήσει τις μουσειακές 

αναπαραστάσεις. Οι αντιλήψεις της ηγεμονίας, της κυριαρχίας και της εξάλειψης του 

«άλλου» χρησιμοποιούνται για να καταδείξουν ότι μια τέτοια οπτική είναι 

αναπόσπαστο τμήμα ενός ηγεμονικού λόγου μέσα στον οποίο οι αντιλήψεις για τη 

γνώση παρουσιάζονται με απόλυτους όρους...»6. 

 Η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρουσίασης των μουσειακών αντικειμένων τόσο 

μέσα στον χώρο του μουσείου, όσο και μέσα στο διαδίκτυο συνέβαλε τα μέγιστα στην 

μετάβαση του ενδιαφέροντος από το αντικείμενο ως συνόλου υλικών ιδιοτήτων στις 

πληροφορίες γύρω από αυτό. Η ηλεκτρονική τεχνολογία παρέχει όλες τις 

προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός μη ιεραρχικού τόπου για την παρουσίαση των 

επιτευγμάτων του παγκόσμιου ανθρώπινου πολιτισμού. Η ηλεκτρονική παρουσίαση 

μπορεί να «ξεφύγει» από τις ισχυρές συνδέσεις του τόπου και του χρόνου μεταξύ του 

«συμβατικού» μουσείου και των αντικειμένων του, απαλύνει τον φετιχισμό και την 

 
5 Witcomb A.: The End of Mausoleum: Museums in the Age of Electronic Communication, 

Bearman D., Trant J. (eds.): Museums and the Web, Archives and Museum Informatics, 1997, 

(143). 
6 ibid (144). 
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έννοια της ιδιοκτησίας των αντικειμένων, συμβάλλει στην αποκέντρωση των 

πολιτισμικών αγαθών και στον «εκδημοκρατισμό» της πρόσβασης σε αυτά.  

 Η μετάβαση από τα συμβατικά στα ηλεκτρονικά (ψηφιακά-εικονικά) μουσεία 

είναι ακόμη μια εκδήλωση, στο χώρο του πολιτισμού αυτή τη φορά, από τη μία της 

μετάβασης στην κοινωνία της πληροφορίας (και όχι της αισθητηριακής εμπειρίας) και 

από την άλλη της διαδικασίας συγκρότησης μιας παγκόσμιας κουλτούρας που δεν θα 

ακυρώνει αλλά θα συνθέτει τις κατά τόπους πολιτισμικές ταυτότητες, τα σύμβολα και 

τις πρακτικές τους. Όπως σημειώνει και  ο MacDonald «...οι αξίες, οι στάσεις και οι 

αντιλήψεις που συνοδεύουν την τεχνολογική μετάβαση από την βιομηχανική στην 

κοινωνία της πληροφορίας μπορούν να κάνουν δυνατό για τα μουσεία να 

εκπληρώσουν στο έπακρο το ρόλο τους ως τόποι μάθησης σε έναν και για έναν κόσμο 

στον οποίο η επέλαση των μέσων επικοινωνίας, ο διεθνής τουρισμός, η μετανάστευση 

και οι δορυφορικοί σύνδεσμοι ανάμεσα στους πολιτισμούς σμιλεύουν μια νέα 

οικουμενική αντίληψη και βοηθούν να πάρει μορφή αυτό που ο Marshall McLuhan 

χαρακτήρισε ως το παγκόσμιο χωριό...»7. 

Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία ξεχωριστή θέση κατέχουν η ψηφιοποίηση των 

μουσείων και των συλλογών γενικότερα και η τεχνολογία των πολυμέσων. Η 

ψηφιοποίηση «...σημαίνει να δημιουργήσουμε βάσεις δεδομένων που περιέχουν 

εικόνες, αναφερόμενα σε αυτές κείμενα, αριθμητικά δεδομένα ή ήχους που 

περιγράφουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα αντικείμενα που αποτελούν την 

πολιτισμική κληρονομιά. Οι πίνακες, τα γλυπτά, τα μνημεία, τα αρχαία χειρόγραφα, τα 

μουσικά όργανα, τα ιστορικά έπιπλα, οι φωτογραφίες τέχνης κτλ, μπορούν να 

περιγραφούν από την ψηφιακή πληροφορία και έτσι εν δυνάμει να προσφέρουν σε 

ένα ευρύ κοινό χρηστών την εύκολη πρόσβαση στην πολιτισμική κληρονομιά...»8.  

Η χρήση λοιπόν των πολυμέσων και των μουσείων ως εκθεσιακών χώρων και 

ιδρυμάτων έρευνας είναι πολλαπλή: από τη μία χρησιμοποιούμε τα πολυμέσα στο 

χώρο του μουσείου για την παρουσίαση των εκθεμάτων του και από την άλλη 

δημιουργούμε εικονικά μουσεία ή μεταφέρουμε υπάρχοντα μουσεία στο διαδίκτυο με 

τη χρήση των πολυμέσων. Η τεχνολογία των πολυμέσων δεν είναι κατάλληλη μόνο 

για την παρουσίαση των πολιτισμικής κληρονομιάς, είναι ο καλύτερος τρόπος που 

έχουμε για να την καταγράψουμε και για να την τεκμηριώσουμε. 

 
7 ibid. (146) 
8 Pascon J.L.: Developing a National Strategy for Multimedia Cultural Heritage, Bearman D., 

Trant J. (eds.): Museums and the Web, Archives and Museum Informatics, 1997, (58). 
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 πολλές απόψεις. Η δυνατότητα αυτή 

είναι ε

ς πληροφορίας. Το σύστημα αυτό θα πρέπει εκτός από το 

σύνολο

ι

 μ

κής πληροφορίας. Και αν η συγκέντρωση 

είναι θέμα κόστους περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, το δεύτερο ζήτημα  έχει τεχνικές 

και νοηματικές-σημασιολογικές δυσκολίες.  

 
 

Τα ιδρύματα πολιτισμού, όπως είναι και τα μουσεία, καλούνται να οργανώσουν 

την διασπορά της γνώσης και της πληροφορίας που κατέχουν με τέτοιο τρόπο ώστε 

να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις διαφορετικών ομάδων χρηστών και κοινού. 

Η πληροφορία καταγράφεται για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, διαχειριστικούς 

σκοπούς, παρουσιάζεται σε ερευνητές, μαθητές, περίεργους που θέλουν να μάθουν 

κάτι, λίγο ή όλα για ένα ζήτημα. Υπάρχουν εξάλλου πολλοί τρόποι και θεωρίες γύρω 

από το πώς πρέπει να καταγραφεί ένα αντικείμενο: ενδεικτικά ως αυθύπαρκτο, ως 

μέρος ενός συνόλου αντικειμένου ή ως υλοποίηση και αναπαράσταση των κοινωνικών 

συνθηκών μέσα στο οποίο εγγράφεται. Εξίσου ποικίλες είναι και οι απόψεις για τον 

ορθότερο τρόπο ερμηνείας ενός αντικειμένου και των συμφραζομένων του. Η 

πληροφορία έχει λοιπόν πολλές όψεις και κάνοντας κατάλληλες προβολές και 

επιλογές στο σύνολό της δίνουν την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το ίδιο σύνολο 

πληροφοριών με διαφορετικούς τρόπους, από

ν δυνάμει, με κατάλληλους χειρισμούς ιδιαίτερα μεγάλη όταν η πληροφορία 

καταγράφεται και παρουσιάζεται ηλεκτρονικά.  

Ένα πληροφοριακό σύστημα που θα ήταν ικανό να καταγράψει, να περιγράψει 

μια συλλογή αντικειμένων ή μια σειρά από συλλογές μουσείων με ποιοτικό τρόπο, σε 

βάθος, λεπτομέρεια και ευκρίνεια, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για την 

παρουσίαση της από διαφορετικές σκοπιές, για διάφορες ανάγκες και με πολλές όψεις 

είναι ένα δύσκολο, σύνθετο αλλά και δαπανηρό εγχείρημα. Ένας τρόπος ωστόσο για 

την μείωση του κόστους είναι να αναζητήσει κανείς όλους τους δυνατούς τρόπους για 

την αναχρησιμοποίηση τη

 της πληροφορίας, να περιλαμβάνει ένα ικανότατο τρόπο επερώτησης και μια 

φιλική διεπαφή χρήσης.  

Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, έχε  γίνει νομίζουμε παραπάνω από 

φανερό ότι η εμπλοκή της τεχνολογίας και του πολιτισμού είναι άμεση και ότι η 

αναγκαιότητα για ηλεκτρονική καταγραφή και παρουσίαση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς είναι επιτακτική όσο και δύσκολη. Το Διαδίκτυο είναι το ιδανικό μέσο για 

το επόμενο βήμα: με τη χρήση των πολυμέσων σε δίκτυο η πολιτισμική κληρονο ιά 

μπορεί να καταγραφεί, να παρουσιαστεί και να είναι από κοινού προσβάσιμη. Η 

διαδικασία αυτή ωστόσο έχει ήδη αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα: τη 

συγκέντρωση και τη συμβατότητα της σχετι
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1.2.  Η ολοκλήρωση της πολιτισμικής πληροφορίας 

 
Η ολοκλήρωση της πληροφορίας (information integration) εξυπηρετεί 

εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς, διαχειριστικούς, ιστορικούς και πολιτικούς 

σκοπούς, όπως πιστεύουμε ότι έχουμε αναδείξει στις προηγούμενες σελίδες, και  

πρέπει να γίνει με τρόπο που θα εξασφαλίζει τις δυνατότητες αναπαραγωγής, 

μεταφοράς, διατήρησης και χειρισμού της.  

Υπάρχουν δύο διαφορετικές δυνατές προσεγγίσεις για την ολοκλήρωση της 

πληροφορίας: η μία είναι η εξεύρεση τυποποιημένων μεθόδων για την δημιουργία και 

την λειτουργία κοινώς αποδεκτών μορφών καταγραφής της πληροφορίας 

(establishment standards) και η δεύτερη είναι η ύπαρξη μη τυποποιημένων μεθόδων, 

με διάφορες μορφές (formats) που ωστόσο έχουν ομοιότητες και αντιστοιχίες στο 

περιεχόμενο και στα συμφραζόμενα9.  

Η πρώτη προσέγγιση έχει σαν προϋπόθεση την σύνταξη ειδικών λεξιλογίων 

για την κάθε περιοχή (domain), κοινά αποδεκτής ορολογίας για την περιγραφή των 

αντικειμένων. Οι ορολογίες αυτές πρέπει να προκύψουν, και σε μερικές πρωτοβουλίες 

κάτι τέτοιο έχει ήδη γίνει, μέσα από κοινές πρωτοβουλίες ειδικών επιστημόνων από 

διάφορους κλάδους, ιδρύματα και τόπους, να περάσουν με επιτυχία τη διαδικασία 

αποδοχής τους ως πιθανά και στην συνέχεια κανονικά πρότυπα. Η δημιουργία 

προτύπων, βάσει των οποίων (θα) καταγράφεται η πολιτισμική πληροφορία είναι μια 

διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στις μέρες μας.  

Το δεύτερο συστατικό της πρώτης προσέγγισης, αν και εφόσον υπάρξει 

συμφωνία στο πρώτο, είναι η κοινή απόφαση για την χρήση ενιαίας μορφής 

ηλεκτρονικής καταγραφής των δεδομένων. Το ζητούμενο είναι λοιπόν να προκύψουν 

κοινά αποδεκτές οντολογίες, που είναι συνδυασμός μιας εννοιολογικής σχεδίασης και 

μιας μορφής αποθήκευσης δεδομένων «..Οι οντολογίες ορίζονται σε γενικές γραμμές 

ως μια «αναπαράσταση μιας κοινής εννοιολογικής αντίληψης μιας συγκεκριμένης 

περιοχής. Παρέχουν μια κοινή κατανόηση μιας περιοχής που μπορεί να 

χρησιμοποιείται ανάμεσα σε ανθρώπους και συστήματα εφαρμογών. Έχουν 

αναπτυχθεί στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης για να διευκολύνουν την κοινωνία 

και την αναχρησιμοποίηση της γνώσης...»10.  

                                                      
9 Birdsey & Golding & Jacobson: The Effect of Digital Technology on the Control and Access to 

a Photographic Collection, Bearman D., Trant J. (eds.): Cultural Heritage Informatics 1999, 

Archives and Museum Informatics, 1997,(213). 
10 Decker S., Harmelen van  F., Broekstra J.: The Semantic Web- on the respective Roles of 

XML and RDF (2-3). 
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Οι γλώσσες ορισμού των μεταδεδομένων που έχουν εφευρεθεί τα τελευταία 

χρόνια και τα ηλεκτρονικά έγγραφα φαίνεται ότι πλεονεκτούν ολοένα και περισσότερο 

των σχεσιακών και των οντοκεντρικών βάσεων δεδομένων ως μορφή καταγραφής 

των δεδομένων και αυτό γιατί:   

- μία γλώσσα για τον ορισμό των οντολογιών είναι συντακτικά και 

σημασιολογικά πλουσιότερη από τις τρέχουσες προσεγγίσεις για τις βάσεις 

δεδομένων 

- η πληροφορία που περιγράφεται σε μία οντολογία είναι σε μια ημι-δομημένη 

φυσική γλώσσα και όχι πληροφορία σε πίνακες11.  

Η δεύτερη προσέγγιση για την ολοκλήρωση της πληροφορίας περιλαμβάνει 

μια σειρά από χειρισμούς για την αντιστοίχιση και την μετάφραση της σημασιολογίας 

των όρων που περιγράφουν τα μεταδεδομένα και χρησιμοποιούνται από τα διάφορα 

συστήματα καθώς και την αναζήτηση ικανών τεχνικών συστημάτων που 

διαμεσολαβούν την ανταλλαγή και το διαμοιρασμό της πληροφορίας ανάμεσα σε 

συστήματα που χρησιμοποιούν διαφορετική μορφή για την καταγραφή των 

δεδομένων.  

Στην πραγματικότητα επειδή υπάρχουν ήδη πολλά συστήματα ο δρόμος για 

την ολοκλήρωση της πληροφορίας πρέπει αναγκαστικά να συνδυάσει τις δύο 

αντιλήψεις. Επιπλέον οι διαφορετικές ανάγκες των χρηστών του ίδιου συνόλου 

πληροφορίας καθώς και η ύπαρξη οντολογιών ανά γνωστική περιοχή επιβάλλουν σε 

ορισμένες περιπτώσεις  την καθιέρωση διαφορετικών προτύπων και ποικίλων 

μορφών αποθήκευσης της πληροφορίας, οπότε και υπάρχει ανάγκη για την 

συμβατότητα ανάμεσά τους. 

 

 
 
1.3. Οι προσπάθειες για τη διαλειτουργικότητα των πολιτισμικών  

πληροφοριακών συστημάτων 

 
Η χρήση ενιαίας ή συμβατής περιγραφής των αντικειμένων προωθεί την 

έρευνα και διευκολύνει την πρόσβαση όλων στις «ηλεκτρονικές αποθήκες» της 

πολιτισμικής κληρονομιάς. Το Διαδίκτυο, που είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των 

προσπαθειών και των εργασιών προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να γίνει αποδοτικό 

μόνο με την ανάπτυξη και καθιέρωση διεθνών προτύπων για την τεκμηρίωση των 

πολιτισμικών αντικειμένων και με την προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστούν ικανά 

                                                      
11 Fensel D.: Adding Semantics to the Web, http://www.ontoknowledge.org/oil/estending-rdfs.pdf 
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τεχνικά συστήματα που θα επιτρέπουν την πρόσβαση και την επερώτηση του 

συγκεντρωμένου όγκου της πληροφορίας με τρόπους που είναι σημασιολογικά 

ελέγξιμοι και καθορισμένοι.  

Η διαδικασία για την απόδοση σημασιολογίας στους πολιτισμικούς πόρους 

που περιέχει το διαδίκτυο τέμνει την διαδικασία της ολοκλήρωσης της πολιτισμικής 

πληροφορίας. « Η επόμενη γενιά του διαδικτύου χαρακτηρίζεται συχνά ως ο 

«Σημασιολογικός Ιστός»: η πληροφορία δεν θα απευθύνεται μόνο σε ανθρώπινους  

χρήστες αλλά θα μπορούν να την διαχειρίζονται οι μηχανές, με την δημιουργία 

έξυπνων υπηρεσιών πληροφορίας (intelligent information services), εξατομικευμένων 

κόμβων του διαδικτύου (personalized web-sites) και σημασιολογικά δομημένων 

μηχανών αναζήτησης. Ο Σημασιολογικός Ιστός απαιτεί συμβατότητα στο 

σημασιολογικό επίπεδο. Η σημασιολογική συμβατότητα απαιτεί πρότυπα όχι μόνο για 

την συντακτική μορφή των εγγράφων αλλά και για το σημασιολογικό 

περιεχόμενο...»12. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε κάποιες από τις προσπάθειες και τις 

προτάσεις που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της πληροφορίας 

και της τεχνικής και σημασιολογικής συμβατότητας ανάμεσα σε συστήματα και στο 

διαδίκτυο. 

 

 

1.3.α.   The Dublin Core Metadata Standard for Resource Discovery  

for Museum Information 

 

 To Dublin Core (DC) είναι ένα σύνολο από 15 όρους που έχουν προταθεί για 

την περιγραφή των πηγών του διαδικτύου που περιέχουν πολιτισμική πληροφορία. «Τα 

15 αυτά στοιχεία έχουν προέλθει από την συνεργασία μιας διεθνούς ομάδας 

βιβλιοθηκών, μουσείων, κυβερνητικών προγραμμάτων και εμπορικών εκδοτών με το 

World Wide Web Consortium (W3C). Η ελπίδα για το DC είναι ότι θα υποστηρίξει την 

ανακάλυψη, την ανάκτηση και την χρήση των ψηφιακών πηγών πληροφορίας από έναν 

μεγάλο αριθμό κόμβων κατά τον ίδιο τρόπο που ένας ηλεκτρονικός κατάλογος 

βιβλιοθήκης μας βοηθά να βρούμε βιβλία και περιοδικά στις βιβλιοθήκες...»13. Μια 

ομάδα εργασίας αποτελούμενη από επιστήμονες από διάφορες χώρες και ινστιτούτα 
 

12 Decker S., Harmelen van  F., Broekstra J.: The Semantic Web- on the respective Roles of 

XML and RDF., http://www.ontoknowledge/oil/downl/IEEE00.pdf  (1). 
13 Perkins J.,Spinaze A.: Finding Museum Information in the Internet Commons: a Report on the 

CIMI Dublin Core Metadata Tested Project, Bearman D., Trant J. (eds.): Cultural Heritage 

Informatics 1999, Archives and Museum Informatics, 1999, (175). 

http://www.ontoknowledge/oil/downl/IEEE00.pdf
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προσπάθησε να ελέγξει την καταλληλότητά του: επανέλεγξε τα 15 στοιχεία και τους 

ορισμούς που σχετίζονται με αυτά και τα αντιστοίχησε στα υπάρχοντα δελτία 

καταγραφής που χρησιμοποιούνται στο καθένα από τα ινστιτούτα που συμμετείχαν. 

Επίσης η ομάδα αυτή έφτιαξε μια δοκιμαστική βάση με δελτία του DC και δοκίμασε την 

αποτελεσματικότητα των δυνατοτήτων επερώτησης της συγκεντρωμένης πληροφορίας. 

Κατέληξε στο ό,τι οι ορισμοί των στοιχείων δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες 

των μουσείων και στο ό,τι είναι απαραίτητη περαιτέρω διευκρίνιση των στοιχείων από 

την μουσειακή οπτική. Στο επίκεντρο του προβληματισμού της ομάδας εργασίας εκτός 

από καταλληλότητα και την επάρκεια των όρων του μοντέλου, ήταν και ο τρόπος που 

θα αποδειχθεί κατάλληλος για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων και την 

ανταλλαγή τους μέσα στο διαδίκτυο. Συμφώνησαν ότι η κατεύθυνση είναι προς την 

δόμηση των μεταδεδομένων μέσα από τα πρότυπα των γλωσσών ορισμού της 

σύνταξης των ηλεκτρονικών εγγράφων.  

 

 

1.3.β.    Functional Requirements for Bibliographic Records 

 

 Η πρόταση αυτή για την εννοιολογική δομή των μεταδεδομένων του 

περιεχομένου των βιβλιογραφικών καταχωρήσεων είναι το αποτέλεσμα ενός σεμιναρίου 

που έγινε το 1990 με τη χορηγία της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Συνδέσμων 

Βιβλιοθηκών (International Federation of Library Associations -INFLA). Μέσα από το 

σεμινάριο ανάμεσα σε άλλα εκτιμήθηκε ότι μέσα στα συμφραζόμενα της ολοένα 

αυξανόμενης ανάγκης κοινωνίας της πληροφορίας, ήταν απαραίτητη η σύνταξη ενός 

κοινά αποδεκτού προτύπου για μια βασική καταχώρηση. 

 Οι βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να φτιάξει ένα ευκρινώς 

ορισμένο δομημένο πλαίσιο για τον συσχετισμό των δεδομένων που καταγράφονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές με τις απαιτήσεις των χρηστών αυτών των αναφορών και 

να προτείνει ένα βασικό επίπεδο λειτουργικότητας για καταχωρήσεις που συντάσσονται 

από εθνικές βιβλιογραφικές υπηρεσίες. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μοντέλο 

περιγράφουν κείμενα, μουσικά έργα, οπτικο-ακουστικό, γραφικό, τριδιάστατο και 

χαρτογραφικό υλικό, καλύπτουν όλες τις μορφές (βιβλία, δίσκους, κασέτες κτλ.) και όλα 

τα φυσικά μέσα που περιγράφονται σε βιβλιογραφικές καταγραφές (χαρτί, ταινία, 

μαγνητοταινία κά). 

 Τα βασικά στοιχεία του μοντέλου είναι οι οντότητες, τα γνωρίσματα και οι 

σχέσεις. Η ορολογία καθώς και οι σχέσεις ανάμεσα στους όρους βασίστηκαν σε ήδη 

υπάρχοντα πρότυπα καθώς και προτάσεις για την καταχώρηση έργων τέχνης. 
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Ενδεικτικά περιέλαβαν στην ανάλυσή τους τα International Standard Bibliographic 

Descriptions (ISBDs), Guidelines for Authority and Reference Entries (GARE) κά14.  

 Εκτός από την παρουσίαση του μοντέλου, το τελικό κείμενο της προσπάθειας 

περιλαμβάνει και την αντιστοίχιση των όρων του μοντέλου με αυτά των προτάσεων στις 

οποίες στηρίχτηκε.  

 Το εννοιολογικό μοντέλο που προτείνεται διακρίνει τις οντότητες σε 3 βασικές 

κατηγορίες: στα προϊόντα της καλλιτεχνικής ή πνευματικής ενασχόλησης, στα 

περιεχόμενα τους και σε μια σειρά από συμπληρωματικές ενότητες που αποδίδουν την 

διάσταση του τόπου, του αντικειμένου, της σύλληψης και του γεγονότος. Μια σύντομη 

παρατήρηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε για το μοντέλο είναι ότι δεν διακρίνει 

επαρκώς τις κλάσεις από τις μετακλάσεις.  

 

 

1.3.γ.   Το πρωτόκολλο Ζ39.50 και οι εφαρμογές του (AQUARELLE  PROJECT) 

 

 Το Aquarelle ήταν ένα έργο που σχεδιάστηκε για να προσφέρει την δυνατότητα 

επερώτησης σε πολλές και διαφορετικές βάσεις δεδομένων με πολιτισμική πληροφορία, 

για να «...ενώσει ερευνητές και ειδικούς των μουσείων, παρέχοντας την δυνατότητα 

πρόσβασης σε πληροφορία και αρχειακό υλικό που αφορά την ευρωπαϊκή πολιτισμική 

κληρονομιά (π.χ. πίνακες, γλυπτά, ιστορικούς τόπους, μουσικά όργανα κτλ.). Ένας 

κύριος στόχος είναι να διευκολύνει την δημιουργία και την κοινωνία φακέλων 

πληροφορίας και λεπτομερών καταλόγων...»15. Ο φάκελος κατά το σχέδιο είναι ένα 

σύνολο δομημένων πληροφοριών και μια σειρά συνδέσμων με άλλα έγγραφα που τον 

συνδέουν με ένα συγκεκριμένο θέμα ή μια δραστηριότητα. Η αρχιτεκτονική του 

προγράμματος έχει ως εξής: ένας κεντρικός υπηρέτης (server) δέχεται τις επερωτήσεις 

των χρηστών, τις οποίες διαβιβάζει στις κατάλληλες πηγές της πληροφορίας, στη 

συνέχεια συγκεντρώνει τα αποτελέσματα και τέλος τα διαβιβάζει στο χρήστη. Για να 

δουλέψει αυτό το απλό «ομόσπονδο» μοντέλο ανάμεσα στις πολιτισμικές βάσεις 

δεδομένων είναι απαραίτητο κάθε επερώτηση να περάσει από μια σειρά 

μετασχηματισμών ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατότητα ανάμεσα στις διαφορετικές 

μορφές αποθήκευσης της πληροφορίας στις βάσεις του προγράμματος και να αποδοθεί 

σωστά η σημασιολογία της. Η συμβατότητα, που είναι κεντρικής σημασίας ζήτημα στο 
 

14 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: Saur K. G.: Functional Requirements for Bibliographic 

Records, Final Report, Munchen, 1988. 
15 Doerr M., Fundulaki I.,  Christophides V. : The specialist seeks expert views: managing digital 

folders in the Aquarelle project, Bearman D., Trant J. (eds.): Museums and the Web, Archives 

and Museum Informatics, 1997, (261).  
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σχέδιο, επιτεύχθηκε με το πρωτόκολλο Z39.50, με τη χρήση του οποίου, είναι συμβατά 

μεταξύ τους πολλά προφίλ εφαρμογής. «... το προφίλ (αυτό) καθορίζει απόψεις του 

πρωτοκόλλου εξαρτημένες από την χρήση του την κάθε φορά και προσθέτει 

σημασιολογία στην κωδικοποίηση...ορίζει ένα «σύντομο» αρχείο, δίνοντας μια επιλογή 

των στοιχείων των δεδομένων προς χρήση...και ένα «πλήρες» αρχείο που περιέχει όλα 

τα στοιχεία δεδομένων τα οποία ο υπηρέτης (server) των δεδομένων είναι ικανός να 

υποστηρίξει...»16. 

Το έργο είναι μια εφαρμογή της δεύτερης προσέγγισης προς την ολοκλήρωση 

της πολιτισμικής πληροφορίας, που είχαμε αναφέρει παραπάνω και στόχευσε με 

επιτυχία στην χρησιμοποίηση και την κοινωνία της ήδη υπάρχουσας καταγεγραμμένης 

πληροφορίας, μια που το κόστος επανα-καταγραφής ενός τέτοιου όγκου πληροφοριών 

από την αρχή για να επιτευχθεί η τεχνική και σημασιολογική συμβατότητα είναι 

απαγορευτικό. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, φαίνεται ότι η λύση της κατασκευής ενός 

«διαμεσολαβητή- μεταφραστή» των πληροφοριακών πόρων είναι  η καταλληλότερη.  

 

 

 

1.4.  Οι νέες προτάσεις: Τα πρότυπα  RDF  και XML 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι προσπάθειες για την επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας και της συμβατότητας ανάμεσα στα (πολιτισμικά) πληροφοριακά 

συστήματα και την απόδοση σημασιολογίας στο διαδίκτυο και σε άλλες εφαρμογές 

κινούνται προς την κατεύθυνση της αποθήκευσης των δεδομένων σε ηλεκτρονικά 

έγγραφα των οποίων η δομή και τα ίδια τα δεδομένα ορίζονται μέσα από τη χρήση 

γλωσσών. Στην ιδιαίτερη εφαρμογή του ενδιαφέροντός μας, οι γλώσσες αυτές 

χρειάζεται να ορίσουν τη δομή και το περιεχομένο του σχήματος των μεταδεδομένων 

της πολιτισμικής πληροφορίας. 

Όλες αυτές οι μεταγλώσσες είναι συγγενικές μεταξύ τους και είναι δηλωτικές, 

εμφωλιασμένες γλώσσες που αποδίδουν το συντακτικό μιας εννοιολογικής δομής, 

συγκροτούν ένα δέντρο με σχέσεις ιεραρχίας ανάμεσα στα δεδομένα και καθορίζουν 

την συχνότητα και την πληθικότητα εμφάνισης ενός δεδομένου-στοιχείου μέσα στο 

ηλεκτρονικό έγγραφο. 

Η Standard General Markup Language- SGML όταν πρωτοεμφανίστηκε στα 

τέλη της δεκαετίας του ΄70 «...ήταν μια λογική και ρεαλιστική απάντηση στα 

 
16 Mallen G.L., Stapleton M.J.: Aquarelle- Networked Information, Bearman D., Trant J. (eds.): 

Cultural Heritage Informatics 1999, Archives and Museum Informatics, 1999, (182). 
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προβλήματα διανομής των πληροφοριών που περιέχονται σε ηλεκτρονικά έγγραφα. Σε 

έναν κόσμο από κλειστά ιδιόκτητα συστήματα, η διανομή της πληροφορίας ήταν ένα 

σημαντικό πρόβλημα...Το πρότυπο SGML φαινόταν ότι μπορούσε να προσφέρει μία 

λύση. Χρησιμοποιώντας έναν ελάχιστο δυνατό κοινό παρονομαστή στην τρόπο της 

παρουσίασης της δομής των εφαρμογών και την ηλεκτρονικών εγγράφων, θα ήταν 

δυνατόν θεωρητικά οι δομές αυτές να διανεμηθούν μέσα από απλά δίκτυα σε ιδιόκτητα 

συστήματα και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας στο άλλο άκρο...»17. 

Η eXtensilbe Markup Language- XML αποτελεί την μετεξέλιξη, με τη σειρά της, 

της Standard Generalized Markup Language (SGML).H XML είναι, όπως δηλώνει και το 

όνομά της, μια δηλωτική μεταγλώσσα για δομημένη τεκμηρίωση περιοχής ή 

εφαρμογής. Με την επικράτηση του διαδικτύου η SGML δεν ήταν ικανή να 

χρησιμοποιηθεί εύκολα και χωρίς μεγάλο κόστος σε τέτοιου είδους εφαρμογές, έτσι η 

XML επικράτησε και σταδιακά εκτοπίζει στο χώρο του δικτύου και την ΗΤΜL, 

υπερτερώντας από αυτήν στην δυνατότητα αναπαράστασης της δομής των δεδομένων 

ενός ηλεκτρονικού εγγράφου.  

Το πρόβλημα είναι ότι οι γλώσσες αυτές και τα σχήματα δεδομένων που 

προκύπτουν με τη χρησιμοποίησή τους φέρουν πληροφορίες για τη δομή αλλά όχι για 

τη σημασιολογία των δεδομένων. Γι’ αυτό και μία από τις ιδέες που υπάρχουν είναι η 

ανεύρεση τρόπων που περιενδύουν την δομή των δεδομένων με σημασιολογία. 

Το Περιβάλλον Περιγραφής Πόρων (RDF) είναι ένα πρότυπο του οργανισμού 

W3C, «κατάλληλο για τη δημιουργία μεταδεδομένων διαφόρων ειδών (διαχειριστικών, 

καταλογοποίησης (cataloguing), αξιολόγησης περιεχομένου (content rating), χάρτες 

δικτυακών πόρων, προσωποποιημένα κανάλια (push channels)...»18. Το μοντέλο του 

είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και ικανό να αποδώσει την πλούσια σημασιολογία 

εννοιολογικών απαραστάσεων, όπως είναι και το CRM, και συνοδεύεται από τη 

γλώσσα περιγραφής σχημάτων RDF Schema. «...Η γλώσσα αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό σχημάτων περιγραφής πληροφοριακών πόρων, που 

ορίζουν τη σημασιολογία των περιεχομένων των μεταδεδομένων για ένα συγκεκριμένο 

πεδίο εφαρμογής. Τα λεξιλόγια αυτά αποτελούνται (παρόμοια με τα οντοκεντρικά 

μοντέλα απαράστασης γνώσεων) από ιεραρχίες κλάσεων, που μπορούν να επεκταθούν 

μέσω της σχέσης εξειδίκευσης (isA), καθώς και από τους τύπους των ιδιοτήτων που τις 

συσχετίζουν, οι οποίοι επίσης μπορούν να εξειδικευτούν μέσω της αντίστοιχης σχέσης 
 

17 Vulpe M.: SGML: Show me which road I am on,  Bearman D., Trant J. (eds.): Museums and 

the Web, Archives and Museum Informatics, 1997, (236). 
18 Καρβουναράκης Γ.: Μια Δηλωτική Γλώσσα Επερώτησης Μεταδεδομένων RDF για τις Πύλες 

Κοινοτήτων Διαδικτύο, Μεταπτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2000. 
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εξειδίκευσης ιδιοτήτων...»19. Από αυτή την παρουσίαση και μόνο γίνεται απόλυτα 

κατανοητός ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την οντολογία μας 

στη μορφή RDF, αφού με αυτό τον τρόπο χωρίς απώλεια πληροφορίας, μπορούμε να 

αποδώσουμε τις σχέσεις ιεραρχίας και κληρονόμησης ιδιοτήτων και συνδέσμων που 

περιέχει το εννοιολογικό μοντέλο. 

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί η έκφραση στο RDF Schema του 

CIDOC δεν αρκεί και δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς μας. Η ουσιαστική διαφορά 

ανάμεσα στα σχήματα RDF και τους καθορισμούς τύπων εγγράφων (DTD) της XML 

αλλά και τα σχήματα XML είναι ότι «...αντίθετα από ένα XML DTD, το οποίο αποδίδει 

συγκεκριμένους περιορισμούς στη δομή ενός εγγράφου, ένα σχήμα RDF παρέχει 

πληροφορίες για την ερμηνεία των δηλώσεων (statements) που υπάρχουν σε ένα 

μοντέλο δεδομένων RDF...»20 αλλά δεν είναι μορφή αποθήκευσης δεδομένων. Το 

ιδανικό για τους σκοπό μας είναι λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο και να συνδυάσουμε τα 

πλεονεκτήματα ανάμεσα στα σχήματα δεδομένων RDF και XML, έτσι ώστε να 

αποδώσουμε την σημασιολογία του εννοιολογικού μοντέλου, δομώντας την ίδια στιγμή 

τα μεταδεδομένα που περιλαμβάνει και τους συσχετισμούς ανάμεσά τους. Επιπλέον η 

χρήση της XML θα αυξήσει τις δυνατότητες που έχουμε να παρουσιάσουμε τα 

δεδομένα μας και να τα συνδυάσουμε με άλλα, καθώς συνδέεται με περισσότερες 

εφαρμογές και εργαλεία στον κόσμο της πληροφορίας. 

 

 

 
 

 

 

 

rfd-schema. 

19 ibid. (4). 
20 Brickley  O., Guha  R.V. (eds.): Resourse Description Framework (RDF) Schema 

Specification σε http://www.w3.org/TR/1999/PR-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

2.1 Το εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς CRM του CIDOC/ICOM-  

ένα σύντομο ιστορικό 

 
Το εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς CIDOC/ICOM ( International Documentation 

Committee of the International Council of Museums)  είναι μια οντολογία πεδίου 

(domain ontology) για την πολιτισμική κληρονομιά, με  την έννοια που αποδίδει στην 

οντολογία η επιστήμη της πληροφορικής. Πρόκειται δηλαδή για μια τυποποιημένη 

γλώσσα περιγραφής των όρων και των σχέσεων -ανάμεσα σε αυτούς τους όρους- που 

σχετίζονται με την καταγραφή και την τεκμηρίωση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το 

μοντέλο έχει σαν βασικό στόχο να καλύψει όλες τις έννοιες που σχετίζονται με τα 

μουσειακά αντικείμενα και ιδιαίτερα αυτές που είναι απαραίτητες για την ευρεία 

ανταλλαγή δεδομένων. Με αυτή την έννοια, το μοντέλο φιλοδοξεί να αποτελέσει τόσο 

τον «εννοιολογικό διαμεσολαβητή-μεταφραστή» για τα υπάρχοντα συστήματα μέσα 

από αντιστοιχίσεις των όρων άλλων συστημάτων και μοντέλων με τις έννοιες του 

CIDOC, όσο και να αποτελέσει το πρότυπο για τις μελλοντικές πολιτισμικές 

καταγραφές.  

 Μια ομάδα εργασίας, η CIDOC Documentation Standards Group που 

δημιουργήθηκε μέσα από πρωτοβουλίες που φιλοξένησε το Διεθνές Συμβούλιο των 

Μουσείων ( International Council of Museums- ICOM), μετά από δουλειά πέντε χρόνων 

(1994-1999) παρουσίασε το εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς CIDOC (Conceptual 

Reference Model- CRM) «...ως το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για να οριστεί η 

υποκείμενη σημασιολογία των σχημάτων δεδομένων στις βάσεις δεδομένων και στις 

δομές των ηλεκτρονικών εγγράφων που είναι απαραίτητα στην τεκμηρίωση στα 

μουσεία για την υποστήριξη της καλής πρακτικής, την παραγωγής δομών ηλεκτρονικών 

εγγράφων και την διαμεσολάβηση ανάμεσα σε ετερογενείς πηγές...»21. 

 Το μοντέλο έχει βασιστεί στις International Guidelines for Museum Object 

Information: the CIDOC Information Categories που έχουν συνταχτεί από την Διεθνή 

Επιτροπή για την Τεκμηρίωση του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων (CIDOC-

ICOM). Οι Κατηγορίες Πληροφορίας είναι μια αναλυτική περιγραφή των όρων που 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις καταγραφές των αντικειμένων στα μουσεία και τις 

συλλογές και αποτελούν μια ευρέως αποδεκτή αναφορά για την διαχείριση των 

αντικειμένων της πολιτισμικής κληρονομιάς καθώς και όσων αντικειμένων φυλάσσονται 

στα μουσεία. Επιπλέον το μοντέλο έχει λάβει υπόψη του τις προτάσεις που υπάρχουν 

από στάνταρτ για άλλες περιοχές καταγραφής, όπως π.χ. τον Θησαυρό για τα 

Γεωγραφικά Ονόματα (Thesaurus for Geographical Names- TGN) ενώ περιλαμβάνει 

και μια σειρά από ευρύτερες έννοιες ακριβώς για να αποδώσει τις σχέσεις ανάμεσα στις 

έννοιες για τα αντικείμενα των μουσείων με αυτές του πραγματικού κόσμου.  

 Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι που φιλοδοξεί να καλύψει το μοντέλο με την σύνταξή 

του είναι :  

• να προσφέρει ένα επεξηγηματικό μοντέλο για τις έννοιες και τους όρους του 

πολιτισμού 

• να υποστηρίξει παραγωγή σχημάτων, μορφών δεδομένων και εφαρμογών για 

την καταγραφή της πολιτισμικής κληρονομιάς 

• να διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα σε υπάρχοντα συστήματα που μπορεί 

να διαφέρουν μεταξύ τους στην σημασιολογία και την τεχνική καταγραφής, έτσι 

η πρόσβαση σε ετερογενείς πηγές μπορεί να γίνει πραγματικότητα 

• να συμβάλει στη διαμεσολάβηση ανάμεσα στα συστήματα αυτά που 

περιλαμβάνει την μετάφραση επερωτήσεων και δεδομένων (με το συνδυασμό 

και τη συγχώνευσή τους (merging)). 

 

 

 

2.2  Παρουσίαση του CRM: σημασιολογία και δομή 
 

 Το CRM είναι οντοκεντρικό, έχει γραφτεί στη γλώσσα TELOS και αποτελείται 

από οντότητες και από σχέσεις-συνδέσμους ανάμεσά τους (entities, links). Οι οντότητες 

είναι οι έννοιες που ονοματίζουν κατηγορίες ή αλλιώς κλάσεις αντικειμένων του 

πραγματικού κόσμου καθώς και οι αφηρημένες συλλήψεις που χρειαζόμαστε για να 

περιγράψουμε αντικείμενα και ανθρώπινες δραστηριότητες. Ορίζονται επίσης σχέσεις 

ιεραρχίας: κλάσης-υποκλάσης ανάμεσα στις οντότητες που στην πραγματικότητα 

εκφράζουν τις σχέσεις συνόλου-υποσυνόλου (isA) του οντοκεντρικού 

προγραμματισμού.  Όλοι οι σύνδεσμοι ανάμεσα στις οντότητες ορίζονται αμφίδρομα, αν 

και με διαφορετικό όνομα, και έτσι το μοντέλο είναι συμμετρικό ως προς τις σχέσεις που 

αναπαριστά. Σε ό,τι αφορά την πληθικότητα, από τον ορισμό οι σχέσεις είναι μη-

 
21 Από τον Οδηγό παρουσίασης του CIDOC-CRM (iii). 



υποχρεωτικές και επιδέχονται πολλαπλές τιμές. Επιπλέον κληρονομούνται κατά μήκος 

των σχέσεων ιεραρχίας των οντοτήτων (δηλ. το σύνδεσμο κληρονομούν αντίστοιχα οι 

υποκλάσεις και των δύο οντοτήτων που συνδέονται). Τα χαρακτηριστικά αυτά των 

σχέσεων στα οντοκεντρικά μοντέλα, που αποδίδει το CRM, είναι ιδιαίτερα σημαντικά 

όπως θα δούμε, γιατί εξασφαλίζουν την ευελιξία και την ικανότητα του μοντέλου να 

καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. 

 Οι οντότητες είναι ομαδοποιημένες σε μετακλάσεις μέσα από την δήλωση 

«ανήκει σε». Οι σύνδεσμοι επίσης ομαδοποιούνται σε μετακατηγορίες, ως προς το 

περιεχόμενό τους, οι οποίες είναι στην πραγματικότητα σύνδεσμοι ανάμεσα στις 

μετακλάσεις. Έτσι το CRM εμπεριέχει στην πραγματικότητα ένα μεταμοντέλο, (που έχει 

συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει η γλώσσα TELOS) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τον έλεγχο της ορθότητας τόσο του παρόντος μοντέλου όσο και τυχόν επεκτάσεων 

του στο μέλλον( βλ. Σχ. 7). 

 Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τη σημασιολογία, οι οντότητες διακρίνονται σε 

οντότητες αντικειμένων (φυσικών/ βιολογικών και εννοιολογικών) (που αποδίδουν τις 

κλάσεις των Physical Entity, Conceptual Object και τις υποκλάσεις τους- βλ. Σχ. 3), 

χρονικών εκδηλώσεων (Temporal Entity και υποκλάσεις της- βλ. Σχ. 4) και εννοιών που 

τεκμηριώνουν τον τόπο και το χρόνο (Place, Time-span- βλ. Σχ. 5). Δηλώνεται επίσης 

σαν ξεχωριστή οντότητα ο δράστης (Actor- βλ. Σχ. 3) μιας ενέργειας-πράξης ενώ στο 

σχήμα περιλαμβάνονται και κάποιες συμπληρωματικές οντότητες που συγκεντρώνουν 

τις ονομασίες τόπου, χρόνου και αντικειμένων (Appellation και υποκλάσεις- βλ. Σχ. 5)  

και τους τύπους των οντοτήτων προς καταγραφή (Type και υποκλάσεις του). Τέλος 

υπάρχουν και οι βασικοί τύποι δεδομένων (primitive data types) οντότητες που 

περιέχουν τους ορισμούς των τύπων δεδομένων: κείμενα και αριθμούς. Το ιεραρχικό 

σχήμα των βασικών οντοτήτων φαίνεται στο Σχ. 2.  

Σχήμα 2: Ιεραρχία των βασικών οντοτήτων CRM 
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Ας σημειώσουμε ότι οι βασικές σκοπιές γύρω από τις οποίες καταγράφεται η 

πληροφορία είναι το αντικείμενο, ο δράστης και το γεγονός και οι υπόλοιπες οντότητες 

είναι συμπληρωματικές για να αποδώσουν όλες τις απαραίτητες πλευρές της 

πληροφορίας που σχετίζεται με τις αυτές τις τρεις διαφορετικές όψεις. To CRM διαφέρει 

από άλλα μοντέλα σε αυτό ακριβώς το σημείο, στόχος του βέβαια παραμένει η 

τεκμηρίωση μουσειακών αντικειμένων, ωστόσο υπάρχει μετακίνηση της προσοχής στην 

καταγραφή των συμφραζομένων (ιστορικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών) ενώ βέβαια 

συνεχίζουν να περιέχονται πληροφορίες τόσο για το αντικείμενο αυτό καθ’ αυτό, όσο 

και για τις σχέσεις τους με άλλα αντικείμενα.   

Σχήμα 3: Ιεραρχία οντοτήτων των αντικειμένων  και του δράστη στο CRM 

 

Σχήμα 4: Ιεραρχία οντοτήτων των χρονικών εκδηλώσεων στο CRM 
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Η οντότητα του τύπου συγκεντρώνει την ονοματολογία των αντικειμένων και των 

εκδηλώσεων του πραγματικού κόσμου και δεν πρέπει να συγχέεται με την μετακλάση 

των τύπων των οντοτήτων, που περιλαμβάνει μια λίστα με τα ονόματα των οντοτήτων 

του μοντέλου, χωρισμένα σε κατηγορίες 

Η οντότητα της ονομασίας εξάλλου συγκεντρώνει το γενικό σύνολο των 

ονομασιών του τόπου, του χρόνου σε επίπεδο στιγμιότυπων (π.χ. Θεσσαλονίκη, λίθινη 

εποχή κά.) ενώ η μετακλάση της ονομασίας συγκεντρώνει τα ονόματα των οντοτήτων 

που περιγράφουν τόπο, χρόνο κτλ (π.χ. Ονομασία τόπου, Ονομασία εποχής κά). 

 

Σχήμα 5: Ιεραρχία οντοτήτων τόπου, χρόνου, ονομασιών στο CRM 

 

Οι σύνδεσμοι ανάμεσα στις οντότητες είναι πυκνοί, συνδέουν τα αντικείμενα, 

τους δράστες και τα γεγονότα αναμεταξύ τους και με τις διαστάσεις του χρόνου, του 

τόπου και τις υπόλοιπες οντότητες του μοντέλου. Η πυκνότητα τους, η συμμετρία τους 

(το ό,τι ορίζονται και προς τις δύο κατευθύνσεις) μας επιτρέπουν να καταγράψουμε ένα 

σύνολο πληροφοριών με ποικιλία τρόπων, καθώς δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε 

διαφορετική διαδρομή συνδέσμων για να «διηγηθούμε μια ιστορία πολιτισμικής 

τεκμηρίωσης».  

Εξάλλου «...η αρχή της συμμετρίας μας επιτρέπει:  

- να καταλάβουμε αν φαινομενικά διαφορετική πληροφορία, είναι στην ουσία ίδια, που 

έχει καταγραφεί από την σκοπιά μιας από τις οντότητες που ενέχονται 
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- να μετασχηματίσουμε την άποψη μίας από τις ενεχόμενες οντότητες, στην άποψη 

κάποιας άλλης...»22.   

Το μοντέλο παριστά τον πραγματικό κόσμο με επιτυχία γιατί υπάρχει πυκνή 

συνδεσμολογία ανάμεσα στις οντότητες, δεν υπάρχει υποχρεωτικό σύνολο 

πληροφορίας προς καταγραφή ενώ υπάρχει δυνατότητα να καταγραφεί αντιφατική 

πληροφορία, εναλλακτικά ή προσθετικά. 

Με αυτούς τους χειρισμούς το CRM καλύπτει ανάγκες διαφορετικών χρηστών, 

απόψεων, ενδιαφερόντων, βάθους και λεπτομέρειας. Με αυτή την έννοια είναι ένα 

ανοικτό δυναμικό μοντέλο που μπορεί να εξειδικευτεί κατά περίπτωση και που 

ταυτόχρονα είναι επεκτάσιμο, μπορεί να δεχθεί προσθήκες και συμπλήρωμα. Ως 

περιγραφικό μοντέλο παριστά έννοιες και σχέσεις του πραγματικού κόσμου με την 

ελάχιστη δυνατή επιβολή περιορισμών, ενώ ως μοντέλο για τη διαμεσολάβηση περιέχει 

αφηρημένες όσο και συγκεκριμένες έννοιες και σχέσεις και προσφέρει δυνατότητες 

εναλλακτικής σύνδεσης ανάμεσα στις οντότητες, μέσα από σύντομους/ φτωχούς ή 

πλούσιους σημασιολογικά δρόμους. «...παριστούμε δύο μονοπάτια, άμεσα και έμμεσα 

και χαρακτηρίζουμε «φτωχότερη», την άμεση αναφορά σαν ένα σύντομο δρόμο 

(shortcut) της οντότητας που προσπερνά...Η ιδέα είναι πάντως ότι οποιαδήποτε 

εφαρμογή θα χρησιμοποιούσε μία από τις δύο εναλλακτικές επιλογές. Έτσι το CRM 

ορίζει πως μετατρέπονται δεδομένα από πλουσιότερα σε φτωχότερα μοντέλα και πώς 

ένα πλουσιότερο σύστημα είναι δυνατό να επερωτηθεί από ένα φτωχότερο...»23 (βλ 

Σχ.6). 
 

 

2.3. Οι πιθανές χρήσεις του CRM 
 

Το CRM προς το παρόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί πουθενά, είναι στο στάδιο 

ελέγχου, δοκιμών και αντιστοιχίσεων (mappings) με άλλα υπάρχοντα μοντέλα, της ίδιας 

ή συναφών περιοχών. Ως εν δυνάμει πρότυπο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό 

βήμα προς την ολοκλήρωση της πληροφορίας σε εννοιολογικό επίπεδο.  

Σε τεχνικό επίπεδο το ό,τι δεν απαιτεί υποχρεωτική πληροφορία και η ευελιξία 

με την οποία είναι δομημένο, επιτρέπουν πειραματισμούς για μετασχηματισμούς και 

έκφρασή του σε διαφορετικές μορφές (format) καταγραφής της πληροφορίας, ώστε να 

 
22 Doerr M., Crofts N. : Electronic Esperanto: the Role of the Object Oriented CIDOC Reference 

Model, Bearman D., Trant J. (eds.): Cultural Heritage Informatics 1999, Archives and Museum 

Informatics, 199 (163). 
23 ibid. (164). 



γίνει δυνατή και η συμβολή του για το τεχνικό μέρος της συμβατότητας των 

πολιτισμικών πληροφοριακών συστημάτων. «...μια σημαντική πλευρά της μελλοντικής 

δουλειάς είναι η εφαρμογή του CRM σε περιπτώσεις διαμεσολάβησης και δημιουργίας 

δομών δεδομένων. Η εμπειρία της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθεί για να στεριώσει το 

μοντέλο, τις αρχές κατασκευής του και τις μεθόδους χρήσης του...»24.  
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Σχήμα 6.: Παράσταση του “φτωχότερου” και “πλουσιότερου σχήματος”25 

 

To CRM έχει ήδη περιγραφεί με τη γλώσσα του RDF Schema26:οι οντότητες 

τους έγιναν κλάσεις και οι σύνδεσμοι ιδιότητες. Επίσης μέσα από τους ορισμούς 

Subclass of και Sub-property of αποδόθηκαν οι σχέσεις συνόλου-υποσυνόλου που 

περιλαμβάνει η σημασιολογία του αρχικού μοντέλου. Οι ιδιότητες στο RDF επίσης  

επιδέχονται πολλαπλές τιμές, μπορεί να δηλωθούν ως μη υποχρεωτικές και με 

οποιαδήποτε σειρά. Επίσης ισχύει η απλή και η πολλαπλή κληρονόμηση των ιδιοτητων 

κατά μήκος της ιεραρχίας των κλάσεων και η πολλαπλή ταξινόμηση των 

παραδειγμάτων που προκύπτουν με βάση το σχήμα RDF.  

Ούτε το CRM, ούτε το  αντίστοιχο σχήμα RDF δεν είναι μορφή καταγραφής 

δεδομένων (data format). Οποιαδήποτε πιθανότητα εφαρμογής όμως προϋποθέτει την 

απόδοση του εννοιολογικού μοντέλου σε μια τέτοια μορφή, που επιπλέον θα μπορεί να 

υποστηριχτεί από κάποια τεχνικά εργαλεία ώστε να γίνουν δυνατά εκτός από την 
                                                      
24 ibid. (171). 
25 Τα σχήματα 6 και 7 είναι από παρουσίαση του M. Doerr για το CIDOC-CRM στην 
Ουάσιγκτον, Σεπτέμβριος 1999. 

11Washington, September 22, 1999
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μετατροπή του και ο έλεγχος της απόδοσης μοντέλου και μετατροπής σε ικανό αριθμό 

δεδομένων. Η πλούσια σημασιολογία του CRM  και οι πολλαπλές απόψεις της 

πληροφορίας που μπορεί να καταγράψει ωστόσο κάνουν το εγχείρημα δόμησης των 

δεδομένων που περιέχει μια διαδικασία που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και αυτό γιατί 

είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρηθούν : 

- η σημασιολογία του μοντέλου 

- η ευελιξία και η συμμετρία του  

- οι σχέσεις ιεραρχίας ανάμεσα στις κλάσεις 

- το χαρακτηριστικό των ιδιοτήτων πολλαπλών τιμών και μη υποχρεωτικής 

εμφάνισης 

3ICS-FORTH  September, 1999
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Σχήμα 7: Το μεταμοντέλο του  CRM
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26 Αλεξάκη Σ.: Αποθήκευση Μεταδεδομένων RDF για Πύλες Κοινοτήτων Διαδικτύου, 
Μεταπτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2000 και  
http://www.ics.forth.gr/proj/isst/Activities/CIS/cidoc/docs/crm_in_rdf_24_5_00.rdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 
3.1. Προσεγγίσεις μετατροπής RDF σχήματος του CRM  

σε μορφή δεδομένων XML 

 
Το εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς CRM του CIDOC είναι πλούσιο 

σημασιολογικά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει και ο στόχος μας να κατασκευάσουμε ένα 

σχήμα XML που θα το παριστά επαρκώς. Πιο συγκεκριμένα θέλουμε να διατηρήσουμε 

τις σχέσεις ιεραρχίας και κληρονόμησης ιδιοτήτων ανάμεσα στις κλάσεις, τις ιδιότητες 

που επιδέχονται πολλαπλές τιμές και η εμφάνισή τους είναι προαιρετική και τους 

συνδέσμους που είναι αμφίδρομοι αλλά εμφανίζονται με διαφορετικό όνομα. 

Το μοντέλο CRM εκφρασμένο σε RDF είναι μια οντολογία: «Οι οντολογίες είναι 

το κατάλληλο επίπεδο για την δόμηση των περιεχομένων των εγγράφων, γιατί μιλούν 

για έννοιες και σημασιολογία, αντί για εμφωλιασμό στοιχείων και σειριακή 

παράθεση...»27. 

Για την απόδοση της εμφωλιασμένης δομής των δεδομένων  έχουμε επιλέξει να 

χρησιμοποιήσουμε την μεταγλώσσα XML-schema, που αποτελεί μια πολύ πρόσφατη 

εξέλιξη της eXtensible Markup Language (XML),  η οποία είναι ήδη καταχωρημένη ως 

διεθνές πρότυπο και η οποία καλύπτει και αντικαθιστά γοργά την HTML στις 

ιστοσελίδες του διαδικτύου, μια και με αυτό τον τρόπο (δηλ. την σύνταξη των 

ιστοσελίδων με βάση αυτή τη μεταγλώσσα) πιστεύεται ότι θα καταστεί δυνατή η 

σημασιολογική σύνταξη, προσπέλαση και επερώτηση των ιστοσελίδων. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της XML είναι τα στοιχεία (elements) και οι 

εξαρτημένες ιδιότητές τους (attributes). Οι ιδιότητες ορίζονται τοπικά σε κάθε στοιχείο 

και υπάρχει ένα ιδιαίτερο είδος ιδιοτήτων που είναι οι μηχανισμοί αναφοράς (links), οι 

οποίοι συνδέουν δύο στοιχεία που βρίσκονται στο ίδιο (μηχανισμοί εσωτερικής 

αναφοράς –idref) η σε διαφορετικά (μηχανισμοί εξωτερικής αναφοράς –href) DTD. Οι 

μηχανισμοί αυτοί έχουν την δυνατότητα να είναι αμφίδρομοι και ορισμένοι σε επίπεδο 

 
27 Erdmann M. & Studer R.: Ontologies as Conceptual Models for XML Documents, Proceedings 

of the 12th Workshop of Knowledge Acquisition Modeling an Managing (KAW’ 99), Bauff, 

Canada, October 1999. 
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δομής ή/ και περιεχομένου (fine granularity links by structure o/ and  by content) Ένα 

στοιχείο μπορεί να έχει απλό μοντέλο περιεχομένου (content model), όταν ορίζεται ότι 

δέχεται ως τιμή κάποιον από τους βασικούς τύπους δεδομένων (αλφαριθμητικό, 

αριθμητικό πεδίο κά) ή σύνθετο (μοντέλου περιεχομένου) όταν αυτό αποτελείται από 

ένα σύνολο υποστοιχείων (subelements), τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν το 

στοιχείο. Για κάθε σύνολο υποστοιχείων στο μοντέλο περιεχομένου ενός στοιχείου 

ορίζουμε τους δείκτες εμφάνισης (occurrence indicators) για να καθορίσουμε αν το κάθε 

υποστοιχείο εμφανίζεται υποχρεωτικά μία φορά, περισσότερες (+), είναι προαιρετικό με 

μία (?) ή περισσότερες (*) δυνατότητες εμφάνισης και τους τελεστές σύνδεσης 

(aggregation factors ) των υποστοιχείων για να δηλώσουμε αν τα στοιχεία εμφανίζονται 

κατά σειρά (σειριακός τελεστής- sequence) ή εναλλακτικά (εναλλακτικός τελεστής-

choice). 

Η επιλογή του XML-schema αντί του XML DTD´s βασίστηκε στο γεγονός ότι 

διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του δεύτερου συν ένα, που πιστεύαμε ότι θα μας φανεί 

χρήσιμο: μπορεί να αποδώσει την κληρονόμηση των ιδιοτήτων και με αυτό τον τρόπο 

να εκφράσει έμμεσα σχέσεις κλάσης-υποκλάσης ανάμεσα σε έννοιες. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από τη δήλωση ότι ένα στοιχείο (element) αποτελεί έκταση (ή 

περιορισμό ή εκλέπτυνση) (extension, restriction, refinement) ενός άλλου και άρα 

«κληρονομεί» αυτόματα (στην περίπτωση της έκτασης) όλα τα υποστοιχεία που 

περιέχονται στο μοντέλο περιεχομένου του. 

Το σχήμα του RDF-CRM περιλαμβάνει κλάσεις και ιδιότητες, που έχουν δηλωθεί 

αυτοτελώς (global) για όλο το σχήμα και όχι τοπικά (local) ανά κλάση. Υπάρχουν 

επίσης οι βασικοί τύποι δεδομένων (primitive data types). Οι ιδιότητες είναι στην 

πραγματικότητα σχέσεις ανάμεσα σε κλάσεις, καθώς και ανάμεσα σε κλάσεις και σε 

τιμές (literals), για κάθε ιδιότητα ορίζεται το πεδίο ορισμού (domain) και το πεδίο τιμών 

(range). Οι ιδιότητες επιδέχονται πολλαπλές τιμές ενώ είναι μη-υποχρεωτικές και  η 

σειρά τους δεν παίζει κανένα ρόλο (multivalued, unordered). Το σχήμα περιλαμβάνει 

και αποδίδει σημασιολογικά τη σχέση ειδίκευσης-γενίκευσης και της πολλαπλής 

ταξινόμησης μέσα από την απλή και τη σύνθετη κληρονόμηση των ιδιοτήτων κατά 

μήκος της «ιεραρχίας» των κλάσεων.  

Επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα επερώτησης RQL (RDF Query 

Language) η οποία επιτρέπει την ομοιόμορφη επερώτηση δεδομένων αλλά και 

σχημάτων RDF ως ημιδομημένα δεδομένα. Η RQL είναι η πρώτη δηλωτική γλώσσα για 

επερώτηση βάσεων περιγραφών RDF. Η RQL είναι μια γλώσσα που έχει τύπους κσι 

ακολουθεί μια λειτουργική προσέγγιση. Η καινοτομία της βρίσκεται στην ικανότητητά της 

να συνδυάζει επερωτήσεις σχήματος και δεδομένων RDF ενώ την ίδια στιγμή εξερευνά 

–με ένα διάφανο τρόπο- τις ιεραρχίες των κλάσεων και των ιδιoτήτων καθώς και την 



πολλαπλή ταξινόμηση των πηγών. H RQL έχει κατασκευαστεί από το Ινστιτούτο 

Πληροφορικής Κρήτης28. Ο λόγος που επιλέξαμε να τη χρησιμοποιήσουμε είναι ότι έτσι 

εξασφαλίζουμε την ομοιόμορφη και μαθηματικά στεγανή επερώτηση του σχήματος 

RDF. Επιπλέον την κάθε φορά και ανάλογα με την ερώτηση ή το σύνολο των 

ερωτήσεων θα μπορούσαμε να ορίσουμε ποιο κομμάτι του σχήματος θα πάρουμε, στη  

δική μας περίπτωση επερωτούμε για το σύνολο του σχήματος. 

Στο παρακάτω σχήμα (Σχ. 8) παριστούμε ένα τμήμα του CRM σε γράφο RDF. 

Για την καλύτερη κατανόηση του σχήματος σημειώνουμε ότι: α)με ελλείψεις παριστούμε 

τις κλάσεις RDF, β)με απλά βέλη τις ιδιότητες RDF, γ) με διπλά βέλη τις σχέσεις isA 

ανάμεσα σε κλάσεις. Επίσης σημειώνουμε ότι το ίδιο κομμάτι του σχήματος RDF θα 

χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα για να εφαρμόσουμε όλα τα βήματα των 

προσεγγίσεων και στα επόμενα σχήματα που θα παρουσιάσουμε (Σχ. 9-12). 

 

Σχήμα 8 : Τμήμα του CRM σε RDF γράφο 
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Τα βήματα των προσεγγίσεων είναι και στις δύο περιπτώσεις τα εξής:  

                                                      
28 Καρβουναράκης Γ.: Μια Δηλωτική Γλώσσα Επερώτησης Μεταδεδομένων RDF για τις Πύλες 

Κοινοτήτων Διαδικτύο, Μεταπτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2000. 

 

Temporal 
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Time-span Type 

Type 

Assignment 

Primitive 

Value/ Literal 

has time-span 
has type 
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has note Cidoc  
Entitiy 

language material 

Measurement 
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Α- επιλογή των κλάσεων και των ιδιοτήτων (τμήμα του σχήματος) που χρειαζόμαστε  

Β- αναπαράσταση σε XML των κλάσεων και των ιδιοτήτων 

Γ- προσδιορισμός των δομικών περιορισμών (καθορισμός δεικτών εμφάνισης και 

τελεστών σύνδεσης). 

 

 

3.1.1  Πρώτη Προσέγγιση 
 

Α) Επιλογή κλάσεων και ιδιοτήτων 

Οι ερωτήσεις που επιλέγουμε να κάνουμε εκφρασμένες σε φυσική γλώσσα είναι οι 

ακόλουθες: 

∗ Δώσε μου όλες τις άμεσες υπoκλάσεις όλων των κλάσεων του σχήματος  

∗ Δώσε μου όλες τις ιδιότητες μιας κλάσης, όταν αυτές δεν κληρονομούνται από τις 

υπερκλάσεις της, όταν δηλαδή πρωτοεμφανίζονται στο σχήμα στη συγκεκριμένη 

κλάση  

 Σε μορφή RQL οι ερωτήσεις εκφράζονται ως εξής: 

 
C 

 
Temporal Entity 
 
Temporal Entity 

1) SELECT  C, subclassof^ (C) Subclasses C 
 
Period 
 
Condition State 
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    FROM     Class{C}   

Το αποτέλεσμα της πρώτης ερώτησης είναι της 

μορφής για το γράφο του Σχ.8 και αν όπου 

Class βάλουμε Temporal Entity: 

 Όπου η Class{C} παίρνει τιμές σε όλες τις κλάσεις του σχήματος RDF και η 

συνάρτηση subclass^ μας δίνει μόνο τις άμεσες υποκλάσεις της. 

 

 

2) SELECT domain (P), P,range(P) 

    FROM     Property {P}, Class{C} 

WHERE     domain (P)=C 
Domain (@P) 
 
Temporal Entity 
 

@P 
 
Has time-span 
 

Range (@P) 
 
Time-span 
 

Το αποτέλεσμα της δεύτερης 

ερώτησης είναι της μορφής (για την 

κλάση Temporal Entity) :  

 

 

 

B)Αναπαράσταση σε XML κλάσεων και των ιδιοτήτων 



 Αντιστοιχίζουμε τις κλάσεις και τις ιδιότητες ως εξής: 

• Όλες οι κλάσεις γίνονται στοιχεία με μοντέλο περιεχομένου τις ιδιότητες τους 

(υποστοιχεία) 

• Σε κάθε κλάση ορίζεται ότι αποτελεί έκταση του τύπου της υπερκλάσης της 

• Όλες οι ιδιότητες γίνονται στοιχεία με μοντέλο περιεχομένου τα πεδία τιμών στα 

οποία καταλήγουν 

o στην περίπτωση που το πεδίο τιμών είναι κλάση εφαρμόζεται το βήμα 

ένα  

o στην περίπτωση που είναι τιμή (literal), τότε η τιμή γίνεται αντίστοιχος 

βασικός τύπος δεδομένου (πχ. αν είναι αριθμός με πρόβλεψη δεκαδικού 

γίνεται decimal). 

Σχήμα 9: Σχήμα XML που προκύπτει από τα βήματα 1 και 2 της πρώτης 

προσέγγισης για την κλάση Temporal Entity του γράφου του Σχ.8 

 

Όταν δηλώνουμε ότι ένα στοιχείο αποτελεί έκταση του στοιχείου που είναι 

υπερκλάση του, το XML Schema αυτόματα αποδίδει όλες τις ιδιότητες του αρχικού 

τύπου σε όλα τα στοιχεία που ορίζονται ως έκτασή του. Έτσι το σχήμα που προκύπτει 

από τη μία περιέχει όλες τις ιδιότητες της κλάσης και από την άλλη περιέχει και την 

πληροφορία για τις σχέσεις ιεραρχίας ανάμεσα στις κλάσεις, δηλαδή μπορεί να 

αποδώσει έμμεσα τη σημασιολογία των σχέσεων isA που περιείχε το αρχικό μοντέλο. 

Στο παράδειγμά μας η κλάση Temporal Entity «κληρονομεί» όλες τις ιδιότητές της, 

εκτός από το Has time-span, «αυτόματα» από την υπερκλάση της CIDOC Entity (βλ. 

Σχ.9). 
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Ωστόσο δεν έχουμε τη δυνατότητα να δηλώσουμε ότι ένα στοιχείο αποτελεί έκταση 

περισσοτέρων του ενός τύπου  -γιατί το απαγορεύει το XML Schema- και έτσι δεν 

μπορούμε να καλύψουμε τις περιπτώσεις της πολλαπλής κληρονόμησης ιδιοτήτων, 

όταν δηλαδή μία κλάση έχει περισσότερες από μία υπερκλάσεις. Από την πρώτη 

ερώτηση που είχαμε κάνει προέκυψε ότι το μοντέλο μας περιέχει 7 τέτοιες περιπτώσεις 

των Man-made object, Iconographic  object, Man-made feature, Inscription, Person, 

Title, Address. Σε αυτές τις περιστάσεις λοιπόν δηλώνουμε ότι το στοιχείο αποτελεί 

έκταση της πρώτης κλάσης της οποίας είναι υποκλάση, σύμφωνα με τις απαντήσεις 

που μας δίνει η πρώτη ερώτηση. Στη συνέχεια δηλώνουμε στο μοντέλο περιεχομένου 

του στοιχείου όλες τις ιδιότητες που κληρονομεί από τις υπόλοιπες κλάσεις των οποίων 

είναι επίσης υποκλάση. 

Για παράδειγμα από την πρώτη ερώτηση προκύπτεί ότι το Man-made object είναι 

άμεση υποκλάση των  Physical Object και Man-made Entity. Έτσι δηλώνουμε ότι αυτό 

αποτελεί έκταση του τύπου Physical Object και έτσι «αυτόματα» κληρονομεί όλες τις 

ιδιότητές του ενώ στη συνέχεια δηλώνουμε στο μοντέλο περιεχομένου του όλες τις 

ιδιότητες που κληρονομεί από το Man-made Entity.  

 

Γ) Προσδιορισμός των δομικών περιορισμών  

(δεικτών εμφάνισης- τελεστών σύνδεσης) 

• Στο στοιχείο CIDOC ENTITY καθώς και στο TYPE (κορυφές ιεραρχικών 

δέντρων) αποδίδουμε το υποστοιχείο Has unique name, το οποίο ορίζεται 

περαιτέρω ως string. Η ιδιότητα αυτή η οποία θα κληρονομηθεί, εξασφαλίζει ότι 

κάθε κλάση-στοιχείο θα αναγνωρίζεται μοναδικά. Το στοιχείο αυτό ορίζεται 

υποχρεωτικά και μονότιμα.  

• Όλα τα υποστοιχεία που εκφράζουν τις ιδιότητες RDF στο μοντέλου 

περιεχομένου ενός στοιχείου XML (κλάσης RDF) ορίζονται να είναι μη-

υποχρεωτικά και με δυνατότητα εμφάνισης περισσότερες από μία φορές. 

Επιπλέον αν και θα θέλαμε να ορίσουμε ότι ισχύει ο εναλλακτικός τελεστής στην 

εμφάνιση των στοιχείων, αυτό δεν είναι δυνατό, γιατί έχουμε ορίσει εκτάσεις των 

τύπων. Έτσι ορίζουμε σειριακό τελεστή εμφάνισης των στοιχείων. 

• Στην περίπτωση που το πεδίο τιμών μιας ιδιότητας είναι κλάση, αυτή θα 

αποτελεί το μοντέλο περιεχομένου της ιδιότητας. Σε αυτή την περίπτωση 

ορίζουμε ότι το στοιχείο που αποδίδει την κλάση μπορεί να αντικατασταθεί κάθε 

φορά από μία από τις υποκλάσεις της. 



Το αποτέλεσμα αυτών των χειρισμών του βήματος Γ πάνω στο αποτέλεσμα που 

παριστάται στο Σχ.9, φαίνεται στο Σχ.10. 

 

 

Σχήμα 10: Σχήμα XML που προκύπτει από την πρώτη προσέγγιση μετά 

την υλοποίηση και των τριών βημάτων. 

 

Αν κάνουμε λοιπόν τον απολογισμό της προσέγγισης μας και του αλγόριθμου 

που μόλις καταγράψαμε παρατηρούμε ότι: 

- κατ’ αρχήν αποδώσαμε το σύνολο του μοντέλου και διατηρήσαμε την πληροφορία για 

τις σχέσεις συνόλου-υποσυνόλου ανάμεσα στις κλάσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που 

έχουμε πολλαπλή κληρονόμηση, όταν δηλαδή μία κλάση έχει περισσότερες από μία 

υπερκλάσεις 

- οι ιδιότητες διατήρησαν τα χαρακτηριστικά των πολλαπλών τιμών και του μη-

υποχρεωτικού της παρουσίας τους, όχι όμως και της μη καθορισμένης σειράς με την 

οποία πρέπει να εμφανίζονται. 
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- οι ανάστροφοι σύνδεσμοι διατηρήθηκαν, μέσα στο μοντέλο περιεχομένου των 

στοιχείων των ιδιοτήτων μεταφέρεται επίσης κάποια πληροφορία για τις σχέσεις 

ιεραρχίας του σχήματος, αφού μία κλάση μπορεί να αντικατασταθεί την κάθε φορά από 

οποιαδήποτε από τις υποκλάσεις της (άμεσες και μη). Με αυτό τον τρόπο όμως χάνεται 

η πληροφορία για τις σχέσεις ιεραρχίας ανάμεσα στις υποκλάσεις καθώς και για το 

ποιές είναι άμεσες και ποιες όχι και έτσι η απόδοση δεν κρίνεται ικανοποιητική. Για 

παράδειγμα, όπως φαίνεται και στο Σχ.10, το μοντέλο περιεχομένου του Has type δεν 

αποτελείται μόνο από το Type (που είναι το πεδίο ορισμού της) αλλά και απο τις 

υποκλάσεις του Type: Language, Material, Measurement_Unit. Αυτή η εικόνα είναι μια 

δήλωση των σχέσεων ιεραρχίας ανάμεσα στην κλάση και τις υποκλάσεις της αλλά δεν 

γνωρίζουμε ποιές από αυτές είναι άμεσες υποκλάσεις και τί σχέση έχουν μεταξύ τους. 

 Εκτός από την ελλιπή δήλωση της ιεραρχίας η προσέγγιση που μόλις 

περιγράψαμε θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες πιθανά σε ένα μοντέλο όπου η 

δυνατότητα της «ανακατεμένης δήλωσης» των ιδιοτήτων δεν θα ήταν τόσο σημαντική, 

όσο στην περίπτωση του CIDOC, που καλείται να αναπαραστήσει πολιτισμικά 

δεδομένα. Μια «πολιτισμική αφήγηση» όμως, δεν μπορεί παρά να μην υπακούει σε μια 

αυστηρή σειρά, γιατί κάτι τέτοιο επηρεάζει και δυσχεραίνει σημαντικά την διαδικασία 

καταγραφής της πολιτισμικής πληροφορίας. Για να γίνουμε πιο σαφείς στη μη-

ανακατεμένη δήλωση των ιδιοτήτων είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε με σειρά 

όλες τις πληροφορίες για ένα πολιτισμικό αντικείμενο, χωρίς να αφήσουμε κενά και δεν 

έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέφουμε να εισάγουμε δεδομένα σε πεδία τιμών 

στοιχείων που δεν είχαμε συμπληρώσει από την αρχή. Μία λύση θα ήταν να ορίσουμε 

ότι όσα στοιχεία δεν παίρνουν τιμές, να λαμβάνουν την τιμή Null, με αυτό τον τρόπο θα 

γίνεται εισαγωγή κάποιας τιμής και έτσι θα μπορούμε να επιστρέψουμε να εισάγουμε 

δεδομένα όταν και εφόσον θέλουμε. Να σημειώσουμε επίσης ότι όλοι αυτοί οι χειρισμοί 

δεν επηρεάζουν το επίπεδο της παρουσίασης, αφού η ανεξαρτησία των τριών 

επιπέδων που εξασφαλίζουν τα ηλεκτρονικά έγγραφα, μας δίνει την δυνατότητα να 

παρουσιάζουμε τα δεδοδένα με όποια σειρά θέλουμε. Ωστόσο αυτή η λύση ίσως να μην 

αποδειχτεί πολύ πρακτική κι’ αυτό γιατί με τη χρήση των συνδέσμων που έχουμε 

αποδόσει στο XML Schema, στην πραγματικότητα είναι ελάχιστα τα στοιχεία που δεν 

έχουν σύνθετο μοντέλο περιεχομένου, που δεν αποτελούνται δηλαδή από σύνολα 

υποστοιχείων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση όμως, θα είμασταν υποχρεωμένοι να 

κατέβουμε όλο το «δέντρο της ιεραρχίας» και να δώσουμε την τιμή Null μέχρι την 

τελευταία εμφωλιασμένη δομή στοιχείων που θα συναντήσουμε καλύπτοντας όλες τις 

εναλλακτικές περιπτώσεις. 

 Έτσι παρόλο που η προσέγγισή μας είναι πρωτότυπη και αρκετά ικανοποιητική 

συγκρινόμενη με άλλες που θα αναφέρουμε στη συνέχεια, δεν εξυπηρετεί τις δικές μας 



ανάγκες, γι’ αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε τη λύση του 

προβλήματος μας προς άλλη κατεύθυνση. 

 

 

3.1.2. Δεύτερη Προσέγγιση 
 
 Σε αυτή τη δεύτερη προσπάθειά μας, θα στηριχτούμε στην αρχική ιδέα και 

πρόταση των Erdmann & Studer29 πάνω στο ίδιο ζήτημα, την οποία θα παραλλάξουμε 

και θα συμπληρώσουμε. 

 

Α) Επιλογή κλάσεων και ιδιοτήτων 

 Οι ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα που θα κάνουμε πάνω στο αρχικό σχήμα είναι 

οι ακόλουθες: 

∗ Δώσε μου όλες τις άμεσες υποκλάσεις κάθε κλάσης. 

∗ Δώσε μου όλες τις ιδιότητες  και τα πεδία τιμών τους (είτε είναι κλάση, είτε είναι τιμές 

literal) για κάθε κλάση του σχήματος 

 Στην γλώσσα επερώτησης RQL οι ερωτήσεις έχουν ως εξής: 

1) SELECT  C, subclassof^ (C) 

    FROM     Class{C}   
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Το αποτέλεσμα της πρώτης ερώτησης είναι της 

μορφής (για την περίπτωση της κλάσης Temporal 

Entity): 

  

2) SELECT  $C, P, $$X 

    FROM     {:$C}@P{:$$X} 

 Σε αυτή την περίπτωση με την δήλωση {$$C} προσδιορίζουμε ότι το πεδίο τιμών 

της ιδιότητας είναι η μία κλάση ή ένας τύπος τιμής (literal type). 

 

B)Αναπαράσταση σε XML κλάσεων και των ιδιοτήτων 

 Αντιστοιχίζουμε τις κλάσεις και τις ιδιότητες ως εξής: 

 
29 Ibid. 

Range (@P) 
 
Time-span 
Type 
Type_Assignment 
string 

Domain (@P) 
 
Temporal Entity 
Temporal Entity 
Temporal Entity 
Temporal Entity 

@P 
 
Has time-span 
Has type 
Was classified by 
Has note 

C 
 
Temporal Entity 
 
Temporal Entity 

Subclasses C 
 
Period 
 
Condition State 



• Όλες οι κλάσεις γίνονται στοιχεία με μοντέλο περιεχομένου τις ιδιότητες τους 

(υποστοιχεία) 

• Όλες οι ιδιότητες γίνονται στοιχεία με μοντέλο περιεχομένου τα πεδία τιμών στα 

οποία καταλήγουν 

o στην περίπτωση που το πεδίο τιμών είναι κλάση εφαρμόζεται το βήμα 

ένα  

o στην περίπτωση που είναι τιμή (literal), τότε η τιμή γίνεται αντίστοιχος 

βασικός τύπος δεδομένου (πχ. αν είναι αριθμός με πρόβλεψη δεκαδικού 

γίνεται decimal). 

Το αποτέλεσμα των δύο πρώτων ερωτήσεων και μετά την εφαρμογή των δύο 

πρώτων βημάτων της προσέγγισης για την κλάση Temporal Entity παρίσταται 

στο Σχ.11. Παρατηρούμε ότι και στις δύο προσεγγίσεις καταλήγουμε στο ίδιο 

αποτέλεσμα μετά την υλοποίηση των δύο πρώτων βημάτων και με βάση τα 

αποτελέσματα από τις δύο ερωτήσεις αλλά από διαφορετικό δρόμο. 

 

Σχήμα 11: Σχήμα XML που προκύπτει από τα βήματα 1 και 2 

της δεύτερης προσέγγισης 

 

 

Γ) Προσδιορισμός των δομικών περιορισμών  

(δεικτών εμφάνισης- τελεστών σύνδεσης) 
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• Σε όλα τα στοιχεία που είναι κλάσεις του σχήματος RDF αποδίδουμε το 

υποστοιχείο Has unique name, το οποίο ορίζεται περαιτέρω ως string και  

εξασφαλίζει ότι κάθε κλάση-στοιχείο θα αναγνωρίζεται μοναδικά. Το στοιχείο 

αυτό ορίζεται υποχρεωτικά και μονότιμα. 

• Όλες τα υπόλοιπα στοιχεία του μοντέλου περιεχομένου κάθε στοιχείου-κλάσης, 

τα οποία εκφράζουν τις ιδιότητές του ορίζονται ως μη υποχρεωτικά και 

επιδέχονται πολλαπλές τιμές. Επίσης δηλώνουμε τον εναλλακτικό τελεστή για 

την εμφάνιση των στοιχείων και ορίζουμε ότι το σύνολό τους έχει επίσης της 

δυνατότητα να εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές και είναι μη 

υποχερωτικό.   

• Στη συνέχεια δηλώνουμε στο μοντέλο περιεχομένου κάθε κλάσης ότι αυτή 

μπορεί να αντικατασταθεί ενναλακτικά από το αντίστοιχο μοντέλο οποιασδήποτε 

από τις άμεσες υποκλάσεις της 

• Επιπλέον δηλώνουμε ότι τα στοιχεία ή οι τιμές που περιέχονται στο μοντέλο 

περιεχομένου των ιδιοτήτων έχουν πολλαπλό δείκτη εμφάνισης. 

Μετά και την ολοκλήρωση του τρίτου βήματος το σχήμα που προκύπτει 

για την περίπτωση του Temporal Entity παρίσταται στο Σχ.12. Σε αυτό 

παρατηρούμε σημαντικές διαφορές από το τελικό σχήμα στο οποίο είχαμε 

καταλήξει στην πρώτη προσέγγιση (Σχ.10). Έτσι οι σχέσεις ιεραρχίας (οι 

υποκλάσεις μιας κλάσεις) παρίστανται στο μοντέλο περιεχομένου της ίδιας της 

κλάσης ενώ όλες οι ιδιότητες-υποστοιχεία συνδέονται με εναλλακτικό τελεστή 

στο μοντέλο περιεχομένου της κλάσης, χειρισμός που μαζί με την απόδοση των 

κατάλληλων δεικτών εμφάνισης εξασφαλίζουν την ιδιότητα της ανακατεμένης 

δήλωσης των ιδιοτήτων. 

Αν κάνουμε λοιπόν τον απολογισμό της προσέγγισης μας που μόλις 

καταγράψαμε παρατηρούμε ότι: 

- κατ’ αρχήν αποδώσαμε το σύνολο του μοντέλου και διατηρήσαμε την πληροφορία για 

τις σχέσεις συνόλου-υποσυνόλου ανάμεσα στις κλάσεις ακόμα και στις περιπτώσεις 

που έχουμε πολλαπλή κληρονόμηση, όταν δηλαδή μία κλάση έχει περισσότερες από 

μία υπερκλάσεις. Οι σχέσεις ιεραρχίας αποδίδονται ικανοποιητικά στο σχήμα, όπως 

φαίνεται και από το Σχ.12, όπου μπορούμε να δούμε ευκρινώς ότι το Temporal Entity 

αποτελεί άμεση υπερκλάση των Condition State και Period. 

- οι ιδιότητες διατήρησαν τα χαρακτηριστικά των πολλαπλών τιμών και του μη-

υποχρεωτικού της παρουσίας τους καθώς και της μη καθορισμένης σειράς με την οποία 

πρέπει να εμφανίζονται. 

- οι ανάστροφοι σύνδεσμοι διατηρήθηκαν, με διαφορετικό όνομα όπως στο αρχικό 

μοντέλο 



 Το σχήμα αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες μας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη 

μεταφορά της σημασιολογίας ενός πολιτισμικού εννοιολογικού μοντέλου, όπως είναι το 

CIDOC, όπου θέλουμε να καταγράψουμε συχνά αντιφατικές πληροφορίες, να 

τεκμηριώσουμε ένα αντικείμενο με εναλλακτικούς τρόπους και να χειριστούμε το ίδιο 

σύνολο πληροφοριών από διαφορετικές απόψεις. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να 

δηλώσουμε την κάθε φορά μόνο τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν, αφήνοντας 

κενές τις υπόλοιπες ή να καταχωρήσουμε διπλές εγγραφές για το ίδιο στοιχείο. Το 

σχήμα που προέκυψε μας επιτρέπει «να πλοηγηθούμε» στο εννοιολογικό μοντέλο με 

όλους τους δυνατούς σημασιολογικά τρόπους που περιέχει.   

Σχήμα 12: Σχήμα XML που προκύπτει από την δεύτερη προσέγγιση  

 

Ως προς την προηγούμενη προσέγγιση αλλά και γενικότερα για την διαδικασία 

σημειώνουμε τα εξής 

 Μετά την εφαρμογή των δύο πρώτων βημάτων και προσεγγίσεις 

καταλήγουμε στο ίδιο σχήμα, όμως η απάντηση αυτή προκύπτει από 

διαφορετικούς δρόμους και αυτό γιατί κάναμε διαφορετικές ερωτήσεις 

στο σχήμα.  

 Στην πρώτη περίπτωση αξιοποιήσαμε την δυνατότητα έκτασης τύπου, 

σε μια προσπάθεια να αυξήσουμε την ταχύτητα και να επιτύχουμε την 

άμεση κληρονόμηση ιδιοτήτων στις περιπτώσεις της  απλής 

κληρονόμησης ιδιότητων και αποφύγαμε αυτό που συνέβει στην 
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δεύτερη: να παίρνουμε την ίδια ιδιότητα πολλές φορές, κάθε φορά που 

αλλάζει το πεδίο ορισμού της. 

 Και οι δύο προσεγγίσεις μεταφέρουν σημασιολογικά τις σχέσεις 

ιεραρχίας του σχήματος RDF, αλλά η μεν πρώτη δεν το κάνει για τις 

περιπτώσεις πολλαπλής ταξινόμησης ενώ γενικότερα η απόδοση δεν 

είναι τόσο ευκρινής, αφού δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις άμεσες από 

τις υπόλοιπες υποκλάσεις μιας κλάσης ή / και τις σχέσεις μεταξύ τους. 

Στη δεύτερη προσέγγιση η απόδοση είναι πιστή και ακριβής.  

 Και στις δύο προσεγγίσεις το σχήμα XML που προκύπτει δεν έχει 

υποχρεωτική αρχή, δεν «κρέμεται» δηλαδή η ιεραρχία των στοιχείων 

από κανένα στοιχείο-ρίζα (root-element). Έτσι έχουμε την δυνατότητα να 

αρχίσουμε την καταγραφή από όποιο στοιχείο (κλάση ή ιδιότητα) 

θέλουμε και ακολουθώντας τους συνδέσμους να κατασκευάσουμε την 

μερική περίπτωση του σχήματος που εξυπηρετεί την κάθε φορά τις δικές 

μας ανάγκες. 

 Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι και οι δύο προσεγγίσεις που 

παρουσιάσαμε εξασφαλίζουν την μαθηματική ακεραιότητα των 

αντιστοιχιών ανάμεσα στα σχήματα RDF και XML (βήματα 1 και 2) και 

αυτό επειδή στηρίζονται στις απαντήσεις των ερωτήσεων μέσα από τη 

γλώσσα επερώτησης RQL. 

 Η γλώσσα RQL  αποδείχτηκε πολύ ικανή και εκφραστική για τις ανάγκες 

μας. Η γλώσσα μας έδινε την δυνατότητα να επερωτήσουμε τμήματα 

μόνο του σχήματος και όχι ολόκληρο, το οποίο όμως δεν εξυπηρετούσε 

τους δικούς μας στόχους. 

 Η πιο ουσιαστική διαφορά των δύο αλγορίθμων είναι οι επιτρεπόμενοι 

χειρισμοί κατά το τρίτο βήμα, που αφορά στον ορισμό των δεικτών 

εμφάνισης και τελεστών σύνδεσης.  

 Ο δεύτερος αλγόριθμος υπερτερεί του πρώτου στην απόδοση της 

σημασιολογίας της πολλαπλής κληρονόμησης και στην διατήρηση του 

χαρακτηριστικού μη-καθορισμένης σειράς στη δήλωση των ιδιοτήτων. 

 Το τελικό σχήμα που προκύπτει από την δεύτερη προσέγγιση που τελικά 

υιοθετήσαμε, παρατίθεται στο πρώτο παράρτημα στη μορφή κώδικα, ενώ στο δεύτερο 

παρατίθονται μερικά παραδείγματα από το σχήμα με τη χρήση ενός XML Schema 

editor.  Ας σημειώσουμε εδώ ότι τελικά δεν χρησιμοποιήσαμε τελικά τα χαρακτηριστικά 

που διαφοροποιούν το XML schema από την DTD του προτύπου XML (δηλαδή δεν 

κάναμε χρήση της δήλωσης έκτασης τύπου, το οποίο δεν αναγνωρίζει το DTD, έτσι 

ώστε το σχήμα μας αποτελεί αυτόματα και έναν έγκυρο καθορισμό τύπου εγγράφου. 



  

  

 

3.1.γ. Οι διαφορετικές ανάγκες των χρηστών και οι όψεις της    

πληροφορίας 
  

Το σχήμα που φτιάξαμε είναι μια πιστή αναπαράσταση του εννοιολογικού 

μοντέλου στο οποίο βασίστηκε. Μεταφέρει όλη τη σημασιολογική πληροφορία για τις 

σχέσεις συνόλου-υποσύνολου ανάμεσα σε κλάσεις ενώ αναπαριστά όλους τους 

συνδέσμους του αρχικού σχήματος. Θα μπορούσαμε επιπλέον να σημειώσουμε ότι 

δηλώνει με αμεσότερο τρόπο την ανάστροφη κληρονόμηση των ιδιοτήτων, η οποία στο 

σχήμα υπονοείται αλλά δεν δηλώνεται ρητά. Δηλαδή στο σχήμα XML δηλώνεται ότι μια 

ιδιότητα κληρονομείται στις υποκλάσεις της κλάσης που αποτελεί πεδίο τιμών της 

ιδιότητας (και όχι μόνο στις υποκλάσεις της κλάσης που είναι το πεδίο ορισμού). Στο 

παρακάτω γράφημα παρίστανται όλες οι δυνατότες δήλωσης της ιδιότητας Has time-

span: Καθώς η κλάση Date είναι υποκλάση της Time-span μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε την δεύτερη με την πρώτη στο πεδίο ορισμού της ιδιότητας. 
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Temporal Entity 

Ή 
Condition State 

Ή 
Period 

... 

 
 
 

Has time-span 
 
 

 
 

 
Time-span 

 

 Το σχήμα XML λοιπόν που προέκυψε είναι κατάλληλο για την ηλεκτρονική Comment [DS1]:  

παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου, επιτρέπει την πλοήγηση μέσα στο μοντέλο 

και άρα συμβάλλει στην ευκολότερη διάδοσή του, διευκολύνει τυχόν ομάδες εργασίας 

που θα ήθελαν να το σχολιάσουν, να το επεκτείνουν ή  να το αλλάξουν. 

Τα στιγμιότυπα που βασίζονται σε αυτό το σχήμα δέχονται δεδομένα μόνο στο 

πεδίο τιμών της μονοσήμαντα ορισμένης ιδιότητας των κλάσεων-στοιχείων Has unique 

name και στους βασικούς τύπους δεδομένων, στα στοιχεία δηλαδή που καταλήγουν σε 

literal και όχι σε κλάσεις.  

Το οντοκεντρικό εννοιολογικό μοντέλο CIDOC περιλαμβάνει όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει κλάσεις αντικειμένων (υλικών και νοητικών), κλάσεις ονομασιών (τόπου, 

χρόνου κά), τις κλάσεις των τύπων και τις βασικές τιμές.  Οι ανάστροφοι σύνδεσμοι 

(υπενθυμίζουμε ότι έχουν διαφορετικά ονόματα) ορίζονται στο μοντέλο μεταξύ των 

τριών πρώτων κατηγοριών. 
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Θα μπορούσαμε λοιπόν να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχει δυνατότητα να 

πάρουμε διαφορετικές όψεις του σχήματος με κατάργηση των ανάστροφων συνδέσμων 

σε περιπτώσεις όπου κύρια απαίτηση των υποψήφιων χρηστών δεν είναι να έχουν την 

αναπαράσταση όλου του σχήματος . Κατάργηση των ανάστροφων συνδέσμων σημαίνει 

στην πράξη ότι μετατρέπουμε τις κλάσεις που αποτελούν πεδίο τιμών των συνδέσμων 

που θέλουμε να καταργήσουμε από στοιχεία με σύνθετο μοντέλο περιεχομένου, έτσι 

όπως ορίζουν οι δύο προσεγγίσεις, στον κατάλληλο βασικό τύπο δεδομένων. Ας δούμε 

δύο πιθανά σενάρια ειδικής χρήσης: 

 

Σενάριο πρώτο: 

Ένα μουσείο για την καταγραφή και την τεκμηρίωση των αντικειμένων που 

περιέχει δεν θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ανάστροφων συνδέσμων ανάμεσα στις 

κλάσεις των αντικειμένων και των ονομάτων και τις κλάσεις των τύπων. Στην πράξη 

αυτό σημαίνει οι κλάσεις Type, Language, Material, Measurement-unit (κλάση του 

Τύπου και υποκλάσεις του) μετατρέπονται σε στοιχεία με απλό μοντέλο περιεχομένου 

και συγκεκριμένα γίνονται αλφαριθμητικά πεδία (string). Σε μια τέτοια περίπτωση το 

XML σχήμα που προκύπτει δέχεται κατευθείαν δεδομένα και στα στοιχεία του Tύπου, 

της Γλώσσας, του Υλικού και της Μονάδας Μέτρησης. 

Στο εξειδικευμένο αυτό XML σχήμα μπορούμε να καταλήξουμε αν 

ακολουθήσουμε ακριβώς την διαδικασία της δεύτερης προσέγγισης αντικαθιστώντας 

την δεύτερη RQL ερώτηση ως εξής: 

 Σε φυσική γλώσσα θέλουμε όλες τις ιδιότητες και τα πεδία τιμών όλων των 

κλάσεων εκτός από αυτές της ιεραρχίας που «κρέμεται» κάτω από την κλάση 

Type ενώ επιπλέουν θέλουμε όταν το πεδίο τιμών μιας ιδιότητας είναι κλάση της 

ιεραρχίας του Type να μετατρέπεται σε τιμή literal 

 

SELECT  $C, P, “Literal”                                            SELECT     $C, P, $$X 

FROM     {:$C}@P{:$X}                           UNION          FROM       {:$C}@P{:$$X} 

WHERE   $$X <= (Type)                                            WHERE not ($$X <=(Type)) 

(με την υποσημείωση ότι το Type αποτελεί κλάση του σχήματος RDF και όχι 

τύπο της γλώσσας RQL). 

 Έτσι σε αυτό το νέο σχήμα δεν έχουμε πληροφορία για τις σχέσεις ιεραρχίας 

ανάμεσα στα Τύπος, Γλώσσα, Υλικό και Μονάδα Μέτρησης, ούτε μπορούμε να 

«μεταβούμε» από έναν Τύπο προς τις οντότητες που προσδιορίζει αλλά καταγράφουμε 

την πληροφορία που αφορά αυτές τις κατηγορίες σε πρώτο επίπεδο, μέσα από τους 

αντίστοιχους βασικούς τύπους δεδομένων. Καταργούμε δηλαδή όλες τις ιδιότητες της 

κλάσης Type: Is type of, Was purpose of και τις υπόλοιπες που παριστούνται στο 



δεύτερο μέρος του Σχ. 13, όπου η κλάση Type παρίσταται «κανονικά», όπως στο 

σχήμα XML που προκύπτει από την δεύτερη προσέγγιση. Στο πρώτο μέρος του 

παρακάτω σχήματος παρίσταται η μετατροπή του Type σε αλφαριθμητικό πεδίο. 

 

κατάργηση 
διπλών 

συνδέσμων: το 
στοιχείο type  
γίνεται  string 

απόδοση του 
στοιχείου type 
χωρίς την 
κατάργηση 

των

Σχήμα 13.: Η κατάργηση των ανάστροφων συνδέσμων για τον Τύπο 

Σενάριο Δεύτερο 

Σε ένα δεύτερο μουσείο αποφασίζουν ότι δεν χρειάζονται επιπλέον την 

λειτουργία των συνδέσμων από τις κλάσεις των ονομασιών προς αυτές των 

αντικειμένων (παρά μόνο το αντίθετο) και αυτό γιατί θα μπορούσαμε να φανταστούμε 

ότι μια συγκεκριμένη καταγραφή ή έκθεση μουσειακών αντικειμένων μπορεί να 

αναφέρεται σε προβλεπόμενα πλαίσια χώρου και χρόνου, των οποίων οι ονομασίες 
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είναι γνωστές και καταχωρημένες, καλύπτονται δε επαρκώς αν δηλωθεί ότι 

ακολουθείται ο τρόπος ορισμού του προτύπου Thesaurus of Geographical Names 

(TGN). Το σχήμα που προκύπτει είναι μια ειδική περίπτωση του αρχικού, καθώς και 

αυτού που προέκυψε κατά το πρώτο σενάριο, και αποτελεί τη δομή  για ένα ευέλικτο 

«ηλεκτρονικό δελτίο» καταγραφής και τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων όπου οι 

σύνδεσμοι λειτουργούν μόνο ανάμεσα και από τα αντικείμενα όλων των ειδών προς τις 

κλάσεις των ονομασιών και των τύπων και που επιδέχεται δεδομένα στα περισσότερα 

από τα στοιχεία του μοντέλου περιεχομένου των κλάσεων των αντικειμένων. Προκύπτει 

δηλαδή ένα σχήμα στο οποίο όλες οι κλάσεις των Αppellation, Type και οι υποκλάσεις 

τους γίνονται στοιχεία με απλό μοντέλο περιεχομένου τον κατάλληλο βασικό τύπο 

δεδομένου ενώ καταργούνται όλες οι ιδιότητες που έχουν ως πεδίο ορισμού αυτές τις 

κλάσεις. Το αποτέλεσμα παρίσταται στο πρώτο μέρος του Σχ.14 ενώ στο δεύτερο 

μέρος φαίνεται η «κανονική» παράσταση της κλάσης Place Appellation, οι υποκλάσεις 

της και οι ιδιότητες που καταργούνται. 

Και σε αυτή  την περίπτωση αρκεί να προσθέσουμε δύο ακόμη συνθήκες στην 

δεύτερη ερώτηση RQL που θα είναι σε φυσική γλώσσα: 

 Θέλουμε όλες τις ιδιότητες και τα πεδία τιμών όλων των κλάσεων εκτός από 

αυτές των ιεραρχιών που «κρέμονται» κάτω από την κλάση Type και κάτω από 

την Appellation ενώ επιπλέουν θέλουμε όταν το πεδίο τιμών μιας ιδιότητας είναι 

κλάση της ιεραρχίας του Type ή του Appellation, θέλουμε να μετατρέπεται σε 

τιμή literal 

 

SELECT  $C, P, “Literal”                                            SELECT     $C, P, $$C 

FROM     {:$C}@P{$:X}                           UNION          FROM       {:$C}@P{:$$C} 

WHERE   $X <= (Type)                                             WHERE  not ($X <= (Type) 

    Or $X <= (Appellation)                                         and  not ($X <= (Appellation) 

 

Είναι φανερό ότι με αντίστοιχους τρόπους μπορούμε να εξειδικεύσουμε το 

σχήμα, ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση και παραλλάσσοντας ή αλλάζοντας τις 

ερωτήσεις RQL, με τέτοιο τρόπο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε δελτία 

κατάλληλα για διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με το είδος του μουσείου, τους 

ιδιαίτερους σκοπούς μιας συγκεκριμένης έκθεσης, το βάθος και τη λεπτομέρεια που 

θέλουμε να έχει η καταγραφή μας κά.   

mailto:%7B:$C%7D@P%7B$:


Σχήμα 13.: Κατάργηση των συνδέσμων για Ονομασίες 

Κατάργηση 
συνδέσμων για 
ονομασίες:  το 

place 
appellation

Απόδοση του 
στοιχείου place 

appellation χωρίς 
κατάργηση των 
συνδέσμων 

 

Θα μπορούσαμε να προβάλουμε μόνο το σχήμα των ιεραρχιών των αντικειμένων, 

μετατρέποντας σε τιμές όλες τις υπόλοιπες κλάσεις, θα μπορούσαμε να «κόψουμε 

ιδιότητες» των οποίων την πληροφορία δεν χρειαζόμαστε για τη δεδομένη εργασία. 
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 Όλοι αυτοί οι χειρισμοί μας επιτρέπουν να καταγράψουμε την πληροφορία από 

διαφορετικές σκοπιές και να αποδώσουμε τις διαφορετικές της όψεις. Θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι όλα αυτά είναι δυνατότητες που μας δίνονται στο επίπεδο της 

καταγραφής και της αποθήκευσης των δεδομένων, καθώς αντιστοιχούμε δηλαδή την 

ίδια εννοιολογική δομή σε πολλές λογικές δομές, ενώ άλλες τόσες επιλογές θα έχουμε 

κατά την παρουσίαση της πληροφορίας, αντιστοιχίζοντας το ίδιο λογικό μοντέλο με 

πολλά μοντέλα παρουσίασης.  

Επίσης μπορούμε να συμπληρώσουμε ότι σε όποια μορφή και αν επιλέξουμε να 

το χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο 

μπορεί να τεκμηριώσει σειρά αντικειμένων, αρκεί να συνδέονται με κάποιον τρόπο 

μεταξύ τους, με βάση το σχήμα (π.χ. να έχουν κοινό κτήτορα ή να φυλάγονται στο ίδιο 

μέρος κτλ). Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να κατασκευάσουμε υπερ-στιγμιότυπα 

(μερικές περιπτώσεις), μέσα στα οποία βρίσκονται εμφωλιασμένα περισσότερα 

στιγμιότυπα, που όλα μαζί παραπέμπουν σε ένα σχήμα και έτσι ακολουθούν την ίδια 

ορολογία και σύνταξη. Για παράδειγμα μέσα στο ίδιο ηλεκτρονικό έγγραφο μπορούμε 

να καταγράψουμε πληροφορία για ένα Εικονογραφικό αντικείμενο (Iconographic object) 

για το μέρος όπου φυλάσσεται αλλά και να καταγράψουμε ό,τι πληροφορία έχουμε και 

για τα υπόλοιπα αντικείμενα (του ίδιου ή άλλου τύπου) που φυλάσσονται στο ίδιο 

μέρος. Έτσι στην πραγματικότητα το ηλεκτρονικό έγγραφο που προκύπτει περιέχει 

περισσότερα του ενός «δελτία καταγραφής» των αντικειμένων προς τεκμηρίωση. 

 Η εφαρμογή αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα όρια ενός μουσείου. Αν επιλέξουμε 

να κρατήσουμε τους ανάστροφους συνδέσμους κατά μήκος του σχήματος, το υπερ-

στιγμιότυπό μας θα μπορούσε να αναφέρεται σε αντικείμενα που φυλάσσονται σε 

διαφορετικά μέρη του κόσμου ή ακόμη και σε αντικείμενα που δεν βρίσκονται πουθενά, 

που έχουν χαθεί κτλ. 

Οι εφαρμογές λοιπόν ορίζουν την κάθε φορά τον τρόπο και την παραλλαγή του 

σχήματος που θα χρησιμοποιήσουμε αλλά σε κάθε περίπτωση η συμβατότητα των 

δεδομένων σε εννοιολογικό και τεχνικό επίπεδο είναι δεδομένη. 

Συνοψίζοντας μπορούμε να σημειώσουμε ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των 

προσεγγίσεων μας ως προς το στόχο που έχουμε θέσει είναι ικανοποιητικά, αφού και 

οι δύο προσφέρουν έναν έγκυρο και μαθηματικά στεγανό τρόπο για τη μεταφορά 

ενός σχήματος RDF  σε ένα αντίστοιχο XML. Επίσης και οι δύο αποδίδουν την 

σημασιολογία των σχέσεων συνόλου-υποσυνόλου που υπάρχουν ανάμεσα στις 

έννοιες της οντολογίας με έναν έμμεσο αλλά φανερό και ρητό τρόπο. 

Το βασικό πλεονέκτημα της δεύτερης προσέγγισης είναι ότι εξασφαλίζει και το 

χαρακτηριστικό της μη καθορισμένης σειρά στην εμφάνιση των ιδιοτήτων της έννοιας, 

που για τους δικούς μας σκοπούς κρίθηκε απαραίτητο. Ωστόσο η πρώτη προσέγγιση 
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βασίζεται σε κάποιες πρόσφατες προσθήκες στην τεχνολογία των δηλωτικών 

μεταγλωσσών και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι μια πιθανή νέα μετεξέλιξή 

τους είναι δυνατό να καλύψει την λεπτομέρεια που δεν επιτρέπει την πολλαπλή 

δήλωση επέκτασης τύπου ή την ταυτόχρονη δήλωση επέκτασης και εναλλαγής 

ανάμεσα στα στοιχεία ενός μοντέλου περιεχομένου. 

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποιες άλλες προσεγγίσεις που έχουν γίνει 

γύρω από το ζήτημα και θα τις αντιπαραβάλουμε με τις δικές μας. 

 

 

 

3.2.  Άλλες Προσεγγίσεις που έχουν προταθεί 
 
 

3.2.α. Οι οντολογίες ως εννοιολογικά μοντέλα για Έγγραφα XML 30 
 

 Ο στόχος του άρθρου είναι «να προσθέσει αληθινή σημασιολογία στα XML 

έγγραφα μέσα από το συσχετισμό της δομής του εγγράφου με μία οντολογία». 

Παρουσιάζει το σχέδιο του Ontobroker που «χρησιμοποιεί τεχνικές από την τεχνητή 

νοημοσύνη, και πιο συγκεκριμένα τις οντολογίες και τα επαγωγικά συστήματα 

συλλογισμού για να πετύχει την πρόσβαση σε ετερογενή και διαμοιρασμένα ημι-

δομημένα έγγραφα..». Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του, ο Ontobroker βασίζεται σε 

μια οντολογία, μέσω της οποίας συνδέονται τα τέσσερα μέρη του: μια βάση δεδομένων, 

μία μηχανή επερώτησης, μια μηχανή inference και ένας info-agent, μέσω του οποίου 

γίνεται η επαφή με τους πληροφοριακούς πόρους. «Ο Ontobroker μπορεί να 

ανακαλέσει πληροφορία αποθηκευμένη σε XML έγγραφα γιατί ο info-agent εφοδιάζει με 

τις αντιστοιχίσεις (mappings) ανάμεσα στην δομή και τα περιεχόμενα των XML 

εγγράφων και τις εννοιολογικές ενότητες μιας οντολογίας...».  

 Η προσέγγιση που προτείνεται είναι, όπως έχουμε αναφέρει αρκετά παρόμοιος 

με τη δεύτερη προσέγγιση που έχουμε κάνει: 

• όλες οι έννοιες της οντολογίας μετατρέπονται σε στοιχεία ενός DTD 

• για κάθε ιδιότητα αυτών των στοιχείων, το DTD ορίζει ένα υποστοιχείο 

• αν η ιδιότητα είναι στην πραγματικότητα σύνδεσμος/ σχέση ανάμεσα σε δύο έννοιες 

τότε το υποστοιχείο που εκφράζει την ιδιότητα έχει ως μοντέλο περιεχομένου την 

έννοια στην οποία παραπέμπει, αλλιώς το μοντέλο του είναι απλώς PCDATA. 

 
30 Πρόκειται για το άρθρο της υπ.25. 



• η ιεραρχία ανάμεσα στις έννοιες της οντολογίας μεταφέρεται με τη δημιουργία 

οντοτήτων της XML (XML entities). Έτσι κάθε έννοια-κλάση που έχει υποκλάσεις 

γίνεται ενότητα, της οποίας το μοντέλο περιεχομένου περιλαμβάνει την αρχική κλάση 

ή εναλλακτικά όλες τις υποκλάσεις της, άμεσες και μη. 

• για να είναι δυνατή η αναγνώριση με μοναδικό τρόπο της κάθε έννοιας στα 

στιγμιότυπα, κάθε στοιχείο του DTD που προέρχεται από μία έννοια-κλάση της 

οντολογίας αποκτά μια εξαρτημένη ιδιότητα με ταυτότητα μοναδικής αναγνώρισης 

(attribute id). 

 Η προσέγγιση αυτή επιλύει ικανοποιητικά τα περισσότερα ζητήματα και ο 

καθορισμός τύπου εγγράφου που προκύπτει περιέχει την ιεραρχία των εννοιών της 

οντολογίας ξεχωριστά στη δήλωση των ενοτήτων, ωστόσο η κάθε έννοια δηλώνεται με 

όλες τις υποκλάσεις της, έτσι ώστε δεν αναδεικνύεται με ευκρίνεια το ιεραρχικό σχήμα 

ανάμεσα στις κλάσεις (βλ. Σχήμα 14). 

 Η DTD που προκύπτει μπορεί να αποδώσει και την πολλαπλή κληρονόμηση και  

την ανάστροφη κληρονόμηση των ιδιοτήτων και των συνδέσμων. Όμως στην 

προσέγγιση δεν δηλώνονται ρητά οι επιλογές για όλους τους δείκτες και τη σειρά 

εμφάνισης των στοιχείων. Τέλος η επιλογή να αποδοθεί η μοναδικότητα με εξαρτημένη 

ιδιότητα θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο καλή, αφού έτσι μεταφέρεται στο δεύτερο επίπεδο, 

γίνεται λιγότερο σημαντική από τα στοιχεία. Στη δική μας περίπτωση, όπου στην πράξη 

στο επίπεδο του στιγμιότυπου, τα πραγματικά δεδομένα θα καταγράφονται στην τιμή 

της στοιχείου Has unique name, η επιλογή να γράφονται ως εξαρτημένες ιδιότητες δεν 

θα μας ικανοποιούσε. 
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Σχήμα 14.: DTD 

που προκύπτει 

με χρήση της 

προσέγγισης 

του Ontobroker 

 

 

3.2.β. 

Συνδυάζοντας 

RDF και XML σχήματα για τη διευκόλυνση της   

attribute: 
id

συμβατότητας ανάμεσα στα προφίλ των εφαρμογών των  
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μεταδεδομένων31 
 

 Το άρθρο παρουσιάζει «μια υβριδική συνεργατική προσέγγιση που συνδυάζει 

την σημασιολογική γνώση των RDF σχημάτων με τα ρητά δομικά, με καθορισμένους 

τύπους δεδομένων και  πληθικότητα, περιορισμούς του XML σχήματος με ένα 

συμπληρωματικό τρόπο...»32 Προτείνεται μια αρχιτεκτονική για τα μεταδεδομένα του 

διαδικτύου, η οποία εκτός από την σύνθεση ανάμεσα σε RDF και XML σχήματα, 

περιλαμβάνει και τη σύνθεση μιας Meta-net, μιας μοναδικής οντολογίας μεταδεδομένων 

που είναι εκφρασμένη σε RDF σχήμα και βασίζεται σε ένα σύνολο από οντολογίες, των 

οποίων αποτελεί τη σύνθεση και επέκταση. 

 Στο άρθρο προτείνονται στην πραγματικότητα δύο τρόποι για το συνδυασμό 

παρά για την μετατροπή RDF  σε XML σχήματα.  

 ο πρώτος είναι να περιληφθούν οι ορισμοί κλάση, υποκλάση, ιδιότητα, υπό-

ιδιότητα του RDF σχήματος στο αντίστοιχο XML μέσα στον τύπο σημειώσεις 

(annotations), που μπορεί να περιλάβει κάποια σχόλια.  

 ο δεύτερος είναι να προσθέσουμε συνδέσμους στο κάθε σύνθετο στοιχείο (που 

περιέχει υποστοιχεία) από το XML σχήμα προς ένα αντίστοιχο RDF σχήμα. 

 Και οι δύο τρόποι είναι ανεπαρκείς και ακατάλληλοι για τον σκοπό που εμείς 

θέλουμε την μετατροπή ενός RDF σε XML σχήμα. Ο πρώτος προτείνει στην ουσία 

την δημιουργία ενός αντίστοιχου XML σχήματος για την κάθε έννοια της οντολογίας 

με τις ιδιότητές της , χωρίς να σχολιάζεται περαιτέρω το πώς θα γίνει κάτι τέτοιο, με 

τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, και απλώς δηλώνει σαν επιπλέον πληροφορία, ως ένα 

σχόλιο που δεν επηρεάζει σε τίποτα την δομή του εγγράφου, το status της έννοιας 

αυτής μέσα στο RDF σχήμα. 

 Ο δεύτερος τρόπος είναι παρόμοιος, αφού απλώς δίνει την δυνατότητα σε έναν 

υποψήφιο χρήστη ή συντάκτη ενός εγγράφου να βλέπει το RDF σχήμα, και πιο 

συγκεκριμένα την έννοια στην οποία βασίζεται το στοιχείο ή το στιγμιότυπο, ως ένα 

εξωτερικό αρχείο.  
 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 
31 Hunter J. & Lagoze C.: Combining RDF and XML Schemas to Enhance Interoperability 

Between Metadata Application Profiles. 
32 ibid. 



 52

Στην εργασία αυτή αρχικά προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε το νέο τοπίο που 

έχει διαμορφωθεί στο χώρο της πολιτισμικής διαχείρισης και ιδιαίτερα στο χώρο των 

μουσείων με την ολοένα αυξανόμενη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της πληροφορικής 

και ιδιαίτερα με την διευρυνόμενη χρήση του Διαδικτύου ως μέσου για την παρουσίαση 

και την κοινωνία της πολιτισμικής πληροφορίας. Η διαδικασία αυτή έχει πολλές 

ενδιαφέρουσες πλευρές καθώς φέρνει σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικά μέρη του 

κόσμου και από διαφορετικές επιστήμες, που ως πρόσφατα είχαν θεωρηθεί ακόμη και 

ανταγωνιστικές, και εγγράφεται μέσα στη γενικότερη συνθήκη της κοινωνίας της 

πληροφορίας και της παγκοσμιοποίησης. Ό,τι ενώνει και ταυτόχρονα χωρίζει τους 

περισσότερους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή είναι η κοινή τους επιθυμία να 

εξαντλήσουν όσο γίνεται περισσότερο τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες των πολυμέσων, του Διαδικτύου για να εμβαθύνουν την έρευνα, να 

διευρύνουν την εκπαίδευση και τελικά να συγκεντρώσουν την πληροφορία που υπάρχει 

για το χώρο του πολιτισμού. Οι διαφορετικές όμως ανάγκες, δυνατότητες και έως τώρα 

πρακτικές μαζί με κάποιες αποκλίνουσες προτιμήσεις για τον τρόπο καταγραφής και 

παρουσίασης του πολιτισμικού υλικού έχουν δημιουργήσει πολλαπλές ασυμβατότητες 

ανάμεσα στα αρχεία του πολιτισμού. 

Ό,τι ορίζεται ως ολοκλήρωση της πληροφορίας της πολιτισμικής κληρονομιάς 

εμποδίζεται κυρίως από την έλλειψη κοινά συμφωνημένων εννοιολογικών μοντέλων για 

την καταγραφή της και την απουσία τεχνικών δυνατοτήτων ηλεκτρονικής καταγραφής 

της σε μορφές που δεν θα συμπιέζουν και θα αποκρύπτουν την σημασιολογία των 

δεδομένων ενώ αντιθέτως θα επιτρέπουν την ευρεία, εύκολη, χωρίς ιδιαίτερο κόστος 

κοινωνία  τους. Οι μορφές καταγραφής δεδομένων που αναζητούνται πρέπει επιπλέον 

να μπορούν να λύσουν το πρόβλημα τις διαμεσολάβησης ανάμεσα στα ήδη υπάρχοντα 

συστήματα και να καταγράφουν την πληροφορία διατηρώντας τις πολλές απόψεις της, 

οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των υποψήφιων 

χρηστών. 

Η εργασία μας εγγράφεται μέσα σε αυτό τον προβληματισμό, αναζητήσαμε και 

παρουσιάσαμε έναν τρόπο μετατροπής του εννοιολογικού μοντέλου για την τεκμηρίωση 

των μουσειακών αντικειμένων σε μια γραμματική μεταγλώσσας ορισμού ημιδομημένων 

εγγράφων, ένα σχήμα ημιδομημένων δεδομένων σύμφωνα με το συντακτικό μιας 

γλώσσας ορισμού μεταδεδομένων.  

Επιλέξαμε αυτή την κατεύθυνση μετά από μία σύντομη περιήγηση στο χώρο και 

αφού πειστήκαμε ότι προς τα εκεί διαφαίνονται περισσότερες πιθανότητες για την 

εξεύρεση μιας λύσης. Το κύριο σημείο του εγχειρήματος ήταν ότι προσπαθήσαμε να 

διατηρήσουμε ακέραια τη σημασιολογία του εννοιολογικού μοντέλου και να 
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εξασφαλίσουμε την δυνατότητα καταγραφής της πληροφορίας από πολλές όψεις και για 

διάφορες χρήσεις, το οποίο και πιστεύουμε ότι πετύχαμε. 

Με βάση το σχήμα που προέκυψε είναι δυνατό να συνταχτούν ηλεκτρονικά 

έγγραφα τεκμηρίωσης των μουσειακών αντικειμένων και παραθέτουμε κάποιες τέτοιες 

εφαρμογές.  

Θα προσπαθήσουμε σε αυτό το σημείο να παραθέσουμε τα ζητήματα 

μελλοντικής δουλειάς καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και τελικά να 

αποτιμήσουμε το όλο εγχείρημα. 

Η απόδοση της σημασιολογίας και της ευελιξίας του μοντέλου μεταφέρθηκε 

ακέραια εκτός από την περίπτωση της πολλαπλής ταξινόμησης σε επίπεδο 

στιγμιότυπου, με την οποία δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. 

 Ένα σημαντικό μειονέκτημα της μετατροπής από το περιενδυμένο με 

σημασιολογία RDF σχήμα στο αυστηρότερα δομημένο XML είναι η απουσία 

αυτοματοποίησης σε όλα τα στάδια. Δεν έχουμε να παρουσιάσουμε κανένα εργαλείο 

που πραγματοποιεί αυτόματα την μετατροπή, ούτε κάποιον αλγόριθμο, παρά μία 

προσέγγιση, που ακολουθήθηκε βήμα-βήμα, και υλοποιήθηκε με συμμετοχή και 

ανθρώπινες επιλογές.  

Η διαδικασία της αυτοματοποίησης για να ήταν πλήρης θα έπρεπε να λαμβάνει 

ως είσοδο (input) τις απαντήσεις των ερωτήσεων RQL και με σειρά εντολών να απέδιδε 

τους δείκτες εμφάνισης και τους τελεστές σύνδεσης, ώστε να πάρουμε ωε έξοδο 

(output) το XML σχήμα. Η έλλειψη αυτοματοποίσης δεν επιτρέπει τον έλεγχο της 

ορθότητας της σημασιολογίας του σχήματος, παρά μόνο αυτό της σύνταξης με βάση το 

συντακτικό της δομής του XML Schema. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα: σε 

περίπτωση που παραλείψουμε να δηλώσουμε μια ιδιότητα, παρόλου που η ερώτηση 

RQL θα μας τη παρέχει, ή αν δηλώσουμε άλλο δείκτη εμφάνισης για μια ιδιότητα στο 

μοντέλο περιεχομένου μιας κλάσης και της υποκλάσης της, το σχήμα θα είναι έγκυρο 

(με βάση τους κανόνες του XML schema), αλλά δεν θα είναι σωστό ως προς την 

απόδοση της σημασιολογίας. Ο μόνος τρόπος που έχουμε να ελέγξουμε τη 

σημασιολογία λοιπόν είναι «στο χέρι». 

  Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας τόσο του εννοιολογικού μοντέλου CIDOC 

όσο και του σχήματος που κατασκευάσαμε για να είναι επαρκής, θα πρέπει να γίνει  σε 

δοκιμές πραγματικής χρήσης και να αφορά ικανοποιητικό δείγμα δεδομένων. Επιπλέον 

πρέπει να γίνει προσπάθεια για διαμεσολάβηση ανάμεσα σε υπάρχοντα συστήματα για 

να έχουμε μία πρώτη ιδέα για τις πραγματικές ικανότητες του σε αυτό το πεδίο.   

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας κατασκευάσαμε ελάχιστα στιγμιότυπα και δεν 

ασχοληθήκαμε καθόλου με τις δυνατότητες παρουσίασης της πληροφορίας που 

καταγράφεται. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών εγγράφων είναι 



θεωρητικά η ανεξαρτησία των τριών επιπέδων: εννοιολογικού (σημασιολογικού), 

λογικού (δομικού) και παρουσίασης αλλά δεν έγινε καμία δοκιμή προς αυτή την 

κατεύθυνση, ώστε να έχουμε μια συνολική εικόνα των δυνατοτήτων του σχήματος και 

των εφαρμογών του. Έτσι η χρήση των style-seets αναμένεται να δώσει την δυνατότητα 

να μορφοποιήσουμε τα στιγμιότυπά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αναγνώσιμα με 

εύκολο και ευχάριστο τρόπο. 
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Λειτουργία 
του 

συνδέσμου 
ανάμεσα σε 

δύο 
στιγμιότυπα

 

 

Σχήμα 12: Η λειτουργία των συνδέσμων αναφοράς στα στιγμιότυπα 

 

Διαπιστώσαμε επίσης ότι απαραίτητα βήματα για να συμπληρωθεί η διαδικασία 

της από κοινού γραφής και της ανάκτησης της σχετιζόμενης πολιτισμικής πληροφορίας 

είναι ότι σε όλες τις ιδιότητες που στο εννοιολογικό μοντέλο είναι δηλωμένες ως 

αναφορές, που έχουν δηλαδή την ικανότητα να αναφέρουν, πρέπει να αποδοθούν Χ-

links (σύμφωνα με το μοντέλο ορισμού της XML) στο επίπεδο του σχήματος. Με αυτό 

τον τρόπο θα έχουμε την δυνατότητα να μεταβούμε, στο επίπεδο των στιγμιοτύπων σε 

πληροφορίες που αφορούν την ίδια οντότητα (βλ. Σχήμα 12). Είναι προτιμότερο να 

χρησιμοποιήσουμε τους εξωτερικούς συνδέσμους (href) από τους μηχανισμούς 

εσωτερικής αναφοράς (idref) και αυτό γιατί έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να 
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μεταβαίνουμε σε στιγμιότυπα που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εκτός από το ίδιο, περίπτωση που καλυπτόταν και με την δήλωση του 

εσωτερικού μηχανισμού αναφοράς  

Τέλος μια βασική ανάγκη που πρέπει να καλύπτει όλη η διαδικασία για τη 

μετατροπή και την απόδοση ενός εννοιολογικού μοντέλου για τον πολιτισμό σε 

καθορισμένη μορφή δεδομένων (data format) και συνακόλουθα στη σύνταξη και 

παρουσίαση ηλεκτρονικών εγγράφων είναι να επιτρέπει τις ακριβείς επερωτήσεις στη 

δομή και άρα στη δική μας περίπτωση και στο περιεχόμενο των πολιτισμικών 

καταγραφών. 

Σε γενικές γραμμές οι ελλείψεις και τα προβλήματα αυτής της εργασίας 

οφείλονταν στην έλλειψη κατάλληλων εργαλείων και στις ελλιπείς τεχνικές γνώσεις της 

γράφουσας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε είναι σε δοκιμαστικό στάδιο και 

υπολείπονται των θεωρητικών δυνατοτήτων της μεταγλώσσας ορισμού. Θα πρέπει 

εξάλλου να σημειώσουμε ότι στο χώρο της πληροφορικής τα πεδία της δράσης και των 

πειραματισμών είναι αλληλεξαρτώμενα και δεν μπορεί κανείς εύκολα να υλοποιήσει ό,τι 

σκέφτεται εάν δεν έχουν υλοποιηθεί όλα τα προηγούμενα βήματα. 
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Παράρτημα 1ο  

 Το XML σχήμα του CRM CIDOC 

 
ΜΕΡΟΣ Α’: 

<?xml version ="1.0"?> 
<!--Generated by XML Authority. Conforms to w3c 
http://www.w3.org/1999/XMLSchema--> 
<schema xmlns = "http://www.w3.org/1999/XMLSchema"> 
 <element name = "cidoc_entity"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <annotation> 
    <appInfo>This is the abstract concept ot the 
entities of our universe of discourse. It carried the rule that all 
entities con be classified by a type, which further refines the 
specific subclass an instance belongs to, and a free text field for 
anything we want to express and that is not capture in formal 
links</appInfo> 
   </annotation> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "temporal_entity"/> 
    <element ref = "physical_entity"/> 

ect"/>     <element ref = "conceptual_obj
    <element ref = "actor"/> 
    <element ref = "apellation"/> 
    <element ref = "contact_point"/> 
    <element ref = "time_span"/> 
    <element ref = "place"/> 

ref = "dimension"/>     <element 
   </choice> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "has_type"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
    <element ref = "type" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
string"/>  <element name = "has_note" type = "

 <element name = "temporal_entity"> 
elementOnly">   <complexType content = "

   <annotation> 
    <appInfo>This is an abstact entity and has no 
examples. It groups together things such as events, states and other 
phenomena which are limited in time. It is specialized into Period, 
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which holds on some geographic area, and Condition State, which holds 
for, on or over a certain object.</appInfo> 
   </annotation> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "has_time_span" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "condition_state"/> 
    <element ref = "period"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_time_span"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "time_span" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "condition_state"> 

elementOnly">   <complexType content = "
   <annotation> 
    <appInfo>This state of an object characterized 
by a certain condition and a time-span, e.g. "In ruins from 1965 until 
1952" where the qualifier "in ruins" is represented as the condition 
state type</appInfo> 
   </annotation> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "consists_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "falls_within" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "identified_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "condition_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_time_span" minOccurs 
 "0" axOcc rs = 1"/> = m u "
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
axOcc rs = unbou ded"/  m u " n >
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
    </choice> 

f = "has_unique_name"/>     <element re
   </sequence> 

ype>   </complexT
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ref = "legal_body" minOccurs = "0" 

pe> 

rs = 

ref = "time_span" minOccurs = "0" 

pe> 

 = "condition_assessment" minOccurs 

pe> 

 = "physical_entity" minOccurs = 

pe> 

" is defined 
context.</appInfo> 

 </element> 
  
 <element name = "consists_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 

">    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded
    <element ref = "place" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <elemen rs = t ref = "condition_state" minOccu
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "period" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "material" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </choice> 
  </complexTy
 </element> 
  
 <element name = "falls_within"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"> 
    <element ref = "condition_state" minOccu
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "period" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "place" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element 
maxOccurs = "unbounded"/> 

oice>    </ch
</complexTy  

 </element> 
  

by">  <element name = "identified_
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
= "1" maxOccurs = "unbounded"/> 

quence>    </se
</complexTy  

 </element> 
  

f">  <element name = "condition_o
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 

quence>    </se
</complexTy  

 </element> 
  
 <element name = "period"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <annotation> 
    <appInfo>A period characterized by a coherent 
set of phenomena and or manifestations (explicitly intended or not), 
which are assumed to have taken place over a certain space and time. 
Examples: Glacial period, bronze period, Mind Dynasty, Impressionism, 
Neolithic Period, Mc Carthy Era, The Sixties, Niniveh, "Sturm and 

s to whether a "styleDrang". There are different opinios a
rical by physical features or by histo

   </annotation> 
   <choice> 
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ref = "was_classified_by" 

= "event"/> 

pe> 

 = "period_appellation" minOccurs = 

pe> 

 = "place" minOccurs = "1" 

pe> 

 = "physical_object" minOccurs = 

pe> 

n 

    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "is_called" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "took_place_at" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"took_place_on_or_within" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "consists_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "falls_within" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_time_span" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 

e>     </sequenc
 ref     <element

   </choice> 
  </complexTy
 </element> 
  
 <element name = "is_called"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 

quence>    </se
</complexTy  

 </element> 
  

at">  <element name = "took_place_
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
maxOccurs = "unbounded"/> 

quence>    </se
</complexTy  

 </element> 
  

on_or_within">  <element name = "took_place_
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 

quence>    </se
</complexTy  

 </element> 
  
 <element name = "event"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <annotation> 
    <appInfo>A chnage in a state in cultural, 
social, physical systems, regardless of scale, brought avout by a 
series of group of coherent physical, cultural, techonological or legal 
phenomena. Examples: World War II, Battle of Stalingrad, Earthquake i
Lisbon, birth of Cleopatra. The distinction betwenn an event and a 
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e, not 
ange of state.</appInfo> 

"/> 

= "destruction"/> 
ref = "activity"/> 

ice> 

 = "man_made_entity" minOccurs = 

uence> 

period is partly a question od scale. Viewed in a broader scale, an 
event is an "instantaneuous" change of state. At a fine scale, the 
event can be analyzed into its component phenomena within a space and a 

 is not necessarily the castime frame, i.e. a period. The reverse
all periods give rise to a noteworthy ch
   </annotation> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "is_depicted_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "is_called" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "took_place_at" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"took_place_on_or_within" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "consists_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "falls_within" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_time_span" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 

name     <element ref = "has_unique_
e>     </sequenc
 ref     <element

<element     
 </cho  

  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_depicted_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 

 ref    <element
nded"/> "1" maxOccurs = "unbou

 </seq  
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "destruction"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "destroyed" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_depicted_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_called" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "took_place_at" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "took_place_on_or_within" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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/> 

 

s = "0" 

</choice> 
= "has_unique_name"/> 

elementOnly"> 

<element ref = "physical_object" minOccurs = 

y" 

rs 

ed_by" 

     <element ref = "consists_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "falls_within" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"
     <element ref = "has_time_span" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0"
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccur
maxOccurs = "1"/> 

nt ref = "was_classified_by"      <eleme
 minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/>

    
    <element ref 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "destroyed"> 
  <complexType content = "
   <sequence> 
    
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "activity"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "carried_out_b
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "used_object" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"was_intended_use_of" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"had_specific_purpose" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"had_as_general_purpose" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_time_span" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_note" minOccu
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "is_called" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "took_place_at" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"took_place_on_or_within" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "consists_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "falls_within" 

 minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
      <element ref = "is_depict
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 
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ref = "move"/> 
 ref = "transfer_of_custody"/> 

assignment"/> 

y"> 
= "elementOnly"> 

ence> 

 
= "elementOnly"> 

ence> 
al_object" minOccurs = 

use_of"> 
= "elementOnly"> 

ence> 
e_object" minOccurs = 

purpose"> 
= "elementOnly"> 

ence> 
 minOccurs = "1" 

l_purpose"> 
= "elementOnly"> 

ence> 
 "type" minOccurs = "1" maxOccurs 

t> 

     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 

= "acquisition"/>     <element ref 
    <element 

<element    
    <element ref = "modification"/> 
    <element ref = "attribute_
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "carried_out_b
  <complexType content 
   <sequ
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "used_object">
  <complexType content 
   <sequ
    <element ref = "physic
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_inten

pe content 
ded_

  <complexTy
 <sequ  

    <element ref = "man_mad
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

fic_ <element name = "had_speci
pe content   <complexTy

 <sequ  
    <element ref = "activity"
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

nera <element name = "had_as_ge
pe content   <complexTy

 <sequ  
    <element ref =
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </elemen
  
 <element name = "acquisition"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "transferred_title_to" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
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 "u

> 
= 

nt ref = "falls_within" minOccurs = 

 <element ref = "is_depicted_by" minOccurs 

name"/> 

d_title_to"> 
e content = "elementOnly"> 

ccurs = "1" 

d_title_from"> 
e content = "elementOnly"> 

ccurs = "1" 

_title_of"> 
e content = "elementOnly"> 

ject" minOccurs = 

     <element ref = "transferred_title_from" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "transerred_title_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "carried_out_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "used_object" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_intended_use_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = nbounded"/> 
     <element ref = "had_specific_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_as_general_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_time_span" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "is_called" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "took_place_at" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "took_place_on_or_within" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/
     <element ref = "consists_of" minOccurs 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

leme     <e
nded"/> "0" maxOccurs = "unbou

    
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 

ef = "has_unique_    <element r
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

"transferre <element name = 
<complexTyp  

   <sequence> 
    <element ref = "actor" minO
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

"transferre <element name = 
<complexTyp  

   <sequence> 
    <element ref = "actor" minO
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

"transerred <element name = 
<complexTyp  

   <sequence> 
    <element ref = "physical_ob
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
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t> 

 = "m ve"> 

 = "u

 "u

> 
urs = 

nt ref = "falls_within" minOccurs = 

 <element ref = "is_depicted_by" minOccurs 

name"/> 

e content = "elementOnly"> 

ject" minOccurs = 

 
e content = "elementOnly"> 

ccurs = "1" 

  </complexType> 
 </elemen
  
 <element name o
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "moved" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "moved_to" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "moved_from" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "carried_out_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "used_object" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_intended_use_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs nbounded"/> 
     <element ref = "had_specific_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = nbounded"/> 
     <element ref = "had_as_general_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_time_span" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "is_called" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "took_place_at" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "took_place_on_or_within" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/
     <element ref = "consists_of" minOcc
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

leme     <e
nded"/> "0" maxOccurs = "unbou

    
 "0" = maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 

ef = "has_unique_    <element r
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

"moved">  <element name = 
<complexTyp  

   <sequence> 
    <element ref = "physical_ob
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

"moved_to"> <element name = 
<complexTyp  

   <sequence> 
    <element ref = "place" minO
maxOccurs = "unbounded"/> 
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m"> 

ccurs = "1" 

= "took_place_on_or_within" 

urs = 

ement ref = "falls_within" minOccurs = 
ded"/> 

depicted_by" minOccurs 

custody_surrendered_by"> 
y"> 

   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

moved_fro <element name = "
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "place" minO
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "transfer_of_custody"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "custody_surrendered_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "custody_received_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "transferred-custody_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "carried_out_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "used_object" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_intended_use_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_specific_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_as_general_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_time_span" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "is_called" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "took_place_at" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

ent ref = "consists_of" minOcc     <elem
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

 <el    
s = "unboun"0" maxOccur

     <element ref = "is_
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

nt name = " <eleme
  <complexType content = "elementOnl
   <sequence> 
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roduced" 

 

ype" minOccurs 

 

= "took_place_at" 

nded"/> 
_of" 

nded"/> 
<element ref = "falls_within" 

rs = "unbounded"/> 

    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "custody_received_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "transferred-custody_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "modification"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "has_p
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"used_general_technique" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
      <element ref = 
"used_specific_technique" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "carried_out_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "used_object" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"was_intended_use_of" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"had_specific_purpose" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"had_as_general_purpose" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_time_span" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_t
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccurs
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "is_called" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

ent ref =       <elem
"took_place_on_or_within" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbou

<element ref = "consists      
ouminOccurs = "0" maxOccurs = "unb

      
"0" maxOccuminOccurs = 
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"is_depicted_by" 

 = "production"/> 

pe> 

f = "type" minOccurs = "1" maxOccurs 

pe> 

/> 

      <element ref = 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </seque  nce>
    <element ref
   </choice> 

pe>   </complexTy
 </element> 
  
 <element name = "has_produced"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "man_made_entity" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexTy
 </element> 
  
 <element name = "used_general_technique"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element re
= "unbounded"/> 

quence>    </se
  </complexTy
 </element> 
  
 <element name = "used_specific_technique"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "design_or_procedure" minOccurs 
= "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "production"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "has_produced" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "used_general_technique" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "used_specific_technique" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "carried_out_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "used_object" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_intended_use_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_specific_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_as_general_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"
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nt ref = "consists_of" minOccurs = 

lement ref = "falls_within" minOccurs = 

time_span" minOccurs 

= "is_depicted_by" minOccurs 

rs 

 

 
nded"/> 
<element ref = "is_depicted_by" 

rs = "unbounded"/> 

nique_name"/> 

/> 
"/> 

 

     <element ref = "is_called" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "took_place_at" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "took_place_on_or_within" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <eleme
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

 <e    
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "attribute_assignment"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "carried_out_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "used_object" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"was_intended_use_of" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"had_specific_purpose" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"had_as_general_purpose" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_time_span" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_type" minOccu
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccurs
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "is_called" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "took_place_at" 

 minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
      <element ref = 
"took_place_on_or_within" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

_of"       <element ref = "consists
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

<element ref = "falls_within"      
ouminOccurs = "0" maxOccurs = "unb

      
"0" maxOccuminOccurs = 

     </choice> 
     <element ref = "has_u

>     </sequence
    <element ref = "condition_assessment"
    <element ref = "identifier_assignment
    <element ref = "measurement"/> 
    <element ref = "type_assignment"/> 
   </choice>
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ded"/

/> 

ccurs 

nt ref = "took_place_on_or_within" 
unded"/> 

 <element ref = "consists_of" minOccurs = 

_within" minOccurs = 

s 

 = "has_unique_name"/> 

pe> 

 = "physical_object" minOccurs = 

pe> 

  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "condition_assessment"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "concerns" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_identified" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "carried_out_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unboun > 
     <element ref = "used_object" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"
     <element ref = "was_intended_use_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_specific_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_as_general_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_time_span" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "is_called" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "took_place_at" minO
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

leme     <e
urs = "unbominOccurs = "0" maxOcc

    
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "falls
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_depicted_by" minOccur
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 

 ref    <element
quence>    </se

</complexTy  
 </element> 
  
 <element name = "concerns"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 

quence>    </se
</complexTy  

 </element> 
  

ied">  <element name = "has_identif
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "condition_state" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
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ound "/> 

= "is_called" minOccurs = 

ccurs 

ement ref = "took_place_on_or_within" 
rs = "unbounded"/> 

nt ref = "consists_of" minOccurs = 

_within" minOccurs = 

s 

ref = "has_unique_name"/> 
uence> 

 = "physical_object" minOccurs = 

uence> 

 = "object_identifier" minOccurs = 

uence> 

 </element> 
  
 <element name = "identifier_assignment"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "registers" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "assigns" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "deassigns" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "carried_out_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "used_object" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unb ed
     <element ref = "was_intended_use_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_specific_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_as_general_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_time_span" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

ent ref = "took_place_at" minO     <elem
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

 <el    
"0" maxOccuminOccurs = 

     <eleme
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

ment ref = "falls     <ele
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_depicted_by" minOccur
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

>     </choice
<element     

 </seq  
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "registers"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 

 ref    <element
nded"/> "1" maxOccurs = "unbou

 </seq  
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "assigns"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 

 ref    <element
nded"/> "1" maxOccurs = "unbou

 </seq  
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ompl xType

 = "u

d"/

s = 

nt ref = "took_place_at" minOccurs 

 <element ref = "took_place_on_or_within" 
ded"/> 

sts_of" minOccurs = 

= 

nt ref = "is_depicted_by" minOccurs 

 
<element ref = "has_unique_name"/> 

elementOnly"> 

ref = "physical_object" minOccurs = 
ded"/> 

  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "deassigns"> 
  <c contee  nt = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "object_identifier" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "measurement"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "measured" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "observed_dimension" 
minOccurs = "0" maxOccurs nbounded"/> 
     <element ref = "carried_out_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounde > 
     <element ref = "used_object" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_intended_use_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_specific_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_as_general_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_time_span" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "is_called" minOccur
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

leme     <e
ounded"/> = "0" maxOccurs = "unb

    
inOccm urs = "0" maxOccurs = "unboun
     <element ref = "consi
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "falls_within" minOccurs 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <eleme
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

</choice>    
    

   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "measured"> 
  <complexType content = "
   <sequence> 

<element     
s = "unboun"1" maxOccur

   </sequence> 
  </complexType> 
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= "was_classified_by" 

s = 

ement ref = "took_place_at" minOccurs 
unded"/> 

t ref = "took_place_on_or_within" 

sts_of" minOccurs = 

nt ref = "is_depicted_by" minOccurs 

</choice> 
f = "has_unique_name"/> 

elementOnly"> 

<element ref = "cidoc_entity" minOccurs = "1" 

 </element> 
  
 <element name = "observed_dimension"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "dimension" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "type_assignment"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "classified" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "assigned" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "carried_out_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "used_object" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_intended_use_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_specific_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "had_as_general_purpose" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_time_span" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 

ent ref = "is_called" minOccur     <elem
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

 <el    
urs = "unbo= "0" maxOcc

     <elemen
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

ment ref = "consi     <ele
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "falls_within" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

leme     <e
ounded"/> = "0" maxOccurs = "unb

    
    <element re
   </sequence> 
  </complexType> 

/elem nt>  < e
  
 <element name = "classified"> 

 = "  <complexType content
uence>    <seq

    
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
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y" 

<element ref = "has_type" minOccurs 

  <element ref = "has_note" minOccurs 

"was_classified_by" 

ce> 
nt ref = "has_unique_name"/> 

e> 
<element ref = "physical_object"/> 

ature"/> 

"> 
= "elementOnly"> 

ence> 
imension" minOccurs = "1" 

"> 
= "elementOnly"> 

ence> 
ndition_state" minOccurs = 

  
 <element name = "assigned"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "type" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "physical_entity"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "has_dimension" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_condition" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "is_depicted_b
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      
= "0" maxOccurs = "unb

  
ounded"/> 

  
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "consists_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choi

leme     <e
</sequenc    

    
    <element ref = "man_made_entity"/> 
    <element ref = "physical_fe
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  

sion <element name = "has_dimen
pe content   <complexTy

 <sequ  
    <element ref = "d
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

tion <element name = "has_condi
pe content   <complexTy

 <sequ  
    <element ref = "co
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "depicts_object"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_entity" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
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  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "physical_object"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "is_identified" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_title" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "preferred-
identifier_is" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "is_subject_to" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "right_held_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_current_keeper" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_former_current_keeper" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_former_current_owner" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
      <element ref = 
"has_former_current_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
      <element ref = "has_current_owner" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_current_permanent_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = 
"has_current_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "bears_feature" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_number_of_parts" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "is_composed_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_section_definition" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_section" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_as_general_use" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "witnessed" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_destroyed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_used_for" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"changed_ownership_by" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "moved_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "custody_changed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "assessed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "registered_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_measured" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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Occurs 

<element ref = "was_classified_by" 
rs = "1"/> 

ement ref = "has_dimension" 

"> 

 = "unbounded"> 
curs = 

 = "place_appellation" minOccurs = 

ref = "period_appellation" minOccurs = 
ded"/> 

lation" minOccurs = 

ccurs = "0" 

has_title"> 
entOnly"> 

ccurs = "1" 

preferred-identifier_is"> 
entOnly"> 

tifier" minOccurs = 

is_subject_to"> 
ly"> 

      <element ref = "forms_part_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "is_referred_to_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" min
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      
minOccurs = "0" maxOccu
      <el
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_condition" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "is_depicted_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "consists_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "biological_object"/> 
    <element ref = "man_made_object"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_identified
  <complexType content = "elementOnly"> 

s = "0" maxOccurs   <choice minOccur
    <element ref = "object_identifier" minOc
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

<element     
s = "unboun"0" maxOccur

    <element ref = "time_appel
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

ef = "title" minO    <element r
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  

nt name = " <eleme
  <complexType content = "elem
   <sequence> 

ef = "title" minO    <element r
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

nt name = " <eleme
  <complexType content = "elem
   <sequence> 

ef = "object_iden    <element r
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

nt name = " <eleme
  <complexType content = "elementOn
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ner"> 

nent_location"> 

   <sequence> 
    <element ref = "right" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "right_held_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_current_keeper"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_former_current_keeper"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_former_current_ow
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_former_current_location"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "place" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_current_owner"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_current_perma
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
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arts" type = "integer"/> 

rs = 

s 

    <element ref = "place" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_current_location"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "place" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "bears_feature"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_feature" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_number_of_p
 <element name = "is_composed_of"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccu
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "has_section_definition"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
    <element ref = "section_definition" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "has_section"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
    <element ref = "place" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "has_as_general_use"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
    <element ref = "type" minOccurs = "1" maxOccur
= "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "witnessed"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
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s 

s 

    <element ref = "period" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_destroyed_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "destruction" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_used_for"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "activity" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "changed_ownership_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "acquisition" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "moved_by"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
    <element ref = "move" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "custody_changed_by"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
    <element ref = "transfer_of_custody" minOccur
= "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "assessed_by"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
    <element ref = "condition_assessment" minOccur
= "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "registered_by"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
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 = "identifier_assignment" 
ded"/> 

 = "measurement" minOccurs = "1" 

tle" 

bject_to" 

er" 

s = "1"/> 

    <element ref
unminOccurs = "1" maxOccurs = "unbo

uence>    </seq
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_measured"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
maxOccurs = "unbounded"/> 

uence>    </seq
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "forms_part_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_referred_to_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "document" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "biological_object"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "is_identified" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_ti
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "preferred-
identifier_is" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "is_su
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "right_held_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_current_keep
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_former_current_keeper" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_former_current_owner" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_former_current_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_current_owner" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_current_permanent_location" minOccurs = "0" maxOccur
      <element ref = 
"has_current_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
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<element ref = "forms_part_of" 
unded"/> 

  <element ref = "is_referred_to_by" 
unded"/> 

"has_type" minOccurs 

 minOccurs 
s = "/> 

      <element ref = "bears_feature" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_number_of_parts" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "is_composed_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_section_definition" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_section" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_as_general_use" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "witnessed" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_destroyed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_used_for" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"changed_ownership_by" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "moved_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "custody_changed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "assessed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "registered_by" 

 minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
      <element ref = "was_measured" 

unded"/> minOccurs = "0" maxOccurs = "unbo
      

urs = "unbominOccurs = "0" maxOcc
    

inOccm urs = "0" maxOccurs = "unbo
      <element ref = 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note"
= "0" maxOccur "1
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_dimension" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_condition" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "is_depicted_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "consists_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "person"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "person"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "possesses" minOccurs = 
0" ma Occur  = "u bound d"/> " x s n e
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" 

     <element ref = "has_contact_points" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "performed" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "acquired_title_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "surrendered_title_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "surrendered_custody" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "received_custody" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "owns_right_to" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_former_current_keeper" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_current_keeper_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = 
"is_former_current_owner_of" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_current_owner_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0"
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "is_member_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_identified" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_title" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "preferred-identifier_is" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "is_subject_to" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "right_held_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_current_keeper" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = 
"has_former_current_keeper" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_former_current_owner
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = 
"has_former_current_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_current_owner" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = 
"has_current_permanent_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_current_location" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "bears_feature" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_number_of_parts" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "is_composed_of" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_section_definition" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_section" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "1"/> 
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 "u

/> 
= 

nt ref = "registered_by" minOccurs 

 <element ref = "was_measured" minOccurs = 

minOccurs 

nt ref = "has_type" minOccurs = "0" 

ement ref = "has_note" minOccurs = "0" 

= "was_classified_by" 

imension" minOccurs 

" 

de_for" 

     <element ref = "has_as_general_use" 
minOccurs = "0" maxOccurs = nbounded"/> 
     <element ref = "witnessed" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_destroyed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_used_for" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "changed_ownership_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "moved_by" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "custody_changed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"
     <element ref = "assessed_by" minOccurs 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <eleme
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "forms_part_of" 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_referred_to_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <eleme
maxOccurs = "unbounded"/> 
    

"1"/> 
 <el

maxOccurs = 
     <element ref 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 

lement ref = "has_d     <e
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_condition" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_depicted_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "consists_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_member_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "legal_body" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "man_made_object"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "was_intended_for
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_ma
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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entified" 

r" 

unbounded"/> 

<element ref = "depicts_event" 
unded"/> 

  <element ref = "depicts_concept" 

      <element ref = "is_id
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_title" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "preferred-
identifier_is" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "is_subject_to" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "right_held_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_current_keepe
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_former_current_keeper" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_former_current_owner" minOccurs = "0" maxOccurs = "
      <element ref = 
"has_former_current_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_current_owner" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_current_permanent_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = 
"has_current_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "bears_feature" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_number_of_parts" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "is_composed_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"has_section_definition" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_section" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_as_general_use" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "witnessed" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_destroyed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_used_for" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"changed_ownership_by" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "moved_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "custody_changed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "assessed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "registered_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_measured" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "forms_part_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "is_referred_to_by" 

 minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
      <element ref = "depicts_object" 

unded"/> minOccurs = "0" maxOccurs = "unbo
      

urs = "unbominOccurs = "0" maxOcc
    

minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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"shows_visual_item" 

<element ref = "has_type" minOccurs 

  <element ref = "has_note" minOccurs 

"was_classified_by" 

Occurs = 

      <element ref = 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_produced_by" 
minOccurs = "0" m ded"/> axOccurs = "unboun
      
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_dimension" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "has_condition" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "is_depicted_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "consists_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "iconographic_object"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_intended_for"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "type" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "iconographic_object"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" max
"unbounded"> 
     <element ref = "was_produced_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_intended_for" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_made_for" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_identified" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_title" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "preferred-identifier_is" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "is_subject_to" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "right_held_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_current_keeper" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = 
"has_former_current_keeper" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_former_current_owner" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = 
"has_former_current_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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 "u

curs = 

nt ref = "forms_part_of" minOccurs 

 <element ref = "is_referred_to_by" 

ts_object" minOccurs 

f = "depicts_event" minOccurs 

f = "has_unique_name"/> 

     <element ref = "has_current_owner" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = 
"has_current_permanent_location" minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_current_location" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "bears_feature" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_number_of_parts" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "is_composed_of" minOccurs
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_section_definition" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_section" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_as_general_use" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "witnessed" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_destroyed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = nbounded"/> 
     <element ref = "was_used_for" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "changed_ownership_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "moved_by" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "custody_changed_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "assessed_by" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "registered_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_measured" minOc
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

leme     <e
ounded"/> = "0" maxOccurs = "unb

    
inOccm urs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "depic
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element re
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "depicts_concept" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "shows_visual_item" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_dimension" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_condition" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_depicted_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "consists_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element re
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" 

<element ref = "depicts_event" 
rs = "unbounded"/> 

ement ref = "depicts_concept" 
nOcc

"shows_visual_item" 

 
ded"/> 
<element ref = "was_produced_by" 

unded"/> 
  <element ref = "has_type" minOccurs 

"has_note" minOccurs 

<element ref = "has_dimension" 

<element ref = "has_condition" 
rs = "unbounded"/> 

 ref = "is_depicted_by" 

 = "man_made_object"/> 
 = "man_made_feature"/> 

pe> 

 = "event" minOccurs = "1" 

pe> 

   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "man_made_entity"> 
  <complexType content = "element ly"> On
   <choice> 
    <sequence> 

=      <choice minOccurs = "0" maxOccurs 
"unbounded"> 
      <element ref = "depicts_object

nded"/> minOccurs = "0" maxOccurs = "unbou
      
minOccurs = "0" maxOccu
      <el
mi urs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "consists_of"
minOccurs = "0" maxOccurs = "unboun
      
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbo
    
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      

> minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/
      

"0" maxOccuminOccurs = 
      <element
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

oice>      </ch
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref

 ref    <element
oice>    </ch

</complexTy  
 </element> 
  

nt">  <element name = "depicts_eve
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
maxOccurs = "unbounded"/> 

quence>    </se
</complexTy  

 </element> 
  

cept">  <element name = "depicts_con
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "type" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "shows_visual_item"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
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nte

nt ref = "depicts_object" minOccurs 

 <element ref = "depicts_event" minOccurs 

ts_concept" 

f = "shows_visual_item" 

eature"> 
e content = "elementOnly"> 

maxOccurs = 

ed"/> 
<element ref = "has_dimension" 

 
  <element ref = "has_condition" 

bounded"/> 

    <element ref = "visual_item" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_produced_by"> 
  <complexType co nt = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "modification" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "man_made_feature"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <eleme
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "depic
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element re
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_produced_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_found_on" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "consists_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_dimension" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_condition" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_depicted_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 

as_unique_name"/>     <element ref = "h
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

"physical_f <element name = 
<complexTyp  

   <choice> 
    <sequence> 

ice minOccurs = "0"      <cho
"unbounded"> 
      <element ref = "is_found_on" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbound
      

urs = "1"/>minOccurs = "0" maxOcc
    

inOccm urs = "0" maxOccurs = "un
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"is_depicted_by" 

of" 

 

 = "physical_object" minOccurs = 

uence> 

minOccurs 

 

= 

 "0" 

0" 

ment ref = "was_classified_by" 
 

</choice> 
ique_name"/> 

      <element ref = 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "consists_
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "man_made_feature"/> 
    <element ref = "site"/> 
   </choice>
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_found_on"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
"1" maxOccurs = "unbou

 </seq
nded"/> 

  
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "site"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "is_found_on" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_dimension" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "has_condition" 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

f = "is_depicted_by" minOccurs     <element re
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

_of" minOccurs      <element ref = "consists
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs =
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "
maxOccurs = "1"/> 

le     <e
urs = "1"/>minOccurs = "0" maxOcc

    
    <element ref = "has_un
   </sequence> 
  </complexType> 

/elem nt>  < e
  
 <element name = "conceptual_object"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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= "design_or_procedure"/> 
 ref = "right"/> 

_object"/> 
"/> 

_procedure"> 

axOccurs = 

ed"/> 
nt ref = "associated_with" 

unded"/> 
 <element ref = "was_used_by" minOccurs = 

type" minOccurs = "0" 

 

nt ref = "was_classified_by" 

e> 
<element ref = "has_unique_name"/> 

ccurs 

      <element ref = "has_note" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 

ref     <element 
<element    

    <element ref = "document"/> 
    <element ref = "linguistic
    <element ref = "visual_item
    <element ref = "iconographic_object"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  

design_or <element name = "
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <sequence minOccurs = "0" m
"unbounded"> 
     <element ref = "usually_employs" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbound

leme     <e
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbo
    
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0"
maxOccurs = "1"/> 
     <eleme

> minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/
</sequenc    

    
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "usually_employs"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "material" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 

/elem nt>  < e
  
 <element name = "associated_with"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "design_or_procedure" minO
= "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "was_used_by"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
    <element ref = "modification" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
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pe> 

inOccurs = "0" maxOccurs = 

ent ref = "applies_to" minOccurs = 
ded"/> 

ment ref = "is_possessed_by" 

ype" minOccurs = "0" 

 

 

"/> 

 = "authority_document"/> 

pe> 

  </complexTy
 </element> 
  
 <element name = "right"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <sequence m
"unbounded"> 

em     <el
"0" maxOccurs = "unboun
   
nOcc

  <ele
mi urs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_t
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0"
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "applies_to"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs =
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "is_possessed_by"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "document"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "refers_to" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 

     </sequence>
 ref    <element

oice>    </ch
</complexTy  

 </element> 
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 = "physical_object" minOccurs = 

t"> 

"was_classified_by" 

contains"> 
mentOnly"> 

curs = "1" maxOccurs 

linguistic_object"> 
tOnly"> 

<element ref = "has_language" 
ed"/> 
<element ref = "has_translation" 

rs = "unbounded"/> 
element ref = "has_type" minOccurs 

"has_note" minOccurs 

ified_by" 

 <element name = "refers_to"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 

uence>    </seq
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "authority_documen
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "contains" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "refers_to" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

nt name = " <eleme
  <complexType content = "ele
   <sequence> 

ef = "type" minOc    <element r
 "unb unded /> = o "
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

nt name = " <eleme
  <complexType content = "elemen
   <choice> 

     <sequence>
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      

oundminOccurs = "0" maxOccurs = "unb
      

"0" maxOccuminOccurs = 
      <
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

<element ref =       
 "0" axOcc rs = 1"/> = m u "
      <element ref = "was_class
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "incription"/> 
    <element ref = "title"/> 
   </choice> 
  </complexType> 

/elem nt>  < e
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pe> 

> 

= 

nt ref = "has_translation" 
unded"/> 

 <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 

ote" minOccurs = "0" 

 = "has_unique_name"/> 

pe> 

ntOnly"> 

 

sified_by" 

= "has_unique_name"/> 

pe> 

 <element name = "has_language"> 
  <complexType content = mentOnly"> "ele
   <sequence> 
    <element ref = "language" minOccurs = "1"
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexTy
 </element> 
  
 <element name = "has_translation"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "linguistic_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "incription"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "is_shown_by" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_language" minOccurs 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

leme     <e
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbo
    
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_n
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
    </choice> 

 ref    <element
quence>    </se

</complexTy  
 </element> 
  
 <element name = "title"> 
  <complexType content = "eleme
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "is_title_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_language" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_translation" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0"
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_clas
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 

     </choice>
 ref     <element

quence>    </se
</complexTy  

 </element> 
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 = "physical_object" minOccurs = 

oice minOccurs = "0" maxOccurs = 

t ref = "is_shown_by" 

"has_type" minOccurs 

s 

<element ref = "was_classified_by" 
 

 </choice> 
element ref = "has_unique_name"/> 

mage"/> 

ref = "activity" minOccurs = "1" 
/> 

/> 

 <element name = "is_title_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 

uence>    </seq
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "visual_item"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <ch
"unbounded"> 
      <elemen
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccur
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/>
    
     <
    </sequence> 

 ref = "mark"/>     <element
    <element ref = "i
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_shown_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "man_made_entity" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_made_for"> 

= "elementOnly">   <complexType content 
   <sequence> 

<element     
"unbounded"maxOccurs = 

   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_classified_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "type_assignment" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "mark"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 

e>     <sequenc
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choice minOccurs = "0" maxOccurs = 

"is_shown_by" 

 = "0" 

xOccurs = 

<element ref = "possesses" 
rs = "unbounded"/> 

<element ref = "has_contact_points" 

"performed" 

le_of" 
ed"/> 
<element ref = 

= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
  <element ref = 

rs = "unbounded"/> 
"received_custody" 

<element ref = 
 = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
<element ref = 

minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

     <
"unbounded"> 
      <element ref = 

> minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "incription"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "image"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "is_shown_by" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "actor"> 

ntOnly">   <complexType content = "eleme
   <choice> 
    <sequence> 

oice minOccurs = "0" ma     <ch
"unbounded"> 

      
"0" maxOccuminOccurs = 

      
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

<element ref =       
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "acquired_tit
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbound
      

 minOccurs "surrendered_title_of"
    

surre" ndered_custody" minOccurs = "0" maxOccu
      <element ref = 

nded"/> minOccurs = "0" maxOccurs = "unbou
      <element ref = "owns_right_to" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      

curs"is_former_current_keeper" minOc
      

keeper_of" "is_current_



 98

d"/> 

<element ref = "has_type" minOccurs 

  <element ref = "has_note" minOccurs 

"was_classified_by" 

 
 = "legal_body"/> 
= "person"/> 

ice> 

 = "right" minOccurs = "1" 

uence> 

 = "contact_point" minOccurs = "1" 

uence> 

 = "activity" minOccurs = "1" 

uence> 

 = "acquisition" minOccurs = "1" 

uence> 

 = "acquisition" minOccurs = "1" 

uence> 

      <element ref = 
"is_former_current_owner_of" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounde
      <element ref = 
"is_current_owner_of" minOc 0" maxOccurs = "unbounded"/> curs = "
      
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence>
    <element ref

ref     <element 
   </cho
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "possesses"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref
maxOccurs = "unbounded

 </seq
"/> 

  
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_contact_points"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 

 ref    <element
"/> maxOccurs = "unbounded

 </seq  
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "performed"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 

 ref    <element
"/> maxOccurs = "unbounded

 </seq  
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "acquired_title_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 

 ref    <element
"/> maxOccurs = "unbounded

 </seq  
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "surrendered_title_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 

 ref    <element
"/> maxOccurs = "unbounded

 </seq  
  </complexType> 
 </element> 
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= "transfer_of_custody" minOccurs 

ref = "transfer_of_custody" minOccurs 
unded"/> 

"elementOnly"> 

ref = "physical_object" minOccurs = 
ded"/> 

 <element name = "surrendered_custody"> 
  <complexType conten "elementOnly"> t = 
   <sequence> 

ref     <element 
unded"/> = "1" maxOccurs = "unbo

   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "received_custody"> 
  <complexType conten "elementOnly"> t = 
   <sequence> 
    <element 
= "1" maxOccurs = "unbo
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "owns_right_to"> 
  <complexType content = 
   <sequence> 
    <element 
"1" maxOccurs = "unboun
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_former_current_keeper"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_current_keeper_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_former_current_owner_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_current_owner_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

y">  <element name = "legal_bod
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e content = "elementOnly"> 

xOccurs = 

minOccurs = 

curs 

nt ref = "is_former_current_keeper" 
unded"/> 

 <element ref = "is_current_keeper_of" 

urs = "unbounded"/> 

<element ref = "has_type" minOccurs 
unded"/> 

ent ref = "has_note" minOccurs 

"was_classified_by" 

= "has_unique_name"/> 

ref = "object_identifier"/> 
<element ref = "period_appellation"/> 

ce_appellation"/> 
ation"/> 

  <complexTyp
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" ma
"unbounded"> 

= "consists_of"      <element ref 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "possesses" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_contact_points" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "performed" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "acquired_title_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "surrendered_title_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "surrendered_custody" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "received_custody" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "owns_right_to" minOc
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <eleme
minOccurs = "0" maxOcc

  
urs = "unbo

  
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = 

curs = "0" maxOcc"is_former_current_owner_of" minOc
     <element ref = "is_current_owner_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "apellation"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <sequence> 

ce minOccurs = "0" maxOccurs =      <choi
"unbounded"> 

      
urs = "unbo= "0" maxOcc

      <elem
= "0" maxOccurs = "1"/> 

<element ref =       
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 

ent ref      <elem
ce>     </sequen

<element     
    

    <element ref = "pla
    <element ref = "time_appell

ef = "title"/>     <element r
   </sequence> 
  </complexType> 
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entifier"> 

" 

s = "0" 

urs 

ment ref = "is_deassigned_by" 
unded"/> 
lement ref = "identifies" minOccurs = 

urs = "unbounded"/> 

" 

 maxOccurs = "unbounded"> 

 </element> 
  

object_id <element name = "
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccur
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_assigned_by" minOcc
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <ele
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbo

 <e    
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = 
"i ef d_identifier_of" minOccurs = "0" maxOccs_pr erre
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_assigned_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "identifier_assignment
minOccurs = "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 

/elem nt>  < e
  
 <element name = "is_deassigned_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "identifier_assignment" 

ded"/> minOccurs = "1" maxOccurs = "unboun
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "identifies"> 

 = "elementOnly">   <complexType content
   <choice minOccurs = "0"
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "place" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "period" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "time_span" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_preferred_identifier_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
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ref = "physical_object" minOccurs = 

ompl xType

oic

 

curs = 

 = "place_name"/> 

pe> 

ccurs = "0" maxOccurs = 

ement ref = "has_type" minOccurs = "0" 
/> 

has_note" minOccurs = "0" 

lassified_by" 

_to" 

/> 

    <element 
ded"/> "1" maxOccurs = "unboun

   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "period_appellation"> 
  <c contee  nt = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <ch e minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0"
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "place_appellation"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <sequence minOccurs = "0" maxOc
"unbounded"> 
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </sequence> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "adress"/> 
    <element ref = "section_definition"/> 

f = "spatial_coordinates"/>     <element re
 ref    <element

oice>    </ch
</complexTy  

 </element> 
  
 <element name = "adress"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minO
"unbounded"> 

 <el    
"unbounded"maxOccurs = 

     <element ref = "
maxOccurs = "1"/> 

ment ref = "was_c     <ele
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "provides_access
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "identifies" minOccurs = 
0" ma Occur  = "u bound d"" x s n e
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
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<choice minOccurs = "0" maxOccurs = 

type" minOccurs = "0" 

ccurs = "0" 

ction"> 
e content = "elementOnly"> 

ject" minOccurs = 

" 

has_note" minOccurs = "0" 

es" minOccurs = 

 
<element ref = "has_unique_name"/> 

 

= "was_classified_by" 

  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "section_definition"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    
"unbounded"> 
     <element ref = "has_
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <elem

"/> 
ent ref = "has_note" minO

maxOccurs = "1
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "defines_section" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "identifies" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

"defines_se <element name = 
  <complexTyp
   <sequence> 
    <element ref = "physical_ob
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "spatial_coordinates"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "
maxOccurs = "1"/> 

f = "was_classified_by"      <element re
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

ement ref = "identifi     <el
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

</choice>    
    

   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "place_name"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0"
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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ement ref = "identifies" minOccurs = 

= "has_note" minOccurs 

tifies" 
nded"/> 
hoice> 

 <element ref = "has_unique_name"/> 

= "elementOnly"> 
ence> 

ccurs = "0" maxOccurs = 

ype" minOccurs = "0" 

curs = "0" 

Occurs 

<element ref = "has_note" minOccurs 

  <element ref = "was_classified_by" 
ed"/> 

"provides_access_to" 

uence> 

     <el
ded"/> "0" maxOccurs = "unboun

    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "time_appellation"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "has_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "iden
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbou
     </c
    
    </sequence> 
    <element ref = "date"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "date"> 

pe content   <complexTy
 <sequ  

    <choice minO
"unbounded"> 

ment ref = "has_t     <ele
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOc
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "identifies" minOccurs = 
0" ma Occur  = "u bound d"/> " x s n e
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "contact_point"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <sequence minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "has_type" min
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      

> = "0" maxOccurs = "1"/
    

inOccm urs = "0" maxOccurs = "unbound
      <element ref = 

nded"/> minOccurs = "0" maxOccurs = "unbou
     </seq
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 = "adress"/> 

pe> 

ound "/> 

rs 

ends_at"> 
"elementOnly"> 

curs = "1" maxOccurs 

place"> 
 "elementOnly"> 

     <element ref = "has_unique_name"/> 
     </sequence>
    <element ref
   </choice> 

pe>   </complexTy
 </element> 
  
 <element name = "provides_access_to"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexTy
 </element> 
  
 <element name = "time_span"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "is_identified" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "begins_at" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "ends_at" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "consists_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unb ed
     <element ref = "falls_within" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_type" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "begins_at"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "date" minOccurs = "1" maxOccu
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

nt name = " <eleme
  <complexType content = 
   <sequence> 

ef = "date" minOc    <element r
 "unb unded /> = o "
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

nt name = " <eleme
  <complexType content =
   <sequence> 
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ent ref = "consists_of" minOccurs = 

minOccurs = 

ype" minOccurs = "0" 

" 

nt ref = "was_classified_by" 
unded"/> 
lement ref = "witnessed" minOccurs = 

minOccurs = "0" 

" 

ent ref = "is_located_on_or_within" 
ed"/> 

ement ref = 
tion_of" minOccurs = "0" maxOccurs = 

maxOccurs = 

ed"/> 

ref = "has_unique_name"/> 
uence> 

 = "move" minOccurs = "1" maxOccurs 

uence> 

leme s 

s = 

of"> 

    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
   ent ref = "is_identified" minOccurs   <elem
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

em     <el
ded"/> "0" maxOccurs = "unboun

     <element ref = "falls_within" 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_t
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "has_note" minOccurs = "0
maxOccurs = "1"/> 
     <eleme
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbo

 <e    
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "occupied" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "vacated" minOccurs = "0
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <elem
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbound
     <el
"is_former_current_loca
"unbounded"/> 
     <element ref = 
"is_current_permanent_location_of"
unbou ded"/  

 minOccurs = "0" 
" n >
     <element ref = "currently_holds" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbound

>     </choice
<element     

 </seq  
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "occupied"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 

 ref    <element
= "unbounded"/> 

 </seq  
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "vacated"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <e nt ref = "move" minOccurs = "1" maxOccur
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_located_on_or_within"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccur
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
er_current_location_ <element name = "is_form
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ent_permanent_location_of"> 

bject" minOccurs = 

curs = "0" 

ment ref = "has_type" minOccurs = "0" 

 <element ref = "has_note" minOccurs = "0" 

lassified_by"/> 

value" type = "decimal"/> 

 = 

 = "has_unique_name"/> 

e minOccurs = "0" maxOccurs = 

  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_curr
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 

physical_o    <element ref = "
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "currently_holds"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "dimension"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "value" minOc
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "measurement_unit" 

 minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/>
le     <e

"/> maxOccurs = "unbounded
    

maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_c
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

nt name = " <eleme
 <element name = "unit"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "measurement_unit" minOccurs
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref
   </sequence> 

ype>   </complexT
ent>  </elem

  
 <element name = "type"> 

 "elementOnly">   <complexType content =
   <choice> 
    <sequence> 
     <choic
"unbounded"> 
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ent ref = "is_type_of" 

"was_purpose_of" 

<element ref = "was_assigned_by" 
ded"/> 
<element ref = "was_used_of" 
d"/> 

"was_intention_of" 

nt ref = "has_unique_name"/> 
e> 
 ref = "language"/> 

t_unit"/> 

= "elementOnly"> 
ence> 

= "cidoc_entity" minOccurs = "1" 

f"> 
= "elementOnly"> 

ence> 
f = "activity" minOccurs = "1" 

t> 

 
= "elementOnly"> 

ence> 

   
nOcc

   <elem
mi urs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_technique_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "un ded"/> boun
      

unminOccurs = "0" maxOccurs = "unbo
      

minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounde
      <element ref = 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "is_part_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     < ice> /cho
     <eleme
    </sequenc

<element    
    <element ref = "material"/> 
    <element ref = "measuremen
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  

f">  <element name = "is_type_o
  <complexType content 
   <sequ
    <element ref 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

se_o <element name = "was_purpo
pe content   <complexTy

 <sequ  
    <element re
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </elemen
  
 <element name = "was_technique_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "modification" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_assigned_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "type_assignment" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

of"> <element name = "was_used_
pe content   <complexTy

 <sequ  
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ject" minOccurs = 

was_intention_of"> 

ject" minOccurs = 

rs = 

nt ref = "was_purpose_of" minOccurs 

 <element ref = "was_technique_of" 

ssigned_by" 

nt ref = "was_intention_of" 
ed"/> 

ement ref = "is_part_of" minOccurs = 
ded"/> 

name"/> 

f"> 
= "elementOnly"> 

ence> 
guistic_object" minOccurs = 

t> 

    <element ref = "physical_ob
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "man_made_ob
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_part_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "man_made_entity" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "language"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "is_language_of" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_type_of" minOccu
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

leme     <e
ounded"/> = "0" maxOccurs = "unb

    
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_a

nded"/> minOccurs = "0" maxOccurs = "unbou
     <element ref = "was_used_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <eleme

oundminOccurs = "0" maxOccurs = "unb
 <el    

s = "unboun"0" maxOccur
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  

ge_o <element name = "is_langua
pe content   <complexTy

 <sequ  
    <element ref = "lin
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </elemen
  
 <element name = "material"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
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rs 

s 

= 

 <element ref = "was_intention_of" 

= 
rs = "unbounded"/> 

   </choice> 
   <element ref = "has_unique_name"/> 

  </complexType> 
</element> 
 
<element name = "is_incorporated_in"> 
 <complexType content = "elementOnly"> 
  <sequence> 
   <element ref = "physical_entity" minOccurs = 

" maxOccurs = "unbounded"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
</element> 
 
<element name = "is_employed_by"> 
 <complexType content = "elementOnly"> 
  <sequence> 
   <element ref = "design_or_procedure" minOccurs 

"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
</element> 
 
<element name = "measurement_unit"> 
 <complexType content = "elementOnly"> 
  <sequence> 

 <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 

Occurs = "0" 
"/> 
 <element ref = "is_type_of" minOccurs = 

" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_purpose_of" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_technique_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_assigned_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_used_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_intention_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "is_incorporated_in" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_employed_by" minOccu
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_type_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_purpose_of" minOccur
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_technique_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "un /> bounded"
     <element ref = "was_assigned_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 

nt ref = "was_used_of" minOccurs      <eleme
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_part_of" minOccurs 
"0" maxOccu
 
 
   </sequence> 

 
 
 
 
 
 
"1
 
 
 
 
 
 
 
 
= 
 
 
 
 
 
 
 
   
"unbounded"> 
     <element ref = "unit" min
maxOccurs = "unbounded

    
"0
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    <element ref = "is_part_of" minOccurs = 

    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_unique_name" type = "string"/> 
</schema> 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΜΕΡΙ
ΤΟΥ 
 
 

 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 

 
 

Παράρτημα 2ο  
ΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  
ΣΧΗΜΑΤΟΣ XML 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
CIDOC ENTITY 
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PERIOD 
TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

 
 
 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
EVENT 



TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
PHYSICAL ENTITY 
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TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ MAN-
MADE ENTITY 



TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
CONCEPTUAL 

OBJECT
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TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
LINGUISTIC  

OBJECT



 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ACTOR

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
APPELLATION 

 116



 
 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
DIMENSION 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
PLACE

 117



 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
TIME-SPAN 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
TYPE

 118
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Π

Σ

γ ό αντικείμενο (Iconographic Object) 

1.0" encoding="UTF-8" ?>
ic_object

αράρτημα 3ο  

τιγμιότυπο του XML σχήματος του CIDOC  

ια αφικ το Εικονογρ
   

  <?xml version="
ph- <iconogra  

p://www.w3.org/2000/10/XMLSchema-instance" 
maLocation="olokliro.xsd"> 

xmlns:xsi="htt
xsi:noNamespaceSche

- <consists_of> 
- <material> 

l> 
  <has_unique_name>silk cloth</has_unique_name>  
  </materia
- <material> 
  <has_unique_name>gold thread</has_unique_name>  
  </material> 
- <material> 
  <has_unique_name>silver thread</has_unique_name>  

> 
_of> 

er_of_parts>1</has_number_of_parts>  

  </material
  </consists
  <has_numb
- <has_dimension> 
- <dimension> 
- <measurement_unit> 
  <has_unique_name>meters</has_unique_name>  

it> 
e>  

ame>witdth</has_unique_name>  
> 

  </measurement_un
  <value>1.12</valu
  <has_unique_n
  </dimension
- <dimension> 
- <measurement_unit> 

>  <has_unique_name>meters</has_unique_name   
ent_unit> 

value>  
ame>length</has_unique_name>  

ion> 

  </measurem
  <value>1.5</

ique_n  <has_un
  </dimension> 
  </has_dimens
- <was_intended_for> 
- <type> 

> p  <has_unique_name e itaphios function</has_unique_name>  

> 
  </type> 

ed_for  </was_intend
- <has_as_general_use> 
- <type> 

que_name>epitaphios function</has_unique_n  <has_uni ame>  
  </type> 
  </has_as_general_use> 
- <shows_visual_item> 
- <visual_item> 
- <mark> 
- <incription> 
  <has_note>"ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΧΡΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΕΤΑΣ..."</has_note>  
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- <has_language> 
- <language> 
  <has_unique_name>medieval Greek</has_unique_name>  

que_name>Inscription of Epitafios</has_unique_name>  

  </language> 
  </has_language> 
  <has_uni
  </incription> 
  </mark> 
  </visual_item> 
  </shows_visual_item> 
- <depicts_concept> 
- <type> 

has_unique_name>the Lament 
  </type> 

 < </has_unique_name>  

  </depicts_concept> 
- <was_produced_by> 
- <modification> 
- <production> 
- <falls_within> 
- <period> 
- <event> 
- <activity> 
- <took_place_at> 
- <place> 
  <has_unique_name>Instabul</has_unique_name>  

lace_at> 
  </place> 
  </took_p
- <has_time_span> 
- <time_span> 
- <ends_at> 
- <date> 
  <has_unique_name>1723</has_unique_name>  
  </date> 
  </ends_at> 
- <begins_at> 
- <date> 
  <has_unique_name>1682</has_unique_name>  
  </date> 
  </begins_at> 
  <has_unique_name />  

pan> 
  </time_span> 
  </has_time_s
- <has_type> 
- <type> 
 has_unique_name>needle work</ < has_unique_name>  

d</has_unique_name>  
 <

  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Despoineta's prfessional perio
 /activity> 
  </event> 
  </period> 
  </falls_within> 
- <had_specific_purpose> 
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- <activity> 
- <had_specific_purpose> 
- <activity> 
- <acquisition> 
- <took_place_at> 
- <

_name>Ankara</has_unique_name>  
place> 

  <has_unique
  </place> 
  </took_place_at> 
- <transferred_title_to> 
- <actor> 
  <has_unique_name>Metropolitan Church of the Greek Community of 

>  

rred_title_to> 

Ankara</has_unique_name
  </actor> 
  </transfe
- <transerred_title_of> 
- <physical_object> 
- <man_made_object> 
- <has_current_owner> 
- <actor> 
- <legal_body> 
  <has_unique_name>Museum Benaki</has_unique_name>  

rrent_owner> 

  </legal_body> 
  </actor> 
  </has_cu
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>processory cross</has_unique_name>  

me>Cross GE34059</has_unique_name>  

> 

  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_na
  </man_made_object> 
  </physical_object
- <physical_object> 
- <man_made_object> 
- <iconographic_object> 
  <has_unique_name>Epitaphios GE34606</has_unique_name>  

ect> 
t> 

ect> 
_title_of> 

  </iconographic_obj
  </man_made_objec
  </physical_obj
  </transerred
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>donation to eclesiastical 

</has_unique_name>  

pe>

s</has_unique_name>

 

institution
  </type> 

   </has_ty
  <has_unique_name>Donation by Georgios, son of 

  Kyriaze
  </acquisition> 
  </activity> 

purpose>  </had_specific_
- <has_type> 
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- <type> 
  <has_unique_name>comercial order</has_unique_name>  

 

que_name>Order by Georgios, son of 
s_unique_name>  

purpose> 

  </type>
  </has_type> 
  <has_uni

Kyriazes</ha
  </activity> 
  </had_specific_
- <used_general_technique> 
- <type> 
  <has_unique_name>gold and silver embroidering</has_unique_name>  

_technique> 
  </type> 
  </used_general
- <took_place_at> 
- <place> 
- <falls_within> 
- <place> 
  <has_unique_name>Eastern Thrace</has_unique_name>  
  </place> 
- <place> 
  <has_unique_name>Turkey</has_unique_name>  

ithin> 
  </place> 
  </falls_w
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>city</has_unique_name>  

e> 
  </type> 
  </has_typ
- <is_identified> 
- <place_appellation> 
- <place_name> 

me>Κωνσταντινούπολις</has_unique_name>  
e> 

appellation> 

que_name>Instambul</has_unique_name   
 

  <has_unique_na
  </place_nam
  </place_
  </is_identified> 

>  <has_uni
  </place>
  </took_place_at> 
- <has_time_span> 
- <time_span> 
- <ends_at> 
- <date> 

que_n  <has_uni ame>1682</has_unique_name>  

t> 
  </date> 
  </ends_a
- <begins_at> 
- <date> 
  <has_unique_name>1682</has_unique_name>  
  </date> 
  </begins_at> 
  <has_unique_name />  

an>   </time_sp
  </has_time_span> 
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information is derived from the inscription"</has_note>    <has_note>"
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>handwork</has_unique_name>  

ue_name>Creation of Epitaphios 
s_unique_name>  

 
cation> 

  </type> 
  </has_type> 
  <has_uniq

GE34604</ha
  </production>
  </modifi
  </was_produced_by> 
- <has_former_current_location> 
- <place> 
- <falls_within> 
- <place> 
- <consists_of> 
- <place> 
- <falls_within> 
- <place> 
  <has_unique_name>Europe</has_unique_name>  
  /place> <

hin>   </falls_wit
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>region</has_unique_name>  

<
ue_name>Eastern Thrace</has_unique_name>  

  </type> 
  /has_type> 
  <has_uniq
  </place> 
- <place> 
  <has_unique_name>Asia Minor</has_unique_name>  

s_of> 
  </place> 
  </consist
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>republic</has_unique_name>  
  </type> 
- <type> 
  <has_unique_name>nation</has_unique_name>  

 
ique_name>Turkey</has_unique_name>  

  </type> 
  </has_type>
  <has_un
  </place> 
- <place> 
- <falls_within> 
- <place> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>continet</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Asia</has_unique_name>  
  </place> 
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in>   </falls_with
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>region</has_unique_name>  

 
ique_name>Asia Minor</has_unique_name>  

ithin> 

  </type> 
  </has_type>
  <has_un
  </place> 
  </falls_w
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>national capital</has_unique_name>  
  </type> 
- <type> 
  <has_unique_name>city</has_unique_name>  

e> 
name>Ankara</has_unique_name>  

  </type> 
  </has_typ
  <has_unique_
  </place> 
- <

ue_name>drawer 8/ case 27/ room 6/ floor -1/ nwe 
e>  

current_location> 

place> 
  <has_uniq

wing</has_unique_nam
  </place> 
  </has_former_
- <has_current_permanent_location> 
- <place> 
  <has_unique_name>drawer 8/ case 27/ room 6/ floor -1/ new 

has_unique_name>  

rre t_permanent_location> 

wing</
  </place> 

n  </has_cu
- <has_current_location> 
- <place> 
- <falls_within> 
- <place> 
- <falls_within> 
- <place> 
- <falls_within> 
- <place> 
  <has_unique_name>Greece</has_unique_name>  
  </place> 
  </falls_within> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>national capital</has_unique_name>  
  </type> 
- <type> 
  <has_unique_name>city</has_unique_name>  

_name>Athens</has_unique_name>  
 

  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique
  </place>
  </falls_within> 
- <is_identified> 
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- <place_appellation> 
- <adress> 
  <has_unique_name>Koumbari str 1, Athens</has_unique_name>  

ppellation> 
 

  </adress> 
  </place_a
  </is_identified>
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>musem building</has_unique_name>  

pe> 
ame>Museum Benaki main building</has_unique_name>  

  </type> 
  </has_ty
  <has_unique_n
  </place> 
  </falls_within> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>drawer</has_unique_name>  

name>drawer 8- case 27- floor -1/new 
/has_unique_name>  

rrent_location> 

  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_

wing<
  </place> 
  </has_cu
- <changed_ownership_by> 
- <acquisition> 
- <took_place_at> 
- <place> 
- <falls_within> 
- <place> 
- <has_type> 
- <type> 
  has_unique_name>continent<< /has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Europe</has_unique_name>  
  </place> 
  </falls_within> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>republic</has_unique_name>  
  </type> 
- <type> 
  has_unique_name>nation</has< _unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Greece</has_unique_name>  
  </place> 
  </took_place_at> 
- <has_time_span> 
- <time_span> 
- <ends_at> 
- <date> 
  <has_unique_name>1928</has_unique_name>  
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t> 
  </date> 
  </ends_a
- <begins_at> 
- <date> 
  <has_unique_name>1923</has_unique_name>  

> 
ame />  

n> 

  </date> 
  </begins_at
  <has_unique_n
  </time_span> 
  </has_time_spa
- <carried_out_by> 
- <actor> 
- <legal_body> 
  <has_unique_name>Exchangable Fund of Refugees</has_unique_name>  

 

y> 

  </legal_body>
  </actor> 
  </carried_out_b
- <transferred_title_to> 
- <actor> 
- <legal_body> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>national foundation</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Exchangable Fund of Refugees</
  /legal_body> 

has_unique_name>  
<

red_title_to> 
  </actor> 
  </transfer
- <transferred_title_from> 
- <actor> 
  <has_unique_name>Metropolitan Museum of 

_unique_name>  

> 
e_name>Transfer of Epitaphios 

n> 
hip_by> 

Ankara</has
  </actor> 
  </transferred_title_from
  <has_uniqu

GE34606</has_unique_name>  
  </acquisitio
  </changed_owners
- <custody_changed_by> 
- <transfer_of_custody> 
- <custody_surrendered_by> 
- <actor> 
  <has_unique_name>Metropolitan Museum of 

as_unique_name>  
 

que_name>Transfer of Epitaphios 
has_unique_name>  

ged_by>

Ankara</h
  </actor>
  </custody_surrendered_by> 
  <has_uni

GE34606</
  </transfer_of_custody> 

   </custody_chan
- <has_former_current_keeper> 
- <actor> 
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- <legal_body> 
ique_name>Muesum Benaki</has_unique_name>    <has_un

  </legal_body> 
  </actor> 
- <actor> 
  <has_unique_name>Metropolitan Musem of Ankara</has_unique_name>  

current_keeper> 
  </actor> 
  </has_former_
- <has_current_keeper> 
- <actor> 
- <legal_body> 
  <has_unique_name>Museum Benaki</has_unique_name>  

er> 

  </legal_body> 
  </actor> 
  </has_current_keep
- <has_former_current_owner> 
- <actor> 
- <legal_body> 
  <has_unique_name>Museum Benaki</has_unique_name>  
  </legal_body> 
  </actor> 
- <actor> 
- <legal_body> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>ecclesiastical institution</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Metropolitan Church Museum of 

Ankara</has_unique_name>  
  </legal_body> 
  </actor> 
  </has_former_current_owner> 
- <has_current_owner> 
- <actor> 
- <legal_body> 
- <has_contact_points> 
- <contact_point> 
- <adress> 
  <has_unique_name>Koumbari Str. 1, Athens</has_unique_name>  
  </adress> 
  </contact_point> 
- <contact_point> 
  <has_unique_name>Ifigenia Dionisadou, 

ifi@benaki.gr</has_unique_name>  
  </contact_point> 
  </has_contact_points> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>private museum</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Museum Benaki</has_unique_name>  
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  </legal_body> 
  </actor> 
  </has_current_owner> 
U- U<has_type> 
U- U<type> 
  <has_unique_name>liturgical cloth</has_unique_name>  
  </type> 
U- U<type> 
  <has_unique_name>eclesiastical embroidery</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
U- U<preferred-identifier_is> 
U- U<object_identifier> 
  <has_unique_name>GE34604</has_unique_name>  
  </object_identifier> 
  </preferred-identifier_is> 
U- U<is_identified> 
U- U<object_identifier> 
  <has_unique_name>GE34604</has_unique_name>  
  </object_identifier> 
U- U<object_identifier> 
  <has_unique_name>TA959a</has_unique_name>  
  </object_identifier> 
  </is_identified> 
  <has_unique_name>epitaphios GE34604</has_unique_name>  
  </iconographic_object> 
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