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Περίληψη 
   

Η ολοκλήρωση της πολιτισµικής πληροφορίας έχει αναδειχτεί στις µέρες µας σε 

ένα από τα σηµαντικά ζητήµατα της πολιτισµικής διαχείρισης. Το σηµαντικότερο 

εµπόδιο στην διαδικασία αυτή είναι οι σηµασιολογικές και τεχνικές ασυµβατότητες που 

υπάρχουν στα ήδη υπάρχοντα συστήµατα πληροφοριών και η απουσία κοινά 

συµφωνηµένων σηµασιολογικών προτύπων. Τα οντοκεντρικό εννοιολογικό µοντέλο 

αναφοράς ICOM-CIDOC είναι µια οντολογία της περιοχής των πολιτισµικών 

εφαρµογών που εξηγεί τις έννοιες που χρησιµοποιούνται στην πολιτισµική τεκµηρίωση 

και τις συσχετίσεις τους και φιλοδοξεί να διαµεσολαβήσει σε σηµασιολογικό επίπεδο 

ανάµεσα στις έννοιες που ήδη χρησιµοποιούνται για την καταγραφή των αντικειµένων 

πολιτισµού στα µουσεία. Από την άλλη, τα ηλεκτρονικά έγγραφα XML αναδεικνύονται 

ως η πιο κατάλληλη µορφή δηµιουργίας και ανταλλαγής για τα πολιτισµικά δεδοµένα, 

γιατί εξασφαλίζουν την τεχνική διαλειτουργικότητα ανάµεσα σε διαφορετικά 

πληροφοριακά συστήµατα ενώ µπορούν να συνδυαστούν µε τις περισσότερες 

εφαρµογές των πολυµέσων, διατηρώντας (σε αντίθεση µε την HTML) την λογική δοµή 

των δεδοµένων. Ωστόσο τα έγγραφα XML προσφέρουν µειωµένες δυνατότητες 

σηµασιολογικής ερµηνείας των πολιτισµικών δεδοµένων. Η ύπαρξη προτύπων όπως το 

Περιβάλλον Περιγραφής Πόρων (Recourse Description Framework- RDF), που έχει 

προταθεί από το W3C, έρχεται να καλύψουν αυτό το κενό, δίνοντας την δυνατότητα 

ορισµού οντολογιών για την σηµασιολογική ερµηνεία εγγράφων XML. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, είναι απαραίτητες τυπικές διαδικασίες µετάφρασης οντολογιών RDF σε 
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σχήµατα XML (όπως ακριβώς η µετάφραση της εννοιολογικής σε λογική σχεδίαση σε 

µια παραδοσιακή βάση δεδοµένων). 

Για παράδειγµα, η ακριβής απόδοση του CRM σε σχήµατα XML µας επιτρέπει 

να συνδυάσουµε τα πλεονεκτήµατα της σχετικά υψηλής δόµησης των δεδοµένων XML 

διατηρώντας την πλούσια σηµασιολογία του, όπως αυτή εκφράζεται σε µια οντολογία 

RDF. H διαδικασία της µετατροπής του CRM σε σχήµα XML έχει ως εξής: 

χρησιµοποιούµε το CRM σε µορφή RDF, εφαρµόζουµε δύο πρωτότυπες προσεγγίσεις, 

κατά τις οποίες επερωτούµε το σχήµα RDF του CRM µε τη γλώσα επερώτησης RQL,  

αντιστοιxίζουµε τις κλάσεις και τις ιδιότητες RDF σε στοιχεία XML και τέλος ορίζουµε 

τους δείκτες εµφάνισης και τους τελεστές σύνδεσης των στοιχείων µέσα στο σχήµα. Τα 

σχήµατα που προκύπτουν (ιδίως το δεύτερο) αποδίδουν µε επιτυχία τη σηµασιολογία 

του CRM και είναι κατάλληλα για την καταγραφή της πολιτισµικής πληροφορίας, ενώ 

δίνεται η δυνατότητα να πάρουµε µερικές περιπτώσεις του σχήµατος, οι οποίες 

καλύπτουν ειδικές απαιτήσεις χρηστών και παριστάνουν όψεις της πολιτισµικής 

πληροφορίας. Ωστόσο οι προσεγγίσεις µας µπορούν να εφαρµοστούν και σε άλλες 

περιπτώσεις µετατροπής σχηµάτων RDF σε XML.  
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Abstract 
 

The integration of cultural information nowadays has turned out to be one 
from the more important questions of cultural management. The most significant 
obstacle in this process is the semantic and technical incompatibilities which 
appear in between the already existing information systems and the absence of 
common agreed semantic standards. The object-oriented reference conceptual 
model ICOM-CIDOC (CRM) is a domain ontology of cultural applications that 
explains the terms applied in the cultural documentation and their relationships 
and mediates in semantic level the terms already used for the documentation of 
cultural objects in museums. On the other hand, the XML electronic documents 
appear to be the most suitable data format for the creation and exchange of 
cultural data, because they ensure the technical interoperability between different 
information systems while they can be combined with more multimedia 
applications, preserving (in contrast with HTML) the logical structure of the data. 
But the XML documents can not apply semantics on data. The existence of 
standards like the Resource Description Framework (RDF) which has been 
proposed by W3C, come to bridge the gap, as the offer the possibility of 
ontologies’ definitions for the semantics of XML documents, like ICOM-CIDOC.  It 
is necessary though, to transform RDF ontologies to XML schemas (in the same 
way that we transform the conceptual to a logical design in a conventional 
database). 

For example, the exact transformation of CRM in XML data format allows 
us combine the advantages of relative high structure of  XML data with the rich 
semantics of its RDF ontology. The process of transformation of CRM in XML 
data format is as follows: we use the CRM in RDF shema,  we apply two original 
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approaches, at which we query RDF schema with the query language RQL, we 
correspond the RDF classes and attributes in XML elements and finally we define 
the occurrence indicators and the connectiors of elements. The emerging 
schemas (the second in particular) ascribe with success the semantics of CRM 
and they are suitable for the storage and exchange of cultural information, while 
there are possibilities of taking certain cases of schema, which fulfill special 
requirements of users and present different views of cultural information. 
However our approaches can also be applied in different cases of transformation 
RDF schemas in XML documents 
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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 ∆ιαδικτύου 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 

∆ιαδίκτυο 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. ∆ιευρύνοντας 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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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 διασφαλίσουµε ότι είναι 

προσβάσιµα 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 ∆ιαδικτύου 

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. 

∆ύο 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 ∆ιεθνή 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). 



 25

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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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 πολλές απόψεις. Η δυνατότητα αυτή 

είναι εν 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 της πληροφορίας. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει εκτός από το 

σύνολο της πληροφορίας, να περιλαµβάνει ένα ικανότατο τρόπο επερώτησης και µια 

φιλική διεπαφή χρήσης.  

Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει 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 ∆ιαδίκτυο είναι το ιδανικό µέσο για 

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

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 σχετικής πληροφορίας. Και αν η συγκέντρωση 

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

και νοηµατικές-σηµασιολογικές δυσκολίες.  
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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 ∆ιαδίκτυο, 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). 
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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 ∆ιεθνούς 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 ∆ηλωτική Γλώσσα Επερώτησης Μεταδεδοµένων RDF για τις Πύλες 

Κοινοτήτων ∆ιαδικτύο, 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. 

 

 

 
 

 

 

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

Specification σε http://www.w3.org/TR/1999/PR-rfd-schema. 
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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 ∆ιεθνές 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 ∆ιεθνή 

Επιτροπή για την Τεκµηρίωση του ∆ιεθνούς 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). 
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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). ∆ηλώνεται 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). 
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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.  

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 

Σχήµα 7: Το µεταµοντέλο του  CRM

                                                                                                                                                            
26 Αλεξάκη Σ.: Αποθήκευση Μεταδεδοµένων RDF για Πύλες Κοινοτήτων ∆ιαδικτύου, 
Μεταπτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήµιο Κρήτης 2000 και  
http://www.ics.forth.gr/proj/isst/Activities/CIS/cidoc/docs/crm_in_rdf_24_5_00.rdf 

3ICS-FORTH  September, 1999
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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 
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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 

Τα βήµατα των προσεγγίσεων είναι και στις δύο περιπτώσεις τα εξής:  

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

Κοινοτήτων ∆ιαδικτύο, Μεταπτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήµιο Κρήτης 2000. 
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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: 

∗ ∆ώσε µου όλες τις άµεσες υπoκλάσεις όλων των κλάσεων του σχήµατος  

∗ ∆ώσε 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: 

 

1) SELECT  C, subclassof^ (C) 

    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 

Το αποτέλεσµα της δεύτερης 

ερώτησης είναι της µορφής (για την 

κλάση Temporal Entity) :  

 

 

 

B)Αναπαράσταση σε XML κλάσεων και των ιδιοτήτων 
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 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. 
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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 
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ανάγκες, γι’ αυτό και είµαστε υποχρεωµένοι να αναζητήσουµε τη λύση του 

προβλήµατος µας προς άλλη κατεύθυνση. 

 

 
3.1.2. ∆εύτερη 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: 

∗ ∆ώσε µου όλες τις άµεσες υποκλάσεις κάθε κλάσης. 

∗ ∆ώσε 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}   

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 
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• 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 
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 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. 



 57

  

  

 
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. ∆ηλαδή 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. 

 

 Το σχήµα XML λοιπόν που προέκυψε είναι κατάλληλο για την ηλεκτρονική 

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. 

 
Temporal Entity 

Ή 
Condition State 

Ή 
Period 

... 

 
 
 

Has time-span 
 
 

 
 

 
Time-span 
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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 
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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. 

 

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

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 

κατάργηση 
διπλών 

συνδέσµων: το 
στοιχείο type  
γίνεται  string 

απόδοση του 
στοιχείου type 
χωρίς την 
κατάργηση 

των
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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.   
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Σχήµα 13.: Κατάργηση των συνδέσµων για Ονοµασίες 
 

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. 

Κατάργηση 
συνδέσµων για 
ονοµασίες:  το 

place 
appellation

Απόδοση του 
στοιχείου place 

appellation χωρίς 
κατάργηση των 
συνδέσµων 
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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. 
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• 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. 

 

 

 

Σχήµα 14.: DTD 
που προκύπτει 

µε χρήση της 
προσέγγισης 

του Ontobroker 
 

 
3.2.β. 
Συνδυάζοντας 

RDF και XML σχήµατα για τη διευκόλυνση της   
συµβατότητας ανάµεσα στα προφίλ των εφαρµογών των  

attribute: 
id
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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. 
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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 ∆ιαδικτύου 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 ∆ιαδικτύου 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. ∆εν 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 
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Λειτουργία 
του 

συνδέσµου 
ανάµεσα σε 

δύο 
στιγµιότυπα 

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. 

 

 

Σχήµα 12: Η λειτουργία των συνδέσµων αναφοράς στα στιγµιότυπα 
 

∆ιαπιστώσαµε 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"/> 
    <element ref = "conceptual_object"/> 
    <element ref = "actor"/> 
    <element ref = "apellation"/> 
    <element ref = "contact_point"/> 
    <element ref = "time_span"/> 
    <element ref = "place"/> 
    <element ref = "dimension"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_type"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "type" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_note" type = "string"/> 
 <element name = "temporal_entity"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <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> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "condition_state"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <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" 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> 
  </complexType> 
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 </element> 
  
 <element name = "consists_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"> 
    <element ref = "place" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "condition_state" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "period" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "material" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "legal_body" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "falls_within"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"> 
    <element ref = "condition_state" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "period" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "place" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "time_span" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "identified_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "condition_assessment" minOccurs 
= "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "condition_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_entity" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </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 
Drang". There are different opinios as to whether a "style" is defined 
by physical features or by historical context.</appInfo> 
   </annotation> 
   <choice> 
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    <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 ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "event"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_called"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "period_appellation" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "took_place_at"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "place" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "took_place_on_or_within"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </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 in 
Lisbon, birth of Cleopatra. The distinction betwenn an event and a 
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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 
time frame, i.e. a period. The reverse is not necessarily the case, not 
all periods give rise to a noteworthy change of state.</appInfo> 
   </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> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "destruction"/> 
    <element ref = "activity"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_depicted_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "man_made_entity" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </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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     <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> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "destroyed"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "activity"> 
  <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_type" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_time_span" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
      <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" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "falls_within" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "is_depicted_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 
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     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "acquisition"/> 
    <element ref = "move"/> 
    <element ref = "transfer_of_custody"/> 
    <element ref = "modification"/> 
    <element ref = "attribute_assignment"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "carried_out_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "used_object"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_intended_use_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "man_made_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "had_specific_purpose"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "activity" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "had_as_general_purpose"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "type" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <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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     <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 = "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"/> 
     <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"/> 
     <element ref = "falls_within" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_depicted_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "transferred_title_to"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "transferred_title_from"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "transerred_title_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
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  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "move"> 
  <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 = "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 = "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_depicted_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "moved"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "moved_to"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "place" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
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   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "moved_from"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "place" minOccurs = "1" 
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 = "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_depicted_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "custody_surrendered_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
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    <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_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_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" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "falls_within" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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      <element ref = "is_depicted_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "production"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_produced"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "man_made_entity" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "used_general_technique"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "type" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </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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     <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 = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_depicted_by" minOccurs 
= "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" 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" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "falls_within" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "is_depicted_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "condition_assessment"/> 
    <element ref = "identifier_assignment"/> 
    <element ref = "measurement"/> 
    <element ref = "type_assignment"/> 
   </choice> 
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  </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 = "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 = "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_depicted_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "concerns"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_identified"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "condition_state" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
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 </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 = "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 = "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_depicted_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "registers"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "assigns"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "object_identifier" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
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  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "deassigns"> 
  <complexType content = "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 = "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 = "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_depicted_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "measured"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
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 </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 = "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_depicted_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "classified"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "cidoc_entity" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
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 <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_by" 
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 = "consists_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "physical_object"/> 
    <element ref = "man_made_entity"/> 
    <element ref = "physical_feature"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_dimension"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "dimension" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_condition"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "condition_state" minOccurs = 
"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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      <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" 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 ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "biological_object"/> 
    <element ref = "man_made_object"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_identified"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"> 
    <element ref = "object_identifier" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "place_appellation" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "period_appellation" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "time_appellation" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "title" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_title"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "title" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "preferred-identifier_is"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "object_identifier" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_subject_to"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
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   <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_owner"> 
  <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_permanent_location"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
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    <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_parts" type = "integer"/> 
 <element name = "is_composed_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_section_definition"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "section_definition" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_section"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "place" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_as_general_use"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "type" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "witnessed"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 



 95

    <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> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "moved_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "move" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "custody_changed_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "transfer_of_custody" minOccurs 
= "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "assessed_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "condition_assessment" minOccurs 
= "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "registered_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
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    <element ref = "identifier_assignment" 
minOccurs = "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_measured"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "measurement" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </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_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"/> 
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      <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 = "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 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" maxOccurs = "unbounded"/> 
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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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     <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 = "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 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_made_for" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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      <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"/> 
      <element ref = "forms_part_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "is_referred_to_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "depicts_object" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "depicts_event" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "depicts_concept" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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      <element ref = "shows_visual_item" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_produced_by" 
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 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" maxOccurs = 
"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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     <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" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "depicts_event" minOccurs 
= "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 ref = "has_unique_name"/> 
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   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "man_made_entity"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "depicts_object" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "depicts_event" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "depicts_concept" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "shows_visual_item" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "consists_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "was_produced_by" 
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> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "man_made_object"/> 
    <element ref = "man_made_feature"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "depicts_event"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "event" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "depicts_concept"> 
  <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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    <element ref = "visual_item" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_produced_by"> 
  <complexType content = "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"> 
     <element ref = "depicts_object" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "depicts_event" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "depicts_concept" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "shows_visual_item" 
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> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "physical_feature"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <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" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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      <element ref = "is_depicted_by" 
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"/> 
     </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 = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </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" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_depicted_by" 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"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <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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      <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 = "design_or_procedure"/> 
    <element ref = "right"/> 
    <element ref = "document"/> 
    <element ref = "linguistic_object"/> 
    <element ref = "visual_item"/> 
    <element ref = "iconographic_object"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "design_or_procedure"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <sequence minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "usually_employs" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "associated_with" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "was_used_by" 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"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "usually_employs"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "material" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "associated_with"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "design_or_procedure" minOccurs 
= "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_used_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "modification" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
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  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "right"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <sequence minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "applies_to" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_possessed_by" 
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"/> 
    </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> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_possessed_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "document"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <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> 
    <element ref = "authority_document"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
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 <element name = "refers_to"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "authority_document"> 
  <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 = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "contains"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "type" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "linguistic_object"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice 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_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "incription"/> 
    <element ref = "title"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
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 <element name = "has_language"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "language" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </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"/> 
     <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_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "title"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <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_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "1"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
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 <element name = "is_title_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "visual_item"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "is_shown_by" 
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 = "mark"/> 
    <element ref = "image"/> 
   </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"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "activity" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </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> 
    <sequence> 
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     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
      <element ref = "is_shown_by" 
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 = "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 = "actor"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "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" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"is_former_current_keeper" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = 
"is_current_keeper_of" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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      <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"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "legal_body"/> 
    <element ref = "person"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "possesses"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "right" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_contact_points"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "contact_point" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "performed"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "activity" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "acquired_title_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "acquisition" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "surrendered_title_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "acquisition" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
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 <element name = "surrendered_custody"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "transfer_of_custody" minOccurs 
= "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "received_custody"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "transfer_of_custody" minOccurs 
= "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "owns_right_to"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </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> 
  
 <element name = "legal_body"> 
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  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "consists_of" minOccurs = 
"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" 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"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "apellation"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <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 = "unbounded"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "object_identifier"/> 
    <element ref = "period_appellation"/> 
    <element ref = "place_appellation"/> 
    <element ref = "time_appellation"/> 
    <element ref = "title"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
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 </element> 
  
 <element name = "object_identifier"> 
  <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 = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_assigned_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_deassigned_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "identifies" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = 
"is_preferred_identifier_of" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </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> 
 </element> 
  
 <element name = "is_deassigned_by"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "identifier_assignment" 
minOccurs = "1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "identifies"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"> 
    <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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    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "period_appellation"> 
  <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 = "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" 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"/> 
     </sequence> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "adress"/> 
    <element ref = "section_definition"/> 
    <element ref = "spatial_coordinates"/> 
    <element ref = "place_name"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "adress"> 
  <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 = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "provides_access_to" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "identifies" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
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  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "section_definition"> 
  <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 = "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> 
  
 <element name = "defines_section"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"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 = "has_note" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "identifies" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </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 = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
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     <element ref = "identifies" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </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 = "has_note" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "identifies" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "date"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "date"> 
  <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 = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "identifies" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </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" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "has_note" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "1"/> 
      <element ref = "was_classified_by" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
      <element ref = "provides_access_to" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </sequence> 
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     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "adress"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "provides_access_to"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "actor" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </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 = "unbounded"/> 
     <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" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "ends_at"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "date" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "place"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
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    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "is_identified" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "consists_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <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"/> 
     <element ref = "witnessed" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "occupied" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "vacated" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_located_on_or_within" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = 
"is_former_current_location_of" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
     <element ref = 
"is_current_permanent_location_of" minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"/> 
     <element ref = "currently_holds" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "occupied"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "move" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "vacated"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "move" minOccurs = "1" maxOccurs 
= "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_located_on_or_within"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_former_current_location_of"> 
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  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_current_permanent_location_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"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" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "1"/> 
     <element ref = "measurement_unit" 
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"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "value" type = "decimal"/> 
 <element name = "unit"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "measurement_unit" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "type"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <choice> 
    <sequence> 
     <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
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      <element ref = "is_type_of" 
minOccurs = "0" 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"/> 
      <element ref = "is_part_of" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     </choice> 
     <element ref = "has_unique_name"/> 
    </sequence> 
    <element ref = "language"/> 
    <element ref = "material"/> 
    <element ref = "measurement_unit"/> 
   </choice> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_type_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "cidoc_entity" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_purpose_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "activity" minOccurs = "1" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <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> 
  
 <element name = "was_used_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
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    <element ref = "physical_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "was_intention_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "man_made_object" minOccurs = 
"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" minOccurs = 
"0" 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"/> 
     <element ref = "is_part_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_language_of"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "linguistic_object" minOccurs = 
"1" maxOccurs = "unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "material"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
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    <choice minOccurs = "0" maxOccurs = 
"unbounded"> 
     <element ref = "is_incorporated_in" 
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_employed_by" minOccurs 
= "0" maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_type_of" minOccurs = 
"0" 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"/> 
     <element ref = "is_part_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "is_incorporated_in"> 
  <complexType content = "elementOnly"> 
   <sequence> 
    <element ref = "physical_entity" minOccurs = 
"1" 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 = 
"unbounded"> 
     <element ref = "unit" minOccurs = "0" 
maxOccurs = "unbounded"/> 
     <element ref = "is_type_of" minOccurs = 
"0" 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"/> 



 125

     <element ref = "is_part_of" minOccurs = 
"0" maxOccurs = "unbounded"/> 
    </choice> 
    <element ref = "has_unique_name"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
  
 <element name = "has_unique_name" type = "string"/> 
</schema> 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτηµα 2ο  
ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ XML 
 
 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
CIDOC ENTITY 
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TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
PERIOD 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
EVENT 
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TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
PHYSICAL ENTITY 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ MAN-
MADE ENTITY 
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TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
CONCEPTUAL 

OBJECT 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
LINGUISTIC  

OBJECT 
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TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ACTOR 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
APPELLATION 
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TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
DIMENSION

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
PLACE 
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TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
TIME-SPAN 

TO  ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
TYPE 
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Παράρτηµα 3ο  
Στιγµιότυπο του XML σχήµατος του CIDOC  
για το Εικονογραφικό αντικείµενο (Iconographic Object) 
   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <iconographic_object 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="olokliro.xsd"> 

- <consists_of> 
- <material> 
  <has_unique_name>silk cloth</has_unique_name>  
  </material> 
- <material> 
  <has_unique_name>gold thread</has_unique_name>  
  </material> 
- <material> 
  <has_unique_name>silver thread</has_unique_name>  
  </material> 
  </consists_of> 
  <has_number_of_parts>1</has_number_of_parts>  
- <has_dimension> 
- <dimension> 
- <measurement_unit> 
  <has_unique_name>meters</has_unique_name>  
  </measurement_unit> 
  <value>1.12</value>  
  <has_unique_name>witdth</has_unique_name>  
  </dimension> 
- <dimension> 
- <measurement_unit> 
  <has_unique_name>meters</has_unique_name>  
  </measurement_unit> 
  <value>1.5</value>  
  <has_unique_name>length</has_unique_name>  
  </dimension> 
  </has_dimension> 
- <was_intended_for> 
- <type> 
  <has_unique_name>epitaphios function</has_unique_name>  
  </type> 
  </was_intended_for> 
- <has_as_general_use> 
- <type> 
  <has_unique_name>epitaphios function</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_as_general_use> 
- <shows_visual_item> 
- <visual_item> 
- <mark> 
- <incription> 
  <has_note>"∆ΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΧΡΕΙΑΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΕΤΑΣ..."</has_note>  
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- <has_language> 
- <language> 
  <has_unique_name>medieval Greek</has_unique_name>  
  </language> 
  </has_language> 
  <has_unique_name>Inscription of Epitafios</has_unique_name>  
  </incription> 
  </mark> 
  </visual_item> 
  </shows_visual_item> 
- <depicts_concept> 
- <type> 
  <has_unique_name>the Lament</has_unique_name>  
  </type> 
  </depicts_concept> 
- <was_produced_by> 
- <modification> 
- <production> 
- <falls_within> 
- <period> 
- <event> 
- <activity> 
- <took_place_at> 
- <place> 
  <has_unique_name>Instabul</has_unique_name>  
  </place> 
  </took_place_at> 
- <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 />  
  </time_span> 
  </has_time_span> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>needle work</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Despoineta's prfessional period</has_unique_name>  
  </activity> 
  </event> 
  </period> 
  </falls_within> 
- <had_specific_purpose> 
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- <activity> 
- <had_specific_purpose> 
- <activity> 
- <acquisition> 
- <took_place_at> 
- <place> 
  <has_unique_name>Ankara</has_unique_name>  
  </place> 
  </took_place_at> 
- <transferred_title_to> 
- <actor> 
  <has_unique_name>Metropolitan Church of the Greek Community of 

Ankara</has_unique_name>  
  </actor> 
  </transferred_title_to> 
- <transerred_title_of> 
- <physical_object> 
- <man_made_object> 
- <has_current_owner> 
- <actor> 
- <legal_body> 
  <has_unique_name>Museum Benaki</has_unique_name>  
  </legal_body> 
  </actor> 
  </has_current_owner> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>processory cross</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Cross GE34059</has_unique_name>  
  </man_made_object> 
  </physical_object> 
- <physical_object> 
- <man_made_object> 
- <iconographic_object> 
  <has_unique_name>Epitaphios GE34606</has_unique_name>  
  </iconographic_object> 
  </man_made_object> 
  </physical_object> 
  </transerred_title_of> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>donation to eclesiastical 

institution</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Donation by Georgios, son of 

Kyriazes</has_unique_name>  
  </acquisition> 
  </activity> 
  </had_specific_purpose> 
- <has_type> 
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- <type> 
  <has_unique_name>comercial order</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Order by Georgios, son of 

Kyriazes</has_unique_name>  
  </activity> 
  </had_specific_purpose> 
- <used_general_technique> 
- <type> 
  <has_unique_name>gold and silver embroidering</has_unique_name>  
  </type> 
  </used_general_technique> 
- <took_place_at> 
- <place> 
- <falls_within> 
- <place> 
  <has_unique_name>Eastern Thrace</has_unique_name>  
  </place> 
- <place> 
  <has_unique_name>Turkey</has_unique_name>  
  </place> 
  </falls_within> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>city</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
- <is_identified> 
- <place_appellation> 
- <place_name> 
  <has_unique_name>Κωνσταντινούπολις</has_unique_name>  
  </place_name> 
  </place_appellation> 
  </is_identified> 
  <has_unique_name>Instambul</has_unique_name>  
  </place> 
  </took_place_at> 
- <has_time_span> 
- <time_span> 
- <ends_at> 
- <date> 
  <has_unique_name>1682</has_unique_name>  
  </date> 
  </ends_at> 
- <begins_at> 
- <date> 
  <has_unique_name>1682</has_unique_name>  
  </date> 
  </begins_at> 
  <has_unique_name />  
  </time_span> 
  </has_time_span> 
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  <has_note>"information is derived from the inscription"</has_note>  
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>handwork</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Creation of Epitaphios 

GE34604</has_unique_name>  
  </production> 
  </modification> 
  </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> 
  </falls_within> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>region</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Eastern Thrace</has_unique_name>  
  </place> 
- <place> 
  <has_unique_name>Asia Minor</has_unique_name>  
  </place> 
  </consists_of> 
- <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>Turkey</has_unique_name>  
  </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> 



 138

  </falls_within> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>region</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Asia Minor</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>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Ankara</has_unique_name>  
  </place> 
- <place> 
  <has_unique_name>drawer 8/ case 27/ room 6/ floor -1/ nwe 

wing</has_unique_name>  
  </place> 
  </has_former_current_location> 
- <has_current_permanent_location> 
- <place> 
  <has_unique_name>drawer 8/ case 27/ room 6/ floor -1/ new 

wing</has_unique_name>  
  </place> 
  </has_current_permanent_location> 
- <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>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Athens</has_unique_name>  
  </place> 
  </falls_within> 
- <is_identified> 
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- <place_appellation> 
- <adress> 
  <has_unique_name>Koumbari str 1, Athens</has_unique_name>  
  </adress> 
  </place_appellation> 
  </is_identified> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>musem building</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>Museum Benaki main building</has_unique_name>  
  </place> 
  </falls_within> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>drawer</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
  <has_unique_name>drawer 8- case 27- floor -1/new 

wing</has_unique_name>  
  </place> 
  </has_current_location> 
- <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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  </date> 
  </ends_at> 
- <begins_at> 
- <date> 
  <has_unique_name>1923</has_unique_name>  
  </date> 
  </begins_at> 
  <has_unique_name />  
  </time_span> 
  </has_time_span> 
- <carried_out_by> 
- <actor> 
- <legal_body> 
  <has_unique_name>Exchangable Fund of Refugees</has_unique_name>  
  </legal_body> 
  </actor> 
  </carried_out_by> 
- <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</has_unique_name>  
  </legal_body> 
  </actor> 
  </transferred_title_to> 
- <transferred_title_from> 
- <actor> 
  <has_unique_name>Metropolitan Museum of 

Ankara</has_unique_name>  
  </actor> 
  </transferred_title_from> 
  <has_unique_name>Transfer of Epitaphios 

GE34606</has_unique_name>  
  </acquisition> 
  </changed_ownership_by> 
- <custody_changed_by> 
- <transfer_of_custody> 
- <custody_surrendered_by> 
- <actor> 
  <has_unique_name>Metropolitan Museum of 

Ankara</has_unique_name>  
  </actor> 
  </custody_surrendered_by> 
  <has_unique_name>Transfer of Epitaphios 

GE34606</has_unique_name>  
  </transfer_of_custody> 
  </custody_changed_by> 
- <has_former_current_keeper> 
- <actor> 
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- <legal_body> 
  <has_unique_name>Muesum Benaki</has_unique_name>  
  </legal_body> 
  </actor> 
- <actor> 
  <has_unique_name>Metropolitan Musem of Ankara</has_unique_name>  
  </actor> 
  </has_former_current_keeper> 
- <has_current_keeper> 
- <actor> 
- <legal_body> 
  <has_unique_name>Museum Benaki</has_unique_name>  
  </legal_body> 
  </actor> 
  </has_current_keeper> 
- <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> 
- <has_type> 
- <type> 
  <has_unique_name>liturgical cloth</has_unique_name>  
  </type> 
- <type> 
  <has_unique_name>eclesiastical embroidery</has_unique_name>  
  </type> 
  </has_type> 
- <preferred-identifier_is> 
- <object_identifier> 
  <has_unique_name>GE34604</has_unique_name>  
  </object_identifier> 
  </preferred-identifier_is> 
- <is_identified> 
- <object_identifier> 
  <has_unique_name>GE34604</has_unique_name>  
  </object_identifier> 
- <object_identifier> 
  <has_unique_name>TA959a</has_unique_name>  
  </object_identifier> 
  </is_identified> 
  <has_unique_name>epitaphios GE34604</has_unique_name>  
  </iconographic_object> 
 

 


