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Εισαγωγή 
Η ψηφιακή πληροφορία απαιτεί περισσότερο ίσως από κάθε άλλο µέσο αναλυτικά 

µεταδεδοµένα για να εξασφαλίσει την διατήρηση και δυνατότητα πρόσβασης σε 

µελλοντικές γενιές [2]. Τα µεταδεδοµένα που απαιτούνται για την διατήρηση 

παραδοσιακών πληροφοριακών πόρων, όπως για ένα βιβλίο, είναι αρκετά πιο απλά. Το 

βιβλίο είναι ένα φυσικό, στατικό αντικείµενο: έχει ξεκάθαρα όρια, και το περιεχόµενο 

του δεν µεταβάλλεται στη διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον η τεχνολογία που απαιτείται 

για την πρόσβαση σε ένα βιβλίο- η ανθρώπινη οπτική επιθεώρηση – είναι απίθανο να 

αχρηστεύσει.  

Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, η εξασφάλιση της «φυσικής ύπαρξης» ενός ψηφιακού 

αντικειµένου για µεγάλο χρονικό διάστηµα αναλογούσε στην διατήρηση της ροής των 

δυφίων σε µη-ασταθή ψηφιακά µέσα αποθήκευσης. Αυτό ωστόσο είναι ένα µόνο 

κοµµάτι της διαδικασίας διατήρησης. Καθώς τα ψηφιακά αντικείµενα δεν παραµένουν 

αµετάβλητα, οι αλλαγές στην ιστορία ενός αντικειµένου πρέπει να διατηρούνται στην 

διάρκεια του χρόνου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αυθεντικότητα και ακεραιότητα 

τους. Οι τεχνολογίες πρόσβασης στα ψηφιακά αντικείµενα συχνά αχρηστεύουν: 

συνεπώς ίσως είναι αναγκαία η ενθυλάκωση µαζί µε το αντικείµενο της πληροφορίας 

που σχετίζεται µε το κατάλληλο περιβάλλον του υλικού, το λειτουργικό σύστηµα καθώς 

το λογισµικό που απαιτείται για την αναπαράσταση του αντικειµένου (rendering). Όλο 

το σύνολο αυτής της πληροφορίας καθώς και άλλες µορφές περιγραφής και 

τεκµηρίωσης µπορεί να συλλαµβάνονται µε µεταδεδοµένα που σχετίζονται µε το 

αντικείµενο.  

Στόχος των µεταδεδοµένων διατήρησης είναι η υποστήριξη και διευκόλυνση της 

συνοχής της ψηφιακής πληροφορίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας ορίζει µια σύνοψη των τύπων πληροφορίας που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορίας. Συγκεκριµένα τα µεταδεδοµένα διατήρησης µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για: 

• Αποθήκευση τεχνικών πληροφοριών για την υποστήριξη αποφάσεων και 

ενεργειών διατήρησης 
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• Τεκµηρίωση ενεργειών διατήρησης που έχουν ληφθεί όπως για παράδειγµα 

πολιτικές µετατροπής (migration), εξοµοίωση (emulation) 

• Καταγραφή της επιρροής των στρατηγικών διατήρησης  

• Εξασφάλιση της αυθεντικότητας των ψηφιακών πόρων στην διάρκεια του 

χρόνου 

• Καταγραφή πληροφορίας για διαχείριση συλλογών και διαχείριση των 

δικαιωµάτων 

Το είδος της πληροφορίας που απαριθµήσαµε παραπάνω απευθύνονται σε δυο 

λειτουργικούς στόχους:   πρώτος στόχος είναι η παροχή αρκετής γνώσης στους 

διαχειριστές διατήρησης για την λήψη κατάλληλων ενεργειών ώστε να διατηρείται η 

ροή µπιτ του ψηφιακού αντικειµένου για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και ο δεύτερος 

αναφέρεται στην εξασφάλιση του περιεχοµένου ενός αρχειακού αντικειµένου ώστε 

µπορεί να αναπαρασταθεί και να ερµηνευτεί παρά της µελλοντικές αλλαγές που 

προβλέπονται στις τεχνολογίες πρόσβασης.  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια αυξηµένη ενηµερότητα του ρόλου που µπορεί να 

παίξουν τα µεταδεδοµένα στην υποστήριξη διατήρησης ψηφιακών αντικειµένων για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Στην πραγµατικότητα ο ρόλος κλειδί των µεταδεδοµένων 

στην διατήρηση έχει γίνει πλέον ευρέως αποδεκτός, συνεπώς η ερευνητική κοινότητα 

τώρα πλέον εστιάζει στην αναγνώριση επακριβώς του είδους των µεταδεδοµένων που 

απαιτούνται  [9].  

∆οµή κειµένου 
Η οργάνωση του κειµένου έχει ως εξής 

• Στην ενότητα 2 επιχειρείται µια γενική ανασκόπηση της έρευνας που έχει γίνει 

έως τώρα για την ανάπτυξη σχηµάτων για µεταδεδοµένα διατήρησης. Γίνεται 

αναφορά στο µοντέλο OAIS που έχει επηρεάσει σηµαντικά το υπό µελέτη πεδίο 

αλλά και σε µια σειρά από πρωτοβουλίες και προτάσεις από εθνικές και 

ερευνητικές βιβλιοθήκες, ερευνητικά έργα ψηφιοποίησης κ.α. Επίσης 

καταγράφονται µια σειρά από προβληµατισµοί σε θέµατα πρακτικότητας, δια-

λειτουργικότητας, κόστος καθώς και µελλοντικές κατευθύνσεις στην ανάπτυξη 

σχηµάτων για µεταδεδοµένα διατήρησης.  

• Στην ενότητα 3 περιγράφεται και αναλύεται ένα προτεινόµενο σύνολο 

µεταδεδοµένων διατήρησης όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της έρευνας. 

Έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην πρακτικότητα του σχήµατος. Κάθε 

προτεινόµενο στοιχείο ορίζεται ενώ δίνονται και παραδείγµατα για τον τρόπο 

εφαρµογής του 
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Ανασκόπηση της έρευνας για µεταδεδοµένα διατήρησης  
Οι περισσότερες στρατηγικές ψηφιακής διατήρησης εξαρτώνται µέχρι κάποιο βαθµό 

από την σύλληψη, δηµιουργία και υποστήριξη κατάλληλων µεταδεδοµένων. Οι 

Ludäsher, Marciano και & Moore, [14] έχουν ορίσει όλα αυτά ως το είδος των 

δεδοµένων που θα επιτρέψει την επαναδηµιουργία και ερµηνεία των δοµών και του 

περιεχοµένου των ψηφιακών δεδοµένων στην διάρκεια του χρόνου. Ο Lynch [15] για 

παράδειγµα έχει αναφέρει ότι για µια ψηφιακή βιβλιοθήκη αποθήκευσης, τα 

µεταδεδοµένα συνοδεύουν και κάνουν αναφορές σε κάθε ψηφιακό αντικείµενο και 

παρέχουν την σχετιζόµενη περιγραφική, δοµική και διαχειριστική, διαχείριση 

δικαιωµάτων  και άλλου είδους πληροφορία. Το εύρος των λειτουργιών που αναµένεται 

να εκπληρώσουν τα µεταδεδοµένα διατήρησης σηµαίνει ότι ο ορισµός προτύπων στον 

τοµέα αυτό δεν αποτελεί εύκολο καθήκον και ότι τα περισσότερα δηµοσιευµένα 

σχήµατα είτε είναι εξαιρετικά πολύπλοκα ή προσπαθούν να δηµιουργήσουν ένα βασικό 

πλαίσιο εργασίας που µπορεί να υλοποιηθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους [9].  

Μέχρι σήµερα οι πρωτοβουλίες µεταδεδοµένων διατήρησης έχουν την τάση να 

προέρχονται από τρία ξεχωριστά πεδία: από εθνικές και ερευνητικές βιβλιοθήκες, αρχεία 

και πεδία εγγραφών καθώς και από ερευνητικά έργα ψηφιοποίησης.  

Στη συνέχεια αυτής της ενότητα θα αναφερθούµε συνοπτικά στην έρευνα που έχει 

γίνει µέχρι σήµερα γύρα από τα µεταδεδοµένα διατήρησης και προέρχεται από τρία 

πεδία που προαναφέρθηκαν, ξεκινώντας από µια σύντοµη εισαγωγή στο µοντέλο OAIS 

που έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό µια σειρά από προτεινόµενα σχήµατα 

µεταδεδοµένων διατήρησης. 

Το OAIS µοντέλο 
Το µοντέλο αναφοράς OAIS (Open Archival Information Systems) είναι µια 

προσπάθεια δηµιουργίας ενός πλαισίου εργασίας υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη και 

σύγκριση ψηφιακών συστηµάτων αρχειοθέτησης (archival systems) [CCSDS 650.0-B-1, 

2002; ISO 14721: 2003]. Σκοπός του προτεινόµενου µοντέλου είναι να αποτελέσει ένα 

κοινό πλαίσιο εργασίας για την κατανόηση των προκλήσεων που εµπλέκονται στην 

αρχειοθέτηση και ταυτόχρονα να αποτελέσει µια κοινή γλώσσα για την διευκόλυνση 

συζητήσεων και συνεργασίας µεταξύ  διαφορετικών οµάδων που ενδιαφέρονται για 

ψηφιακή διατήρηση. Το OAIS µοντέλο ορίζει ένα λειτουργικό µοντέλο και ένα µοντέλο 

πληροφορίας.  

Το λειτουργικό µοντέλο περιγράφει την έκταση των λειτουργιών που είναι 

απαραίτητες να αναλάβουν οι αποθήκες ψηφιακών δεδοµένων και ορίζουν µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια αυτές τις λειτουργίες εντός των προδιαγραφών του OAIS ως 

πρόσβαση, αρχειακή αποθήκευση, διαχείριση δεδοµένων, απορρόφηση και σχεδιασµός 

για διατήρηση.  
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Το µοντέλο πληροφορίας ορίζει ένα ευρύ φάσµα από τύπους πληροφορίας (ή 

µεταδεδοµένα) που είναι απαραίτητα για την διατήρηση και πρόσβαση στην πληροφορία 

που είναι αποθηκευµένη σε ένα σύστηµα βασισµένο στο OAIS. Το µοντέλο πληροφορίας 

του OAIS ορίζει ένα πλήθος από διαφορετικά αντικείµενα πληροφορίας (Information 

Objects) που καλύπτουν τύπους πληροφορίας που είναι απαραίτητα στην διατήρηση για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η βασική υπόθεση του µοντέλου είναι ότι όλα τα 

αντικείµενα πληροφορίας συνθέτονται από αντικείµενα δεδοµένων (Data Objects) – 

που στην περίπτωση των ψηφιακών αντικειµένων αποτελούν απλά την ακολουθία 

δυφίων - και πληροφορία αναπαράστασης (representation information) που επιτρέπει 

την πλήρη ερµηνεία αυτών των δεδοµένων και αναπαράσταση σε πληροφορία που έχει 

νόηµα.  

Το µοντέλο OAIS ορίζει τέσσερα ξεχωριστά αντικείµενα πληροφορίας (Information 

Objects) 

• Πληροφορία περιεχοµένου (Content Information): αποτελείται από το ίδιο το 

αντικείµενο που διαθέτει το περιεχόµενο, καθώς και πληροφορίες για την 

αναπαράστασή του (Representation Information).  

• Πληροφορία περιγραφής διατήρησης (Preservation Description Information):  

περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, για την κατανόηση της πληροφορίας 

περιεχοµένου. 

• Πληροφορία πακέτου (Packaging Information):  πληροφορία που απαιτείται, 

ώστε το αντικείµενο και τα µεταδεδοµένα που σχετίζονται µε αυτό να συνδεθούν 

και να αποτελέσουν µία αναγνωρίσιµη µονάδα 

• Περιγραφική πληροφορία (Descriptive Information): πληροφορία που βοηθάει 

τους χρήστες να εντοπίζουν και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορία του 

ενδιαφέροντος του.  

Η πληροφορία περιγραφής διατήρησης επί πλέον διαιρείται σε τέσσερις 

υποκατηγορίες και συγκεκριµένα στην πληροφορία αναφοράς, ευρύτερου πλαισίου, 

προέλευσης και ακεραιότητας.  

Το OAIS µοντέλο ορίζει την εννοιολογική δοµή ενός πακέτου πληροφορίας. Τα 

πακέτα πληροφορία στην ουσία είναι περιέχοντες (containers) που ενθυλακώνουν µε 

λογικό τρόπο την πληροφορία περιεχοµένου µαζί µε την σχετιζόµενη πληροφορία 

περιγραφής διατήρησης σε ένα µοναδικό αντικείµενο δεδοµένων (Data Object). Τα 

πακέτα πληροφορίας µπορεί να οριστούν για παράδοση (submission-SIP), αρχειακή 

αποθήκευση (archival storage-AIP) και διασπορά (dissemination –DIP). Από τα πακέτα 

αυτά, εκείνο που αναφέρεται στην αρχειακή αποθήκευση θεωρείται ότι είναι το πιο 

σηµαντικό για την ψηφιακή διατήρηση καθώς απαιτείται να περιέχει κατ αρχήν «όλες 

εκείνες τις ιδιότητες που απαιτούνται για µόνιµη ή αόριστη διατήρηση για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα ενός καθορισµένου πληροφοριακού αντικειµένου».  Οι 

πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη µεταδεδοµένων διατήρησης που ήταν ενήµερες γύρω 

από το µοντέλο πληροφορίας του OAIS, επικεντρώθηκαν στον ορισµό του πακέτου 
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αρχειακής αποθήκευσης και πιο συγκεκριµένα στον ορισµό τις πληροφορίας του 

περιεχοµένου και τις πληροφορίας περιγραφής διατήρησης.  

Πρωτοβουλίες από Εθνικές και ερευνητικές βιβλιοθήκες  
Οι πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη µεταδεδοµένων διατήρησης που επηρεάστηκαν 

από το OAIS µοντέλο είναι αυτές που προέρχονται από τις εθνικές και ερευνητικές 

βιβλιοθήκες. Ωστόσο κάποιες πρωτοβουλίες από το χώρο αυτό παρόλο που ήταν 

ενήµερες για το OAIS µοντέλο ανέπτυξαν σχήµατα µεταδεδοµένων διατήρησης για την 

άµεση εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης πόρων των οργανισµών τους, όπως για 

παράδειγµα τα σύνολα στοιχείων που αναπτύχθηκαν από την Εθνική βιβλιοθήκη της 

Αυστραλίας [16] και την Εθνική βιβλιοθήκη της Νέας Ζηλανδίας. Οι υπόλοιπες 

προσπάθειες είναι πιο κοντά δοµηµένες στον ορισµό του µοντέλου OAIS για το πακέτο 

πληροφορίας για αρχειακή αποθήκευση, όπως για παράδειγµα οι προδιαγραφές που 

αναπτύχθηκαν από τα ερευνητικά έργα του CEDARS και NEDLIB [7,5]. Οι δυο αυτές 

προσπάθειες για ορισµό ενός σχήµατος για µεταδεδοµένα διατήρησης µαζί µε τις 

προδιαγραφές του NLA αναπτύχθηκαν παραπέρα από την διεθνή οµάδα εργασίας που 

δηµιουργήθηκε το 2000 από το OCLC (Online Computer Library Center) και το RLG 

(Research Libraries Group). Η οµάδα εργασίας παρουσίασε προτάσεις για την 

πληροφορία περιεχοµένου και την πληροφορία περιγραφής διατήρησης στην 

δηµοσίευση “A metadata framework to support the preservation of digital objects” 

(OCLC/RLG Working group on Preservation Metadata) [2].  

Όπως µε τις προδιαγραφές των CEDARS και NEDLIB το πλαίσιο εργασίας 

µεταδεδοµένων τις οµάδας εργασίας των OCLC/RLG χρησιµοποιεί το µοντέλο 

πληροφορίας του OAIS ως κοµµάτι της βασικής δοµής. Συνεπώς οι προτάσεις για το 

αντικείµενο περιεχοµένου δεδοµένων (content data object-ροή διυφίων) και την 

πληροφορία αναπαράστασης (representation information) που αποτελείται από στοιχεία 

που σχετίζονται µε το ίδιο το αντικείµενο (για παράδειγµα περιγραφές αρχείων, 

σηµαντικές ιδιότητες) ή του περιβάλλοντος υλικού ή λογισµικού (για παράδειγµα 

λειτουργικό σύστηµα). Η πληροφορία προέλευσης είναι οργανωµένη σύµφωνα µε ένα 

µοντέλο βασισµένο σε γεγονότα, ορίζοντας γενικά στοιχεία που σχετίζονται µε 

διαδικασίες που πιθανώς εκτελούνται πάνω σε περιεχόµενο ψηφιακού αντικειµένου 

(content digital object)  όπως για παράδειγµα µετασχηµατισµοί που πιθανώς να 

εκτελούνται στο περιεχόµενο ψηφιακού αντικειµένου την στιγµή της απορρόφησης του 

ή µετατροπή του µορφότυπου κ.λ.π.  

Πρέπει να σηµειώσουµε ωστόσο ότι η οµάδα εργασίας  δεν οραµατίζεται την 

εφαρµογή ολόκληρου του προτεινόµενου πλαισίου µεταδεδοµένων για κάθε αντικείµενο 

εντός ενός συστήµατος διατήρησης, αλλά ότι τα µεταδεδοµένα µπορούν να 

υλοποιηθούν σε διαφορετικά επίπεδα λεπτοµέρειας. Επίσης σηµειώνουν ότι τα στοιχεία 

δεν είναι απαραίτητα ατοµικά και ότι είναι εύκολο να φανταστεί κανείς περιπτώσεις 

όπου οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά συγκεκριµένων συστηµάτων αρχειοθέτησης 

απαιτούν την υποδιαίρεση των προτεινόµενων στοιχείων σε πιο ακριβής συνιστώσες.  
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Το 2003 ιδρύεται και χρηµατοδοτείται από το OCLC/RLG οργανισµό µια νέα οµάδα µε 

όνοµα PREMIS (Preservation Metadata Implementation Strategies) µε σκοπό την 

επανεξέταση του προτεινόµενου πλαισίου µεταδεδοµένων και την διερεύνηση 

πρακτικών θεµάτων υλοποίησης του σε συστήµατα ψηφιακής διατήρησης, 

περιλαµβάνοντας και τον ορισµό ενός «πυρήνα» από στοιχεία µεταδεδοµένων (“core” 

metadata elements) [4,10,14].  

Πρωτοβουλίες για ανάπτυξη σχηµάτων µεταδεδοµένων για 
διατήρηση ηλεκτρονικών εγγραφών 
Παράλληλα τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε αρχεία και εγγραφές είχαν επίσης 

ερευνήσει ποια πληροφορία θα ήταν απαιτούµενη για την υποστήριξη διατήρησης των 

ψηφιακών αντικειµένων.  Στο επίκεντρο της µελέτης ήταν οι εγγραφές που ορίζονται 

από το ISO πρότυπο για διαχείριση εγγραφών ως «πληροφορία που δηµιουργείται, 

λαµβάνεται και συντηρείται ως απόδειξη και πληροφορία από έναν οργανισµό ή άτοµο, 

εντός επιδίωξης νόµιµου χρέους ή στην διεξαγωγή  εµπορικών συναλλαγών. Οι 

προδιαγραφές για µεταδεδοµένα εγγραφών συνεπώς δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην 

ανάπτυξη συστηµάτων που εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα και ακεραιότητα των 

ηλεκτρονικών εγγραφών.  

Μια από τις πρώτες προδιαγραφές µεταδεδοµένων βασίστηκε στο µοντέλο BAC 

(Business Acceptable Communication Model) που αναπτύχθηκε από ερευνητικό έργο 

στο Πανεπιστήµιο του Pittsburgh (Functional Requirements for Evidence in 

Recordkeeping project). Η προτεινόµενη δοµή µεταδεδοµένων κατά προτίµηση περιέχει 

ένα «επίπεδο χειρισµού» για βασική ανακάλυψη των δεδοµένων ενώ τα άλλα επίπεδα 

αποθηκεύουν πληροφορία για όρους και συνθήκες χρήσης, δοµές δεδοµένων, 

προέλευση, περιεχόµενο και χρήση των εγγραφών από την στιγµή της δηµιουργίας 

τους. Το ερευνητικό έργο στο Pittsburgh στάθηκε αφορµή για να ξεκινήσουν µια σειρά 

από άλλες πρωτοβουλίες για µεταδεδοµένα εγγραφών. Ένα από αυτά είναι το RKMS 

(Australian Recorkeeping Metadata Schema). Το συγκεκριµένο ερευνητικό έργο µεταξύ 

άλλων κάνει µια προσπάθεια για καθορισµό και προτυποποίηση µιας σειράς 

µεταδεδοµένων εγγραφών απαραίτητα για την διαχείριση εγγραφών σε ένα ψηφιακό 

περιβάλλον. Το RKMS επικεντρώθηκε επίσης στην υποστήριξη της δια-λειτουργικότητας 

µε πιο γενικά σχήµατα µεταδεδοµένων όπως το Dublin Core και άλλα σχήµατα 

ανακάλυψης πόρων όπως το AGLS πρότυπο µεταδεδοµένων.  

Ακολούθησαν και µια σειρά από πιο πρακτικές αναπτύξεις. Για παράδειγµα το Εθνικό 

Αρχείο της Αυστραλίας δηµοσίευση ένα πρότυπο µεταδεδοµένων για την διατήρηση 

εγγραφών (Recordkeeping Metadata Standard) που όριζε τα µεταδεδοµένα που 

προτείνονταν από τα αρχεία ότι πρέπει να καλύπτονται από συστήµατα εγγραφών 

γραφείων της κυβέρνησης της Αυστραλίας.  Επίσης στην Αυστραλία αναπτύχθηκε το 

VERS (Victorian Electronic Records Strategy) που ορίζει ένα αυτό-τεκµηριωµένο 

µορφότυπο ανταλλαγής (σε XML βασισµένο ενθυλακωµένο αντικείµενο VERS) και 

επιτρέπει την µεταφορά περιεχοµένου εγγραφών και µεταδεδοµένων [18].  
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Πρωτοβουλίες από ερευνητικά έργα ψηφιοποίησης 
Από τα πρώτα ερευνητικά έργα και πρωτοβουλίες που µελέτησαν την ανάγκη για 

µεταδεδοµένα διατήρησης ήταν όλοι οι εµπλεκόµενοι σε ψηφιοποιήσεις πόρων 

πολιτιστικής κληρονοµιάς.  Τα πρώτα στάδια ψηφιοποίησης καθότι έχουν υψηλό κόστος 

για να µπορέσουν να συντηρηθούν, εξαρτώνται από τα µεταδεδοµένα που είναι 

διαθέσιµα για την υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα. Πολλά από αυτά τα µεταδεδοµένα είναι τεχνικής φύσεως και σχετίζονται µε 

χαρακτηριστικά ψηφιακών εικόνων και σχετικές τεχνικές παραγωγής. Για την διαχείριση 

αυτού του είδους δεδοµένων ο οργανισµός διεθνών προτύπων πληροφορίας της 

Αµερικής (NISO-US National Information Standards Organization) [19] κυκλοφόρησε 

ένα λεξικό ορισµού στοιχείων  (data dictionary)  µε τίτλο «τεχνικά µεταδεδοµένα για 

ψηφιακές στατικές εικόνες» (NISO Z39.87-2002).  Το συγκεκριµένο λεξικό 

περιλαµβάνει στοιχεία που καταγράφουν αναλυτική πληροφορία για της ίδιες τις εικόνες 

(µορφότυπο, αλγόριθµοι συµπίεσης κ.α.). ∆εν προτείνουν συγκεκριµένη κωδικοποίηση 

των στοιχείων, παρόλο που το Network Developments και MARC Standard Office του 

Library of Congress διατηρεί υλοποιήσεις σε γλώσσα XML schema που ονοµάζεται MIX.  

Ένα άλλο επίσης σηµαντικό πρόσφατο ανάπτυγµα  είναι το πρότυπο κωδικοποίησης 

και µεταφοράς µεταδεδοµένων (METS-Metadata Encoding and Transmission Standard) 

[8] που επίσης προέρχεται από του κόλπους του Library of Congress. Το METS είναι µια 

προσπάθεια ορισµού ενός XML σχήµατος για την κωδικοποίηση µεταδεδοµένων που θα 

βοηθήσει στην διαχείριση και ανταλλαγή ψηφιακών αντικειµένων βιβλιοθήκης. Ένα 

έγγραφο METS αποτελείται από επτά ενότητας: METS κεφαλή, περιγραφικά 

µεταδεδοµένα, διαχειριστικά µεταδεδοµένα, ενότητα αρχείου, δοµικός χάρτης, δοµικοί 

σύνδεσµοι και συµπεριφορά – µερικές από αυτές τις ενότητες έχουν σαν πρόθεση να 

οµαδοποιήσουν όλα τα αρχεία τα οποία αποτελούν το ψηφιακό αντικείµενο και να 

διασυνδέσουν το περιεχόµενο και τα µεταδεδοµένα σε µια συγκεκριµένη δοµή. Η 

ενότητα που αναφέρεται στα διαχειριστικά µεταδεδοµένα προτίθεται για την 

αποθήκευσης τεχνικών πληροφοριών γύρω από το αρχείο καθώς και πληροφορία 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που ελέγχονται από το πόρο, και µεταδεδοµένα 

προέλευσης που καταγράφουν συσχετίζεις µεταξύ αρχείων και µετατροπές.  O 

αρθρωτός σχεδιασµός του METS ουσιαστικά επιτρέπει να περιληφθούν µεταδεδοµένα 

από σχήµατα επέκτασης όπως για παράδειγµα περιγραφικά µεταδεδοµένα από το EAD 

(Encoded Archival Description), το MODS (Metadata Object Description Schema), το 

Dublin Core ή τεχνικά µεταδεδοµένα από το Ζ39.87 κ.α. Επίσης έχει εκδηλωθεί το 

ενδιαφέρον το METS να χρησιµοποιηθεί ενδεχοµένως ως περιέχων για µεταδεδοµένα 

διατήρησης που αφορούν το πακέτο αρχειακής αποθήκευσης (Archival Information 

Package) για απορρόφηση, διασπορά και λειτουργίες ανταλλαγής αντικειµένων.  

Άλλες πρωτοβουλίες 
Υπάρχουν και πολλά άλλα πρότυπα µεταδεδοµένων που περιέχουν όρους που 

σχετίζονται µε τη ψηφιακή διατήρηση. Μερικά από αυτά αφορούν συγκεκριµένους 
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µορφότυπους ή προτίθενται να χρησιµοποιηθούν σε συγκεκριµένα πεδία εφαρµογής. 

Για παράδειγµα το πρότυπο MPEG-7 (ISO/IEC 15938:2002) έχει σαν πρόθεση την 

υποστήριξη της διαχείρισης οπτικό-ακουστικού περιεχοµένου και τα σχήµατα 

περιγραφής µπορούν να αποθηκεύσουν πληροφορίες για µεθόδους συµπίεσης, µέγεθος 

δεδοµένων, συνθήκες πρόσβασης κ.λ.π. Το IEEE πρότυπο δεδοµένων για αντικείµενα 

γνώσης (LOM-Learning Object Metadata) περιλαµβάνει στοιχεία που περιγράφουν 

τεχνικές απαιτήσεις και παρατηρήσεις για την εγκατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι µια 

µεγάλη πρόκληση στο χώρο των µεταδεδοµένων διατήρησης είναι να γίνει ο καλύτερος 

δυνατός τρόπος χρήσης τέτοιων σχετικών µεταδεδοµένων που υπάρχουν σε άλλες 

µορφές εξασφαλίζοντας δια-λειτουργικότητα µεταξύ των τυποποιήσεων που 

χρησιµοποιούνται από τις αποθήκες ψηφιακού υλικού.  

Συµπεράσµατα – Μελλοντικές κατευθύνσεις 
Η µεγάλη πληθώρα από πρωτοβουλίες που υπάρχουν σήµερα για την ανάπτυξη 

µεταδεδοµένων που σχετίζονται µε την διατήρηση ενδεχοµένως προκαλούν µια 

σύγχυση. Ο Day σε µια προσπάθεια να κατηγοριοποιήσει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες 

τις τοποθετεί σε ένα άξονα που εκτείνεται από το εννοιολογικές προς πρακτικές 

προσεγγίσεις (Εικόνα 1). Στην εννοιολογική πλευρά τοποθετεί το OAIS µοντέλο 

πληροφορίας µαζί µε τα πλαίσια µεταδεδοµένων που βασίστηκαν σε αυτό, όπως επίσης 

το σχήµα µεταδεδοµένων για διαχείριση εγγραφών που αναπτύχθηκε στη Αυστραλία και 

το BAC µοντέλο του Pittsburg.  Ενώ στην πρακτική πλευρά τοποθετεί τα σύνολα 

στοιχείων που αναπτύχθηκαν από τις εθνική βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (NLA) και την 

βιβλιοθήκη της Νέας Ζηλανδίας (NLNZ) µαζί µε το METS και το VERS. Αυτό που αξίζει 

να παρατηρήσει κανείς είναι ότι η ερευνητική κοινότητα εστιάζει στην υλοποίηση 

σχηµάτων µεταδεδοµένων, που είναι επίκεντρο και τις προσπάθειας της οµάδας 

εργασίας PREMIS του OCLC/RLG που αναζητάει υλοποιήσεις στρατηγικών. Τα κεντρικά 

ερωτήµατα και θέµατα που έχουν µείνει ανοιχτά αφορούν κυρίως την πρακτικότητα, 

επεκτασιµότητα και δια-λειτουργικότητα που δίνουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες για 

µεταδεδοµένα διατήρησης. Στα θέµατα αυτά θα αναφερθούν στην συνέχεια αυτής της 

ενότητα πολύ συνοπτικά. Αναλυτικά υπάρχουν στην δηµοσίευση του Day [9].  
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Εικόνα 1 

Πρακτικότητα 

Η ανάγκη ανάπτυξης σχηµάτων µεταδεδοµένων µε πρακτική αξία για την υποστήριξη 

διατήρησης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική. 

Αυτό ίσως οδηγήσει στην ανάπτυξη σχηµάτων που εστιάζουν σε συγκεκριµένους τύπους 

πόρων ή περιβάλλοντα αποθηκών, ωστόσο οι εµπειρίες από την εφαρµογή του µπορεί 

να ωφελήσει ως ανάδραση στην ανάπτυξη πιο γενικών προτύπων.  Η υλοποίηση 

αναµένεται να δώσει πρακτική εµπειρία γύρω από τα δεδοµένα που αποκαλούνται 

µεταδεδοµένα διατήρησης. Εξαιτίας των πολλών ρόλων που προτίθενται να 

εκπληρώσουν τα όπως υποστήριξη στρατηγικών διατήρησης, εξασφάλιση ακεραιότητας  

των αντικειµένων, διαχείριση δικαιωµάτων, έλεγχο πρόσβασης κ.λ.π. τα σχήµατα 

µεταδεδοµένων τείνουν να είναι µεγάλα και πολύπλοκα και επίσης εκτίθονται στο 

κίνδυνο να βασίζοντας σε υποθέσεις που δεν έχουν εκτενώς δοκιµαστεί στην πράξη.   

∆ια-λειτουργικότητα 

Η σύλληψη και επαναχρησιµοποίηση υπαρχόντων µεταδεδοµένων είναι µια πλευρά 

δια-λειτουργικότητας που πρέπει να διευθετηθεί από ψηφιακές αποθήκες. Άλλες 

πλευρές περιλαµβάνουν την διαχείριση του αυξανόµενου πλήθος προτύπων που 

αναπτύσσονται και υλοποιούνται καθώς και η µεταφορά των µεταδεδοµένων ή πακέτων 

πληροφορίας που περιέχουν µεταδεδοµένα σε άλλες αποθήκες και υπηρεσίες. Μια 

προσέγγιση στο πρόβληµα ανταλλαγής πακέτων πληροφορίας και µεταδεδοµένων ίσως 

είναι η ανάπτυξη πρότυπων διαµορφώσεων ανταλλαγής (exchange format) , 

βασιζόµενα πιθανώς σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα όπως το METS. Επίσης η ανταλλαγή 

πληροφοριών είναι επίσης πιθανόν να εξαρτηθούν από πολύπλοκες δυνατότητες 
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µετατροπών που θα µπορούσαν να υποστηρίζονται από µητρώα (registries) τόσο για 

µορφότυπους αρχείων αλλά και µητρώα µεταδεδοµένων  

Μητρώα για µορφότυπους αρχείων (File format 
registries) 

Η ανάγκη ύπαρξης µητρώων µε πληροφορίες για µορφότυπους αρχείων έχει 

αναγνωριστεί εδώ και αρκετά καιρό. Πιο συγκεκριµένα υπάρχουν ισχυρισµοί ότι είναι 

έντονη η ανάγκη εγκαθίδρυσης αξιόπιστων, επικυρωµένων µητρώων που να περιέχουν 

προδιαγραφές για µορφότυπους αρχείων, τεκµηρίωση και σχετικό λογισµικό [20]. 

Υπάρχουν µια σειρά από πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση µε πιο σηµαντική την 

πρόταση του Digital Library Federation για ένα γενικό µητρώο από ψηφιακούς 

µορφότυπους. Οι Abrams & Seaman [21] ισχυρίζονται όταν αν υλοποιηθεί, θα παρέχει 

σαφής και µόνιµη συσχέτιση ανάµεσα στο αναγνωριστικό του µορφότυπου και ενός 

συνόλου σηµαντικής συντακτικής και σηµασιολογικής πληροφορίας γύρω από το 

µορφότυπο που θα µπορεί να ανακτάται µε σκοπό την υποστήριξη λειτουργιών της 

ψηφιακής βιβλιοθήκης αποθήκευσης που κάνει χρήση του µορφότυπου. Έτσι για 

παράδειγµα ένα τέτοιο µητρώο θα µπορούσα να βοηθήσει στην αναγνώριση και 

επικύρωση των µορφότυπων όπως επίσης και στην υποστήριξη προτεινόµενων 

λειτουργιών του OAIS όπως απορρόφηση, πρόσβαση και σχεδίαση για διατήρηση των 

ψηφιακών πόρων.  

Μητρώα µεταδεδοµένων (metadata registries) 

Τα µητρώα µεταδεδοµένων έχουν οριστεί ως: «επίσηµα συστήµατα που µπορούν να 

δηµοσιοποιήσουν επίσηµη πληροφορία για την σηµασιολογία και δοµή για στοιχεία 

δεδοµένων τα οποία περιλαµβάνονται εντός ενός συγκεκριµένου σχήµατος 

µεταδεδοµένων». Θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν για παράδειγµα ορισµούς των όρων 

που χρησιµοποιούνται, τρόπο χρήσης των στοιχείων, επιτρεπτά, αντιστοιχίες µε άλλα 

πρότυπα.  [22].  

Κόστος (Sustainability) 

H δηµιουργία και συντήρηση µεταδεδοµένων διατήρησης προβλέπεται να έχει υψηλό 

κόστος, παρόλα αυτά παραµένει αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή διατήρηση των 

ψηφιακών αντικειµένων.  Ωστόσο η δυσκολία εξασφάλισης ψηφιακής διατήρησης χωρίς 

µεταδεδοµένα ίσως σηµαίνει ότι είναι εν τέλει πιο οικονοµική και αποτελεσµατική 

επιλογή σε σχέση µε την εναλλακτική της. Όπως ισχυρίζεται ο Chen (2001) «παρόλο 

που η περισσότερη σηµασιολογία στα µεταδεδοµένα θα αυξήσει το κόστος ωστόσο θα 

ελαχιστοποιήσει την διαµεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα, θα οδηγήσει στην 

µετάβαση της υπευθυνότητας διαχείρισης και γενικότερα η διαχείριση σε όλη τη 

διάρκεια ζωής του ψηφιακού αντικειµένου θα βελτιωθεί». ∆υο παράγοντες ωστόσο 

µπορεί να βοηθήσουν σηµαντικά στην µείωση του κόστους. Ο πρώτος παράγοντας 

αφορά τους εµπλεκόµενους στην ανάπτυξη µεταδεδοµένων διατήρησης που θα πρέπει 

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον ορισµό των σχηµάτων εξασφαλίζοντας ότι τα 

µεταδεδοµένα που ορίζονται είναι πράγµατι απαραίτητα για την διατήρηση των 
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ψηφιακών αντικειµένων για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Ο δεύτερος παράγοντας που 

µπορεί να οδηγήσει στην µείωση του κόστους είναι αναµφίβολα η αυτοµατοποίηση στη 

σύλληψη τους όπου είναι δυνατόν, µεταδεδοµένων που υπάρχουν ήδη. Υπάρχει η 

ανάπτυξη εργαλείων που αυτόµατα µπορεί να παράγουν µερικά µεταδεδοµένα 

εξάγοντας τα από άλλα σχήµατα την στιγµή που γίνεται η απορρόφηση του ψηφιακού 

αντικειµένου σε µια βιβλιοθήκη αποθήκευση.    
 





Ένα προτεινόµενο σύνολο µεταδεδοµένων διατήρησης 

Εισαγωγή 
Στην αυτή την ενότητα εισάγουµε ένα προτεινόµενο σύνολο από µεταδεδοµένα 

διατήρησης. Τα στοιχεία που επιλέχτηκαν βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις προτάσεις 

της οµάδας εργασίας PREMIS [4,10,11,14] ενώ τα τεχνικά δεδοµένα που είναι ειδικά 

για συγκεκριµένους µορφότυπους αρχείων είναι προτάσεις από το σχήµα 

µεταδεδοµένων της Εθνικής βιβλιοθήκης της Νέας Ζηλανδίας [6]. Στόχος είναι να 

οριστεί ένα «πυρήνας» από στοιχεία µεταδεδοµένων που µπορούν να υλοποιηθούν για 

την υποστήριξη της διατήρησης ψηφιακών αντικειµένων. Θέλοντας να δώσουµε έναν 

ορισµό για την έννοια «πυρήνας» θα λέγαµε ότι είναι εκείνα τα στοιχεία που ένα 

σύστηµα αρχειοθέτησης χρειάζεται για να υποστηρίξει λειτουργίες που εξασφαλίζουν 

βιωσιµότητα, δυνατότητα αναπαράστασης, κατανόηση, αυθεντικότητα και ταυτότητα σε 

ένα περιβάλλον διατήρησης.  

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να συνοδεύει τα στοιχεία µεταδεδοµένων 

που ορίζονται ως ο «πυρήνας» για την διαδικασία διατήρησης είναι η δυνατότητα 

συµπλήρωσης τους µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο είτε από το ίδιο το αντικείµενο ή ως 

προεπιλεγµένες τιµές µε βάση την πολιτική και τους κανόνες λειτουργίας του 

συστήµατος ψηφιακής αρχειοθέτησης.  

Στην επόµενη ενότητα εισάγουµε ένα λεξιλόγιο όρων που ορίζει τα στοιχεία 

µεταδεδοµένων για διατήρηση και δίνει παραδείγµατα για τον τρόπο εφαρµογής τους.  



                            Μακροπρόθεσµη διατήρηση ψηφιακού αποθέµατος 

 

 

2

2

Περιγραφή του σχήµατος δόµησης όρων και συσχετίσεων (DTD)  
 

Αντικείµενο  

Όνοµα στοιχείου:  1. Αντικείµενο (Object) 

Ορισµός:  Το αντικείµενο ορίζεται ως το Preservation Master1 για το 
οποίο δηµιουργούνται και συντηρούνται µεταδεδοµένα. 
Μπορεί να παράγεται από ένα πρωτότυπο ψηφιακό 
αντικείµενο ή να είναι µια ψηφιοποιηµένη έκδοση µη-
ψηφιακού υλικού που αποκτάται ή δηµιουργείται.  

Υπό-ενότητες: • 1.1 Αναγνωριστικό αντικειµένου 
(οbjectIdentifier) 
• 1.2 Θέση περιεχοµένου (contentLocation) 
• 1.3 Όνοµα πρωτότυπου (originalName) 
• 1.4 Επίπεδο διατήρησης (preservationLevel) 
• 1.5 Χαρακτηριστικά αντικειµένου 
(objectCharacteristics) 
• 1.6 Περιβάλλον (environment) 

Κανόνες εισαγωγής:  Υποχρεωτικό 

Παραδείγµατα:   

Σχόλια: Η συγκεκριµένο στοιχείο περιλαµβάνει πληροφορία για 
ένα λογικό αντικείµενο το οποίο µπορεί να υπάρχει ως 
ένα αρχείο ή ένα άθροισµα σχετιζόµενων αρχείων. Το 
αντικείµενο συνήθως κρατείται σε ένα ψηφιακό αρχείο 
και συσχετίζεται και µε µια σειρά από άλλα µεταδεδοµένα 
όπως περιγραφικά ή διαχειριστικά µεταδεδοµένα.  

 

Αντικείµενο  Αναγνωριστικό αντικειµένου 

Όνοµα στοιχείου:  1.1 Αναγνωριστικό αντικειµένου (objectIdentifier) 

Ορισµός:  Αναγνωριστικό του αντικειµένου που χρησιµοποιείται για 
συσχετίσεις µε το αντικείµενο και για µοναδικό του 
προσδιορισµό από το σύστηµα.  

Υπό-ενότητες: • 1.1.1 Τιµή (Value) 
• 1.1.2 Μέθοδος κατασκευής (constructionMethod) 
• 1.1.3 Τύπος αναγνωριστικού  
• 1.1.4 IDREF για συσχέτιση µε παράγοντα (agent) 

                                          

1 National Library of New Zealand, “Metadata Standards Framework-
Preservation Metadata (Revised), June 2003 
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Κανόνες εισαγωγής:  Υποχρεωτικό, επαναλαµβανόµενο 

Παραδείγµατα:  

Σχόλια: Υπάρχει δυνατότητα να οριστούν πολλαπλά 
αναγνωριστικά που να αναφέρονται στο ίδιο αντικείµενο. 
Τα αναγνωριστικά αυτά µπορεί να παγκόσµιας εµβέλειας, 
αναγνωριστικά που αναθέτονται σε ένα αντικείµενο από 
το σύστηµα αρχειοθέτησης κ.λ.π.  

 

Αντικείµενο  Αναγνωριστικό αντικειµένου  Τιµή  

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.1.1 Τιµή (Value) 

Ορισµός:  Η καθεαυτή τιµή του αναγνωριστικού 
του αντικειµένου 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

υποχρεωτικό 

Παραδείγµατα: 2002/456 

http://ics.forth.gr/.../file.pdf (µόνιµο 
URL) 

Σχόλια: Για κάθε αναγνωριστικό πρέπει να 
γίνεται διαφοροποίηση για τον αν 
πρόκειται για τοπικό ή καθολικό 
αναγνωριστικό. 

 

Αντικείµενο  Αναγνωριστικό αντικειµένου  Μέθοδος κατασκευής  

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.1.2 Μέθοδος κατασκευής 
(constructionMethod) 

Ορισµός:  Περιγράφει το αλγόριθµο µε την οποία 
δηµιουργήθηκε  το αναγνωριστικό 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό (απαραίτητο) 

Παραδείγµατα: 32-bit αύξων αριθµός παραγόµενο από 
σύστηµα  

αύξων αριθµός/έτος κτήσης 
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Σχόλια: Η πληροφορία αυτή εξασφαλίζει ότι 
είναι συνεπής η δηµιουργία του 
αναγνωριστικού µε την 
περιγραφόµενη διαδικασία και 
ταυτόχρονα συµβάλλει στην 
κατανόηση της. 

 

Αντικείµενο  Αναγνωριστικό αντικειµένου  Τύπος αναγνωριστικού 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.1.3 Τύπος (Type)  

Ορισµός:  Ορίζει το τύπο του αναγνωριστικού  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

 

Παραδείγµατα: Καθολικό, τοπικό 

Σχόλια: Οι τιµές για αυτό το στοιχείο µπορεί να 
λαµβάνονται από ένα ελεγχόµενο 
λεξιλόγιο. Μπορεί να συµπληρώνεται 
αυτόµατα από το σύστηµα 

 

Αντικείµενο  Αναγνωριστικό αντικειµένου  IDREF παράγοντα  

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.1.4 IDREF Παράγοντα (agent 
IDREF) 

Ορισµός:  Αναφορά στο παράγοντα που είναι 
υπεύθυνος για την ανάθεση και 
διατήρηση του αναγνωριστικού 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό  

Παραδείγµατα: ADMIN4 

Σχόλια:  
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Αντικείµενο  Θέση περιεχοµένου  

Όνοµα στοιχείου:  1.2 Θέση περιεχοµένου (contentLocation) 

Ορισµός:  Πληροφορία για τον εντοπισµό του περιεχοµένου του 
αντικειµένου 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες εισαγωγής:  Υποχρεωτικό, επαναλαµβανόµενο 

Παραδείγµατα: Ένα µονοπάτι: /../../1234.jpeg 

Σχόλια: To µονοπάτι µπορεί να προσδιορίζει και το περιεχόµενο 
ενός σύµπλοκου αντικειµένου. Μπορεί να συµπληρώνεται 
αυτόµατα από το σύστηµα.  

 

Αντικείµενο  Όνοµα πρωτότυπου  

Όνοµα στοιχείου:  1.3  Όνοµα πρωτότυπου (originalName) 

Ορισµός:  Το όνοµα του πρωτότυπου (φυσικού ή ψηφιακού 
αντικειµένου) από το οποίο προέκυψε το ψηφιακό 
αντικείµενο που περιγράφεται.  

Υπό-ενότητες: - 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: Heery, R., Johnston, P., Fülöp, C., & Micsik, A. (2003). 
"Metadata schema registries in the partially Semantic Web: 
the CORES experience." In: Proceedings of the 2003 Dublin 
Core Conference (pp. 11-18).  

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Επίπεδο διατήρησης 

Όνοµα στοιχείου:  1.4 Επίπεδο διατήρησης (preservationLevel) 

Ορισµός:  Καταγραφή του επιπέδου του αντικειµένου για το οποίο 
ορίζονται τα µεταδεδοµένα διατήρησης και πάνω στο 
οποίο ορίζονται οι διαδικασία διατήρησης. ∆ιαχωρίζουµε 
τα ακόλουθα επίπεδα (υπό-τύπους) ψηφιακών 
αντικειµένων: 

1) Απεικόνιση (representation): ένα σύνολο αρχείων που 
περιλαµβάνουν και δοµικά µεταδεδοµένα που είναι 
απαραίτητα για να δώσουν µια πλήρη και λογική 
αναπαράσταση µιας νοητικής οντότητας 
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2) Αρχείο: Μια ακολουθία δυφίων που αποθηκεύεται ως 
µια µονάδα σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Ένα αρχείο 
µπορεί να αποτελείται από µια ή περισσότερες ροές 
δυφίων (bitstream) 

3) Ροή δυφίων (bitstream): είναι µια συνεχής ακολουθία 
δυφίων µε µια καθορισµένη αρχική θέση και µήκος, και το 
οποίο έχει κοινά χαρακτηριστικά ως προς διαδικασία 
διατήρησης 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες εισαγωγής:   

Παραδείγµατα: Απεικόνιση (Representation) 

Ροή δυφίων (Bitstream) 

Αρχείο (File) 

Σχόλια: Μια απεικόνιση για παράδειγµα µπορεί να είναι ένα 
άρθρο περιοδικού το οποίο αναπαρίσταται από ένα 
αρχείο PDF. To µοναδικό αυτό αρχείο απαρτίζει την 
απεικόνιση. Σε άλλη περίπτωση το άρθρο µπορεί να 
αναπαρίσταται από ένα SGML αρχείο και δυο αρχεία 
εικόνων. Σε αυτή την περίπτωση τα τρία αυτά αρχεία 
απαρτίζουν την απεικόνιση.  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου 

Όνοµα στοιχείου:  1.5 Χαρακτηριστικά αντικειµένου (objectCharacteristics) 

Ορισµός:  Περιγραφή τεχνικών µεταδεδοµένων του αντικειµένου 
που όµως δεν είναι ειδικά για συγκεκριµένο µορφότυπο 
αρχείου. Μια σειρά από προτεινόµενα τεχνικά 
µεταδεδοµένα τα οποία εφαρµόζονται ανάλογα µε το 
µορφότυπο του αρχείου µπορούν να καταγραφούν στην 
υπό-ενότητα 1.5.8 Τεχνικά µεταδεδοµένα 

Υπο-ενότητες: • 1.5.1 Επίπεδο σύνθεσης (compositionLevel) 
• 1.5.2  Παγιότητα (fixity) 
• 1.5.3 Μέγεθος (size) 
• 1.5.4 Μορφότυπος (format) 
• 1.5.5 Περιορισµοί (inhibitor) 
• 1.5.6 Σηµαντικές ιδιότητες (significantProperties) 
• 1.5.7 Εφαρµογή δηµιουργίας (creatingApplication) 
• 1.5.8 Τεχνικά µεταδεδοµένα (techMD) 

Κανόνες εισαγωγής:  Υποχρεωτικό, επαναλαµβανόµενο 
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Παραδείγµατα:  

Σχόλια: Ο σκοπός της συγκεκριµένης ενότητας είναι να 
καταγραφούν, τεχνικά µεταδεδοµένα που εφαρµόζονται 
σε όλα τα αντικείµενα ανεξάρτητα του συγκεκριµένου 
µορφότυπου που ακολουθεί ένα αρχείο.  Αναλυτικά 
µεταδεδοµένα που είναι συγκεκριµένα για µορφότυπους 
των αρχείων αναλύονται αντίστοιχα από τους ειδικούς. 
(π.χ NISO Z39.87).  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Επίπεδο σύνθεσης 

Όνοµα στοιχείου:  1.5.1 Επίπεδο σύνθεσης (compositionLevel) 

Ορισµός:  Μια ταξινόµηση του αντικειµένου µε βάση την 
αλληλεξάρτηση µεταξύ των αρχείων που αποτελούν 
το αντικείµενο 

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες εισαγωγής:  Υποχρεωτικό 

Παραδείγµατα: Απλό αντικείµενο 

Σύµπλοκο αντικείµενο 

Σχόλια: Η κατανόηση της δοµής του ψηφιακού 
αντικειµένου καθώς και των ξεχωριστών 
συνιστωσών βοηθάει στην διαχείριση διαδικασιών 
διατήρησης.  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Παγιότητα 

Όνοµα στοιχείου:  1.5.2 Παγιότητα (fixity) 

Ορισµός:  Πληροφορία για την διαδικασία επικύρωσης της 
ακεραιότητας µιας απεικόνισης, ενός αρχείου ή µια 
ροής δυφίων ώστε να γίνει αντιληπτό αν το 
ψηφιακό περιεχόµενο έχει µεταβληθεί µε µη-
τεκµηριωµένο τρόπο  

Υπό-ενότητες: • 1.5.2.1 Μέθοδος ελέγχου (checkMethod) 
• 1.5.2.2 Τιµή ελέγχου (checkValue) 
• 1.5.2.3 Τιµή δηµιουργού (checkOriginator) 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό, επαναλαµβανόµενο 

Παραδείγµατα:  

Σχόλια: Αν µια απεικόνιση αποτελείται από ένα µοναδικό 
αρχείο ή αν όλα τα αρχεία είναι συνδυασµένα σε 
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ένα αρχείο (zip αρχείο), o έλεγχος µπορεί να 
εφαρµοστεί απευθείας στην απεικόνιση 

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Παγιότητα  Μέθοδος ελέγχου 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.2.1 Μέθοδος ελέγχου 
(checkMethod) 

Ορισµός:  Περιγραφή της µεθόδου πιστοποίησης 
που εφαρµόζεται στο ψηφιακό 
περιεχόµενο του αντικειµένου 

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

 

Παραδείγµατα: Ψηφιακή υπογραφή µε χρήση του 
αλγορίθµου MD5, κρυπτογραφηµένη 
µε κρυφό κλειδί 

Σχόλια: Αν κρίνεται απαραίτητο το 
συγκεκριµένο στοιχείο µπορεί να 
επεκταθεί µε επιπλέον πληροφορία 
περιλαµβάνοντας ένα δείκτη προς 
πηγή που περιγράφει την τεχνική 
πιστοποίησης που χρησιµοποιείται 
(π.χ ένα µόνιµο URL του RFC1321, 
την επίσηµη προδιαγραφή του 
αλγορίθµου MD5) 

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Παγιότητα  Τιµή ελέγχου 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.2.2 Τιµή ελέγχου (checkValue) 

Ορισµός:  Το αποτέλεσµα του ελέγχου όπως 
προκύπτει από την πιο πρόσφατη 
εφαρµογή της µεθόδου πιστοποίησης 
αυθεντικότητας.    

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

υποχρεωτικό 

Παραδείγµατα: (128 bit MD5 hash) 
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Σχόλια:  

   

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Παγιότητα  Τιµή δηµιουργού  

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.2.3 Τιµή δηµιουργού 
(checkOriginator) 

Ορισµός:  Η τιµή που αποτελεί το σηµείο 
αναφοράς για να γίνουν συγκρίσεις µε 
τιµές που υπολογίζονται από 
επακόλουθες εφαρµογές µεθόδων 
πιστοποίησης ώστε να ανιχνευτεί µη-
τεκµηριωµένη αλλαγή των 
περιεχοµένων ενός ψηφιακού 
αντικειµένου 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

υποχρεωτικό 

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Μέγεθος 

Όνοµα στοιχείου:  1.5.3 Μέγεθος (size) 

Ορισµός:  Το µέγεθος ενός αρχείου ή ροής δυφίων (bitstream) 
σε ψηφιολέξεις (bytes)  

Υπό-ενότητες: - 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό, επαναλαµβανόµενο 

Παραδείγµατα: 2038927 

Σχόλια: Το µέγεθος ενός αρχείου είναι χρήσιµο ώστε να 
µπορεί να ελέγχεται αν ανακτήθηκαν από ένα 
αποθηκευτικό µέσο ο σωστός αριθµός των 
ψηφιολέξεων. Επίσης χρειάζεται για ελέγχους µιας 
εφαρµογής για επαρκή µνήµη ώστε να φορτωθούν 
ή να επεξεργαστούν αρχεία.  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Μορφότυπος 

Όνοµα στοιχείου:  1.5.4 Μορφότυπος (format) 
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Ορισµός:  Καταγραφή γενικών πληροφοριών που αφορούν το 
µορφότυπο του αντικειµένου.  

Υπό-ενότητες: • 1.5.4.1 Όνοµα µορφότυπου (formatName) 
• 1.5.4.2 Μητρώο µορφότυπου 
(formatRegistry) 

Κανόνες εισαγωγής:   

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Μορφότυπος  Όνοµα 
µορφότυπου 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.4.1 Όνοµα µορφότυπου 

Ορισµός:  Πληροφορία που συνθέτει ένα 
µοναδικό αναγνωριστικό µορφότυπου  

Υπό-ενότητες: • 1.5.4.1.1 Τιµή 
(formatNameValue) 
• 1.5.4.1.2 Έκδοση 
(FormatVersion) 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

 

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Μορφότυπος  Όνοµα 
µορφότυπου  Τιµή  

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.5.4.1.1 Τιµή 
(formatNameValue) 
 

Ορισµός:  Μοναδικό αναγνωριστικό µορφότυπου  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

υποχρεωτικό 

Παραδείγµατα: Tag Image File Format (TIFF) 

Σχόλια:  
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Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου Μορφότυπος  Όνοµα 
µορφότυπου  Έκδοση 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.4.1.2 Έκδοση (FormatVersion) 

Ορισµός:  Αναφορά στην συγκεκριµένη έκδοση 
του µορφότυπου που χρησιµοποιείται   

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

υποχρεωτικό 

Παραδείγµατα: 6.0, 5.0 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Μητρώο µορφότυπου  

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.4.2 Μητρώο µορφότυπου 
(formatRegistry) 

Ορισµός:   

Υπό-ενότητες: • 1.5.4.2.1  formatRegistryName 
• 1.5.4.2.2 formatRegistryKey 
• 1.5.4.2.3 formatRegistryRole 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

προαιρετικό 

Παραδείγµατα:  

Σχόλια: Η τρέχουσα έρευνα προσανατολίζεται 
στην δηµιουργία αξιόπιστων, 
δυναµικών µητρώον µε προδιαγραφές 
για µορφότυπους αρχείων, υλικό 
τεκµηρίωσης και σχετικό λογισµικό. 
Υπάρχουν µια σειρά από 
πρωτοβουλίες προς αυτή την 
κατεύθυνση. Ανάµεσα στις 
ενδιαφέρουσες προτάσεις υπάρχει και 
η ιδέα ενός γενικού µητρώου (global 
registry) για ψηφιακούς µορφότυπους 
που θα µπορούσε σε περίπτωση 
υλοποίησης να παρέχει σαφής και 
µόνιµες συσχετίσεις ανάµεσα σε 
αναγνωριστικά για µορφότυπους και 
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ενός συνόλους σηµαντικής 
συντακτικής και σηµασιολογικής 
πληροφορία για το µορφότυπο. Η 
ανάκτηση αυτών των πληροφοριών θα 
ήταν χρήσιµη στην υποστήριξη των 
λειτουργιών ψηφιακών αποθηκών.  

 

 

Όνοµα στοιχείου:  1.5.5 Απαγορεύσεις (inhibitor) 

Ορισµός:  Περιγραφή χαρακτηριστικών του ψηφιακού 
περιεχοµένου που απαγορεύουν την πρόσβαση στο 
αντικείµενο.  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό  

Παραδείγµατα: Απόκρυψη µε PGP Vx, Χρήση κλειδιού [xxxxx] 

watermarking,  

χρήση κωδικού προστασίας [xxxxx] 

Σχόλια: Χωρίς αυτή τη πληροφορία το αντικείµενο δεν είναι 
δυνατόν να προσπελαστεί, να αντιγραφεί ή να  
µετατραπεί 

 

Όνοµα στοιχείου:  1.5.6 Σηµαντικές ιδιότητες (significantProperties) 

Ορισµός:  Περιγραφή ιδιοτήτων του ψηφιακού υλικού που 
πρέπει να διατηρηθούν στην διάρκεια των 
διαδοχικών κύκλων από διαδικασίες διατήρησης 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες εισαγωγής:  προαιρετικό 

Παραδείγµατα: PDF έγγραφο: καθορίζεται ότι η σηµαντική 
ιδιότητα του εγγράφου είναι το νοητικό 
περιεχόµενο του κειµένου ενώ το “look and feel” 
(εικόνες, χρώµατα, διάταξη σελίδων) δεν 
θεωρούνται ουσιαστικά και δεν διατηρούνται.  

Σχόλια: Η πληροφορία που καταγράφεται σε αυτό το πεδίο 
είναι σηµαντική ότι αφορά την λήψη αποφάσεων 
που αφορούν επίπεδο και τις µεθόδους πρόσβασης, 
την ποικιλία µεταδεδοµένων διατήρησης που 
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απαιτούνται καθώς και το είδος των διαδικασιών 
διατήρησης που θα υλοποιηθούν  

 

Όνοµα στοιχείου:  1.5.7 Εφαρµογή δηµιουργίας (creatingApplication) 

Ορισµός:  Περιγραφή της εφαρµογής που χρησιµοποιήθηκε 
για την δηµιουργία του ψηφιακού αντικειµένου.  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό  

Παραδείγµατα: XML Authority 

Java Developer 6.0 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  

Όνοµα στοιχείου:  1.5.8 Τεχνικά µεταδεδοµένα (TechMD) 

Ορισµός:  Περιγραφή τεχνικών µεταδεδοµένων που όµως είναι 
συγκεκριµένα ανάλογα µε το τύπο του αρχείου  

Υπό-ενότητες: • 1.5.8.1 Μεταδεδοµένα αρχείου κειµένου (TxtMD) 
• 1.5.8.2 Μεταδεδοµένα αρχείου εικόνας (ImagMD) 
• 1.5.8.3 Μεταδεδοµένα αρχείου ήχου (AudMD) 
• 1.5.8.4 Μεταδεδοµένα αρχείου βίντεο (VidMD) 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό  

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:   

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου κειµένου  

Όνοµα στοιχείου:  • 1.5.8.1 Μεταδεδοµένα αρχείου κειµένου 
(TxtMD)) 

Ορισµός:   

Υπό-ενότητες: 1.5.8.1.1 Σύνολο χαρακτήρων 

• 1.5.8.1.2 Γλώσσα  σήµανσης (MarkupLang) 
Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό 

Παραδείγµατα:  
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Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου κειµένου  Σύνολο χαρακτήρων 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.1.1 Σύνολο χαρακτήρων  

Ορισµός:  To σύνολο χαρακτήρων που 
χρησιµοποιήθηκε στην δηµιουργία του 
αρχείου 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: ASCII; Unicode; EBCID, UTF-8 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου κειµένου  Γλώσσα σήµανσης  

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.1.2 Γλώσσα  σήµανσης (Markup) 

Ορισµός:  To είδος της markup γλώσσα που 
χρησιµοποιήθηκε για το mark up  του 
κειµένου 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: SGML, XML, HTML 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου εικόνας  

Όνοµα στοιχείου:  • 1.5.8.2 Μεταδεδοµένα αρχείου εικόνας 
(ImagMD) 
•  

Ορισµός:   
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Υπό-ενότητες: 1.5.8.2.1 Ανάλυση (Resolution) 
1.5.8.2.2 ∆ιαστάσεις (Dimensions) 
1.5.8.2.3 Πλήθος δυφίων ανά δείγµα 
(BitsPerSample) 
1.5.8.2.4 Χώρος χρωµάτων (ColourSpace) 
1.5.8.2.5 ICC προφίλ (ICCProfName) 
1.5.8.2.6 Παραποµπή στο χάρτη χρωµάτων 
(ColourMapRef) 
1.5.8.2.7 Προσανατολισµός (Orientation) 
• 1.5.8.2.8 Συµπίεση (Compression) 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό 

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου εικόνας  Ανάλυση  

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.2.1 Ανάλυση (Resolution) 

Ορισµός:  Χαρακτηρίζει την χωρική ανάλυση της 
εικόνας που εκφράζεται σε 
εικονοστοιχεία αν ίντσα ή cm (ppi, 
p/cm) ή τελείες αν ίντσα ή cm (dpi, 
d/cm) 

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: 600 dpi; 320 dpi, 1500 d/cm 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου εικόνας  ∆ιαστάσεις 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.2.2 ∆ιαστάσεις (Dimensions) 

Ορισµός:  Χαρακτηρίζει τις διαστάσεις της 
εικόνας που εκφράζονται ως ο αριθµός 
των εικονοστοιχείων κατά µήκος της 
καθέτου και οριζόντιας.  
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Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: 4096x6144 pixels 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου εικόνας  Πλήθος δυφίων ανά δείγµα 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.2.3 Πλήθος δυφίων ανά δείγµα 
(BitsPerSample) 
 

Ορισµός:  Το πλήθος των δυφίων ανά συνιστώσα 
για κάθε εικονοστοιχείο  

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: 1 = 1 bit (bitonal) 

4 = 4 bit grayscale 

8 = 8 bit grayscale 

8,8,8 = RGB 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου εικόνας  Χώρος χρωµάτων 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.2.4 Χώρος χρωµάτων 
(ColourSpace)) 
 

Ορισµός:  Προσδιορίζει το χώρο χρωµάτων των 
αποσυµπιεσµένων δεδοµένων της 
εικόνας 

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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Σχόλια:  

 

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου εικόνας  ICC προφίλ 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.2.5 ICC προφίλ (ICCProfName) 
 

Ορισµός:  Το όνοµα του προφίλ της διεθνής 
συµφωνίας χρωµάτων (International 
Color Consortiu)   

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: PhotoCD; OptiCal; Profile/80; 
Softproof 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου εικόνας  Παραποµπή στο χάρτη χρωµάτων  

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.2.6 Παραποµπή στο χάρτη 
χρωµάτων (ColourMapRef) 
 

Ορισµός:  H θέση του αρχείου που περιέχει το 
χάρτη των χρωµάτων 

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: URL 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου εικόνας  Προσανατολισµός 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.2.7 Προσανατολισµός 
(Orientation) 
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Ορισµός:  Προσανατολισµός της εικόνας που έχει 
αποθηκευτεί π.χ. κανονικά, κανονικά 
µε περιστροφή 180ο  

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: 1 = κανονικά; 3=κανονικά µε 
περιστροφή 180ο; 6=κανονικά µε 
περιστροφή 90ο 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου εικόνας  Συµπίεση 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.2.8 Συµπίεση (Compression) 

Ορισµός:  O τύπος και το επίπεδο συµπίεσης 

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: ITU Group 4 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου ήχου  

Όνοµα στοιχείου:  • 1.5.8.3 Μεταδεδοµένα αρχείου ήχου 
(AudMD) 
•  

Ορισµός:  • 1.5.8.3.1 Ανάλυση (Resolution) 
• 1.5.8.3.2 ∆ιάρκεια (Duration) 
• 1.5.8.3.3 Ρυθµός δυφίων (BitRate) 
• 1.5.8.3.4 Συµπίεση (Compression) 
• 1.5.8.3.5 Ενθυλάκωση (Encapsulation) 
• 1.5.8.3.6 Κανάλια (Channels) 

Υπό-ενότητες: •  - 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό 
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Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου ήχου  Ανάλυση 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.3.1 Ανάλυση (Resolution) 

 

Ορισµός:  Ο ρυθµός δειγµατοληψίας (ή 
συχνότητα δειγµατοληψίας) που 
χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία 
του αρχείου.  

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: 32100, 44100, 192000 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου ήχου  ∆ιάρκεια 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.3.2 ∆ιάρκεια (Duration) 

 

Ορισµός:  To µήκος του ήχου που έχει εγγραφεί 
εκφρασµένο σε ώρες, λεπτά, 
δευτερόλεπτα και τρία ψηφία για 
κλάσµατα δευτερολέπτου.  

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: 01:27:38:247 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου ήχου  Ρυθµός δυφίων  
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Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.3.3 Ρυθµός δυφίων (BitRate) 

Ορισµός:  Το µήκος της λέξης που 
χρησιµοποιήθηκε για την 
κωδικοποίηση του ήχου.  

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: 16, 20, 24 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου ήχου  Συµπίεση  

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.3.4 Συµπίεση (Compression) 

 

Ορισµός:  To όνοµα του σχήµατος συµπίεσης, 
σχήµατος µείωσης θορύβων ή άλλης µη 
γραµµικής επεξεργασία που έχει 
εφαρµοστεί στο σήµα ήχου.   

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: MPEG 3, Dolby A 

Σχόλια: Η διαδικασία συµπίεσης είναι µη 
αναστρέψιµη, διαδικασία που 
προκαλεί απώλειες 

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου ήχου  Ενθυλάκωση   

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.3.5 Ενθυλάκωση (Encapsulation) 

Ορισµός:  To όνοµα και το επίπεδο έκδοσης του 
µορφότυπου διανοµής του αρχείου 

Υπό-ενότητες: •  
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Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: Real Audio II 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου ήχου  Κανάλια   

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.3.6 Κανάλια (Channels) 

Ορισµός:  Μια ταξινόµηση για τον τύπο του 
µορφότυπου του ήχου που 
προσδιορίζει το πλήθος των καναλιών 
και πως σχετίζονται µεταξύ τους 

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: Mono; 2 channel stereo; 8 channel 
surround 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου βίντεο 

Όνοµα στοιχείου:  • 1.5.8.4 Μεταδεδοµένα αρχείου ήχου 
(AudMD) 

Ορισµός:   

Υπό-ενότητες: 1.5.8.4.1 ∆ιαστάσεις πλαισίου (FrameDim) 
1.5.8.4.2 ∆ιάρκεια (Dimensions) 
1.5.8.4.3 Αριθµός πλαισίων (NrOfFrames) 
1.5.8.4.4 Codec µέθοδος (Codec) 
1.5.8.4.5 Τµήµα όψης (AspectRation) 
1.5.8.4.6 Τρόπος σάρωσης (ScanMode) 
1.5.8.4.7 Ένδειξη ήχου (SoundIndicator) 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό 

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  
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Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου βίντεο  ∆ιαστάσεις πλαισίου (FrameDim) 

  Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.4.1 ∆ιαστάσεις πλαισίου 
(FrameDim) 

Ορισµός:  Η ανάλυση σε εικονοστοιχεία (pixels) 
ενός στατικού πλαισίου  

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: 640 pixels x 480 pixels 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου βίντεο  ∆ιάρκεια 

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.5.8.4.2 ∆ιάρκεια (Dimensions) 
 

Ορισµός:  To µήκος του βίντεο εκφρασµένο σε 
ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα και τρία 
ψηφία για κλάσµατα δευτερολέπτου.  

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: 01:27:38:247 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου βίντεο  Αριθµός πλαισίων 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.4.3 Αριθµός πλαισίων 
(NrOfFrames) 

Ορισµός:  Ο αριθµός πλαισίων που υπάρχουν 
στην καταγραφή του βίντεο  

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 
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Παραδείγµατα: 10000 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου βίντεο  Codec µέθοδος 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.4.4 Codec µέθοδος (Codec) 

Ορισµός:  To όνοµα µαζί µε το επίπεδο έκδοσης 
της µεθόδου codec που έχει εφαρµοστεί 
στο βίντεο 

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: DivX 5.0.5 

Σχόλια: H µέθοδος συµπίεσης είναι διαδικασία 
µη-αναστρέψιµη και οδηγεί και σε 
απώλειες 

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου βίντεο  Τµήµα όψης 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.4.5 Τµήµα όψης (AspectRation) 

Ορισµός:  Το επιθυµητός τµήµα όψης της εικόνας 
στην οθόνη.  

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: 4:3 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου βίντεο  Τρόπος σάρωσης 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.4.6 Τρόπος σάρωσης (ScanMode) 
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Ορισµός:  Μια ένδειξη που δείχνει µε ποιο τρόπο 
ψηφιακό αντικείµενο έχει σαρωθεί   

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: Progressive, Interlaced 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Τεχνικά µεταδεδοµένα  
Μεταδεδοµένα αρχείου βίντεο  Ένδειξη ήχου 

Όνοµα 
στοιχείου:  

1.5.8.4.7 Ένδειξη ήχου (SoundIndicator) 

Ορισµός:  Μια ένδειξη αν υπάρχει ήχος στο αρχείο 
βίντεο 

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: Ναι, Όχι 

Σχόλια: Αν υπάρχει ένδειξη Ναι  τότε το αρχείο 
βίντεο συνδέεται και µεταδεδοµένα 
ήχου   
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Αντικείµενο   Περιβάλλον 

Όνοµα στοιχείου:  1.6 Περιβάλλον (environment) 

Ορισµός:  Περιγραφή του περιβάλλοντος (υλικού και λογισµικού) 
που σε συνδυασµό µπορεί να δώσει πρόσβαση (ή να 
αναπαραστήσει) στο ψηφιακό περιεχόµενο ενός 
αντικειµένου.  

Υπό-ενότητες: • 1.6.1 Λογισµικό (software) 
• 1.6.2 Υλικό (hardware) 

Κανόνες εισαγωγής:  Υποχρεωτικό, επαναλαµβανόµενο 

Παραδείγµατα:  

Σχόλια: To συγκεκριµένο στοιχείο µπορεί να είναι 
επαναλαµβανόµενο καθώς µπορεί να υπάρχουν 
πολλαπλοί συνδυασµοί λογισµικού και/ή υλικού που 
είναι ικανά να παρουσιάσουν και να δώσουν πρόσβαση 
στο ψηφιακό περιεχόµενο του αντικειµένου. Σε ένα 
σύστηµα αρχειοθέτησης το στοιχείο αυτό µπορεί να 
χρησιµοποιείται:  

α) Περιγραφή του περιβάλλοντος το οποίο υποστηρίζεται 
από το σύστηµα  

β) Το ελάχιστο περιβάλλον που απαιτείται για να την 
παρουσίαση και πρόσβαση στο αντικείµενο  

γ) «Προτεινόµενο» περιβάλλον  
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Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Λογισµικό 

Όνοµα στοιχείου:  1.6.1 Λογισµικό (software) 

Ορισµός:  Το περιβάλλον λογισµικού χωρίζεται επιπλέον σε 
τρεις συνιστώσες: 

α) λογισµικό πρόσβασης (access) 

β) λογισµικό παρουσίασης (rendering) 

γ) λειτουργικό σύστηµα (OS) 

Ο διαχωρισµός επιτυγχάνεται µε το 
χαρακτηριστικό τύπος (type) που εφαρµόζεται 
πάνω στο στοιχείο λογισµικό και παίρνει τιµές από 
µια δεσµευµένη λίστα. 

Υπό-ενότητες: • 1.6.1.1 Όνοµα (Name) 
• 1.6.1.2 Έκδοση (Version) 
• 1.6.1.3 Παράµετροι (Parameters) 
• 1.6.1.4 Μορφότυπος Εισόδου (InputFormat) 
• 1.6.1.5 Μορφότυπος Εξόδου 
(OutputFormat) 
• 1.6.1.6 Θέση (location) 
• 1.6.1.7 Τεκµηρίωση (Documentation)  

Κανόνες εισαγωγής:   

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Λογισµικό  
Όνοµα 

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.6.1.1 Όνοµα (Name) 

Ορισµός:  Όνοµα του λογισµικού 

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

 

Παραδείγµατα: Internet Explorer, Acrobat Reader, 
Windows NT, Linux, Solaris 

Σχόλια:  
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Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Λογισµικό  
Έκδοση 

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.6.1.2 Έκδοση (Name) 

Ορισµός:  Έκδοση του λογισµικού  

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

 

Παραδείγµατα: 6.0, 4.0, 98, ΜΕ 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Λογισµικό  
Παράµετροι  

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.6.1.3 Παράµεροι (Parameters) 

Ορισµός:  Ορισµός παραµέτρων που πρέπει να 
τεθούν ώστε να είναι επιτυχής µια 
λειτουργία του λογισµικού 

Υπό-ενότητες: •  

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό  

Παραδείγµατα:  

Σχόλια: Το συγκεκριµένο στοιχείο µπορεί να 
είναι χρήσιµο όταν περιγράφεται 
λογισµικό που µετασχηµατίζει ένα 
ψηφιακό περιεχόµενο πριν το 
αναπαραστήσει. Παράδειγµα: αν 
χρειάζεται να γίνει µεταγλώττιση σε 
ένα ψηφιακό αντικείµενο σε εκτελέσιµο 
κώδικα  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Λογισµικό  
Μορφότυπος εισόδου 

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.6.1.4 Μορφότυπος εισόδου 
(InputFormat) 
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Ορισµός:  Περιγραφή του µορφότυπου εισόδου 
που είναι απαραίτητο για το λογισµικό 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: *.zip 

Σχόλια: Το συγκεκριµένο πεδίο είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµο όταν το λογισµικό που 
περιγράφεται πρόκειται να 
µετασχηµατίσει µια ροή δυφίων σε µια 
σωστή αναπαράσταση που επιτρέπει 
την επεξεργασία της σε µια 
υπολογιστική πλατφόρµα. 
Παράδειγµα: WinZip που µετατρέπει 
µια ροή δυφίων (bitstream) σε ένα µια 
ιεραρχία αρχείων  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Λογισµικό  
Μορφότυπος εξόδου 

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.6.1.5 Μορφότυπος εξόδου 
(OutputFormat) 

Ορισµός:  Περιγραφή του µορφότυπου που 
προκύπτει από κάποιο 
µετασχηµατισµό του ψηφιακού 
περιεχοµένου 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: Java class 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Λογισµικό  
Θέση 

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.6.1.6 Θέση (Location) 

Ορισµός:  ∆είκτης στη θέση µέσα στο σύστηµα 
όπου υπάρχει η εφαρµογή ή το 
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λειτουργικό 

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: URL 

Σχόλια: Συχνά ένα σύστηµα αρχειοθέτησης 
µπορεί να  κρατάει αντίγραφα 
λογισµικού (λειτουργικού συστήµατος, 
εφαρµογών που είναι απαραίτητες για 
πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό). Το 
URL µπορεί να δείχνει και στην σελίδα 
στο δια-δίκτυο των κατασκευαστών του 
λογισµικού.  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Λογισµικό  
Τεκµηρίωση 

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.6.1.7 Τεκµηρίωση 
(Documentation) 

Ορισµός:  ∆είκτης στη θέση όπου υπάρχει 
τεκµηρίωση που είναι απαραίτητη/ 
χρήσιµη για την λειτουργία/χρήση του 
λογισµικού που περιγράφεται.  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: URL 

Σχόλια: H τεκµηρίωση µπορεί να περιλαµβάνει 
γλωσσάρια, εγχειρίδια χρηστών κ.λ.π.  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Υλικό 

Όνοµα στοιχείου:  1.6.2 Υλικό (hardware) 

Ορισµός:  Περιγραφή του φυσικού εξοπλισµού που είναι 
απαραίτητος για παρουσίαση και πρόσβαση του 
ψηφιακού περιεχοµένου του αντικειµένου. Η 
περιγραφή του φυσικού εξοπλισµού αναλύεται σε 
τρεις συνιστώσες 

α) υπολογιστικοί πόροι: απαραίτητη δυναµικότητα 
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για να µπορεί να γίνει επεξεργασία τις ακολουθίας 
δυφίων (π.χ επεξεργαστής Pentium III)  

β) αποθήκευση: αναφέρεται σε οποιαδήποτε 
τεχνολογία αποθήκευσης που απαιτείται για να 
γίνει πρόσβαση στο ψηφιακό πόρο  

γ) περιφερειακά: φυσικές συσκευές  που βοηθάνε 
στην παρουσίαση, προβολή και πρόσβαση του 
ψηφιακού περιεχοµένου (π.χ οθόνη, κάρτα ήχου) 

Υπό-ενότητες: • 1.6.2.0 Τύπος (χαρακτηριστικό γνώρισµα) 
• 1.6.2.1 Απαιτήσεις 
• 1.6.2.2 Τεκµηρίωση 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό, επαναλαµβανόµενο  

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Υλικό  Τύπος 

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.6.2.0 Τύπος (χαρακτηριστικό) 
•  

Ορισµός:  Περιγράφει τον τύπο του υλικού που 
περιγράφεται από το στοιχείο υλικό  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Υποχρεωτικό 

Παραδείγµατα: Υπολογιστικός πόρος 

Περιφερειακά 

αποθήκευση 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Υλικό  
Απαιτήσεις 

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.6.2.1 Απαιτήσεις 
(Requirements) 
•  

Ορισµός:  Περιγραφή της συγκεκριµένης 
απαίτησης που σχετίζεται µε το τύπο 
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του υλικού  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

 

Παραδείγµατα: Intel Pentium III 333 Mz 

128 MB RAM 

33 MB (hard disk) 

Σχόλια:  

 

Αντικείµενο  Χαρακτηριστικά αντικειµένου  Περιβάλλον  Υλικό  
Τεκµηρίωση 

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 1.6.2.1 Τεκµηρίωση 
(Documentation) 
•  

Ορισµός:  ∆είκτης στη θέση όπου υπάρχει 
τεκµηρίωση που είναι απαραίτητη για 
την χρήση του υλικού.  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Προαιρετικό 

Παραδείγµατα: URL 

Σχόλια: H τεκµηρίωση µπορεί να περιλαµβάνει 
γλωσσάρια, εγχειρίδια χρηστών κ.λ.π. 

 

∆ικαιώµατα 

Όνοµα στοιχείου:  2. ∆ικαιώµατα (Rights) 

Ορισµός:  Αφορά το σύνολο της πληροφορίας για την περιγραφή 
των δικαιωµάτων που µεταβιβάζονται σε ένα σύστηµα 
αρχειοθέτησης ψηφιακού υλικού που φροντίζει για την 
διατήρηση του για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η 
πληροφορία που καταγράφεται σε αυτή την ενότητα 
µπορεί να αφορά και περιορισµούς ή ειδικές συνθήκες 
που µπορεί να επιβάλλονται σε κάποιους χρήστες.  

Υποενότητες: • ∆ήλωση άδειας (permissionStatement) 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό 
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Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  

 

∆ικαιώµατα  ∆ήλωση άδειας 

Όνοµα στοιχείου:  2.1 ∆ήλωση άδειας (permissionStatement) 

Ορισµός:  Πληροφορία που αναφέρεται στην άδεια που 
παρέχεται σε ένα σύστηµα αρχειοθέτησης ώστε να 
εκτελεστούν ενέργειες πάνω στα ψηφιακά 
αντικείµενα µε σκοπό την διατήρηση. Οι άδειες που 
χορηγούνται περιλαµβάνουν από ανανέωση των 
δυφίων και την αναβάθµιση των µέσων 
αποθήκευσης µέχρι και άδεια επαναδηµιουργίας 
του ψηφιακού περιεχοµένου ώστε να 
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα απαρχαίωσης υλικού 
και λογιµικού 

Υποενότητες: 2.1.1 IDREF: Σχετιζόµενα αντικείµενα 
(relatedObjects) 
2.1.2 IDREF: Σχετιζόµενοι παράγοντες 
(grantingAgents)  
2.1.3 Συµφωνητικό παραχώρησης 
(grantingAgreement) 
2.1.3 Άδεια (permission) 

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό, επαναλαµβανόµενο   

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  

 

∆ικαιώµατα  ∆ήλωση άδειας  Σχετιζόµενα αντικείµενα 

Όνοµα 
στοιχείου:  

2.1.1 IDREF: Σχετιζόµενα αντικείµενα 
(relatedObjects) 

Ορισµός:  Συσχέτιση µε τα αντικείµενα στα οποία 
αναφέρεται η δήλωση άδειας. Η 
συσχέτιση γίνεται µε αναφορά στο 
αναγνωριστικό του αντικειµένου.  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Υποχρεωτικό, επαναλαµβανόµενα  

Παραδείγµατα: Αναγνωριστικό αντικειµένου 
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Σχόλια:  

 

∆ικαιώµατα  ∆ήλωση άδειας  Σχετιζόµενοι παράγοντες 

Όνοµα 
στοιχείου:  

2.1.2 IDREF: Σχετιζόµενοι παράγοντες 
(grantingAgents)  

Ορισµός:  Αναφορά στους παράγοντες στους 
οποίους µεταβιβάζεται η 
περιγραφόµενη άδεια  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Υποχρεωτικό, επαναλαµβανόµενα  

Παραδείγµατα: Αναγνωριστικό παράγοντα 

Σχόλια:  

 

∆ικαιώµατα  ∆ήλωση άδειας  Συµφωνητικό παραχώρησης 

Όνοµα 
στοιχείου:  

2.1.3 Συµφωνητικό παραχώρησης 
(grantingAgreement) 
 

Ορισµός:  Απαρίθµηση των δικαιωµάτων που 
παραχωρούνται στο φορέα που 
διαχειρίζεται το ψηφιακό περιεχόµενο 
ενός αντικειµένου που µπορεί να είναι 
βιβλιοθήκη, εθνική βιβλιοθήκη, 
κρατικό πρακτορείο κ.λ.π.  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Υποχρεωτικό  

Παραδείγµατα: - δικαίωµα διατήρησης και διάθεσης σε 
χρήση 

- δικαίωµα αρχειοθέτησης, διανοµής 
και χρήση 

- Λήψη ενεργειών διατήρησης ώστε η 
δηµοσίευση να παραµένει προσβάσιµη 
καθώς αλλάζει υλικό και λογισµικό 

Σχόλια: Η πληροφορία που καταγράφεται σε 
αυτό το πεδίο µπορεί να αναφέρεται σε 
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δικαιώµατα που παραχωρούνται, 
περιορισµούς χρήσης, συνθήκες και 
εγγυήσεις.  

 

∆ικαιώµατα  ∆ήλωση άδειας  Άδεια 

Όνοµα 
στοιχείου:  

• 2.1.3 Άδεια (permission) 

Ορισµός:  To πεδίο αυτό χρησιµοποιείται για να 
δηλώσει αν οι όροι αναφέρονται σε 
περιορισµούς ή επιτρεπόµενες δράσεις.  

Υπό-ενότητες: • - 

Κανόνες 
εισαγωγής:  

Υποχρεωτικό, επαναλαµβανόµενα  

Παραδείγµατα: Grant, permit 

Σχόλια:  

 

Γεγονός 

Όνοµα στοιχείου:  3. Γεγονός (Event) 

Ορισµός:  Αφορά το σύνολο της πληροφορίας για την περιγραφή 
ενός γεγονότος που επηρεάζει το περιεχόµενο ενός 
ψηφιακού αντικειµένου.  Η πληροφορία που 
καταγράφεται αφορά την προέλευση και την πορεία ενός 
αντικειµένου.  

Υπό-ενότητες: • 3.1 Αναγνωριστικό γεγονότος (eventIdentifier) 
• 3.2 Τύπος γεγονότος (eventType) 
• 3.3 Αποτέλεσµα γεγονότος (eventOutcome) 
• 3.4 Αναλυτική τεκµηρίωση του αποτελέσµατος 
ενός γεγονότος (eventOutcomeDetail) 
• 3.5 Τεκµηρίωση του γεγονότος (eventDetail) 
• 3.6 Ηµεροµηνία/Χρόνος γεγονότος 
(eventDateTime) 
• 3.7 Σχετική άδεια (relatedPermission) 

Κανόνες εισαγωγής:  υποχρεωτική  

Παραδείγµατα: Γεγονός δηµιουργίας (περιγραφή της διαδικασίας 
δηµιουργίας του περιεχοµένου του ψηφιακού 
αντικειµένου π.χ. ψηφιακή σάρωση, ψηφιακή καταγραφή 
ήχου) 
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Μετατροπή µορφότυπου (περιγραφή των βηµάτων της 
διαδικασίας για την µετατροπή του ψηφιακού 
περιεχοµένου από ένα ψηφιακό µορφότυπο σε άλλο)  

Σχόλια: Η περιγραφή της πληροφορίας προέλευσης (provenance 
information) έχουν ως επίκεντρο γεγονότα που έχουν 
ενεργήσει πάνω σε αντικείµενα µε στόχο την καταγραφή 
διαδικασιών στην διάρκεια διατήρησης του αντικειµένου 
σε ένα σύστηµα αρχειοθέτησης  

 

Γεγονός  Αναγνωριστικό γεγονότος 

Όνοµα στοιχείου:  3.1 Αναγνωριστικό γεγονότος (eventIdentifier) 

Ορισµός:  Πληροφορία για το αναγνωριστικό του γεγονότος 

Υπό-ενότητες: 3.1.1 Τιµή του αναγνωριστικού (eventValue) 
3.1.2 Σχήµα του αναγνωριστικού (eventSchema)  

Κανόνες εισαγωγής:  Προαιρετικό, επαναλαµβανόµενο   

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  

 

Γεγονός  Αναγνωριστικό γεγονότος  Τιµή του αναγνωριστικού 

Όνοµα στοιχείου:  3.1.1 Τιµή του αναγνωριστικού (eventValue) 

Ορισµός:  H καθεαυτή τιµή του αναγνωριστικού που 
χρησιµοποιείται για να γίνουν αναφορές στο 
γεγονός.  

Υπό-ενότητες: - 

Κανόνες εισαγωγής:  Υποχρεωτικό   

Παραδείγµατα:  

Σχόλια: Η τιµή του αναγνωριστικού µπορεί να είναι 
αυτόµατα παραγόµενη από το σύστηµα µε βάση 
ένα σύστηµα κανόνων.  

 

Γεγονός  Αναγνωριστικό γεγονότος  Σχήµα του αναγνωριστικού 

Όνοµα στοιχείου:  3.1.2 Σχήµα του αναγνωριστικού (eventSchema) 

Ορισµός:  Καταγράφει τον τρόπο µε τον οποίο παράγεται το 
αναγνωριστικό του γεγονότος 
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Υποενότητες: - 

Κανόνες εισαγωγής:  προαιρετικό 

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  

 

Γεγονός Τύπος γεγονότος 

Όνοµα στοιχείου:  3.2 Τύπος γεγονότος (eventType) 

Ορισµός:  Ταξινόµηση των κατηγοριών των γεγονότων.  

Υποενότητες: - 

Κανόνες εισαγωγής:  Υποχρεωτικό, µη-επαναλαµβανόµενο 

Παραδείγµατα: Μετατροπή (migration), έλεγχος παγιότητας (fixity 
check), συµπίεση (compression), επικύρωση 
(validation) 

Σχόλια: Οι τιµές αυτού του στοιχείου θα πρέπει να 
λαµβάνονται από ένα δεσµευµένο λεξιλόγιο 
(controlled vocabulary). Η εισαγωγή των τιµών 
µπορεί να γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

 

Γεγονός Αποτελέσµατα γεγονότος 

Όνοµα στοιχείου:  3.3 Αποτελέσµατα γεγονότος (eventOutcome) 

Ορισµός:  Υψηλού επιπέδου κατηγοριοποίηση του 
αποτελέσµατος ενός γεγονότος.  

Υποενότητες:  

Κανόνες εισαγωγής:   

Παραδείγµατα: 00 [ενέργεια επιτελέστηκε επιτυχώς] 

CV-01 [Έλεγχος αθροίσµατος επικυρώθηκε] 

Σχόλια: Συνιστάται η χρήση κωδικοποιηµένων τιµών για 
την αναπαράσταση του αποτελέσµατος ενός 
γεγονότος που µπορεί να είναι χρήσιµη για την 
µηχανική επεξεργασία και δηµιουργία εκθέσεων. Η 
εισαγωγή τιµής µπορεί να γίνεται αυτόµατα από το 
σύστηµα 
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Γεγονός Τεκµηρίωση του αποτελέσµατος ενός γεγονότος 

Όνοµα στοιχείου:  3.4 Τεκµηρίωση του αποτελέσµατος ενός 
γεγονότος (eventOutcomeDetail) 

Ορισµός:  Λεπτοµερής καταγραφή του αποτελέσµατος ενός 
γεγονότος 

Υποενότητες: - 

Κανόνες εισαγωγής:  προαιρετικό 

Παραδείγµατα: Επιτυχής µετατροπή του αντικειµένου από 
Microsoft Word 97 σε PDF.  

Σχόλια: Σκοπός του συγκεκριµένου στοιχείου είναι να 
τεκµηριώσει την επίδραση πάνω στο ψηφιακό 
αντικείµενο 

 

Γεγονός Τεκµηρίωση του γεγονότος 

Όνοµα στοιχείου:  3.5 Τεκµηρίωση του γεγονότος (eventDetail) 

Ορισµός:  Λεπτοµερής καταγραφή τις διαδικασίας που 
απαρτίζει την εµφάνιση ενός γεγονότος 

Υποενότητες: - 

Κανόνες εισαγωγής:  υποχρεωτικό 

Παραδείγµατα: Περιγραφή του χρόνου εκτέλεσης και των βηµάτων 
της διαδικασία από σχετίζονται µε την µετατροπή 
(migration) ενός µορφότυπου 

Σχόλια: Σκοπός του συγκεκριµένου στοιχείου είναι να 
δίνεται επαρκής πληροφορία έτσι ώστε να γίνονται 
κατανοητές οι διαδικαστικές συνιστώσες που 
γεγονότος 

 

Γεγονός  Ηµεροµηνία/χρόνος 

Όνοµα στοιχείου:  3.6 Ηµεροµηνία/χρόνος  (eventDateTime) 

Ορισµός:  Καταγραφή της ηµεροµηνία και του χρόνου κατά 
τον οποίο έλαβε χώρο το γεγονός.  

Υποενότητες: - 
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Κανόνες εισαγωγής:  υποχρεωτικό 

Παραδείγµατα: Ιανουάριος 31, 2005 18:37:36 

Σχόλια: Προορίζεται για την κατάλληλη χρονολογία των 
εµφανίσεων των γεγονότων που συνθέτουν την 
ιστορία του ψηφιακού αντικειµένου 

 

Όνοµα στοιχείου:  3.7 Σχετική άδεια  (relatedPermission) 

Ορισµός:  Εισάγεται η συσχέτιση που αναφέρεται στην άδεια 
που υπάρχει και επιτρέπει την εφαρµογή του 
συγκεκριµένου γεγονότος πάνω στο αντικείµενο 

Υποενότητες: IDREF ∆ικαιώµατα: αναφορά στο ID που 
περιγράφει την σχετική άδεια για την εκτέλεση του 
γεγονότος   

IDREF Παράγοντες: Αναφορά στους παράγοντες 
που µπορεί να σχετίζονται µε το γεγονός 

Κανόνες εισαγωγής:  Υποχρεωτικό 

Παραδείγµατα:  

Σχόλια:  
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Παράτηµα: Μια γρήγορη επιθεώρηση των 
προτεινόµενων στοιχείων για µεταδεδοµένα διατήρησης   

preservationMD 

   Objects 

       objectIdentifier 

             Value 

             ConstructionMethod 

             Type 

             IDREF: Agents 

       contentLocation 

       originalName 

      preservationLevel 

      objectCharacteristics 

             compositionLevel 

             fixity 

                   checkMethod 

                   checkValue 

                   checkOriginator 

             size  

             format 

                   formatName 

                        formatNameValue 

                        formatVersion 

                   formatRegistry 

                        formatRegistryName 

                        formatRegistryKey 

                        formatRegistryRole  

             inhibitor 

             significantProperties 

             creatingApplications 
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             techMD 

                   TxtMD 

                        characterSet 

                        Markup 

                   ImageMD 

                        Resolution 

                        Dimensions 

                        BitsPerSample 

                       ColourSpace 

                       ICCProfName 

                       ColourMapRef 

                       Orientation 

                       Compression 

                   AudMD 

                        Resolution 

                        Duration 

                        BitRate 

                        Compression 

                        Encapsulation 

                        Channels 

                   VidMD 

                        FrameDim 

                        Duration 

                        NrOfFrames 

                        FrameRate 

                        Codec 

                        AspectRation 

                        ScanMode 

                        SoundIndicator 

             environment 

                   hardware 
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                        Requirements 

                        Documentation 

                        Type 

                   Software 

                        Name 

                        Version 

                        Parameter 

                        InputFormat 

                        OutputFormat 

                        Location 

                        Type 

   Events 

       eventIdentifier 

              eventIdentifierScheme 

              eventIdentifierValue 

              id 

       eventType 

       eventOutcome 

       eventOutcomeDetail 

       eventDetail 

       eventDateTime 

       relatedPermission 

              IDREF permissionStatement 

   Agents 

       AgentName 

       ID: AgentIdentifier     

   Rights 

       permissionStatement 

                   grantingAgreement 

                   permission 

                   ID: id 
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                   IDREFS: Agents 

                   IDREFS: Objects 
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