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 12    Παράρτηµα : XML DTD για µεταδεδοµένα 
διατήρησης ψηφιακού υλικού 

Μερόπη Πετράκη, Μιχάλης Πετράκης 

 

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 
 
<!--Generated by Turbo XML 2.4.1.100.--> 
 
<!ELEMENT techMD (TxtMD* , ImagMD* , AudMD* , VidMD*)> 
 
<!ELEMENT ImagMD (Resolution , Dimensions , BitsPerSample , ColourSpace , 

ICCProfName , ColourMapRef , Orientation , Compression)> 
 
<!ELEMENT Resolution (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Dimensions (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT BitsPerSample (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT ColourSpace (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT ICCProfName (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT ColourMapRef (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Orientation (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT AudMD (Resolution , Duration , BitRate , Compression , Encapsulation , 

Channels)> 
 
<!ELEMENT BitRate (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Compression (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Encapsulation (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Channels (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT TxtMD (CharacterSet , Markup)> 
 
<!ELEMENT CharacterSet (#PCDATA)> 
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<!ELEMENT Markup (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT VidMD (FrameDim , Duration , NrOfFrames , FrameRate , Codec , 

AspectRatio , ScanMode , SoundIndicator)> 
 
<!ELEMENT FrameDim (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Duration (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT NrOfFrames (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT FrameRate (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Codec (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT AspectRatio (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT ScanMode (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT SoundIndicator (#PCDATA)> 
 
<!-- 
Object: υποχρεωτικό και πολλαπλό. 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 
Έχω 1 απεικόνιση (representation) που αποτελειται από 3 αρχεία (1 SGML + 1 image 

+ 1 image) 
Υπάρχουν µια σειρα από τρόποι να αναπτυχθούν µεταδεδοµένα για αυτή την 

απεικόνιση 
 
1ος τρόπος: Αρχικοποιηθούν µεταδεδοµένα σε επίπεδο representation. ∆ηλαδή και τα 

3 αρχεία να 
µοιράζονται το ίδιο ID (ίσως ενός zip αρχείου). Τα µεταδεδοµένα να αναφέρονται σε 

ολόκληρη την 
απεικόνιση 
 
2os τρόπος: Να αρχικοποιηθει ένα Object για κάθε ψηφιακό περιεχόµενο τις 

απεικόνισης στο  
ίδιο έγγραφο που περιγράφει τα µεταδεδοµένα.   
--> 
<!ELEMENT preservationMD (Object+ , Events* , Agents* , Rights)> 
 
<!-- 

*********************************************************************
***** --> 

<!--      OBJECT     
      --> 

<!-- 
*********************************************************************
***** --> 

<!ELEMENT Object (objectIdentifier+ , contentLocation+ , originalName? , 
preservationLevel , objectCharacteristics , environment)> 

 
<!ELEMENT objectIdentifier (Value , ConstructionMethod)> 
 
<!ATTLIST objectIdentifier  Type    (global | local | group )  #IMPLIED 
                              Agents IDREFS  #IMPLIED > 
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<!ELEMENT Value (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT ConstructionMethod (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT contentLocation (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT originalName (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT preservationLevel (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT objectCharacteristics (compositionLevel , fixity? , size , format , 

inhibitor? , significantProperties? , creatingApplication? , techMD?)> 
 
<!ELEMENT compositionLevel (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT fixity (checkMethod , checkValue , checkOriginator)> 
 
<!ELEMENT checkMethod (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT checkValue (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT checkOriginator (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT size (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT format (formatName? , formatRegistry*)> 
 
<!ELEMENT formatName (formatNameValue , formatVersion)> 
 
<!ELEMENT formatNameValue (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT formatVersion (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT formatRegistry (formatRegistryName , formatRegistryKey , 

formatRegistryRole)> 
 
<!ELEMENT formatRegistryName (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT formatRegistryKey (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT formatRegistryRole (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT inhibitor (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT significantProperties (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT creatingApplication (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT environment (hardware+ , software+)> 
 
<!ELEMENT software (Name , Version , Parameter? , InputFormat? , OutputFormat? 

, Location?)> 
 
<!ATTLIST software  type  (OS | rendering | access )  #REQUIRED > 
<!ELEMENT Name (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Version (#PCDATA)> 
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<!ELEMENT Parameter (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT InputFormat (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT OutputFormat (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Location (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT hardware (Requirements* , Documentation?)> 
 
<!ATTLIST hardware  type  (Resources | storage | peripherals )  #REQUIRED > 
<!ELEMENT Requirements (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Documentation (#PCDATA)> 
 
<!-- 

*********************************************************************
***** --> 

<!--      AGENTS     
      --> 

<!-- 
*********************************************************************
***** --> 

<!ELEMENT Agents (AgentName)> 
 
<!ATTLIST Agents  AgentIdentifier ID  #IMPLIED > 
<!ELEMENT AgentName (#PCDATA)> 
 
<!-- 

*********************************************************************
***** --> 

<!--      RIGHTS     
     --> 

<!-- 
*********************************************************************
***** --> 

<!ELEMENT Rights (permissionStatement*)> 
 
<!ELEMENT permissionStatement (grantingAgreement , permission)> 
 
<!ATTLIST permissionStatement  id      ID      #REQUIRED 
                                 Agents  IDREFS  #IMPLIED 
                                 Objects IDREFS  #IMPLIED > 
<!ELEMENT grantingAgreement (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT permission (#PCDATA)> 
 
<!-- 

*********************************************************************
***** --> 

<!--      EVENTS     
     --> 

<!-- 
*********************************************************************
***** --> 

<!-- 
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* eventOutcomeDetail: περιγραφει τα αποτελέσµατα ενός γεγονότος πάνω στο 
αντικείµενο.  
Το συγκεκριµένο στοιχειο τεκµηριώνει την επίδραση του γεγονότος πάνω στο 

αντικείµενο π.χ  
Object successful migrated from Microsoft Word 97 to PDF 
 
* eventOutcome: Είναι µια κατηγοριοποίηση υψηλού επιπέδου του αποτελέσµατα 

ενός γεγονότος. ∆ηµιουγειται µε σκοπό να παρέχει ένα τρόπο κωδικοποιησης για την 
αναπαράσταση ενός αποτελέσµατος ενός γεγονότος ούτως ώστε να µπορεί πιθανώς να 
γινει µηχανική παρέµβαση και αναφορά.  
Προτείνεται να λαµβάνεται απο µια ελεγχόµενη λίστα τιµών ή να παράγεται µε ένα 

συγκεκριµένο τρόπο 
 
* eventType: παίρνει τιµές απο ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο (compression, fixity check, 

migration, validation) 
 
* eventDetail: Περιγράφει την διαδικασία που συνθέτει την εµφανιση ενός γεγονότος 
  Παράδειγµα: περιγραφή των χρονικών και διαδικαστικών βηµάτων που σχετίζονται 

µε το format migration 
 
*eventDateTime: Hµεροµηνία και ώρα κατά την οποία γίνεται το γεγονός. 

Χρησιµοποιείται για την χρονολογική ταξινόµηση εµφανίσεων των γεγονότων 
 
* relatedPermissions: αναφορά στα δικαιώµατα που επιτρέπουν την συγκεκριµένη 

επέµβαση.  
Σε αυτό το σηµείο έχουµε συσχετίσεις µε Agents οντότητες που ειναι υπεύθυνες µε 

κάποιο τροπο µε το γεγονος. 
--> 
<!ELEMENT Events (eventIdentifier , eventType , eventOutcome , 

eventOutcomeDetail , eventDetail , eventDateTime , relatedPermissions)> 
 
<!ELEMENT eventIdentifierScheme (#PCDATA)> 
 
<!ATTLIST eventIdentifierScheme  url CDATA  #IMPLIED > 
<!ELEMENT eventOutcomeDetail (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT eventType (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT eventOutcome (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT eventIdentifier (eventIdentifierScheme , eventIdentifierValue)> 
 
<!ATTLIST eventIdentifier  id ID  #IMPLIED > 
<!ELEMENT eventIdentifierValue (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT eventDetail (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT eventDateTime (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT relatedPermissions EMPTY> 
 
<!ATTLIST relatedPermissions  permissonStatement IDREFS  #IMPLIED > 


