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Εισαγωγή 
Το παρόν κείµενο αποτελεί τον επίσηµο ορισµό του Εννοιολογικού Μοντέλου 

Αναφοράς (“CRM1”) του CIDOC, µιας τυπικής οντολογίας που σκοπό έχει να 

διευκολύνει την συγχώνευση, διαµεσολάβηση, και ανταλλαγή ετερογενών πληροφοριών 

πολιτισµικής κληρονοµιάς. Το CIDOC CRM αποτελεί το επιστέγασµα των εργασιών µιας 

δεκαετίας και πλέον µε σκοπό την ανάπτυξη προτύπων από τη ∆ιεθνή Επιτροπή 

Τεκµηρίωσης (CIDOC) του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (ICOM). Συγκεκριµένα, οι 

εργασίες για το CIDOC CRM ξεκίνησαν το 1996 υπό την αιγίδα της Οµάδας Εργασίας 

Προτύπων Τεκµηρίωσης του ICOM-CIDOC. Από το 2000, η ανάπτυξη του CIDOC  έχει 

ανατεθεί και επισήµως από το ICOM-CIDOC στην Οµάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος CIDOC 

CRΜ, η οποία συνεργάζεται µε την οµάδα εργασίας ISO, ISO/TC46/SC4/WG9 προκειµένου 

να προσδώσει στο CIDOC CRM τη µορφή και το κύρος ∆ιεθνούς Προτύπου.  

Στόχοι του CIDOC CRM 
Πρωταρχικός ρόλος του CIDOC CRM είναι να καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή και την 

διασύνδεση πληροφοριών µεταξύ ετερογενών πηγών πληροφοριών πολιτισµικής 

κληρονοµιάς. Αποσκοπεί να παρέχει τους αναγκαίους σηµασιολογικούς ορισµούς και 

επεξηγήσεις, προκειµένου να µετατρέψει ανόµοιες, τοπικού χαρακτήρα πηγές 

πληροφοριών σε ένα κατανοητό µέσο καθολικής εµβέλειας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 

οργανισµού, σε εσωτερικά δίκτυα ή στο ∆ιαδίκτυο. Η προοπτική του είναι ανεξάρτητη από 

τους εσωτερικούς µηχανισµούς οργανισµών και από οποιαδήποτε συγκεκριµένα τοπικά 

συµφραζόµενα. Ο στόχος αυτός καθορίζει τα δοµικά στοιχεία και το επίπεδο λεπτοµέρειας 

του CIDOC CRM.  

Πιο συγκεκριµένα, καθορίζει και περιορίζεται στην σηµασιολογία που υπονοείται από 

τους δηµιουργούς  σχηµάτων βάσεων δεδοµένων και δοµών εγγράφων που 

χρησιµοποιούνται στην τεκµηρίωση πολιτισµικής κληρονοµιάς και µουσειακών 

αντικειµένων από την πλευρά µιας τυπικής οντολογίας. ∆εν ορίζει κανέναν από τους 

όρους που εµφανίζονται ως τιµές των πεδίων στις δοµές δεδοµένων· ωστόσο, καθορίζει 

τις χαρακτηριστικές σχέσεις που αφορούν στη χρήση τους. ∆εν αποσκοπεί στην υποβολή 

προτάσεων σχετικά µε το τι πρέπει να τεκµηριώνουν οι πολιτισµικοί οργανισµοί. 

Αντιθέτως, στόχος του είναι  να εξηγήσει τη λογική της πληροφορίας που ήδη στην πράξη 

τεκµηριώνεται και µε τον τρόπο αυτόν να καταστήσει δυνατή τη σηµασιολογική 

διαλειτουργικότητα.Αποσκοπεί να παρέχει µια ιδανική ανάλυση της πολιτισµικής 

τεκµηρίωσης σύµφωνα µε τους κανόνες της λογικής. Κατά συνέπεια, δεν έχει 

βελτιστοποιηθεί µε σκοπό την  υλοποίηση αποθήκευσης και  επεξεργασίας πληροφοριών. 

Κυρίως παρέχει τα µέσα για να κατανοήσουµε τα αποτελέσµατα που έχουν τέτοιες 

βελτιστοποιήσεις στη σηµασιολογική προσβασιµότητα των αντίστοιχων περιεχοµένων.   

                                          

 

1 στα αγγλικά, Conceptual Reference Model (CRM) 
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Το CIDOC CRM αποσκοπεί να υποστηρίξει τις ακόλουθες συγκεκριµένες λειτουργίες:  

• Να ενηµερώνει σχεδιαστές πληροφοριακών συστηµάτων λειτουργώντας ως οδηγός 

ορθής πρακτικής στην εννοιολογική µοντελοποίηση, προκειµένου να δοµούν 

αποτελεσµατικά και να συσχετίζουν πληροφοριακά στοιχεία πολιτισµικής 

τεκµηρίωσης.   

• Να λειτουργεί ως κοινή γλώσσα για εµπειρογνώµονες του χώρου και σχεδιαστές 

τεχνολογίας πληροφοριών, προκειµένου να διατυπώνουν απαιτήσεις και να 

καταλήγουν από κοινού σε λειτουργίες συστηµάτων όσον αφορά τον ορθό χειρισµό 

πολιτισµικών περιεχοµένων.  

• Να χρησιµεύει ως τυπική γλώσσα για την αναγνώριση κοινών πληροφοριακών 

περιεχοµένων  σε διαφορετικές διατάξεις δεδοµένων· συγκεκριµένα να στηρίζει την 

εφαρµογή αλγορίθµων αυτόµατου µετασχηµατισµού δεδοµένων από τοπικές σε 

καθολικές δοµές δεδοµένων χωρίς απώλεια νοήµατος. Αυτό αποδεικνύεται χρήσιµο 

κατά την ανταλλαγή και µετανάστευση δεδοµένων από προηγούµενα συστήµατα, τη 

διασύνδεση δεδοµένων και τη διαµεσολάβηση ετερογενών πηγών.  

• Να υποστηρίζει συσχετιστικές επερωτήσεις σε διασυνδεδεµένους πληροφοριακούς 

πόρους, παρέχοντας ένα καθολικό µοντέλο των βασικών κατηγοριών και των 

συσχετισµών τους, προκειµένου να διατυπωθούν οι επερωτήσεις αυτές. 

• Επιπλέον οι αλγόριθµοι επεξεργασίας φυσικής γλώσσας θα µπορούσαν, κατά 

περίπτωση, να επωφεληθούν σηµαντικά από το CIDOC CRM προκειµένου να 

αναλύσουν πληροφορίες ενός ελεύθερου κειµένου σε µια τυπική λογική µορφή, εάν 

αυτό θεωρείται ωφέλιµο. Το CIDOC CRM ωστόσο δεν θεωρείται µέσο υποκατάστασης 

λόγιων κειµένων, πλούσιων σε νοήµατα, µε λογικές µορφές, αλλά µόνον ένα µέσο 

καθορισµού σχετικών δεδοµένων. 

Οι χρήστες του CIDOC CRM θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ορισµός των συστηµάτων 

εισαγωγής δεδοµένων απαιτεί την υποστήριξη ορολογίας  που σχετίζεται µε την εκάστοτε 

κοινότητα, χρήζει καθοδήγησης όσον αφορά το τι θα πρέπει να τεκµηριωθεί και µε ποια 

αλληλουχία, και απαιτεί ελέγχους συνέπειας ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογή. Το 

CIDOC CRM δεν παρέχει τέτοιες έννοιες.  

Η ίδια η δοµή και η τυποποίηση του CIDOC CRM το καθιστούν επεκτάσιµο και οι χρήστες 

ενθαρρύνονται να δηµιουργούν επεκτάσεις για τις ανάγκες περισσότερο εξειδικευµένων 

κοινοτήτων και εφαρµογών. 

 

Πεδίο δράσης του CIDOC CRM 
Το συνολικό πεδίο δράσης του CIDOC CRM µπορεί να συνοψιστεί µε απλά λόγια ως η 

γνώση από την µουσειακή επιµέλεια. 
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Ωστόσο, µπορούµε να δώσουµε ένα πιο λεπτοµερή και χρήσιµο ορισµό καθορίζοντας το 

Θεωρητικό Πεδίο ∆ράσης, δηλαδή έναν ευρύ και όσο το δυνατόν περιεκτικότερο  ορισµό 

γενικών αρχών εφαρµογής, και το Πρακτικό Πεδίο ∆ράσης, που εκφράζεται από το πεδίο 

δράσης ενός συνόλου αναφοράς συγκεκριµένων, σαφώς καθορισµένων µουσειακών 

προτύπων τεκµηρίωσης και πρακτικών, τα οποία επιχειρεί να περιλάβει το CIDOC CRM, 

περιοριζόµενο, φυσικά, στα όρια του Θεωρητικού Πεδίου ∆ράσης. Το Θεωρητικό Πεδίο 

∆ράσης του CIDOC CRM µπορεί να οριστεί ως κάθε απαιτούµενη πληροφορία για την 

ανταλλαγή και διασύνδεση ετερογενούς επιστηµονικής τεκµηρίωσης των µουσειακών 

συλλογών. Ο συγκεκριµένος ορισµός χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη:  

• Ο όρος “επιστηµονική τεκµηρίωση” χρησιµοποιείται για να δηλώσει την απαίτηση ότι το 

βάθος και η ποιότητα των περιγραφικών πληροφοριών που µπορεί να διαχειριστεί το 

CIDOC CRM θα πρέπει να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή σοβαρής ακαδηµαϊκής 

έρευνας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι αποκλείονται πληροφορίες που προορίζονται για 

παρουσίαση στο ευρύτερο κοινό, αλλά µάλλον ότι σκοπός του CIDOC CRM είναι να 

παρέχει το επίπεδο λεπτοµέρειας και ακρίβειας που προσδοκάται και απαιτείται από 

επαγγελµατίες  και ερευνητές του χώρου.   

• Ο όρος “µουσειακές συλλογές” χρησιµοποιείται για να καλύψει κάθε τύπο υλικού που 

συλλέγεται και εκτίθεται  σε µουσεία και σχετικούς οργανισµούς, όπως καθορίζεται από 

το ICOM2. Εδώ περιλαµβάνονται συλλογές, ιστορικές τοποθεσίες και µνηµεία που 

σχετίζονται µε τοµείς όπως κοινωνική ιστορία, εθνογραφία, αρχαιολογία, καλές και 

εφαρµοσµένες τέχνες, φυσική ιστορία, ιστορία των επιστηµών και της τεχνολογίας.  

• Η τεκµηρίωση συλλογών περιλαµβάνει την αναλυτική περιγραφή µεµονωµένων 

στοιχείων που ανήκουν σε συλλογές, οµάδες στοιχείων, καθώς και συλλογών ως 

συνόλων. Ειδκώτερος σκοπός του CIDOC CRM είναι να καλύψει πληροφορίες για τα 

συγκείµενα, δηλαδή το ιστορικό, γεωγραφικό και θεωρητικό υπόβαθρο που προσδίδει 

στις µουσειακές συλλογές µεγάλο µέρος της πολιτισµικής τους σηµασίας και αξίας.   

• Η ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών µε βιβλιοθήκες και αρχεία, όπως και η 

εναρµόνιση του CIDOC CRM µε τα εννοιολογικά µοντέλα εκείνων εµπίπτει στο 

Θεωρητικό Πεδίο ∆ράσης του CIDOC CRM.  

• Οι πληροφορίες που απαιτούνται αποκλειστικά για τη διοίκηση και διαχείριση των 

πολιτισµικών οργανισµών, όπως για παράδειγµα πληροφορίες που σχετίζονται µε το 

προσωπικό, τα λογιστικά και τα στατιστικά στοιχεία επισκεπτών δεν εµπίπτουν στο 

Θεωρητικό Πεδίο ∆ράσης του CIDOC CRM. 

                                          

 

2 Το Καταστατικό του ΙCOM παρέχει ορισµό του όρου “µουσείο” στη διεύθυνση 

http://icom.museum/statutes.html#2 
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Το Πρακτικό Πεδίο ∆ράσης3 του CIDOC CRM εκφράζεται µέσω των - προτύπων αναφοράς 

µουσειακής τεκµηρίωσης που έχουν χρησιµοποιηθεί προκειµένου να καθοδηγήσουν και να 

επικυρώσουν την ανάπτυξη του CIDOC CRM. Το CIDOC CRM καλύπτει το ίδιο πεδίο 

ενδιαφέροντος µε το σύνολο αυτών των προτύπων. Αυτό σηµαίνει ότι δεδοµένα που έχουν 

κωδικοποιηθεί ορθά σύµφωνα µε οποιοδήποτε από αυτά τα πρότυπα τεκµηρίωσης 

µουσείων µπορούν να εκφραστούν µε µορφή συµβατή µε το CIDOC CRM, χωρίς καµία 

απώλεια νοήµατος.  

 

Συµβατότητα µε το CIDOC CRM 
Οι χρήστες που σκοπεύουν να αξιοποιήσουν την σηµασιολογική διαλειτουργικότητα που 

προσφέρει το CIDOC CRM, ίσως θελήσουν να καταστήσουν µέρη των δοµών δεδοµένων 

τους συµβατά µε το CIDOC CRM. Τα αντίστοιχα µέρη θα πρέπει να αφορούν είτε  τους 

συσχετισµούς, µέσω των οποίων οι χρήστες επιθυµούν τα δεδοµένα τους να είναι 

προσβάσιµα σε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον, ή θα πρέπει να αφορούν τα περιεχόµενα 

που προορίζονται για µεταφορά σε άλλα περιβάλλοντα, ώστε το µήνυµα που έχει 

κωδικοποιηθεί από τη δοµή τους να διατηρείται και σε ένα άλλο σύστηµα-στόχο. 

Υπό την έννοια αυτή, σκοπός του CIDOC CRM δεν είναι να προτείνει την απόλυτη ταύτιση 

των δοµών τεκµηρίωσης του χρήστη µε το CIDOC CRM, ούτε να αναγκάσει τον χρήστη να 

υλοποιήσει κάθε έννοια και συσχετισµό του CIDOC CRM. Αντιθέτως σκοπός του είναι να 

αφήσει ελεύθερο χώρο για κάθε είδους επεκτάσεις, προκειµένου να συλλάβει τον πλούτο 

των πολιτισµικών πληροφοριών, αλλά και για απλοποιήσεις για λόγους οικονοµίας. 

Επιπλέον, το CIDOC CRM αποτελεί µέσον για την ερµηνεία δοµηµένων πληροφοριών µε 

τέτοιο τρόπο ώστε µεγάλος όγκος δεδοµένων να µπορεί να µετατραπεί ή διαµεσολαβηθεί 

αυτόµατα. Κατά συνέπεια, το CIDOC CRM δεν έχει ως σκοπό την ανάλυση πληροφοριών 

µορφής ελεύθερου κειµένου σε µια τυπική λογική µορφή. Με άλλα λόγια, δεν έχει σκοπό 

να επιβάλει περισσότερη δόµηση από αυτήν που έχουν ήδη προσδώσει στην πληροφορία 

οι χρήστες και οι πληροφορίες µορφής ελεύθερου κειµένου δεν εµπίπτουν στην εµβέλεια 

της συµβατότητας. Το CIDOC CRM ωστόσο προβλέπει τους συσχετισµούς για τη µεταφορά 

πληροφοριών από ελεύθερο κείµενο σε µια δοµηµένη µορφή. 

Το CIDOC CRM αποτελεί µια τυπική οντολογία, που µπορεί να εκφραστεί µε τους όρους 

της λογικής ή µιας κατάλληλης γλώσσας παράστασης γνώσης. Οι έννοιες του CIDOC CRM 

µπορούν να πραγµατωθούν ως σύνολα δηλώσεων, τα οποία σχηµατίζουν µοντέλα της 

υποθετικής πραγµατικότητας στην οποία αναφέρεται ένα δοµηµένο έγγραφο. Η 

οποιαδήποτε κωδικοποίηση πραγµατώσεων του CIDOC CRM σε µια τυπική γλώσσα, η 

                                          

 

3 The Πρακτικό Πεδίο ∆ράσης του CIDOC CRM, συµπεριλαµβανοµένης µιας λίστας των σχετικών 

προτύπων τεκµηρίωσης µουσείων συζητείται αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα του CIDOC CRM στη 

διεύθυνση http://cidoc.ics.forth.gr/scope.html 
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οποία διατηρεί τις σχέσεις προς τις κλάσεις του CIDOC CRM , τις ιδιότητες και τους 

κανόνες κληρονοµικότητας µεταξύ αυτών εκλαµβάνεται ως “µορφή συµβατή µε το CIDOC 

CRM”. 

Ένα µέρος µιας δοµής τεκµηρίωσης είναι συµβατό µε το CIDOC CRM, αν µπορεί να βρεθεί 

ένας αλγόριθµος που µετατρέπει κατά µοναδικό τρόπο οποιαδήποτε δεδοµένα έχουν 

κωδικοποιηθεί ορθώς µε βάση τη δοµή αυτή, σε µορφή συµβατή µε το CIDOC CRM χωρίς 

απώλεια νοήµατος. ∆εν γίνεται καµία υπόθεση σχετικά µε τη φύση του συγκεκριµένου 

αλγόριθµου. Μπορεί ειδικώτερα να αντλεί πληροφορία από άλλες τυπικές οντολογίες που 

εκφράζουν γενική γνώση, όπως οι θησαυροί. Ο ίδιος ο αλγόριθµος µπορεί να σχεδιαστεί 

και να επαληθευτεί µόνο αν κανείς κατανοήσει το νόηµα που αποδίδει ο σχεδιαστής της 

δοµής δεδοµένων σε αυτήν και τις έννοιες του CIDOC CRM. Με τον όρο “έχουν 

κωδικοποιηθεί ορθώς” εννοούµε ότι τα δεδοµένα είναι κωδικοποιηµένα µε τρόπο ώστε το 

νόηµα που απέδωσε στη δοµή δεδοµένων ο σχεδιαστής της να εφαρµόζεται ορθώς στο 

πραγµατικό νόηµα των δεδοµένων. 

Οι κατασκευαστές πληροφοριακών συστηµάτων ενδέχεται να παρέχουν µηχανισµούς 

εξαγωγής επιλεγµένων δεδοµένων σε µορφή συµβατή µε το CIDOC CRM. Επιπλέον, 

ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσία πρόσβασης σε επιλεγµένα δεδοµένα µέσω επερωτήσεων 

βάσει εννοιών του CIDOC CRM. ∆εν εκλαµβάνεται ως απώλεια συµβατότητας εάν 

ορισµένες υποκλάσεις και υποϊδιότητες του CIDOC CRM δεν υποστηρίζονται στην εν λόγω 

υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ουσιώδες η υπηρεσία να δηµοσιεύει το σύνολο 

των εννοιών του CIDOC CRM που υποστηρίζει.  

 

Υλοποιηµένη Μορφή 
Το CIDOC CRM αποτελεί οντολογία πεδίου µε την έννοια που χρησιµοποιείται στην 

επιστήµη των υπολογιστών. Εκφράζεται ως οντοκεντρικό σηµασιολογικό µοντέλο, µε την 

ελπίδα ότι η διατύπωση αυτή θα είναι εξίσου κατανοητή τόσο από τους ειδικούς της 

τεκµηρίωσης όσο και από τους επιστήµονες πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα µετατρέπεται 

εύκολα σε διάφορες  µηχανικώς  αναγνώσιµες µορφές  όπως RDF Schema, KIF, 

DAML+OIL, OWL, STEP, κτλ. Μπορεί να υλοποιηθεί  σε οποιαδήποτε σχεσιακό ή 

οντοκεντρικό σύστηµα βάσεων δεδοµένων. Οι πραγµατώσεις  του CIDOC CRM µπορούν 

επίσης να κωδικοποιηθούν σε RDF, XML, DAML+OIL, OWL και άλλα. 

Αν και ο ορισµός του CIDOC CRM που αναφέρεται εδώ είναι πλήρης, αποτελεί σκοπίµως 

µια περιεκτική και συµπαγή παρουσίαση των 81 κλάσεων και 132 µοναδικών ιδιοτήτων 

του CIDOC CRM. ∆εν επιχειρεί να εκφράσει την κληρονοµικότητα των ιδιοτήτων σε 

υποκλάσεις καθ' όλη την ιεραρχία των κλάσεων (αυτό θα συνεπαγόταν την δήλωση 

αρκετών χιλιάδων ιδιοτήτων, και όχι 132). Ωστόσο, ο ορισµός αυτός περιέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες, προκειµένου να συµπεράνουµε και αυτόµατα να 

δηµιουργήσουµε µια ολοκληρωµένη δήλωση όλων των ιδιοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων 

και των κληρονοµηµένων ιδιοτήτων.  
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Ορολογία 
Οι παρακάτω ορισµοί της βασικής ορολογίας που χρησιµοποιείται στο παρόν κείµενο αφ’ 

ενός παρέχονται ως βοήθηµα προς τους αναγνώστες, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωµένοι µε 

την ορολογία της οντοκεντρικής µοντελοποίησης, αφ’ ετέρου προσδιορίζουν την ακριβή 

χρήση, για του σκοπούς του παρόντος κειµένου, όρων που ορισµένες φορές 

χρησιµοποιούνται ασυνεπώς στην κοινότητα της οντοκεντρικής µοντελοποίησης. Όπου 

ήταν δυνατόν, οι συντάκτες προσπάθησαν να χρησιµοποιήσουν µε συνέπεια ορολογία 

συµβατή µε εκείνη του  Resource Description Framework (RDF)4, µια σύσταση του World 

Wide Web Consortium. Οι συντάκτες προσπάθησαν να βρουν µια γλώσσα, η οποία να είναι 

κατανοητή σε κάποιον που δεν είναι ειδικός στους υπολογιστές, αλλά και αρκετά ακριβής 

για τον ειδικό των υπολογιστών, ώστε και οι δύο να κατανοούν το επιδιωκόµενο νόηµα.  

 

[Οι όροι που γράφονται µε έντονα γράµµατα ορίζονται σε άλλο λήµµα] 
 

κλάση Κλάση είναι µια κατηγορία στοιχείων που έχουν ένα ή περισσότερα 

κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία λειτουργούν ως κριτήρια, 

προκειµένου να καθοριστούν τα στοιχεία που ανήκουν στην κλάση 

αυτή. Τα χαρακτηριστικά αυτά, ή αλλιώς ιδιότητες δεν είναι 

απαραίτητο να διατυπωθούν αναλυτικά µε λογικούς όρους, αλλά 

µπορούν να περιγραφούν σε ένα κείµενο (εδώ ονοµάζεται 

επεξηγηµατικό σηµείωµα) που αναφέρεται σε µια κοινή αντίληψη 

των ειδικών του χώρου. Το σύνολο των χαρακτηριστικών αυτών 

αποκαλείται ένταση της κλάσης. Μία κλάση ενδέχεται να είναι πεδίο 

ορισµού ή πεδίο τιµών καµίας, µιας ή περισσοτέρων ιδιοτήτων που 

καθορίζονται τυπικά σε ένα µοντέλο. Οι τυπικά καθορισµένες 

ιδιότητες δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν µέρος της έντασης των 

πεδίων ορισµού ή των πεδίων τιµών τους: οι ιδιότητες αυτές είναι 

προαιρετικές. Ένα στοιχείο που ανήκει σε µια κλάση αποκαλείται 

πραγµάτωση της κλάσης αυτής. Μία κλάση σχετίζεται µε ένα 

ανοικτό σύνολο πραγµατώσεων του πραγµατικού κόσµου, γνωστών 

ως έκταση της κλάσης. Εδώ η λέξη «ανοικτό» χρησιµοποιείται µε 

την έννοια ότι γενικά είναι πέρα από τις δυνατότητές µας να 

γνωρίζουµε όλες τις πραγµατώσεις µιας κλάσης στον κόσµο και ότι 

πράγµατι το µέλλον ενδέχεται να φέρει νέες πραγµατώσεις ανά πάσα 

στιγµή (Ανοικτός Κόσµος). Κατά συνέπεια µια κλάση δεν µπορεί να 

οριστεί απαριθµώντας τις πραγµατώσεις της. Μία κλάση παίζει ρόλο 

ανάλογο µε εκείνο του ουσιαστικού στη γραµµατική και µπορεί να 

                                          

 

4 Πληροφορίες σχετικά µε το Resource Description Framework (RDF) µπορούν να αναζητηθούν στη 

διεύθυνση http://www.w3.org/RDF/ 
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οριστεί πλήρως, χωρίς αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο δοµικό στοιχείο 

(αντίθετα µε τις ιδιότητες, οι οποίες πρέπει να έχουν σαφώς 

καθορισµένο πεδίο ορισµού και πεδίο τιµών). Σε ορισµένα 

συµφραζόµενα, οι όροι µεµονωµένη κλάση, οντότητα ή κόµβος 

χρησιµοποιούνται ως συνώνυµα της κλάσης.   

Για παράδειγµα:  

Το Πρόσωπο αποτελεί κλάση. Το αν είναι κανείς Πρόσωπο µπορεί 

πράγµατι να καθορίζεται από χαρακτηριστικά του DNA, ωστόσο όλοι 

µας γνωρίζουµε τι είναι Πρόσωπο. Ένα Πρόσωπο ίσως έχει την 

ιδιότητα να αποτελεί µέλος µιας Οµάδας, αλλά δεν είναι απαραίτητο 

να είναι κανείς µέλος µιας Οµάδας προκειµένου να είναι Πρόσωπο. 

∆εν θα γνωρίσουµε ποτέ όλα τα Πρόσωπα του παρελθόντος. Θα 

υπάρξουν περισσότερα Πρόσωπα στο µέλλον.  

υποκλάση Υποκλάση είναι µια κλάση, η οποία αποτελεί εξειδίκευση µιας άλλης 

κλάσης (της υπερκλάσης της). Η  σχέση εξειδίκευσης, ή σχέση IsA, 

σηµαίνει ότι:  

κάθε πραγµάτωση της υποκλάσης είναι επίσης πραγµάτωση της 

υπερκλάσης της,   

η ένταση της υποκλάσης υπερβαίνει την ένταση της υπερκλάσης 

της, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της είναι πιο περιοριστικά από αυτά 

της υπερκλάσης της, και  

η υποκλάση κληρονοµεί τον ορισµό για κάθε µια από τις ιδιότητες 

που δηλώνονται για την υπερκλάση της, χωρίς εξαιρέσεις (αυστηρή 

κληρονοµικότητα), ενώ µπορεί να διαθέτει επιπλέον καµία, µια ή 

περισσότερες δικές της ιδιότητες. 

Μία υποκλάση µπορεί να έχει περισσότερες από µια άµεσες 

υπερκλάσεις και κατά συνέπεια κληρονοµεί τις ιδιότητες όλων των 

υπερκλάσεών της (πολλαπλή κληρονοµικότητα). Η σχέση 

εξειδίκευσης (IsA) ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες κλάσεις παράγει 

µια δοµή γνωστή ως ιεραρχία κλάσεων. Η σχέση εξειδίκευσης (IsA)  

είναι µεταβατική και άκυκλη. Σε ορισµένα συµφραζόµενα (π.χ. τη 

γλώσσα προγραµµατισµού C++) ο όρος παράγωγη κλάση 

χρησιµοποιείται ως συνώνυµο της υποκλάσης.  Για παράδειγµα:  

Κάθε Πρόσωπο IsA Βιολογικό Αντικείµενο, ή το Πρόσωπο είναι 

υποκλάση του Βιολογικού Αντικειµένου.  

Επίσης, κάθε Πρόσωπο IsA ∆ράστης. Ένα Πρόσωπο ενδέχεται να 

πεθάνει. Ωστόσο, άλλα είδη ∆ραστών, όπως για παράδειγµα εταιρείες 

δεν πεθαίνουν. (πρβ. 2).  

Κάθε Βιολογικό Αντικείµενο IsA Υλικό Αντικείµενο. Ένα Υλικό 
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Αντικείµενο µπορεί να µετακινηθεί. Κατά συνέπεια ένα Πρόσωπο 

µπορεί επίσης να µετακινηθεί. (πρβ. 3). 

υπερκλάση Υπερκλάση είναι µια κλάση, η οποία αποτελεί γενίκευση µιας ή 

περισσότερων άλλων κλάσεων (των υποκλάσεών της), που σηµαίνει 

ότι περιέχει όλες τις πραγµατώσεις των υποκλάσεών της και ότι 

µπορεί επίσης να διαθέτει επιπλέον πραγµατώσεις, οι οποίες δεν 

ανήκουν σε καµία από τις υποκλάσεις της. Η ένταση της υπερκλάσης 

είναι λιγότερο περιοριστική από εκείνη οποιασδήποτε από τις 

υποκλάσεις της. Αυτή η σχέση υπαλληλίας ή γενίκευσης είναι το 

αντίστροφο της σχέσης εξειδίκευσης (IsA).  

Σε ορισµένα συµφραζόµενα (π.χ. τη γλώσσα προγραµµατισµού C++) 

ο όρος γονική κλάση χρησιµοποιείται ως συνώνυµο της υπερκλάσης.  

Για παράδειγµα:  

“Το Βιολογικό Αντικείµενο περιέχει το Πρόσωπο” είναι συνώνυµο µε 

“Το Βιολογικό Αντικείµενο αποτελεί υπερκλάση του Προσώπου”. 

Απαιτούνται λιγότερα χαρακτηριστικά προκειµένου να αναγνωριστεί 

ένα στοιχείο ως Βιολογικό Αντικείµενο απ’ ότι για να αναγνωριστεί ως 

Πρόσωπο. 

 

ένταση Ένταση µια κλάσης ή ιδιότητας είναι τα κατά νουν κριτήρια που 

ορίζουν το νόηµά της. Περιλαµβάνουν  ένα ή περισσότερα 

χαρακτηριστικά, κοινά σε όλες τις πραγµατώσεις της κλάσης ή της 

ιδιότητας. Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά δεν χρειάζεται να 

διατυπωθούν αναλυτικά µε λογικούς όρους, αλλά µπορούν απλώς να 

περιγραφούν σε ένα κείµενο (εδώ ονοµάζεται επεξηγηµατικό 

σηµείωµα) που αναφέρεται σε µια σύλληψη κοινή σε ειδικούς του 

χώρου. Συγκεκριµένα, οι επονοµαζόµενες πρωτογενείς έννοιες, οι 

οποίες αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του CIDOC CRM δεν µπορούν 

να αναχθούν σε άλλες έννοιες µε λογικούς όρους.  

έκταση Έκταση µιας κλάσης είναι το σύνολο όλων των στοιχείων που 

ανήκουν στην κλάση και που πληρούν τα κριτήρια της έντασης της. 

Το σύνολο αυτό είναι «ανοικτό» µε την έννοια ότι γενικά είναι πέρα 

από τις δυνατότητές µας να γνωρίζουµε όλες τις πραγµατώσεις µιας 

κλάσης στον κόσµο και πράγµατι το µέλλον ενδέχεται να φέρει νέες 

πραγµατώσεις ανά πάσα στιγµή (Ανοικτός Κόσµος). Ένα σύστηµα 

πληροφόρησης ενδέχεται ανά πάσα στιγµή να αναφέρεται σε 

ορισµένες πραγµατώσεις µιας κλάσης που αποτελούν υποσύνολο της 

έκτασής του.  

επεξηγηµατικό 

σηµείωµα 

Επεξηγηµατικό σηµείωµα είναι η περιγραφή σε κείµενο της έντασης 

µιας κλάσης ή ιδιότητας.  
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Τα επεξηγηµατικά σηµειώµατα δεν είναι τυπικά δοµικά στοιχεία 

µοντελοποίησης, αλλά παρέχονται µε στόχο να βοηθήσουν στην 

επεξήγηση του επιδιωκόµενου νοήµατος και την εφαρµογή των 

κλάσεων και ιδιοτήτων του CIDOC CRM. Κατά βάση, αναφέρονται σε 

µια αντίληψη κοινή σε εδικούς του χώρου και απολύτως σαφή ώστε 

να µην επιδέχεται πιθανές διαφορετικές ερµηνείες. Παραδείγµατα 

πραγµατώσεων των κλάσεων και ιδιοτήτων παρέχονται τακτικά στα 

επεξηγηµατικά σηµειώµατα για επεξηγηµατικούς σκοπούς. 

πραγµάτωση Πραγµάτωση µιας κλάσης είναι ένα στοιχείο, το οποίο διαθέτει τα 

χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στα κριτήρια της έντασης της 

κλάσης. 

Για παράδειγµα: 

Ο πίνακας γνωστός ως «Η Μόνα Λίζα» είναι πραγµάτωση της κλάσης 

Φυσικό Ανθρωπογενές Αντικείµενο. 

Πραγµάτωση µιας ιδιότητας είναι η πραγµατική σχέση ανάµεσα σε 

µια πραγµάτωση του πεδίου ορισµού και σε µια πραγµάτωση του 

πεδίου τιµών της ιδιότητας που αντιστοιχεί στα κριτήρια της 

έντασης της ιδιότητας.  

Για παράδειγµα: 

«Το Λούβρο είναι τωρινός ιδιοκτήτης της Μόνα Λίζα» είναι 

πραγµάτωση της ιδιότητας «είναι τωρινός ιδιοκτήτης». 

ιδιότητα Μία ιδιότητα χρησιµεύει για να καθορίσει µια ιδιαίτερη σχέση 

ανάµεσα σε δύο κλάσεις. Η ιδιότητα χαρακτηρίζεται από µια ένταση, 

η οποία εκφράζεται σε ένα επεξηγηµατικό σηµείωµα. Η ιδιότητα 

παίζει ρόλο ανάλογο µε αυτόν του ρήµατος στη γραµµατική, από την 

άποψη ότι καθορίζεται µε βάση τόσο το Πεδίο Ορισµού όσο και το 

Πεδίο Τιµών της, τα οποία είναι ανάλογα µε το υποκείµενο και το 

αντικείµενο στη γραµµατική (αντίθετα µε τις κλάσεις, οι οποίες 

µπορούν να καθοριστούν ανεξάρτητα). ∆εν έχει σηµασία ποια από τις 

δύο κλάσεις επιλέγεται ως Πεδίο Ορισµού, όπως ακριβώς δεν έχει 

σηµασία η επιλογή ανάµεσα σε ενεργητική και παθητική φωνή στη 

γραµµατική. Με άλλα λόγια µια ιδιότητα µπορεί να ερµηνευτεί και 

προς τις δύο κατευθύνσεις µε δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες 

ερµηνείες. Οι ιδιότητες ενδέχεται να έχουν και οι ίδιες ιδιότητες που 

έχουν πεδίο τιµών άλλες κλάσεις. (Στο παρόν µοντέλο το γνώρισµα 

αυτό χρησιµοποιείται µόνον για να περιγράψει τον δυναµικό 

καθορισµό τύπων και υποτύπων των ιδιοτήτων). Οι ιδιότητες 

ενδέχεται επίσης να εξειδικευτούν όπως ακριβώς και οι κλάσεις, 

οπότε διακρίνονται  σε υποϊδιότητες και υπεριδιότητες.  

Σε ορισµένα συµφραζόµενα οι όροι γνώρισµα (attribute), αναφορά 
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(reference), σύνδεσµος (link), ρόλος (role) , ή θυρίδα (slot) 

χρησιµοποιούνται ως συνώνυµα της ιδιότητας.  

Για παράδειγµα:  

“To Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα απεικονίζει  την Οντότητα CRM” 

ισοδυναµεί  µε  “Η Οντότητα CRM απεικονίζεται από το 

Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα”. 

υποϊδιότητα 

 

Υποϊδιότητα είναι µια ιδιότητα που αποτελεί εξειδίκευση µιας άλλης 

ιδιότητας (της υπεριδιότητάς της). Η σχέση εξειδίκευσης ή σχέση 

IsA σηµαίνει ότι: 

κάθε πραγµάτωση της υποϊδιότητας είναι επίσης πραγµάτωση της 

υπεριδιότητάς της  

η ένταση της υποϊδιότητας επεκτείνει την ένταση της 

υπεριδιότητας, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της είναι πιο περιοριστικά 

από αυτά της υπεριδιότητάς της,  

το πεδίο ορισµού της υποϊδιότητας είναι το ίδιο µε το πεδίο ορισµού 

της υπεριδιότητάς της ή αποτελεί υποκλάση εκείνου, 

το πεδίο τιµών της υποϊδιότητας είναι το ίδιο µε το πεδίο τιµών 

της υπεριδιότητάς της ή αποτελεί υποκλάση του εκείνου, και 

η υποϊδιότητα κληρονοµεί τον ορισµό όλων των ιδιοτήτων που 

αποδίδονται στην υπεριδιότητά της χωρίς εξαιρέσεις (αυστηρή 

κληρονοµικότητα), ενώ µπορεί να έχει καµία, µια ή περισσότερες 

ιδιότητες από µόνη της. 

Μία υποϊδιότητα µπορεί να έχει περισσότερες από µια άµεσες 

υπεριδιότητες και κατά συνέπεια κληρονοµεί τις ιδιότητες όλων των 

υπεριδιοτήτων της (πολλαπλή κληρονοµικότητα). Η σχέση 

εξειδίκευσης (IsA)  ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες ιδιότητες παράγει 

τη δοµή που αποκαλούµε ιεραρχία ιδιοτήτων. Η σχέση εξειδίκευσης 

(IsA)  είναι µεταβατική και άκυκλη.  

Ορισµένες οντοκεντρικές γλώσσες όπως η C++, δεν έχουν αντίστοιχο 

της εξειδίκευσης ιδιοτήτων.  

υπεριδιότητα 

 

Υπεριδιότητα είναι µια ιδιότητα που αποτελεί γενίκευση µιας ή 

περισσοτέρων άλλων ιδιοτήτων (των υποϊδιοτήτων της), πράγµα 

που σηµαίνει ότι περιέχει όλες τις πραγµατώσεις  των υποϊδιοτήτων 

της και ότι µπορεί επίσης να έχει επιπλέον πραγµατώσεις που δεν 

ανήκουν σε καµία από τις υποϊδιότητές της. Η ένταση της 

υπεριδιότητας είναι λιγότερο περιοριστική από εκείνη οποιασδήποτε 

από τις υποϊδιότητές της. Η σχέση υπαλληλίας ή γενίκευσης είναι 

αντίστροφη της σχέσης εξειδίκευσης (IsA).  
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πεδίο ορισµού Πεδίο ορισµού είναι η κλάση για την οποία καθορίζεται τυπικά µια 

ιδιότητα. Αυτό σηµαίνει ότι οι πραγµατώσεις της ιδιότητας ισχύουν 

για πραγµατώσεις της κλάσης του πεδίου ορισµού της. Μία ιδιότητα 

πρέπει να έχει αποκλειστικά ένα πεδίο ορισµού, αν και η κλάση του 

πεδίου ορισµού µπορεί πάντοτε να περιέχει πραγµατώσεις για τις 

οποίες η ιδιότητα δεν έχει πραγµατώσεις. Η κλάση του πεδίου 

ορισµού είναι ανάλογη µε το υποκείµενο µιας φράσης στη 

γραµµατική, ενώ η ιδιότητα είναι ανάλογη µε το ρήµα. ∆εν έχει 

σηµασία ποια από τις δύο κλάσεις επιλέγεται ως πεδίο ορισµού και 

ποια ως πεδίο τιµών, όπως ακριβώς δεν έχει σηµασία η επιλογή 

ανάµεσα σε ενεργητική και παθητική φωνή στη γραµµατική.  Τα 

ονόµατα των ιδιοτήτων στο CIDOC CRM έχουν σχεδιαστ εί έτσι ώστε 

αφ’ ενός να είναι φορείς σηµασίας από εννοιολογικής πλευράς και 

αφ΄ ετέρου να είναι γραµµατικώς ορθά όταν διαβάζονται µε φορά 

από το πεδίο ορισµού προς το πεδίο τιµών. Το ίδιο ισχύει και για το 

όνοµα της αντίστροφης ιδιότητας, που κανονικά δίνεται µέσα σε 

παρενθέσεις. 

πεδίο τιµών Πεδίο τιµών είναι η κλάση που αποτελείται από όλες τις δυνητικές 

τιµές µιας ιδιότητας. Αυτό σηµαίνει ότι οι πραγµατώσεις της 

ιδιότητας µπορούν να οδηγήσουν µόνο σε πραγµατώσεις της κλάσης 

του πεδίου τιµών της. Μία ιδιότητα πρέπει να έχει ακριβώς ένα πεδίο 

τιµών, αν και η κλάση του πεδίου τιµών ενδέχεται πάντοτε να 

περιέχει πραγµατώσεις που δεν αποτελούν τιµή της ιδιότητας αυτής. 

Η κλάση του πεδίου τιµών είναι ανάλογη µε το αντικείµενο µιας 

φράσης στη γραµµατική, ενώ η ιδιότητα είναι ανάλογη µε το ρήµα. 

∆εν έχει σηµασία ποια από τις δύο κλάσεις επιλέγεται ως πεδίο 

ορισµού και ποια ως πεδίο τιµών, όπως ακριβώς δεν έχει σηµασία η 

επιλογή ανάµεσα σε ενεργητική και παθητική φωνή στη γραµµατική.  

Τα ονόµατα των ιδιοτήτων στο CIDOC CRM έχουν σχεδιαστεί έτσι 

ώστε αφ’ ενός να είναι φορείς σηµασίας από εννοιολογικής πλευράς 

και αφ΄ ετέρου να είναι γραµµατικώς ορθά όταν διαβάζονται µε φορά 

από το πεδίο ορισµού προς το πεδίο τιµών. Το ίδιο ισχύει και για το 

όνοµα της αντίστροφης ιδιότητας, που κανονικά δίνεται µέσα σε 

παρενθέσεις.  

κληρονοµικότητα Κληρονοµικότητα των ιδιοτήτων από υπερκλάσεις σε 

υποκλάσεις σηµαίνει ότι εάν ένα στοιχείο x αποτελεί πραγµάτωση 

µιας κλάσης Α, τότε όλες οι ιδιότητες που πρέπει να ισχύουν για τις 

πραγµατώσεις οποιασδήποτε υπερκλάσης της Α πρέπει επίσης να 

ισχύουν και για το στοιχείο x και όλες οι προαιρετικές ιδιότητες που 

ενδέχεται να ισχύουν για τις πραγµατώσεις οποιασδήποτε 

υπερκλάσης της Α, ενδέχεται να ισχύουν για το στοιχείο x. Ανάλογο 

είναι το νόηµα τηςκληρονοµικότητας ιδιοτήτων από υπεριδιότητες σε 
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υποϊδιότητες. 

αυστηρή 

κληρονοµικότητα 

Αυστηρή κληρονοµικότητα σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις 

στη κληρονοµικότητα  ιδιοτήτων από υπερκλάσεις σε υποκλάσεις 

(ή από υπεριδότητες σε υποϊδιότητες). Για παράδειγµα, ορισµένα 

συστήµατα ίσως δηλώνουν ότι οι ελέφαντες είναι γκρι και θεωρούν 

ένα λευκό ελέφαντα ως εξαίρεση.  Σύµφωνα µε την αυστηρή 

κληρονοµικότητα αυτό θα σήµαινε ότι: εάν όλοι οι ελέφαντες είναι 

γκρι, τότε ένας λευκός ελέφαντας δεν µπορεί να είναι ελέφαντας. 

Προφανώς δεν είναι όλοι οι ελέφαντες γκρι. Το να είναι γκρι δεν 

αποτελεί µέρος της έντασης της έννοιας ελέφαντας, αλλά µια 

προαιρετική ιδιότητα. Το CIDOC CRM εφαρµόζει την αυστηρή 

κληρονοµικότητα ως αρχή κανονικοποίησης του µοντέλου. 

πολλαπλή 

κληρονοµικότητα 

Πολλαπλή κληρονοµικότητα σηµαίνει ότι µια κλάση A ενδέχεται να 

έχει περισσότερες από µια άµεσες υπερκλάσεις. Η έκταση µιας 

κλάσης µε περισσότερες από µια άµεσες  υπερκλάσεις αποτελεί 

υποσύνολο της τοµής των εκτάσεων των υπερκλάσεών της. Η 

ένταση µιας κλάσης µε περισσότερες  από µια άµεσες υπερκλάσεις 

επεκτείνει τις εντάσεις  όλων των υπερκλάσεών της, δηλαδή τα 

χαρακτηριστικά της είναι περισσότερο περιοριστικά από εκείνα των 

υπερκλάσεών της. Εάν χρησιµοποιηθεί η πολλαπλή κληρονοµικότητα, 

η  “ιεραρχία κλάσεων” που προκύπτει, είναι ένας κατευθυνόµενος 

γράφος και όχι µια δενδρική δοµή. Εάν παρουσιάζεται ως ιεραρχικός 

κατάλογος,  αναγκαστικά θα υπάρχουν επαναλήψεις της ίδιας κλάσης 

σε διαφορετικές θέσεις µέσα στον κατάλογο.  

Για παράδειγµα, το Πρόσωπο είναι τόσο ένας ∆ράστης όσο και ένα 

Βιολογικό Αντικείµενο. 

endurant, 

perdurant 

“Η διαφορά ανάµεσα σε enduring and perduring οντότητες (τις οποίες 

θα αναφέρουµε και ως  endurants και perdurants) σχετίζεται µε τη 

διαχρονική τους συµπεριφορά. Endurants είναι  παρόντα στο σύνολο 

τους (δηλαδή όλα τα µέρη τους είναι παρόντα)  οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή της παρουσίας τους. Perdurants, από την άλλη, εκτείνονται 

στο χρόνο συσσωρεύοντας  διαφορετικά έγχρονα µέρη, έτσι ώστε 

οποιαδήποτε  στιγµή της παρουσίας τους είναι παρόντα µόνο εν 

µέρει, υπό την έννοια ότι ορισµένα από τα έγχρονα µέρη τους (π.χ. οι 

προηγούµενες ή µελλοντικές τους φάσεις) δεν είναι παρόντα. π.χ. το 

χαρτί που διαβάζετε αυτή τη στιγµή είναι ολοκληρωτικά παρόν, ενώ 

ορισµένα έγχρονα µέρη της ανάγνωσής σας δεν είναι πια παρόντα. Οι 

φιλόσοφοι λένε ότι endurants είναι οντότητες που ενυπάρχουν στο 

χρόνο, ενώ δεν έχουν έγχρονα µέρη (κατά κάποιον τρόπο, όλα τα 

µέρη τους ρέουν µαζί τους στο χρόνο).  Τα  Perdurants, από την 

άλλη είναι οντότητες που συµβαίνουν στο χρόνο και µπορούν να 



                                    Πρότυπο CIDOC CRM 

   ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

xxvi

 

έχουν έγχρονα µέρη (όλα τα µέρη τους προσδιορίζονται µε βάση τον 

χρόνο).” (Gangemi et al. 2002, σσ. 166-181).  

συντόµευση Μία συντόµευση είναι µια τυπικά καθορισµένη ιδιότητα που 

παριστάνει περιληπτικά ένα συλλογισµό ή, αλλιώς, µια αλληλουχία 

δεδοµένων στο CIDOC CRM. Τα επεξηγηµατικά σηµειώµατα όλων 

των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζονται ως συντοµεύσεις περιγράφουν µε 

λέξεις τον αντίστοιχο συλλογισµό. Συντοµεύσεις χρησιµοποιούνται 

στις περιπτώσεις όπου η κοινή πρακτική τεκµηρίωσης αναφέρεται 

µόνο στο αποτέλεσµα του συλλογισµού και όχι στην πλήρως 

ανεπτυγµένη αλληλουχία. Για παράδειγµα τα µουσεία συχνά 

καταγράφουν µόνο το µέγεθος ενός αντικειµένου χωρίς να 

τεκµηριώνουν τη µέτρηση από την οποία αυτό προέκυψε. Στο CIDOC 

CRM  η χρήση  συντοµεύσεων επιτρέπεται  ως συνοπτική έκφραση  

γνώσης, ενώ συγχρόνως στο σχήµα  διατηρείται η αναφορά στις 

λεπτοµερείς πληροφορίες. 

µονότονος 

συλλογισµός 

 

Ο µονότονος συλλογισµός αποτελεί όρο από την παράσταση γνώσης. 

Ένας  συλλογισµός  είναι µονότονος εάν µια προσθήκη στο σύνολο 

των προτάσεων που συνθέτουν την βάση γνώσεων δεν επιφέρει ποτέ 

µείωση του συνόλου των συµπερασµάτων που µπορούν να 

προκύψουν από τη βάση γνώσεων µέσω των συµπερασµατικών της 

κανόνων. Στην πράξη, εάν οι ειδικοί διαδοχικά εισάγουν ορθές 

δηλώσεις σε ένα πληροφοριακό σύστηµα, το σύστηµα δεν θα πρέπει 

να θεωρήσει κανένα συµπέρασµα  από τις δηλώσεις αυτές ως άκυρο, 

κάθε φορά που εισάγεται µια νέα δήλωση. Το CIDOC CRM είναι 

σχεδιασµένο για µονότονο συλλογισµό και µε τον τρόπο αυτόν 

καθιστά δυνατή τη συγχώνευση πολύ µεγάλων όγκων γνώσης χωρίς 

αντιφάσεις.   

ξένες κλάσεις ∆ύο κλάσεις είναι ξένες  εάν η τοµή των εκτάσεών τους είναι το 

κενό σύνολο. Με άλλα λόγια δεν έχουν κοινές πραγµατώσεις  σε 

κανένα πιθανό κόσµο.  

πρωτογενής Ο όρος πρωτογενής όπως χρησιµοποιείται στην παράσταση γνώσης 

χαρακτηρίζει µια έννοια που δηλώνεται και το νόηµά της έχει 

συµφωνηθεί, αλλά δεν έχει παραχθεί λογικά  από άλλες έννοιες. Για 

παράδειγµα, ο όρος µητέρα µπορεί να περιγραφεί ως θηλυκό 

ανθρώπινο ον µε παιδί. Άρα  ο όρος µητέρα δεν είναι πρωτογενής 

έννοια. Το Συµβάν ωστόσο  είναι µια πρωτογενής  έννοια.   

Το µεγαλύτερο µέρος του CIDOC CRM αποτελείται από πρωτογενείς 

έννοιες.  

ανοικτός κόσµος Η «Υπόθεση Ανοικτού Κόσµου» χαρακτηρίζει συστήµατα βάσεων 

γνώσεων, στα οποία η αποθηκευµένη πληροφορία υποτίθεται ότι  

είναι ατελής, σε σχέση  µε τον τοµέα ενδιαφέροντος που καλούνται 
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να περιγράψουν. Η έλλειψη  αυτή ενδέχεται  να οφείλεται στην 

αδυναµία του επιµελητή της βάσης να παράσχει επαρκείς 

πληροφορίες ή σε περισσότερο  θεµελιώδη προβλήµατα κατανόησης 

του γνωστικού πεδίου του συστήµατος. Τέτοια προβλήµατα είναι 

χαρακτηριστικά για συστήµατα πολιτισµικής  πληροφορικής. Τα 

αρχεία µας για το παρελθόν είναι αναγκαστικά ελλιπή.  Επιπλέον, 

ενδέχεται να υπάρχουν στοιχεία  που δεν µπορούν να αποδοθούν µε 

σαφήνεια σε µια δεδοµένη κλάση.   

Συγκεκριµένα, η απουσία µιας ορισµένης ιδιότητας ενός στοιχείου 

που περιγράφεται στο σύστηµα δεν σηµαίνει ότι το στοιχείο αυτό δεν 

έχει τη συγκεκριµένη ιδιότητα. Για παράδειγµα, εάν ένα στοιχείο 

περιγράφεται ως Βιολογικό Αντικείµενο και ένα άλλο ως Υλικό 

Αντικείµενο, αυτό δεν σηµαίνει ότι το δεύτερο δεν µπορεί να είναι  

και Βιολογικό Αντικείµενο. Κατά συνέπεια, το συµπλήρωµα   µιας 

κλάσης αναφορικά µε µια υπερκλάση γενικά δεν µπορεί να εξαχθεί  

από ένα πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί την Υπόθεση 

Ανοικτού Κόσµου. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να απαριθµήσει «όλα 

τα γνωστά στο σύστηµα Υλικά Αντικείµενα, που δεν είναι Βιολογικά 

Αντικείµενα στον πραγµατικό κόσµο», αλλά µπορεί να απαριθµήσει 

«όλα τα στοιχεία που είναι γνωστά στο σύστηµα ως Υλικά 

Αντικείµενα, αλλά που δεν είναι γνωστά στο σύστηµα ως Βιολογικά 

Αντικείµενα».   

συµπλήρωµα Συµπλήρωµα  µιας κλάσης A αναφορικά µε µια από τις 

υπερκλάσεις της B είναι το σύνολο όλων των πραγµατώσεων  της 

Β που δεν είναι πραγµατώσεις της Α. Τυπικά, είναι η 

συνολοθεωρητική διαφορά της έκτασης της B µείον την έκταση της 

Α. Συµβατές επεκτάσεις του CIDOC CRM δεν θα πρέπει να δηλώνουν 

οποιαδήποτε κλάση µε την έντασή της ως το συµπλήρωµα  µιας ή 

περισσοτέρων άλλων κλάσεων. Αυτό κανονικά θα παραβίαζε  την 

αρχή  περιγραφής ενός Ανοικτού  Κόσµου. Για παράδειγµα, για 

όλες τις πιθανές περιπτώσεις ανθρώπινου φύλου, το αρσενικό δεν θα 

πρέπει να δηλώνεται ως το συµπλήρωµα  του θηλυκού ή το 

αντίστροφο. Τι θα συµβεί εάν κάποιος ανήκει και στα δύο ή αν ακόµα 

ανήκει σε ένα άλλο φύλο; 

εγκλεισµός 

επερωτήσεων 

Ο εγκλεισµός επερωτήσεων  αποτελεί ένα πρόβληµα της θεωρίας των 

βάσεων δεδοµένων: µία επερώτηση X εγκλείει µια άλλη επερώτηση 

Y, εάν για κάθε πιθανό πληθυσµό µιας βάσης δεδοµένων, το σύνολο 

των απαντήσεων  στην επερώτηση X εµπεριέχει επίσης το σύνολο 

των απαντήσεων  στην επερώτηση Υ. Εάν η επερώτηση X και η 

επερώτηση Υ ήταν κλάσεις, τότε η X θα ήταν υπερκλάση της Y.  

διαλειτουργικότη- ∆ιαλειτουργικότητα σηµαίνει την ικανότητα διαφορετικών 
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τα πληροφοριακών συστηµάτων να επικοινωνούν κάποια  από τα 

περιεχόµενά τους. Συγκεκριµένα µπορεί να σηµαίνει ότι δύο 

συστήµατα µπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες και/ ή µπορεί να 

υπάρξει πρόσβαση σε πολλαπλά συστήµατα µε µια µόνο µέθοδο. 

Γενικά διακρίνουµε συντακτική διαλειτουργικότητα και 

σηµασιολογική διαλειτουργικότητα. Συντακτική 

διαλειτουργικότητα σηµαίνει ότι η κωδικοποίηση πληροφοριών των 

εµπλεκοµένων συστηµάτων και τα πρωτόκολλα πρόσβασης είναι 

συµβατά, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει επεξεργασία πληροφοριών 

όπως περιγράφεται παραπάνω χωρίς σφάλµα. Ωστόσο, αυτό δεν 

σηµαίνει ότι κάθε σύστηµα επεξεργάζεται τα δεδοµένα µε τρόπο 

συνεπή προς το επιδιωκόµενο νόηµα. Για παράδειγµα, ένα σύστηµα 

ενδέχεται να χρησιµοποιήσει ένα πίνακα που ονοµάζεται «∆ράστης» 

και ένα άλλο που ονοµάζεται «Πράκτορας». Με την συντακτική 

διαλειτουργικότητα, τα δεδοµένα των δύο πίνακες µπορούν να 

ανακτηθούν µόνο ως διαφορετικά, παρότι ενδέχεται να έχουν 

ακριβώς το ίδιο νόηµα. Προκειµένου να υπερβληθεί αυτή η 

δυσχέρεια, είναι απαραίτητο να προστεθεί η σηµασιολογική 

διαλειτουργικότητα. Το CIDOC CRM στηρίζεται  στις υπάρχουσες 

λύσεις  συντακτικής διαλειτουργικότητας και ασχολείται µόνον µε την 

προσθήκη της σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας.  

σηµασιολογική 

διαλειτουργικότη-

τα 

Σηµασιολογική διαλειτουργικότητα σηµαίνει την ικανότητα 

διαφορετικών πληροφοριακών συστηµάτων να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες συνεπείς προς το επιδιωκόµενο νόηµα. Πιο αναλυτικά, 

το επιδιωκόµενο νόηµα  εµφανίζεται  

στα στοιχεία της δοµής δεδοµένων που εµπλέκονται,  

στους όρους που εµφανίζεται ως δεδοµένα και 

στα αναγνωριστικά που χρησιµοποιούνται στα δεδοµένα για την 

ταύτιση πραγµατικών στοιχείων όπως τόποι, πρόσωπα, αντικείµενα 

κτλ.  

Προφανώς θα πρέπει πρώτα να επιτευχθεί η επικοινωνία ως προς τις 

δοµές δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή συνεπής επικοινωνία 

σηµαίνει ότι τα δεδοµένα µπορούν να µεταφερθούν µεταξύ στοιχείων 

δοµών δεδοµένων µε το ίδιο επιδιωκόµενο νόηµα ή ότι τα δεδοµένα 

από στοιχεία µε το ίδιο επιδιωκόµενο νόηµα µπορούν να 

συγχωνευτούν. Στην πράξη, τα διαφορετικά επίπεδα γενίκευσης σε 

διαφορετικά συστήµατα δεν επιτρέπουν την επίτευξη αυτού του 

ιδανικού. Για τον λόγο αυτόν η σηµασιολογική διαλειτουργικότητα 

θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί εάν µπορούν να βρεθούν στοιχεία που 

παρέχουν µια αρκετά κοντινή γενίκευση για την µεταφορά ή την 

συγχώνευση. Το πρόβληµα αυτό µελετάται θεωρητικά ως το 
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πρόβληµα εγκλεισµού επερώτησης. Το CIDOC CRM ασχολείται µόνον 

µε την σηµασιολογική διαλειτουργικότητα στο επίπεδο των στοιχείων 

των δοµών δεδοµένων.  

ποσοδείκτες 

ιδιοτήτων 

Χρησιµοποιούµε τον όρο ποσοδείκτες  ιδιοτήτων για τη δήλωση του 

επιτρεπόµενου αριθµού πραγµατώσεων µιας συγκεκριµένης 

ιδιότητας που µπορεί να έχει µια πραγµάτωση του πεδίου τιµών ή 

του πεδίου ορισµού της. Οι δηλώσεις αυτές είναι οντολογικές 

δηλαδή αναφέρονται στη φύση του πραγµατικού κόσµου που 

περιγράφεται και όχι στην τρέχουσα γνώση µας. Για παράδειγµα, 

κάθε πρόσωπο έχει ακριβώς ένα πατέρα, αλλά η γνώση που έχει 

συγκεντρωθεί µπορεί να κάνει αναφορά σε κανένα, ένα ή πολλούς.  

καθολικό Η θεµελιώδης οντολογική διάκριση ανάµεσα σε καθολικά και άτοµα 

µπορεί να κατανοηθεί άτυπα λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση τους µε 

τη πραγµάτωση:  άτοµα είναι οι οντότητες που δεν έχουν 

πραγµατώσεις σε κανένα πιθανό κόσµο· καθολικά είναι οι οντότητες 

που έχουν πραγµατώσεις. Οι κλάσεις και οι ιδιότητες (αντιστοιχούν 

µε κατηγορήµατα σε µια λογική γλώσσα) εκλαµβάνονται συνήθως ως 

καθολικά. (κατά Gangemi et al. 2002, σσ. 166-181). 

 

Ποσοδείκτες  ιδιοτήτων 
Οι ποσοδείκτες ιδιοτήτων παρέχονται χάριν σηµασιολογικής επεξήγησης και µόνο και δεν 

πρέπει να εκλαµβάνονται ως συστάσεις εφαρµογής. Το CIDOC CRM έχει σχεδιαστεί για να 

επιτρέπει εναλλακτικές γνώµες και ελλιπείς πληροφορίες και κατά συνέπειαν όλες οι 

ιδιότητες θα πρέπει να εφαρµόζονται ως προαιρετικές και επαναλαµβανόµενες για το πεδίο 

ορισµού και το πεδίο τιµών τους (“πολλά προς πολλά (0,n:0,n)”). Κατά συνέπεια ο όρος 

“περιορισµός πληθυκότητας” αποφεύγεται εδώ, καθώς αναφέρεται συνήθως σε 

εφαρµογές. 

Ο ακόλουθος πίνακας αναφέρει  όλους τους πιθανούς ποσοδείκτες  ιδιοτήτων που 

εµφανίζονται στο παρόν κείµενο µε τη σηµειογραφία τους, µαζί µε µια επεξήγηση σε απλή 

γλώσσα. Προκειµένου να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια, δύο ευρέως αποδεκτές 

σηµειογραφίες χρησιµοποιούνται εκ περισσού στο παρόν κείµενο, µια λεκτική και µια 

αριθµητική. Η λεκτική σηµειογραφία χρησιµοποιεί φράσεις όπως “ένα προς πολλά”, και η 

αριθµητική εκφράσεις όπως “(0,n:0,1)”. Η σηµασία των όρων  “ένα”, “πολλά” και 

“απαραίτητα” είναι αρκετά προφανής. Από την άλλη, ο όρος “εξαρτηµένος” δηλώνει µια 

κατάσταση όπου µια πραγµάτωση του πεδίου τιµών δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς µια 

πραγµάτωση της αντίστοιχης ιδιότητας. Με άλλα λόγια, η ιδιότητα είναι “απαραίτητη” για 

το πεδίο τιµών της.  

 

Πολλά προς 

πολλά  
Χωρίς περιορισµό: µια πραγµάτωση του πεδίου ορισµού ή και του πεδίου 
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(0,n:0,n) τιµών της ιδιότητας αυτής µπορεί να έχει µηδέν, µια ή περισσότερες 

πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής. Με άλλα λόγια, η ιδιότητα αυτή είναι 

προαιρετική και επαναλαµβανόµενη για το πεδίο ορισµού και το πεδίο 

τιµών της. 

Ένα προς 

πολλά 

(0,n:0,1) 

 

Μία πραγµάτωση του πεδίου ορισµού της ιδιότητας αυτής µπορεί να έχει 

µηδέν, µια ή περισσότερες πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής, αλλά δεν 

µπορεί να γίνει αναφορά σε µια πραγµάτωση του πεδίου τιµών από 

περισσότερες από µια πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής. Με άλλα λόγια, 

η ιδιότητα αυτή είναι προαιρετική γα το πεδίο ορισµού και το πεδίο τιµών 

της, αλλά µπορεί να επαναληφθεί για το πεδίο ορισµού της µόνο. 

Πολλά προς 

ένα 

(0,1:0,n) 

Μια πραγµάτωση του πεδίου ορισµού της ιδιότητας αυτής µπορεί να έχει 

µηδέν ή µια πραγµάτωση της ιδιότητας αυτής, αλλά µπορεί να γίνει 

αναφορά σε µια πραγµάτωση του πεδίου τιµών από µηδέν, µια ή 

περισσότερες πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής. Με άλλα λόγια, η 

ιδιότητα αυτή είναι προαιρετική για το πεδίο ορισµού και το πεδίο τιµών 

της, αλλά µπορεί να επαναληφθεί µόνο για το πεδίο τιµών της.  

Πολλά προς 

πολλά, 

απαραίτητα 

(1,n:0,n) 

Μια πραγµάτωση του πεδίου ορισµού της ιδιότητας αυτής µπορεί να έχει 

µια ή περισσότερες πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής, αλλά µια 

πραγµάτωση του πεδίου τιµών µπορεί να έχει µηδέν, µια ή περισσότερες 

πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής. Με άλλα λόγια, η ιδιότητα αυτή είναι 

απαραίτητη και µπορεί να επαναληφθεί για το πεδίο ορισµού της, και 

προαιρετική και µπορεί να επαναληφθεί για το πεδίο τιµών της.  

Ένα προς 

πολλά, 

απαραίτητα 

(1,n:0,1) 

Μια πραγµάτωση του πεδίου ορισµού της ιδιότητας αυτής µπορεί να έχει 

µια ή περισσότερες πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής, αλλά δεν µπορεί 

να γίνει αναφορά σε µια πραγµάτωση του πεδίου τιµών από περισσότερα 

από µια πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής. Με άλλα λόγια, η ιδιότητα 

αυτή είναι απαραίτητη και µπορεί να επαναληφθεί για το πεδίο ορισµού 

της, και προαιρετική χωρίς να µπορεί να επαναληφθεί για το πεδίο τιµών 

της. 

Πολλά προς 

ένα, 

απαραίτητα 

(1,1:0,n) 

Μια πραγµάτωση του πεδίου ορισµού της ιδιότητας αυτής πρέπει να έχει 

ακριβώς µια πραγµάτωση της ιδιότητας αυτής, αλλά µπορεί να γίνει 

αναφορά σε µια πραγµάτωση του πεδίου τιµών από µηδέν, µια ή 

περισσότερες πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής. Με άλλα λόγια, η 

ιδιότητα αυτή είναι απαραίτητη και δεν µπορεί να επαναληφθεί για το 

πεδίο ορισµού της, και προαιρετική ενώ µπορεί αν επαναληφθεί για το 

πεδίο τιµών της.  

Ένα προς 

πολλά, 

εξαρτηµένα 

(0,n:1,1) 

 

Μια πραγµάτωση του πεδίου ορισµού της ιδιότητας αυτής µπορεί να έχει 

µηδέν, µια ή περισσότερες πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής, αλλά η 

αναφορά σε µια πραγµάτωση του πεδίου τιµών πρέπει να γίνεται µε 

ακριβώς µια πραγµάτωση της ιδιότητας αυτής. Με άλλα λόγια, η ιδιότητα 

αυτή είναι προαιρετική και µπορεί να επαναληφθεί για το πεδίο ορισµού 
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της, αλλά είναι απαραίτητη και δεν µπορεί να επαναληφθεί για το πεδίο 

τιµών της.  

Ένα προς 

πολλά, 

απαραίτητα, 

εξαρτηµένα 

(1,n:1,1) 

Μια πραγµάτωση του πεδίου ορισµού της ιδιότητας αυτής µπορεί να έχει 

µια ή περισσότερες πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής, αλλά πρέπει να 

γίνεται αναφορά σε µια πραγµάτωση του πεδίου τιµών µε ακριβώς µια 

πραγµάτωση της ιδιότητας αυτής. Με άλλα λόγια, η ιδιότητα αυτή είναι 

απαραίτητη και µπορεί να επαναληφθεί για το πεδίο ορισµού της, και 

απαραίτητη αλλά δεν µπορεί να επαναληφθεί για το πεδίο τιµών της. 

Πολλά προς 

ένα, 

απαραίτητα, 

εξαρτηµένα 

(1,1:1,n) 

 

Μια πραγµάτωση του πεδίου ορισµού της ιδιότητας αυτής πρέπει να έχει 

ακριβώς µια πραγµάτωση της ιδιότητας αυτής, αλλά µπορεί να γίνει 

αναφορά σε µια πραγµάτωση του πεδίου τιµών µε µια ή περισσότερες 

πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής. Με άλλα λόγια, η ιδιότητα αυτή είναι 

απαραίτητη και δεν µπορεί να επαναληφθεί για το πεδίο τιµών της. 

Ένα προς ένα 

(1,1:1,1) 
Μια πραγµάτωση του πεδίου ορισµού και µια πραγµάτωση του πεδίου 

τιµών της ιδιότητας αυτής πρέπει να έχει ακριβώς µια πραγµάτωση της 

ιδιότητας αυτής. Με άλλα λόγια, η ιδιότητα αυτή είναι απαραίτητη και δεν 

µπορεί να επαναληφθεί για το πεδίο ορισµού και το πεδίο τιµών της.  

 

Το CIDOC CRM ορίζει κάποιες ιδιότητες ως απαραίτητες για το πεδίο ορισµού τους ή 

εξαρτηµένες από το πεδίο τιµών τους, ακολουθώντας τους ορισµούς του παραπάνω 

πίνακα. Σηµειώστε ότι εάν µια ιδιότητα δεν έχει καθοριστεί για µια πραγµάτωση του 

αντίστοιχου πεδίου ορισµού ή του πεδίου τιµών, αυτό σηµαίνει ότι η ιδιότητα υπάρχει, 

αλλά η τιµή από τη µια πλευρά της ιδιότητας είναι άγνωστη. Στην περίπτωση των 

προαιρετικών ιδιοτήτων η προσέγγιση που προτείνει το CIDOC CRM δεν διακρίνει ανάµεσα 

σε µια τιµή που είναι άγνωστη από µια ιδιότητα που δεν είναι εφαρµόζεται. Για 

παράδειγµα, κάποιος µπορεί να γνωρίζει ότι ένα αντικείµενο έχει ιδιοκτήτη, αλλά ο 

ιδιοκτήτης είναι άγνωστος. Σε µια πραγµάτωση του CIDOC CRM δεν µπορεί να γίνει 

διάκριση ανάµεσα στην περίπτωση αυτή και την περίπτωση που ένα αντικείµενο δεν έχει 

καθόλου ιδιοκτήτη. Φυσικά, µια σηµείωση µπορεί σε κάθε περίπτωση να εξηγήσει τέτοιες 

λεπτοµέρειες. 

 

 

Ονοµατολογικές συµβάσεις 
Οι ακόλουθες συµβάσεις όσον αφορά την ονοµασία ισχύουν σε όλο το CIDOC CRM: 

• Οι κλάσεις δηλώνονται µε αριθµούς, των οποίων προηγείται το γράµµα “E” (ιστορικά 

οι κλάσεις αναφέρονταν ορισµένες φορές ως “οντότητες”), και ονοµατίζονται 

χρησιµοποιώντας ονοµαστικά σύνολα. Το αρχικό γράµµα των λέξεων αποδιδεται µε 

κεφαλαία. Για παράδειγµα, E63 Αρχή της Ύπαρξης.  
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• Οι ιδιότητες δηλώνονται µε αριθµούς των οποίων προηγείται τα γράµµα “P”, και 

ονοµατίζονται και προς τις δύο κατευθύνσεις χρησιµοποιώντας ρηµατικές εκφράσεις 

µε µικρά γράµµατα. Τα ονόµατα των ιδιοτήτων που εκφράζουν καταστάσεις 

αποδίδονται στον ενεστώτα, όπως για παράδειγµα “έχει  τύπο”, ενώ τα ονόµατα των 

ιδιοτήτων  που σχετίζονται µε γεγονότα αποδίδονται σε παρελθοντικό χρόνο, όπως 

για παράδειγµα “πραγµατοποιήθηκε”. Για παράδειγµα, P126 χρησιµοποίησε 

(χρησιµοποιήθηκε σε). 

• Το όνοµα της ιδιότητας εκτός παρενθέσεων αφορά την κατεύθυνση από το πεδίο 

ορισµού προς το πεδίο τιµών και το όνοµα της ιδιότητας εντός παρενθέσεων αφορά 

την κατεύθυνση από το πεδίο τιµών προς το πεδίο ορισµού. 

• Οι ιδιότητες µε πεδίο τιµών που αποτελεί υποκλάση του E59 Πρωτογενής Τιµή (όπως 

E1 Οντότητα CIDOC CRM. έχει τύπο: E62 Συµβολοσειρά, για παράδειγµα) δεν 

φέρουν όνοµα εντός παρενθέσεων, διότι η ανάγνωση του ονόµατος της ιδιότητας µε 

κατεύθυνση από το πεδίο τιµών προς το πεδίο ορισµού δεν έχει νόηµα.  

• Οι ιδιότητες που έχουν το ίδιο πεδίο ορισµού και πεδίο τιµών είναι είτε συµµετρικές 

είτε µεταβατικές. Η πραγµάτωση µιας συµµετρικής ιδιότητας υποδηλώνει ότι ισχύει η 

ίδια σχέση τόσο για την κατεύθυνση από το πεδίο ορισµού προς το πεδίο τιµών όσο 

και την κατεύθυνση από το πεδίο τιµών προς το πεδίο ορισµού. Ένα σχετικό 

παράδειγµα είναι E53 Τοποθεσία. P122 συνορεύει µε: E53 Τοποθεσία. Τα ονόµατα 

συµµετρικών ιδιοτήτων δεν έχουν µορφές εντός παρενθέσεως, διότι η ανάγνωση µε 

κατεύθυνση από το πεδίο τιµών προς  το πεδίο ορισµού είναι ίδια µε την ανάγνωση 

από το πεδίο ορισµού προς το πεδίο τιµών. Οι µεταβατικές ασύµµετρες ιδιότητες 

όπως E4 Περίοδος. P9 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της): E4 Περίοδος, 

έχουν µια παρενθετική µορφή που σχετίζεται µε το νόηµα τις αντίστροφης 

κατεύθυνσης.  

• Η επιλογή του πεδίου ορισµού των ιδιοτήτων και κατά συνέπειαν η σειρά των 

ονοµάτων τους καθορίζεται σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:  

1. Χρονική Οντότητα και οι υποκλάσεις της 

2. Πράγµα  και οι υποκλάσεις του 

3. ∆ράστης και οι υποκλάσεις  του 

4. Λοιπά 

 

Αρχές µοντελοποίησης 
 

Η ανάπτυξη του CIDOC CRM έχει βασισθεί στις ακόλουθες αρχές µοντελοποίησης : 
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Μονοτονία  
Καθώς ο πρωταρχικός ρόλος του CIDOC CRM είναι η νοηµατική  ένταξη πληροφοριών σε 

έναν Ανοιχτό Κόσµο, το CIDOC CRM αποσκοπεί να είναι µονοτονικό µε την έννοια της 

Θεωρίας Πεδίου Ορισµού. ∆ηλαδή, τα υπάρχοντα δοµικά στοιχεία του CIDOC CRM και οι 

αφαιρέσεις που γίνονται από αυτά πρέπει πάντοτε να παραµένουν έγκυρα και ορθώς 

διατυπωµένα, ακόµα κι όταν νέα δοµικά στοιχεία προστίθενται από επεκτάσεις στο CIDOC 

CRM. 

Για παράδειγµα: 

Μπορεί κανείς να προσθέσει µια υποκατηγορία της ∆ράσης (E7) προκειµένου να 

περιγράψει την πρακτική µιας πραγµάτωσης της οµάδας να χρησιµοποιήσει ένα 

συγκεκριµένο όνοµα για έναν τόπο κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου χρονικού 

διαστήµατος. Με την έκταση αυτήν, δεν διακυβεύεται καµία από τις υπάρχουσες σχέσεις 

εξειδίκευσης (IsA) ή κληρονοµικότητας ιδιοτήτων. 

Επιπλέον, το CIDOC CRM αποσκοπεί να καταστήσει δυνατή την τυπική διατήρηση της 

µονοτονίας, όταν διευρύνεται ένα συγκεκριµένο σύστηµα που είναι συµβατό µε το CIDOC 

CRM. ∆ηλαδή, οι υπάρχοντες πραγµατώσεις του CIDOC CRM, οι ιδιότητές τους και 

αφαιρέσεις που γίνονται από αυτά πρέπει πάντοτε να παραµένουν έγκυρες και ορθώς 

διατυπωµένες ακόµα κι όταν νέες πραγµατώσεις, που θεωρούνται συνεπείς από τους 

ειδικούς του τοµέα, προστίθενται στο σύστηµα. 

Για παράδειγµα: 

Εάν κανείς περιγράψει σωστά ότι ένα στοιχείο αποτελεί πραγµάτωση Υλικού Αντικειµένου 

(Ε19), και αργότερα αυτό χαρακτηριστεί σωστά ως πραγµάτωση του Βιολογικού 

Αντικειµένου (E20), το σύστηµα δεν θα πρέπει να σταµατήσει να το αντιµετωπίζει ως 

πραγµάτωση του Υλικού Αντικειµένου (E19).  

Προκειµένου να διατηρηθεί τυπικά η µονοτονία για τις συχνές περιπτώσεις των 

εναλλακτικών απόψεων, όλες οι τυπικά καθορισµένες ιδιότητες θα πρέπει να εφαρµόζονται 

χωρίς περιορισµό (πολλά : πολλά), έτσι ώστε οι αντιφατικές πραγµατώσεις των ιδιοτήτων 

απλώς να συγκεντρώνονται. Έτσι, η διασυνδεδεµένη γνώση σύµφωνα µε το CIDOC CRM 

χρησιµεύει ως βάση έρευνας, συγκεντρώνοντας σχετικές εναλλακτικές απόψεις γύρω από 

καλά καθορισµένες οντότητες, ενώ τα συµπεράσµατα σχετικά µε την αλήθεια είναι 

αντικείµενο ανοικτών επιστηµονικών  υποθέσεων. 

Για παράδειγµα: 

Ο Ελ Γκρέκο, ακόµα και ο βασιλιάς Αρθούρος θα πρέπει να παραµένουν πραγµατώσεις του 

Προσώπου (Ε21) και να αντιµετωπίζονται ως υπάρχοντες εντός της πραγµατείας µας, 

εφόσον έχουν εισαχθεί στη δική µας βάση γνώσεων. Οι εναλλακτικές γνώµες σχετικά µε 

τις ιδιότητες, όπως είναι ο τόπος γέννησής και ο τόπος διαβίωσής τους θα πρέπει να 

συγκεντρώνονται χωρίς αποφάσεις περί εγκυρότητας κατά τη διάρκεια της συλλογής 

δεδοµένων.  
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Οικονοµία 
Αν και το πεδίο δράσης του CIDOC CRM είναι πολύ ευρύ, το ίδιο το µοντέλο έχει δοµηθεί 

µε όσο το δυνατόν περισσότερη οικονοµία.  

• Μία κλάση δεν δηλώνεται παρά µόνο αν απαιτείται ως το πεδίο ορισµού ή το πεδίο 

τιµών µιας ιδιότητας που δεν είναι κατάλληλη για την υπερκλάση της, ή αποτελεί 

βασική έννοια στο πρακτικό πεδίο δράσης. 

• Οι κλάσεις και οι ιδιότητες του CIDOC CRM που έχουν κοινή υπερκλάση ή υπεριδιότητα 

κατ’ αρχήν δεν είναι ξένες. Για παράδειγµα, ένα αντικείµενο µπορεί να είναι τόσο 

πραγµάτωση του Βιολογικού Αντικειµένου (Ε20) όσο και του Ανθρωπογενούς 

Αντικειµένου (E22). 

• Οι κλάσεις και οι ιδιότητες του CIDOC CRM είτε είναι πρωτογενείς ή αποτελούν βασικές 

έννοιες στο πρακτικό πεδίο δράσης.  

• Τα συµπληρώµατα των κλάσεων του CIDOC CRM δεν δηλώνονται. 

Συντοµεύσεις 
Ορισµένες ιδιότητες δηλώνονται ως συντοµεύσεις µακρότερων, περισσότερο περιεκτικών, 

ως προς τη διατύπωση, αλληλουχιών ιδιοτήτων, που συνδέουν τις ίδιες κλάσεις πεδίου 

ορισµού και πεδίου τιµών όπως η ιδιότητα συντόµευσης µέσω µιας ή περισσοτέρων 

ενδιάµεσων κλάσεων. Για παράδειγµα, η ιδιότητα Υλικό Πράγµα (E18).P52 έχει ιδιοκτήτη 

(είναι ιδιοκτήτης του): E39 ∆ράστης, είναι συντόµευση του πλήρως εκφρασµένου 

µονοπατιού από το Υλικό Πράγµα (Ε18) µέσω της Απόκτησης (E8) στο ∆ράστη (E39). Μια 

πραγµάτωση του πλήρως εκφρασµένου µονοπατιού πάντοτε συνεπάγεται µια πραγµάτωση 

της ιδιότητας συντόµευσης. Ωστόσο, το αντίστροφο ενδέχεται να µην είναι αληθές· µια 

πραγµάτωση του πλήρως εκφρασµένου µονοπατιού δεν µπορεί πάντοτε να συνάγεται από 

µια πραγµάτωση της ιδιότητας συντόµευσης.  

Η κλάση Απόδοση Ιδιοτήτων (E13) επιτρέπει την τεκµηρίωση του πώς προέκυψε η 

απόδοση οποιασδήποτε ιδιότητας και τίνος γνώµη ήταν, ακόµη και σε περιπτώσεις 

ιδιοτήτων που δεν έχουν ρητώς χαρακτηρισθεί ως “συντοµεύσεις”.  

Ξένες Κλάσεις  
Οι κλάσεις είναι ξένες εάν δεν έχουν κοινές πραγµατώσεις σε οποιονδήποτε πιθανό κόσµο. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα ξένων κλάσεων στο CIDOC CRM. Εδώ δεν παρέχεται µια 

περιεκτική δήλωση όλων των πιθανών συνδυασµών ξένων κλάσεων που υπάρχουν στο 

πλαίσιο του CIDOC CRM· θα ήταν αµφίβολης πρακτικής χρησιµότητας και µπορεί εύκολα 

να αποδειχτεί ασυνεπής προς το στόχο να παρασχεθεί ένας σύντοµος ορισµός. Ωστόσο 

υπάρχουν δύο βασικά παραδείγµατα ζευγών ξένων κλάσεων που είναι θεµελιώδη για την 

αποτελεσµατική κατανόηση του CIDOC CRM: 

• Η Έγχρονη Οντότητα (E2) είναι ξένη προς το Ον (E77). Οι πραγµατώσεις της 

κλάσης Έγχρονη Οντότητα (Ε2) είναι perdurants, ενώ οι πραγµατώσεις της κλάσης Ον 

(E77) είναι endurants. Αν και οι πραγµατώσεις του Όντος (E77) έχουν περιορισµένη 
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ύπαρξη στο χρόνο, έχουν θεµελιώδεις διαφορές στη φύση τους από τις πραγµατώσεις 

της Έγχρονης Οντότητας Ε2, διότι διατηρούν την ταυτότητά τους ανάµεσα σε 

συµβάντα. Η δήλωση ότι endurants και perdurants είναι ξένες κλάσεις είναι συνεπής 

προς τους διαχωρισµούς που γίνονται στις δοµές δεδοµένων, οι οποίες εµπίπτουν στο 

πρακτικό πεδίο δράσης του CIDOC CRM. 

• Το Υλικό Πράγµα (Ε18) είναι ξένο προς το Νοητικό Αντικείµενο (Ε28). Ο 

διαχωρισµός είναι ανάµεσα σε υλικά και άυλα στοιχεία, από τα οποία τα δεύτερα είναι 

αποκλειστικά ανθρωπογενή. Πραγµατώσεις του Υλικού Πράγµατος (Ε18) και του 

Νοητικού Αντικειµένου (E28) διαφέρουν σε πολλά και ουσιαστικά σηµεία. Για  

παράδειγµα, η παραγωγή πραγµατώσεων του Υλικού Πράγµατος (E18) συνεπάγεται  

την ενσωµάτωση φυσικού υλικού, ενώ η παραγωγή πραγµατώσεων του Νοητικού 

Αντικειµένου (Ε28) όχι. Οµοίως, οι πραγµατώσεις του Υλικού Πράγµατος (E18) παύουν 

να υπάρχουν όταν καταστρέφονται, ενώ µια πραγµάτωση του Νοητικού Αντικειµένου 

(E28) χάνεται όταν ξεχνιέται ή όταν καταστρέφεται ο τελευταίος φυσικός του φορέας. 

Τύποι 
Ουσιαστικά, όλες οι δοµηµένες περιγραφές των αντικειµένων σε µουσεία ξεκινούν µε έναν 

µοναδικό κωδικό αναγνώρισης και πληροφορίες αναφορικά µε τον “τύπο” του 

αντικειµένου, που συχνά παίρνουν την µορφή ενός συνόλου πεδίων µε ονόµατα όπως 

“Τύπος Αντικειµένου”, “Όνοµα Αντικειµένου”, “Κατηγορία”, “Ταξινόµηση”, κτλ. Όλα αυτά 

τα πεδία χρησιµοποιούνται για όρους που δηλώνουν ότι το αντικείµενο είναι µέλος µιας 

συγκεκριµένης κλάσης ή κατηγορίας στοιχείων και περιγράφονται από το CIDOC CRM ως 

πραγµατώσεις του Τύπου (E55). Καθώς οι πραγµατώσεις  αυτής της κλάσης είναι οι ίδιες 

κλάσεις, ο Τύπος (E55) είναι στην πραγµατικότητα µια µετακλάση. 

Η κλάση Οντότητα CIDOC CRM (Ε1) είναι το πεδίο ορισµού της ιδιότητας P2 έχει τύπο 

(είναι τύπος του/της), που έχει πεδίο τιµών Τύπος (Ε55). Κατά συνέπεια, κάθε κλάση στο 

CIDOC CRM, µε την εξαίρεση της Πρωτογενούς Τιµής (Ε59), κληρονοµεί την ιδιότητα P2 

έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της). Αυτό παρέχει ένα γενικό µηχανισµό για την εκλέπτυνση  

της ταξινόµησης των πραγµατώσεων του CIDOC CRM σε οποιοδήποτε στάθµη 

λεπτοµέρειας, µέσω εξωτερικών λεξιλογίων, θησαυρών, ταξινοµιών ή οντολογιών που 

λειτουργούν ως επεκτάσεις των ιεραρχιών κλάσεων και ιδιοτήτων του CIDOC CRM. Τα 

εξωτερικά λεξιλόγια δεν εµπίπτουν στο πεδίο δράσης του CIDOC CRM. 

Η κλάση Τύπος (Ε55) εξυπηρετεί επίσης ως το πεδίο τιµών των ιδιοτήτων που σχετίζονται 

µε την κατηγορική γνώση που συναντάται συνήθως στην πολιτισµική τεκµηρίωση. Για 

παράδειγµα, η ιδιότητα P125 χρησιµοποίησε αντικείµενο τύπου (ήταν o τύπος αντικειµένου 

που χρησιµοποιήθηκε σε) δίνει τη δυνατότητα στο CIDOC CRM να εκφράσει δηλώσεις 

όπως “αυτό το χυτό δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας µια µήτρα”, εννοώντας ότι έχει 

υπάρξει µια άγνωστη ή µη αναφερόµενη πραγµάτωση “µήτρας” που χρησιµοποιήθηκε 

πραγµατικά. Αυτό επιτρέπει στη συγκεκριµένη πραγµάτωση του χυτού να συσχετιστεί µε 

ολόκληρη την κλάση των  κατασκευαστικών εργαλείων γνωστών ως µητρών. Επιπλέον, τα 

αντικείµενα του τύπου “µήτρα” θα σχετίζονταν µέσω της P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος 

του/της) µε τον όρο αυτόν. Αυτή η έµµεση σχέση ενδέχεται πραγµατικά να συµβάλει στην 
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ανακάλυψη του άγνωστου αντικειµένου σε ένα διασυνδεδεµένο περιβάλλον. Από την άλλη 

πλευρά, ορισµένα χυτά ενδέχεται να αναφέρονται άµεσα σε µια γνωστή µήτρα µέσω της 

P16 χρησιµοποίησε αντικείµενο (χρησιµοποιήθηκε για).  Έτσι ένα στατιστικό ερώτηµα για 

το πόσα αντικείµενα σε µια συγκεκριµένη συλλογή γίνονται µε µήτρες θα µπορούσε να 

απαντηθεί σωστά ακολουθώντας και τα δύο µονοπάτια : P16 χρησιµοποίησε αντικείµενο 

(χρησιµοποιήθηκε για) –P2έχει τύπο (είναι τύπος του/της) ή P125 χρησιµοποίησε 

αντικείµενο τύπου (ήταν o τύπος αντικείµενου που χρησιµοποιήθηκε σε).  Αυτή η συνεπής 

αντιµετώπιση της κατηγορικής γνώσης ενισχύει σηµαντικά την ικανότητα του CIDOC CRM 

να διασυνδέει  την πολιτισµική γνώση.  

Ορισµένες ιδιότητες στο CIDOC CRM σχετίζονται µε µια επιπλέον ιδιότητα. Αυτές 

αριθµούνται στην τεκµηρίωση του CIDOC CRM µε µια επέκταση ".1". Αυτές δεν 

εµφανίζονται στον κατάλογο ιεραρχίας ιδιοτήτων, αλλά περιλαµβάνονται ως µέρος των 

δηλώσεων των ιδιοτήτων και αναφέρονται στη δήλωση κλάσης. Για παράδειγµα, η P62.1 

τρόπος απεικόνισης: E55 Τύπος σχετίζεται µε την E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα. P62 

απεικονίζει (απεικονίζεται σε): E1 Οντότητα CIDOC CRM. Το πεδίο τιµών αυτών των 

ιδιοτήτων ιδιοτήτων εµπίπτει πάντοτε στην ιεραρχία των τύπων της E55. Σκοπός τους είναι 

να επιτρέπουν τη δυναµική επέκταση της γονικής τους ιδιότητας µέσω της χρήσης 

υποτύπων ιδιοτήτων που δηλώνονται ως πραγµατώσεις του Τύπου (E55). Η συγκεκριµένη 

λειτουργία είναι ανάλογη της P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της), την οποία όλες οι 

κλάσεις κληρονοµούν από την Οντότητα CRM (E1). Υλοποιήσεις συστηµάτων και σχήµατα 

που δεν υποστηρίζουν ιδιότητες ιδιοτήτων µπορούν αντ’ αυτών να χρησιµοποιήσουν το 

δυναµικό ορισµό υποκατηγοριών των γονικών ιδιοτήτων. 

Τέλος, οι τύποι παίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην ιστορία της ανθρώπινης κατανόησης.  

Είναι διανοητικά προϊόντα και η τεκµηρίωση της ιστορίας και η δικαιολόγηση µέσω 

φυσικών πειστηρίων τύπων (ιδιαίτερα σε επιστήµες όπως η αρχαιολογία και η φυσική 

ιστορία) εµπίπτει σαφώς εντός του θεωρητικού πεδίου δράσης του CIDOC CRM. Κατά 

συνέπειαν, οι τύποι µοντελοποιούνται ως Νοητικά Αντικείµενα (Ε28), παράλληλα µε τον 

δοµικό τους ρόλο ως µετακλάσεων.  Η προσέγγιση αυτή είναι µια κοµψή σύλληψη της 

διττής φύσης των τύπων κατά τρόπο συνεπή προς τον υλικό πολιτισµό και την τεκµηρίωση 

της φυσικής ιστορίας.  

 

Επεκτάσεις 
Καθώς το θεωρητικό πεδίο δράσης του CIDOC CRM είναι υποσύνολο του “πραγµατικού” 

κόσµου και κατά συνέπεια είναι δυνητικά άπειρο, το µοντέλο έχει σχεδιαστεί να είναι 

επεκτάσιµο µέσω της σύνδεσης συµβατών εξωτερικών ιεραρχιών τύπων.  

Η συµβατότητα των επεκτάσεων µε το CIDOC CRM σηµαίνει ότι τα δοµηµένα δεδοµένα 

σύµφωνα µε µια επέκταση θα πρέπει να παραµένουν έγκυρα ως πραγµατώσεις του CIDOC 

CRM. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει εγκλεισµό επερώτησης: οποιεσδήποτε επερωτήσεις που 

βασίζονται σε έννοιες του CIDOC CRM θα πρέπει να ανακτούν ένα σύνολο αποτελεσµάτων 

που είναι ορθά ως προς τη σηµασιολογία του CRM, ανεξάρτητα από το εάν η βάση 
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γνώσεων είναι δοµηµένη σύµφωνα µε τη σηµασιολογία του CIDOC CRM και µόνον, ή 

σύµφωνα µε το CIDOC CRM µαζί µε συµβατές επεκτάσεις. Για παράδειγµα, µια επερώτηση 

όπως είναι η “απαρίθµησε όλα τα συµβάντα” θα πρέπει να ανακαλεί 100% των 

πραγµατώσεων που θεωρούνται συµβάντα από το CIDOC CRM, ανεξάρτητα από το πώς 

έχουν ταξινοµηθεί από την έκταση. 

Μία ικανή συνθήκη για την συµβατότητα µιας έκτασης µε το CIDOC CRM είναι ότι οι 

κλάσεις του CIDOC CRM περιέχουν όλες τις κλάσεις της έκτασης και κάθε ιδιότητα της 

έκτασης είτε περιέχεται από ιδιότητες του CIDOC CRM, είτε είναι µέρος ενός µονοπατιού 

του οποίου µια ιδιότητα του CIDOC CRM είναι συντόµευση. Προφανώς, µια τέτοια συνθήκη 

µπορεί να ελεγχθεί µόνο διανοητικά. 

 

Κάλυψη 
Κατ’ ανάγκην ορισµένες έννοιες που καλύπτονται από το CIDOC CRM δεν έχουν τύχει 

τόσο αναλυτικής επεξεργασίας όσο άλλες, π.χ. ο ∆ράστης (E39) και το ∆ικαίωµα (E30). 

Αυτό είναι µια φυσική συνέπεια, καθώς περιοριζόµαστε στο σαφώς αρθρωµένο πεδίο 

δράσης του CIDOC CRM σε ένα εγγενώς απεριόριστο πεδίο πραγµατείας. Οι 

«υπανάπτυκτες» αυτές έννοιες µπορούν να θεωρηθούν ως αφετηρία για συµβατές 

επεκτάσεις.  

Το CIDOC CRM παρέχει αρκετούς µηχανισµούς προκειµένου να διασφαλίσει ότι η κάλυψη 

του θεωρητικού πεδίου δράσης είναι πλήρης:  

1. Οι υπάρχουσες κλάσεις υψηλού επιπέδου µπορούν να επεκταθούν, είτε µέσω 

υποκλάσεων είτε µέσω της ιεραρχίας τύπων. 

2. Οι υπάρχουσες ιδιότητες υψηλού επιπέδου µπορούν να επεκταθούν, είτε µέσω 

υποϊδιότητων είτε, σε ορισµένες περιπτώσεις, χρησιµοποιώντας ιδιότητες ιδιοτήτων που 

επιτρέπουν τον καθορισµό υποκατηγοριών. 

3. Επιπλέον πληροφορίες που δεν εµπίπτουν στο εννοιολογικό µοντέλο, όπως έχει 
καθοριστεί τυπικά από το CRM, µπορούν να καταχωρισθούν ως αδόµητα δεδοµένα µε 

τη χρήση της Οντότητας CRM (Ε1). Ρ3έχει επεξήγηση: E62Συµβολοσειρά. 

 

Στους µηχανισµούς 1 και 2, οι έννοιες του CIDOC CRM περιέχουν και κατά συνέπεια 

καλύπτουν τις επεκτάσεις.  

Στον  µηχανισµό 3, η πληροφορία είναι προσβάσιµη στο κατάλληλο σηµείο της αντίστοιχης 

βάσης δεδοµένων. Η προσέγγιση αυτή είναι προτιµότερη όταν δεν αναµένονται αναλυτικές 

επερωτήσεις µε συγκεκριµένο στόχο. Σε γενικές γραµµές, µόνον εκείνες οι έννοιες που 

χρησιµοποιούνται για διατύπωση επερωτήσεων θα πρέπει να µοντελοποιηθούν.  
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Παραδείγµατα  
 

 

Σχήµα. 1 Συλλογισµός σχετικά µε χωρική πληροφορία 

 

Το σχήµα 1 παρουσιάζει µια µερική άποψη του CIDOC CRM, που παριστάνει συλλογισµό 

αναφορικά µε χωρικές πληροφορίες. Πέντε από τους βασικούς κλάδους ιεραρχίας 

περιλαµβάνονται σε αυτό το σχήµα: ∆ράστης (Ε39), Στοιχείο Επικοινωνίας (Ε51), 

Ονοµασία (Ε41), Τόπος (Ε53), και Πράγµα (Ε70). Οι σχέσεις ανάµεσα στις κύριες αυτές 

κλάσεις και τις υποκλάσεις τους παρουσιάζονται ως βέλη µε διπλές ακµές. Οι ιδιότητες 

ανάµεσα σε κλάσεις παρουσιάζονται ως βέλη µε απλές ακµές. Μία ιδιότητα ‘συντόµευσης’ 

περιλαµβάνεται στο παρόν σχεδιάγραµµα: η P59 έχει τοµέα (βρίσκεται σε ή εντός) 

ανάµεσα στον Τόπο (E53) και το Υλικό Αντικείµενο (Ε19) είναι η συντόµευση του 

µονοπατιού µέσω της Ονοµασίας Τµήµατος (E46). Σε ορισµένες περιπτώσεις η σειρά 

προτεραιότητας για τα ονόµατα ιδιοτήτων έχει τροποποιηθεί προκειµένου να διευκολύνει 

την ανάγνωση του διαγράµµατος από αριστερά προς τα δεξιά.  

Όπως είναι εµφανές, µια πραγµάτωση του Τόπου (E53) αναγνωρίζεται ως πραγµάτωση της 

Ονοµασίας Τόπου (E44), που ενδέχεται να είναι πραγµάτωση της ∆ιεύθυνσης (E45), 

Χωρικών Συντεταγµένων (E47), Τοπωνυµίου (E48), ή Ονοµασίας Τµήµατος (E46) όπως 

‘υπόγειο’, ‘πλώρη’, ή ‘κάτω αριστερή γωνία’. Μια πραγµάτωση του Τόπου (E53) µπορεί να 

P53 βρίσκεται ή βρισκόταν
(είναι ή ήταν θέση του/της)

P55 έχει τωρινή θέση
(επί του παρόντος διατηρεί)

P59 έχει τοµέα
(βρίσκεται σε ή εντός)

E77 Ον  

E1 Οντότητα CIDOC CRM

E53 Τόπος

E46 Ονοµασία Τµήµατος
E47 Χωρικές Συντεταγµένες

E18 Υλικό Πράγµα

E39 ∆ράστης E51 Στοιχείο
Επικοινωνίας E41 Ονοµασία E70 Πράγµα

E48 Τοπωνύµιο
E45 ∆ιεύθυνση

E44 Ονοµασία Τόπου
P76 έχει σηµείο επικοινωνίας

(παρέχει πρόσβαση σε)

0,n 0,n

P88 αποτελείται από
(αποτελεί µέρος του/της)

0,n

0,n

P58 έχει ορισµό τµήµατος
(ορίζει τµήµα σε)

0,n
1,1 1,n

0,n

0,n

0,1

E19 Υλικό Αντικείµενο
0,1

0,n

P87  αναγνωρίζεται ως
(είναι αναγνωριστικό)

0,n

0,n
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αποτελείται από ή να αποτελεί µέρος µιας άλλης πραγµάτωσης του Τόπου (E53), 

επιτρέποντας έτσι τη συγκρότηση µιας ιεραρχίας φυσικών «δοχείων». 

Μια πραγµάτωση της ∆ιεύθυνσης (E45) µπορεί να θεωρηθεί τόσο ως Ονοµασία Τόπου 

(E44) – ένας τρόπος να αναφερθεί κανείς σε έναν Τόπο (E53) – όσο και ως Στοιχείο 

Επικοινωνίας (E51) για ένα ∆ράστη (E39). Ένας ∆ράστης (E39) ενδέχεται να έχει άπειρες 

πραγµατώσεις του  Στοιχείου Επικοινωνίας (E51). Το Υλικό Πράγµα (E18) συναντάται σε 

τόπους, καθώς έχει δηµιουργηθεί εκεί ή έχει µεταφερθεί εκεί. Κατά συνέπειαν οι ιδιότητες 

P53 βρίσκεται ή βρισκόταν σε (είναι ή ήταν θέση του /της) και P55 βρίσκεται σε (είναι 

θέση του) θεωρούνται ως συντοµεύσεις των πλήρως εκφρασµένων οδών µέσω των 

αντίστοιχων συµβάντων. Η P55 βρίσκεται σε (είναι θέση του) αποτελεί υποϊδιότητα της 

P53 βρίσκεται ή βρισκόταν σε (είναι ή ήταν θέση του). Η δεύτερη είναι δοχείο για 

πληροφορία τόπου απουσία γνώσης αναφορικά µε το χρόνο ισχύος και σχετικά συµβάντα.  

Μία ενδιαφέρουσα πλευρά του µοντέλου είναι η ιδιότητα Ρ58 έχει ορισµό τοµέα (καθορίζει 

τοµέα) ανάµεσα στην Ονοµασία Τµήµατος (Ε46) και το Υλικό Πράγµα (Ε18) (και την 

αντίστοιχη συντόµευση από τον Χώρο (E53) έως το Υλικό Αντικείµενο (E19)). Αυτό 

επιτρέπει σε µια πραγµάτωση του Τόπου (E53) να καθορίζεται ως τοµέας µιας 

πραγµάτωσης του Υλικού Αντικειµένου (E19). Για παράδειγµα, µπορεί να γνωρίζουµε ότι ο 

Νέλσον έπεσε σε ένα συγκεκριµένο σηµείο στο κατάστρωµα του H.M.S. Victory, χωρίς να 

γνωρίζουµε το ακριβές σηµείο του πλοίου σε γεωγραφικούς όρους κατά τη στιγµή του 

µοιραίου πυροβολισµού κατά του Νέλσονα. Οµοίως, µια υπογραφή ή επιγραφή µπορεί να 

αναζητηθεί ‘στην κάτω δεξιά γωνία του’ πίνακα, ανεξάρτητα από το που κρέµεται ο 

πίνακας αυτός.  

Το σχήµα 2 δείχνει πώς το CIDOC CRM πραγµατεύεται το συλλογισµό  σχετικά µε τις 

χρονικές πληροφορίες. Τέσσερις από τους κύριους κλάδους ιεραρχίας συµπεριλαµβάνονται 

στο παρόν διάγραµµα: Έγχρονη Οντότητα (E2), Χρονικό ∆ιάστηµα (E52),Ον (Ε77) και 

Τόπος (E53). 

Η κλάση Έγχρονη Οντότητα (E2) είναι µια αφηρηµένη κλάση (δηλαδή δεν έχει άµεσες 

πραγµατώσεις) που εξυπηρετεί την οµαδοποίηση όλων των κλάσεων µε µια χρονική 

παράµετρο, όπως πραγµατώσεις της Περιόδου (E4), του Συµβάντος (E5) και της 

Κατάστασης (E3).  

Μια πραγµάτωση του Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52) είναι απλώς ένα χρονικό διάστηµα, το 

οποίο δεν κάνει καµία αναφορά σε πολιτισµικά ή γεωγραφικά συµφραζόµενα (αντίθετα 

από τις πραγµατώσεις της Περιόδου (E4), η οποία έλαβε χώρα σε µια συγκεκριµένη 

πραγµάτωση του Τόπου (Ε53). Πραγµατώσεις του Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52) 

χαρακτηρίζονται ορισµένες φορές από πραγµατώσεις της Ονοµασίας Χρόνου (E49), συχνά 

µε τη µορφή της Ηµεροµηνίας (E50).  
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Σχήµα 2.  Συλλογισµός σχετικά µε χρονική πληροφορία 

 

 

Τόσο το Χρονικό ∆ιάστηµα (E52) όσο και η Περίοδος (E4) έχουν µεταβατικές ιδιότητες. Το 

Χρονικό ∆ιάστηµα (E52) έχει τη µεταβατική ιδιότητα P86 περιέχεται σε (περιέχει), 

υποδηλώνοντας µια καθαρά συµπτωµατική συµπερίληψη, ενώ η Περίοδος (E4) έχει την 

µεταβατική ιδιότητα P9 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της) που υποστηρίζει τη 

διάσπαση των πραγµατώσεων της Περιόδου (E4) στα συστατικά τους στοιχεία. Για 

παράδειγµα, το Χρονικό ∆ιάστηµα (Ε52) κατά το οποίο κατασκευάζεται ένα κτήριο µπορεί 

να εµπίπτει στο Χρονικό ∆ιάστηµα (Ε52) µιας συγκεκριµένης κυβέρνησης, αν και δεν 

υπάρχει αιτιακή σχέση ή σχέση συµφραζοµένων ανάµεσα στις δύο αυτές πραγµατώσεις 

του Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52)· αντίστροφα η Περίοδος (E4) της Κινεζικής ∆υναστείας 

Σονγκ αποτελείται από τη Βόρεια Περίοδο Σονγκ και τη Νότια Περίοδο Σονγκ. 

Οι πραγµατώσεις του Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52) σχετίζονται µε τα εξωτερικά τους όρια 

(δηλαδή το διάστηµα απορσδιοριστίας τους) µέσω της ιδιότητας P82 κάποτε εντός, και µε 

τα εσωτερικά τους όρια µέσω της ιδιότητας P81 καθόλη τη διάρκεια του/της. Το πεδίο 
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τιµών των ιδιοτήτων αυτών είναι η κλάση Πρωτογενής Χρονική Τιµή (E61), οι 

πραγµατώσεις της οποίας αντιµετωπίζονται από το CIDOC CRM ως προσιδιάζουσες σε σε 

συγκεκριµένες εφαρµογές ή συστήµατα και δεν αναλύονται περαιτέρω.  

 

Ιεραρχίες κλάσεων και ιδιοτήτων  
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά υπό µορφή ιεραρχικού καταλόγου (απλή 

ιεραρχία) οι ιεραρχίες γενίκευσης (isA) κλάσεων και ιδιοτήτων του CIDOC CRM.  Έχει 

βρεθεί ότι η παρουσίαση αυτή, µολονότι δεν περιλαµβάνει ορισµούς, διευκολύνει 

σηµαντικά την κατανόηση του CIDOC CRM και την πλοήγηση σ’ αυτό.  

Η ιεραρχία κλάσεων που παρουσιάζεται παρακάτω έχει την ακόλουθη µορφή: 

• Κάθε γραµµή αρχίζει µε ένα µοναδικό κωδικό κλάσης αποτελούµενο από έναν 

αριθµό του οποίου προηγείται το γράµµα «E» (υποδηλώνοντας αρχικά «Entity» –

«οντότητα», που όµως τώρα έχει αντικατασταθεί κατά συνθήκη από τον όρο «Class» 

– «κλάση» ). 

• Μία σειρά από παύλες (-) ακολουθεί τον µοναδικό κωδικό κλάσης δηλώνοντας την 

ιεραρχική τάξη της κλάσης µέσα στην ιεραρχία γενίκευσης. 

• Το όνοµα της κλάσης στα ελληνικά εµφανίζεται δεξιά απο τις παύλες.  

• Ο κατάλογος διατάσσεται κατά ιεραρχική στάθµη, σε µορφή «κατά βάθος 

διάσχισης», δηλ. εµφανίζονται πρώτα οι διαδοχικά υπάλληλες κλάσεις και κατόπιν οι 

συνάλληλες. Οι συνάλληλες κλάσεις εµφανίζονται κατά την αριθµητική τάξη του 

κωδικού τους. 

• Κλάσεις που εµφανίζονται σε περισσότερες από µια θέσεις στην ιεραρχία ως 

αποτέλεσµα πολλαπλής κληρονοµικότητας γράφονται µε πλάγια γράµµατα στις 

εµφανίσεις µετά την πρώτη..  

Η ιεραρχία ιδιοτήτων που παρουσιάζεται παρακάτω έχει την ακόλουθη µορφή: 

• Κάθε γραµµή αρχίζει µε ένα µοναδικό κωδικό ιδιότητας, αποτελούµενο από έναν 

αριθµό του οποίου προηγείται το γράµµα «P» (υποδηλώνοντας  «Property» - 

ιδιότητα). 

• Μία σειρά από παύλες (-) ακολουθεί τον µοναδικό κωδικό ιδιότητας δηλώνοντας την 

ιεραρχική τάξη της ιδιότητας στην ιεραρχία γενίκευσης. 

• Το όνοµα της ιδιότητας στα ελληνικά εµφανίζεται δεξιά από τις παύλες 

ακολουθούµενο από το αντίστροφο όνοµα εντός παρενθέσεων για να διαβάζεται µε 

κατεύθυνση από το πεδίο τιµών προς το πεδίο ορισµού. 

• Η κλάση - πεδίο ορισµού, για την οποία δηλώνεται η ιδιότητα.  

• Η κλάση - πεδίο τιµών, στην οποία αναφέρεται η ιδιότητα.  
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• Ο κατάλογος διατάσσεται κατά ιεραρχική στάθµη, σε µορφή «κατά βάθος 

διάσχισης», δηλ. εµφανίζονται πρώτα οι διαδοχικά υπάλληλες ιδιότητες και κατόπιν 

οι συνάλληλες. Οι συνάλληλες ιδιότητες εµφανίζονται κατά την αριθµητική τάξη του 

κωδικού τους. 

• Ιδιότητες που εµφανίζονται σε περισσότερες από µια θέσεις στην ιεραρχία ιδιοτήτων 

ως αποτέλεσµα πολλαπλής κληρονοµικότητας γράφονται µε πλάγια γράµµατα στις 

εµφανίσεις µετά την πρώτη.  
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 Ιεραρχία Κλάσεων του CIDOC CRM 
 

E1 Οντότητα CIDOC CRM 

E2 - Έγχρονη Οντότητα 

E3 - - Κατάσταση 

E4 - - Περίοδος 

E5 - - - Συµβάν 

E7 - - - - ∆ράση 

E8 - - - - - Απόκτηση 

E9 - - - - - Μετακίνηση 

E10 - - - - - Μεταβίβαση Κατοχής 

E11 - - - - - Τροποποίηση 

E12 - - - - - - Παραγωγή 

E79 - - - - - - Προσθήκη Μερών 

E80 - - - - - - Αφαίρεση Μερών 

E13 - - - - - Απόδοση Ιδιοτήτων 

E14 - - - - - - Εκτίµηση Κατάστασης 

E15 - - - - - - Απόδοση Αναγνωριστικού 

E16 - - - - - - Μέτρηση 

E17 - - - - - - Απόδοση Τύπου 

E65 - - - - - ∆ηµιουργία 

E83 - - - - - - ∆ηµιουργία Τύπου 

E66 - - - - - Συγκρότηση Οµάδας 

E63 - - - - Αρχή Ύπαρξης 

E67 - - - - - Γέννηση 

E81 - - - - - Μετατροπή 

E12 - - - - - Παραγωγή 

E65 - - - - - ∆ηµιουργία 

E83 - - - - - - ∆ηµιουργία Τύπου 

E66 - - - - - Συγκρότηση Οµάδας 

E64 - - - - Τέλος Ύπαρξης 

E6 - - - - - Καταστροφή 

E68 - - - - - ∆ιάλυση Οµάδας 

E69 - - - - - Θάνατος 

E81 - - - - - Μετατροπή 

E77 - Ον 

E70 - - Πράγµα 
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E72 - - - Νοµικό Αντικείµενο 

E18 - - - - Υλικό Πράγµα 

E19 - - - - - Υλικό Αντικείµενο 

E20 - - - - - - Βιολογικό Αντικείµενο 

E21 - - - - - - - Πρόσωπο 

E22 - - - - - - Ανθρωπογενές Αντικείµενο 

E84 - - - - - - - Φορέας Πληροφορίας 

E24 - - - - - Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

E22 - - - - - - Ανθρωπογενές Αντικείµενο 

E84 - - - - - - - Φορέας Πληροφορίας 

E25 - - - - - - Ανθρωπογενές Μόρφωµα 

E78 - - - - - - Συλλογή 

E26 - - - - - Υλικό Μόρφωµα 

E27 - - - - - - Φυσικός Χώρος 

E25 - - - - - - Ανθρωπογενές Μόρφωµα 

E73  - - - - Πληροφοριακό Αντικείµενο 

E29  - - - - - Σχέδιο 

E31 - - - - - Τεκµήριο 

E32 - - - - - - Πηγή Καθιερωµένων Όρων 

E33 - - - - - Γλωσσικό Αντικείµενο 

E34 - - - - - - Επιγραφή 

E35 - - - - - - Τίτλος 

E36 - - - - - Οπτικό στοιχείο 

E37 - - - - - - Σήµανση 

E34 - - - - - - - Επιγραφή 

E38 - - - - - - Εικόνα 

E71 - - - Ανθρωπογενές ∆ηµιούργηµα 

E24 - - - - Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

E22 - - - - - Ανθρωπογενές Αντικείµενο 

E84 - - - - - - Φορέας Πληροφορίας 

E25 - - - - - Ανθρωπογενές Μόρφωµα 

E78 - - - - - Συλλογή 

E28 - - - - Νοητικό Αντικείµενο 

E73 - - - - - Πληροφοριακό  Αντικείµενο 

E29 - - - - - - Σχέδιο 

E31 - - - - - - Τεκµήριο 

E32 - - - - - - - Πηγή Καθιερωµένων Όρων 

E33 - - - - - - Γλωσσικό Αντικείµενο 
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E34 - - - - - - - Επιγραφή 

E35 - - - - - - - Τίτλος 

E36 - - - - - - Οπτικό στοιχείο 

E37 - - - - - - - Σήµανση 

E34 - - - - - - - - Επιγραφή 

E38 - - - - - - - Εικόνα 

E30 - - - - - ∆ικαίωµα 

E55 - - - - - Τύπος 

E56 - - - - - - Γλώσσα 

E57 - - - - - - Υλικό 

E58 - - - - - - Μονάδα Μέτρησης 

E39 - - ∆ράστης 

E74 - - - Οµάδα 

E40 - - - - Νοµικό Πρόσωπο 

E21 - - - Πρόσωπο 

E41 - - Ονοµασία 

E42 - - - Κωδικός Αναγνώρισης 

E44 - - - Ονοµασία τόπου 

E45 - - - - ∆ιεύθυνση 

E46 - - - - Ονοµασία Τµήµατος 

E47 - - - - Χωρικές Συντεταγµένες 

E48 - - - - Τοπωνύµιο 

E49 - - - Ονοµασία Χρόνου 

E50 - - - - Ηµεροµηνία 

E75 - - - Ονοµασία Νοητικού Αντικειµένου  

E35 - - - Τίτλος 

E82 - - - Ονοµασία ∆ράστη 

E51 - - Στοιχείο Επικοινωνίας 

E45 - - - ∆ιεύθυνση 

E52 - Χρονικό ∆ιάστηµα 

E53 - Τόπος 

E54 - Μέγεθος 

E59 Πρωτογενής Τιµή 

E60 - Αριθµός 

E61 - Πρωτογενής Χρονική Τιµή 

E62 - Συµβολοσειρά 
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 Ιεραρχία Ιδιοτήτων του CIDOC CRM: 
 

Ταυτότητα 
Ιδιότητας 

Όνοµα Ιδιότητας 
Οντότητα – Πεδίο 
Ορισµού 

Οντότητα  - Πεδίο 
Τιµών 

P1 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) 
E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 
E41 Ονοµασία 

P47    -   αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) E19 Υλικό Αντικείµενο 
E42 Κωδικός 

Αναγνώρισης 

P48 
έχει προτιµώµενο αναγνωριστικό (είναι 

προτιµώµενο αναγνωριστικό) 
E19 Υλικό Αντικείµενο 

E42 Κωδικός 

Αναγνώρισης 

P78    -   αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) E52 Χρονικό ∆ιάστηµα E49 Ονοµασία Χρόνου 

P87    -   αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) E53 Τόπος E44 Ονοµασία τόπου 

P102 έχει τίτλο (είναι τίτλος του/της) 
E71 Ανθρωπογενές 

∆ηµιούργηµα 
E35 Τίτλος 

P131    -   αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) E39 ∆ράστης E82 Ονοµασία ∆ράστη 

P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της) 
E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 
E55 Τύπος 

P3 έχει επεξήγηση 
E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 
E62 Συµβολοσειρά 

P79 αρχή προσδιορίζεται από E52 Χρονικό ∆ιάστηµα E62 Συµβολοσειρά 

P80    -   τέλος προσδιορίζεται από E52 Χρονικό ∆ιάστηµα E62 Συµβολοσειρά 

P4 
βρισκόταν σε εξέλιξη (είναι χρονικό διάστηµα 

του/της) 
E2 Έγχρονη Οντότητα E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

P5 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της) E3 Κατάσταση E3 Κατάσταση 

P7 έλαβε χώρα σε (υπήρξε τόπος του) E4 Περίοδος E53 Τόπος 

P26 µετακινήθηκε προς (ήταν προορισµός του/της) E9 Μετακίνηση E53 Τόπος 

P27 
   -  µετακινήθηκε από (ήταν αφετηρία 

του/της) 
E9 Μετακίνηση E53 Τόπος 

P8 έλαβε χώρα σε ή εντός (υπήρξε τόπος του) E4 Περίοδος E19 Υλικό Αντικείµενο 

P9 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της) E4 Περίοδος E4 Περίοδος 

P10 περιλαµβάνει (περιλαµβάνεται) E4 Περίοδος E4 Περίοδος 

P12 
συνέβη παρουσία του/της (ήταν 

παρών/παρούσα/παρόν σε) 
E5 Συµβάν E77 Ον 

P11 είχε συµµέτοχο (συµµετείχε σε) E5 Συµβάν E39 ∆ράστης 

P14 
   -   -   πραγµατοποιήθηκε από 

(πραγµατοποίησε) 
E7 ∆ράση E39 ∆ράστης 

P22 
   -   -   -   µετεβίβασε τον τίτλο σε (απέκτησε 

τον τίτλο µέσω) 
E8 Απόκτηση E39 ∆ράστης 

P23 
   -   -   -   µετεβίβασε τον τίτλο από 

(παρέδωσε τον τίτλο µέσω) 
E8 Απόκτηση E39 ∆ράστης 

P28 
   -   -   -   µετεβίβασε κατοχή από (παρέδωσε 

κατοχή µέσω) 

E10 Μεταβίβαση 

Κατοχής 
E39 ∆ράστης 
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Ταυτότητα 
Ιδιότητας 

Όνοµα Ιδιότητας 
Οντότητα – Πεδίο 
Ορισµού 

Οντότητα  - Πεδίο 
Τιµών 

P29 
   -   -   -   µετεβίβασε κατοχή σε (παρέλαβε 

κατοχή µέσω) 

E10 Μεταβίβαση 

Κατοχής 
E39 ∆ράστης 

P96    -   -  είχε µητέρα (ήταν µητέρα του/της) E67 Γέννηση E21 Πρόσωπο 

P99    -   -   διέλυσε (διαλύθηκε από) E68 ∆ιάλυση Οµάδας E74 Οµάδα 

P16 
   -   χρησιµοποίησε αντικείµενο 

(χρησιµοποιήθηκε για) 
E7 ∆ράση E70 Πράγµα 

P25    -   µετεκίνησε (µετακινήθηκε από) E9 Μετακίνηση E19 Υλικό Αντικείµενο 

P31    -   τροποποίησε (τροποποιήθηκε από) E11 Τροποποίηση 
E24 Ανθρωπογενές 

Υλικό Πράγµα 

P108    -  -    παρήγαγε (παρήχθη από) E12 Παραγωγή 
E24 Ανθρωπογενές 

Υλικό Πράγµα 

P110    -   -   επαύξησε (επαυξήθηκε από) E79 Προσθήκη Μερών 
E24 Ανθρωπογενές 

Υλικό Πράγµα 

P112    -   -   εξάλειψε (εξαλείφθηκε από) E80 Αφαίρεση Μερών 
E24 Ανθρωπογενές 

Υλικό Πράγµα 

P33 
   -   χρησιµοποίησε συγκεκριµένη τεχνική 

(χρησιµοποιήθηκε για) 
E11 Τροποποίηση E29 Σχέδιο 

P92    -  γέννησε (γεννήθηκε από) E63 Αρχή Ύπαρξης E77 Ον 

P94    -   -   δηµιούργησε (δηµιουργήθηκε από) E65 ∆ηµιουργία 
E28 Νοητικό 

Αντικείµενο 

P135 
   -   -   -   δηµιούργησε τύπο (δηµιουργήθηκε 

από) 
E83 ∆ηµιουργία Τύπου E55 Τύπος 

P95    -   -   σχηµάτισε (σχηµατίστηκε από) 
E66 Συγκρότηση 

Οµάδας 
E74 Οµάδα 

P98    -   -  έφερε στη ζωή (γεννήθηκε) E67 Γέννηση E21 Πρόσωπο 

P108    -   -  παρήγαγε (παρήχθη από) E12 Παραγωγή 
E24 Ανθρωπογενές 

Υλικό Πράγµα 

P123    -   -   είχε ως αποτέλεσµα (προέκυψε από) E81 Μετατροπή E77 Ον 

P93    -   αναίρεσε (αναιρέθηκε από) E64 Τέλος Ύπαρξης E77 Ον 

P13    -   -   κατέστρεψε (καταστράφηκε από) E6 Καταστροφή E18 Υλικό Πράγµα 

P99    -   -   διέλυσε (διαλύθηκε από) E68 ∆ιάλυση Οµάδας E74 Οµάδα 

P100    -   -   ήταν θάνατος του/της (πέθανε σε) E69 Θάνατος E21 Πρόσωπο 

P124    -   -   µετέτρεψε (µετατράπηκε από) E81 Μετατροπή E77 Ον 

P15 επηρεάστηκε από (επηρέασε) E7 ∆ράση 
E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

P16 
   -  χρησιµοποίησε αντικείµενο 

(χρησιµοποιήθηκε για) 
E7 ∆ράση E70 Πράγµα 

P17    -   είχε ως αφορµή (ήταν αφορµή) E7 ∆ράση 
E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

P33 
   -  χρησιµοποίησε συγκεκριµένη τεχνική 

(χρησιµοποιήθηκε για) 
E11 Τροποποίηση E29 Σχέδιο 
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Ταυτότητα 
Ιδιότητας 

Όνοµα Ιδιότητας 
Οντότητα – Πεδίο 
Ορισµού 

Οντότητα  - Πεδίο 
Τιµών 

P134    -   συνέχισε (συνεχίστηκε από) E7 ∆ράση E7 ∆ράση 

P136 
   -   βασίστηκε σε (υποστήριξε τη δηµιουργία 

τύπου) 
E83 ∆ηµιουργία Τύπου 

E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

P19 ήταν προορισµένη χρήση του (έγινε για) E7 ∆ράση 
E71 Ανθρωπογενές 

∆ηµιούργηµα 

P20 
είχε συγκεκριµένο σκοπό (ήταν σκοπός 

του/της) 
E7 ∆ράση E7 ∆ράση 

P21 είχε γενικό σκοπό (ήταν σκοπός του/της) E7 ∆ράση E55 Τύπος 

P24 
µετεβίβασε τον τίτλο του/της (άλλαξε 

ιδιοκτησία µέσω) 
E8 Απόκτηση E18 Υλικό Πράγµα 

P30 
µετεβίβασε κατοχή του/της/των (άλλαξε 

κατοχή µέσω) 

E10 Μεταβίβαση 

Κατοχής 
E18 Υλικό Πράγµα 

P32 χρησιµοποίησε γενική τεχνική E11 Τροποποίηση E55 Τύπος 

P43 έχει µέγεθος (είναι µέγεθος του) E70 Πράγµα E54 Μέγεθος 

P44 έχει κατάσταση (είναι κατάσταση του/της) E18 Υλικό Πράγµα E3 Κατάσταση 

P45 αποτελείται από (είναι ενσωµατωµένος/η/ο) E18 Υλικό Πράγµα E57 Υλικό 

P46 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της) E18 Υλικό Πράγµα E18 Υλικό Πράγµα 

P49 
είναι ή ήταν στην κατοχή του (κατέχει ή 

κατείχε) 
E18 Υλικό Πράγµα E39 ∆ράστης 

P50 είναι στην κατοχή του (κατέχει) E18 Υλικό Πράγµα E39 ∆ράστης 

P51 
έχει ή είχε ιδιοκτήτη (είναι ή ήταν ιδιοκτήτης 

του/της) 
E18 Υλικό Πράγµα E39 ∆ράστης 

P52 έχει ιδιοκτήτη (είναι ιδιοκτήτης του) E18 Υλικό Πράγµα E39 ∆ράστης 

P53 
βρίσκεται ή βρισκόταν σε (είναι ή ήταν θέση 

του)  
E18 Υλικό Πράγµα E53 Τόπος 

P55 βρίσκεται σε (είναι θέση του) E19 Υλικό Αντικείµενο E53 Τόπος 

P54 έχει µόνιµη θέση (είναι µόνιµη θέση του/της) E19 Υλικό Αντικείµενο E53 Τόπος 

P56 φέρει µόρφωµα (βρίσκεται σε) E19 Υλικό Αντικείµενο E26 Υλικό Μόρφωµα 

P57 έχει αριθµό µερών E19 Υλικό Αντικείµενο E60 Αριθµός 

P58 έχει ορισµό τµήµατος (ορίζει τµήµα σε) E18 Υλικό Πράγµα 
E46 Ονοµασία 

Τµήµατος 

P59 έχει τοµέα (βρίσκεται σε ή εντός) E18 Υλικό Πράγµα E53 Τόπος 

P62 απεικονίζει (απεικονίζεται σε) 
E24 Ανθρωπογενές 

Υλικό Πράγµα 

E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

P67 αναφέρεται σε (αναφέρεται από) 
E73  Πληροφοριακό 

Αντικείµενο 

E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

P70 τεκµηριώνει (τεκµηριώνεται σε) E31 Τεκµήριο 
E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

P71 περιλαµβάνει (περιλαµβάνεται σε) 
E32 Πηγή 

Καθιερωµένων Όρων 
E55 Τύπος 

P129 έχει ως θέµα (είναι θέµα  του/της) E73 Πληροφοριακό E1 Οντότητα CIDOC 
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Ταυτότητα 
Ιδιότητας 

Όνοµα Ιδιότητας 
Οντότητα – Πεδίο 
Ορισµού 

Οντότητα  - Πεδίο 
Τιµών 

Αντικείµενο CRM 

P138 παριστάνει (παριστάνεται από) E36 Οπτικό στοιχείο 
E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

P68 
συνήθως χρησιµοποιεί (συνήθως 

χρησιµοποιείται από) 
E29 Σχέδιο E57 Υλικό 

P69 σχετίζεται µε E29 Σχέδιο E29 Σχέδιο 

P72 έχει γλώσσα (είναι γλώσσα του/της) 
E33 Γλωσσικό 

Αντικείµενο 
E56 Γλώσσα 

P74 
έχει ή είχε κατοικία (είναι ή ήταν κατοικία 

του/της) 
E39 ∆ράστης E53 Τόπος 

P75 κατέχει (κατέχεται από) E39 ∆ράστης E30 ∆ικαίωµα 

P76 
έχει σηµείο επικοινωνίας (παρέχει πρόσβαση 

σε)  
E39 ∆ράστης 

E51 Στοιχείο 

Επικοινωνίας 

P81 καθόλη τη διάρκεια του/της E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 
E61 Πρωτογενής 

Χρονική Τιµή 

P82 κάποτε εντός E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 
E61 Πρωτογενής 

Χρονική Τιµή 

P83 
είχε ελάχιστη διάρκεια (είναι ελάχιστη διάρκεια 

του/της) 
E52 Χρονικό ∆ιάστηµα E54 Μέγεθος 

P84 
είχε µέγιστη διάρκεια (είναι µέγιστη διάρκεια 

του/της) 
E52 Χρονικό ∆ιάστηµα E54 Μέγεθος 

P86 περιέχεται σε (περιέχει) E52 Χρονικό ∆ιάστηµα E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

P88 αποτελείται από (είναι τµήµα του) E53 Τόπος E53 Τόπος 

P89 περιέχεται σε (περιέχει) E53 Τόπος E53 Τόπος 

P90 έχει τιµή E54 Μέγεθος E60 Αριθµός 

P91 
έχει µονάδα µέτρησης (αποτελεί µονάδα 

µέτρησης του/της) 
E54 Μέγεθος E58 Μονάδα Μέτρησης 

P97 είχε πατέρα (ήταν πατέρας του/της) E67 Γέννηση E21 Πρόσωπο 

P101 είχε ως γενική χρήση (ήταν χρήση του/της) E70 Πράγµα E55 Τύπος 

P103 προοριζόταν για (ήταν προορισµός του) 
E71 Ανθρωπογενές 

∆ηµιούργηµα 
E55 Τύπος 

P104 υπόκειται σε (ισχύει για) 
E72 Νοµικό 

Αντικείµενο 
E30 ∆ικαίωµα 

P105 δικαίωµα κατέχεται από (έχει δικαίωµα σε) 
E72 Νοµικό 

Αντικείµενο 
E39 ∆ράστης 

P106 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της) 
E73 Πληροφοριακό 

Αντικείµενο 

E73 Πληροφοριακό 

Αντικείµενο 

P107 έχει ή είχε µέλος (είναι ή ήταν µέλος του/της) E74 Οµάδα E39 ∆ράστης 

P109 
έχει ή είχε επιµελητή (είναι ή ήταν επιµελητής 

του/της) 
E78 Συλλογή E39 ∆ράστης 

P111 προσέθεσε (προστέθηκε από) E79 Προσθήκη Μερών E18 Υλικό Πράγµα 
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Ταυτότητα 
Ιδιότητας 

Όνοµα Ιδιότητας 
Οντότητα – Πεδίο 
Ορισµού 

Οντότητα  - Πεδίο 
Τιµών 

P113 αφαίρεσε (αφαιρέθηκε από) E80 Αφαίρεση Μερών E18 Υλικό Πράγµα 

P114 συµπίπτει χρονικά µε E2 Έγχρονη Οντότητα E2 Έγχρονη Οντότητα 

P115 περατώνει (περατώνεται µε) E2 Έγχρονη Οντότητα E2 Έγχρονη Οντότητα 

P116 αρχίζει (αρχίζει µε) E2 Έγχρονη Οντότητα E2 Έγχρονη Οντότητα 

P117 εµφανίζεται κατά τη διάρκεια (περιλαµβάνει) E2 Έγχρονη Οντότητα E2 Έγχρονη Οντότητα 

P118 
προηγείται µερικώς επικαλύπτοντας (έπεται 

µερικώς επικαλυπτόµενο) 
E2 Έγχρονη Οντότητα E2 Έγχρονη Οντότητα 

P119 προηγείται (έπεται) E2 Έγχρονη Οντότητα E2 Έγχρονη Οντότητα 

P120 εµφανίζεται πριν (εµφανίζεται µετά) E2 Έγχρονη Οντότητα E2 Έγχρονη Οντότητα 

P121 επικαλύπτεται µε  E53 Τόπος E53 Τόπος 

P122 συνορεύει µε E53 Τόπος E53 Τόπος 

P125 
χρησιµοποίησε αντικείµενο τύπου (ήταν ο 

τύπος αντικείµενου που χρησιµοποιήθηκε σε) 
E7 ∆ράση E55 Τύπος 

P126 χρησιµοποίησε (χρησιµοποιήθηκε σε) E11 Τροποποίηση E57 Υλικό 

P127 έχει ευρύτερο όρο (έχει στενότερο όρο) E55 Τύπος E55 Τύπος 

P128 φέρει (φέρεται από) 
E24 Ανθρωπογενές 

Υλικό Πράγµα 

E73 Πληροφοριακό 

Αντικείµενο 

P65 εµφανίζει οπτικό στοιχείο (εµφανίζεται σε) 
E24 Ανθρωπογενές 

Υλικό Πράγµα 
E36 Οπτικό στοιχείο 

P130 
παρουσιάζει χαρακτηριστικά του/της 

(χαρακτηριστικά του  βρίσκονται επίσης σε) 
E70 Πράγµα E70 Πράγµα 

P73 έχει µετάφραση (είναι µετάφραση του/της) 
E33 Γλωσσικό 

Αντικείµενο 

E33 Γλωσσικό 

Αντικείµενο 

P132 επικαλύπτεται µε E4 Περίοδος E4 Περίοδος 

P133 διαχωρίζεται από E4 Περίοδος E4 Περίοδος 

P137 δειγµατίζεται από (δειγµατίζει) E55 Τύπος 
E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

P139 έχει εναλλακτική µορφή E41 Ονοµασία E41 Ονοµασία 

P140 απέδωσε ιδιότητα σε (χαρακτηρίστηκε από) 
E13 Απόδοση 

Ιδιοτήτων 

E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

P34 αφορούσε σε (εκτιµήθηκε από) 
E14 Εκτίµηση 

Κατάστασης 
E18 Υλικό Πράγµα 

P36 καταχώρισε (καταχωρίσθηκε από) 
E15 Απόδοση 

Αναγνωριστικού 
E19 Υλικό Αντικείµενο 

P39 µέτρησε (µετρήθηκε από) E16 Μέτρηση E70 Πράγµα 

P41 ταξινόµησε (ταξινοµήθηκε από) E17 Απόδοση Τύπου 
E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

P141 
απέδωσε ως ιδιότητα (αποδόθηκε ως ιδιότητα 

από) 

E13 Απόδοση 

Ιδιοτήτων 

E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

P35 έχει διαπιστώσει (έχει διαπιστωθεί από) 
E14 Εκτίµηση 

Κατάστασης 
E3 Κατάσταση 
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Ταυτότητα 
Ιδιότητας 

Όνοµα Ιδιότητας 
Οντότητα – Πεδίο 
Ορισµού 

Οντότητα  - Πεδίο 
Τιµών 

P37 απέδωσε (αποδόθηκε από) 
E15 Απόδοση 

Αναγνωριστικού 

E42 Κωδικός 

Αναγνώρισης 

P38 ακύρωσε (ακυρώθηκε από) 
E15 Απόδοση 

Αναγνωριστικού 

E42 Κωδικός 

Αναγνώρισης 

P40 παρατήρησε  (παρατηρήθηκε από) E16 Μέτρηση E54 Μέγεθος 

P42 απέδωσε (αποδόθηκε από) E17 Απόδοση Τύπου E55 Τύπος 



∆ήλωση Κλάσεων του CIDOC CRM 
Οι κλάσεις του CIDOC CRM δηλώνονται εκτενώς στο τµήµα αυτό χρησιµοποιώντας την 

ακόλουθη µορφή: 

• Τα ονόµατα των κλάσεων παρουσιάζονται ως επικεφαλίδες µε έντονα γράµµατα, 

έπειτα από το µοναδικό κωδικό της κλάσης.  

• Η γραµµή «Υποκλάση της:» δηλώνει την υπερκλάση της κλάσης από την οποία 

κληρονοµεί ιδιότητες. 

• Η γραµµή «Υπερκλάση των:» είναι αναφορά στις υποκλάσεις της συγκεκριµένης 

κλάσης.  

• Η γραµµή «Επεξηγηµατικό σηµείωµα:» περιέχει τον φραστικό ορισµό της έννοιας 

που παριστάνει η κλάση. 

• Η γραµµή «Παραδείγµατα:» περιέχει µια λίστα µε παραδείγµατα πραγµατώσεων 

της κλάσης. Εάν ένα παράδειγµα είναι και πραγµάτωση µιας υποκλάσης της 

συγκεκριµένης κλάσης, ο µοναδικός κωδικός της υποκλάσης παρατίθεται σε 

παρενθέσεις. Εάν το παράδειγµα πραγµατώνει δύο κλάσεις, οι µοναδικοί κωδικοί 

και των δύο κλάσεων παρατίθενται σε παρενθέσεις. Μη-εικονικά παραδείγµατα 

ενδέχεται να ακολουθούνται από µια επεξήγηση σε αγγύλες.  

• Η σειρά  «Ιδιότητες:» δηλώνει τη λίστα των ιδιοτήτων της κλάσης. 

• Κάθε ιδιότητα παριστάνεται µε το µοναδικό αναγνωριστικό της, το ευθύ και το 

αντίστροφο όνοµά της και την κλάση του πεδίου τιµών αυτής διαχωρισµένη µε 

άνω και κάτω τελεία.  

• ∆εν παριστάνονται οι κληρονοµηµένες ιδιότητες.  

• Οι ιδιότητες ιδιοτήτων αναγράφονται σε εσοχή και µέσα σε παρενθέσεις κάτω από 

την ιδιότητα στην οποία αποδίδονται. 
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E1 Οντότητα CIDOC CRM 

 

Υπερκλάση των: E2 Έγχρονη Οντότητα  

E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

E53 Τόπος 

E54 Μέγεθος 

E77 Ον 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει όλα τα αντικείµενα στην πραγµατεία του 

Εννοιολογικού Μοντέλου Αναφοράς CIDOC.  

 

Πρόκειται για µια αφηρηµένη έννοια που προνοεί για τρεις βασικές 

ιδιότητες: 

1. Αναγνώριση κατά όνοµα ή µέσω άλλου αναγνωριστικού 

2. Ταξινόµηση κατά τύπο, επιτρέποντας επιπλέον βελτιστοποίηση της 

συγκεκριµένης υποκλάσης στην οποία ανήκει µία πραγµάτωση   

3. Συνηµµένο ελεύθερο κείµενο προκειµένου να εκφραστεί οτιδήποτε δεν 

συλλαµβάνεται από τυποποιηµένες ιδιότητες.  

 

Με την εξαίρεση της Πρωτογενούς Τιµής (Ε59), όλες οι υπόλοιπες κλάσεις 

εντός του CIDOC CRM αποτελούν άµεσα ή έµµεσα εξειδικεύσεις της 

Οντότητας CIDOC CRM (Ε1).  

Παραδείγµατα: 
 ο σεισµός της Λισαβόνας το 1755 (E5)  

Ιδιότητες: 

P1 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό): E41 Ονοµασία 

P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της): E55 Τύπος 

P3 έχει επεξήγηση: E62 Συµβολοσειρά 

(P3.1 έχει τύπο: E55 Τύπος) 

 

E2 Έγχρονη Οντότητα 

Υποκλάση των:    Ε1 Οντότητα CIDOC CRM 

Υπερκλάση των:  Ε3 Κατάσταση 
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E4 Περίοδος 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει όλα τα φαινόµενα, όπως οι πραγµατώσεις 

Περιόδων (Ε4), Συµβάντων (E5) και δηλώνει αυτά που συµβαίνουν σε 

περιορισµένη χρονική έκταση.   

 

 Σε ορισµένα συµφραζόµενα, καλούνται επίσης perdurants. Η κλάση αυτή 

είναι ασύνδετη µε το Ον (E77). Πρόκειται για αφηρηµένη κλάση και δεν 

έχει άµεσες πραγµατώσεις. Η Έγχρονη Οντότητα (E2) εξειδικεύεται στην 

Περίοδο (E4), η οποία ισχύει για µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή 

(που καθορίζεται µε µεγαλύτερη ή µικρότερη ακρίβεια) και την 

Κατάσταση (Ε3), η οποία ισχύει για πραγµατώσεις του Υλικού Πράγµατος 

(E18). 

Παραδείγµατα: 

 η εποχή του Χαλκού (E4) 
 ο σεισµός στη Λισαβόνα το 1755 (E5) 
 το Μεγάλο Παλάτι του Πετροντβορέτς κοντά στην Αγία 
Πετρούπολη που ήταν ερειπωµένο από το 1944 – 1946 (E3) 

Ιδιότητες: 

P4 βρισκόταν σε εξέλιξη (είναι χρονικό διάστηµα του/της): E52 

Χρονικό ∆ιάστηµα 

P114 συµπίπτει χρονικά µε: E2 Έγχρονη Οντότητα 

P115 περατώνει (περατώνεται µε): E2 Έγχρονη Οντότητα 

P116 αρχίζει (αρχίζει µε): E2 Έγχρονη Οντότητα 

P117 εµφανίζεται κατά τη διάρκεια (περιλαµβάνει): E2 Έγχρονη 

Οντότητα 

P118 προηγείται µερικώς επικαλύπτοντας (έπεται µερικώς 

επικαλυπτόµενο): E2 Έγχρονη Οντότητα 

P119 προηγείται (έπεται): E2 Έγχρονη Οντότητα 

P120 εµφανίζεται πριν (εµφανίζεται µετά): E2 Έγχρονη Οντότητα 

 

E3 Κατάσταση 

 

Υποκλάση των:       E2 Έγχρονη Οντότητα 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει τις καταστάσεις αντικειµένων 

που χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριµένο είδος κατάστασης κατά τη 

διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος.   

Περιγράφει την επικρατούσα φυσική κατάσταση οποιουδήποτε υλικού 

αντικειµένου ή µορφώµατος εντός ενός συγκεκριµένου Χρονικού 

∆ιαστήµατος (E52). Γενικά, το χρονικό διάστηµα για το οποίο µπορεί να 

εκτιµηθεί µια συγκεκριµένη κατάσταση ενδέχεται να είναι συντοµότερο 

από το πραγµατικό χρονικό διάστηµα, για το οποίο ισχύει η κατάσταση 

αυτή.  

 Η φύση της κατάστασης αυτής µπορεί να περιγραφεί, χρησιµοποιώντας 

την P2 έχει τύπο. Για παράδειγµα, η Κατάσταση (Ε3) “κατάσταση του SS 

Great Britain στο διάστηµα ανάµεσα στις 22. Σεπτεµβρίου 1846 και τις 

27. Αυγούστου 1847” µπορεί να χαρακτηριστεί ως Τύπος (Ε55) 

“κατεστραµµένος”.  

Παραδείγµατα: 

 το “Κεχριµπαρένιο ∆ωµάτιο” στο Τσάρκογιε Σελό που 
ανακατασκευάστηκε πλήρως από το καλοκαίρι του 2003 έως 
σήµερα 

 το Μεγάλο Παλάτι του Πετροντβορέτς κοντά στην Αγία 
Πετρούπολη που ήταν ερειπωµένο από το 1944 – 1946 

 η κατάσταση της γαλοπούλας µου στο φούρνο στις 14:30 την 25η 
∆εκεµβρίου, 2002 (P2 έχει τύπο: E55 Τύπος “ακόµα άψητη”) 

Ιδιότητες: 

P5 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της): E3 Κατάσταση 

 

E4 Περίοδος 

 

Υποκλάση των:    E2 Έγχρονη Οντότητα 

Υπερκλάση των:  E5 Συµβάν 

  

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει σύνολα συναφών φαινοµένων ή πολιτισµικών 

δηλώσεων που περιορίζονται στο χρόνο και το χώρο.  

Είναι η κοινωνική ή φυσική συνοχή των φαινοµένων αυτών που 

καθορίζουν µια Περίοδο (E4) και όχι τα σχετιζόµενοι χωρο-χρονικά όρια. 

Τα όρια αυτά είναι µια απλή προσέγγιση της πραγµατικής διαδικασίας 

ανάπτυξης, εξάπλωσης και οπισθοχώρησης. Κατά συνέπεια, διαφορετικές 

περίοδοι µπορούν να επικαλύπτονται και να συνυπάρχουν στο χώρο και 

το χρόνο, όπως όταν ένας νοµαδικός πολιτισµός υπάρχει στην ίδια 

περιοχή µε έναν µόνιµο πολιτισµό. 
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Χαρακτηριστικά, η κλάση αυτή χρησιµοποιείται για να περιγράψει 

προϊστορικές ή ιστορικές περιόδους όπως τη «Νεολιθική Περίοδο», τη 

«∆υναστεία Μινγκ» ή την «Περίοδο του Μακαρθισµού». Ωστόσο, δεν 

γίνονται εκτιµήσεις σχετικά µε την κλίµακα των σχετιζόµενων 

φαινοµένων. Ειδικότερα, κάθε συµβάν εκλαµβάνεται ως σύνθετη 

διαδικασία που αποτελείται από συναφή φαινόµενα. Κατά συνέπεια, η 

Περίοδος (E4) αποτελεί υπερκλάση του Συµβάντος (Ε5). Για παράδειγµα, 

µια σύγχρονη κλινική Γέννηση (E67) ενδέχεται να εκληφθεί τόσο ως 

ατοµικό Συµβάν (E5) όσο και ως Περίοδος (E4) που αποτελείται από 

πολλαπλές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται από πολλαπλές 

πραγµατώσεις του ∆ράστη (E39).  

 

Το καλλιτεχνικό ύφος µπορεί να µοντελοποιηθεί ως Περίοδος (E4). 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές εννοιοποιήσεις ‘ύφους’ που καθορίζονται είτε 

από φυσικά µορφώµατα είτε από ιστορικά συµφραζόµενα. Για 

παράδειγµα, ο «Ιµπρεσιονισµός» µπορεί να θεωρηθεί ως περίοδος µε 

διάρκεια περίπου από το 1870 έως το 1905 κατά την οποία παράχθηκαν 

πίνακες µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά από µια οµάδα καλλιτεχνών 

µεταξύ των οποίων ήταν ο Μονέ, ο Ρενουάρ, ο Πισσαρό, ο Σίσλεϊ και ο 

Ντεγκά. Εναλλακτικά µπορεί να θεωρηθεί ως το ύφος που συναντά κανείς 

σε κάθε πίνακα µε κοινά χαρακτηριστικά των εργασιών που παράχθηκαν 

από τους ιµπρεσιονιστές, ανεξάρτητα από τα ιστορικά συµφραζόµενα. Η 

πρώτη ερµηνεία συµφωνεί µε την Περίοδο (Ε4), και η δεύτερη καθορίζει 

µορφολογικούς τύπους αντικειµένων που εµπίπτουν στον Τύπο (E55). 

Άλλη µια συγκεκριµένη περίπτωση της Περιόδου (E4) είναι το σύνολο των 

δραστηριοτήτων και φαινοµένων που σχετίζονται µε έναν οικισµό, όπως η 

περίοδος όπου κατοικείτο η Νινευή. 

Παραδείγµατα: 
 Ιουρασική  
 Εποχή του Χαλκού στην Ευρώπη 
 Ιταλική Αναγέννηση  
 Τριακονταετής Πόλεµος  
 Ορµή και Θύελλα 
 Κυβισµός 

Ιδιότητες: 

P7 έλαβε χώρα σε (υπήξε τόπος του): E53 Τόπος 

P8 έλαβε χώρα σε ή εντός (υπήρξε τόπος του): E19 Υλικό 

Αντικείµενο 

P9 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της): E4 Περίοδος 

P10 περιλαµβάνει (περιλαµβάνεται): E4 Περίοδος 

P132 επικαλύπτεται µε: E4 Περίοδος 
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P133 διαχωρίζεται από: E4 Περίοδος 

 

E5 Συµβάν 

 

Υποκλάση των:    E4 Περίοδος 

Υπερκλάση των:  E7 ∆ράση  

E63 Αρχή Ύπαρξης 

E64 Τέλος Ύπαρξη 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνειαλλαγές καταστάσεων σε πολιτισµικά, 

κοινωνικά ή φυσικά συστήµατα, ανεξάρτητα από την κλίµακα, που προκαλούνται από 

µια σειρά ή οµάδα συναφών φυσικών, πολιτισµικών τεχνολογικών ή νοµικών 

φαινοµένων. Τέτοιες αλλαγές καταστάσεων επηρεάζουν τις πραγµατώσεις του Όντος 

(E77) ή της υποκατηγορίες του.  

Η διάκριση ανάµεσα σε ένα Συµβάν (E5) και µια Περίοδο (E4) αποτελεί εν 

µέρει θέµα της κλίµακας παρατήρησης. Αν ειδωθεί από ένα πρώτο 

επίπεδο λεπτοµέρειας, ένα Συµβάν (E5) αποτελεί ‘στιγµιαία’ αλλαγή 

κατάστασης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το Συµβάν (E5) µπορεί να αναλυθεί 

στα φαινόµενα που το απαρτίζουν εντός ενός χώρου και χρονικού 

πλαισίου και ως τέτοιο να ειδωθεί ως Περίοδος (E4). ∆εν συµβαίνει 

απαραίτητα και το αντίστροφο: δεν δίνουν όλες τις πραγµατώσεις της 

Περιόδου (E4) αφορµή για αξιοσηµείωτη αλλαγή κατάστασης.  

Παραδείγµατα:  

 η γέννηση της Κλεοπάτρας (E67) 
 η καταστροφή της Λισαβόνας στον σεισµό του 1755(E6) 
 ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος (E7) 
 η µάχη του Στάλινγκραντ (E7) 
 η ∆ιάσκεψη της Γιάλτας (E7) 
 ο εορτασµός της γέννησής µου 28-6-1995 (E7) 
 το πέσιµο ενός κεραµιδιού από την οροφή του σπιτιού µου την 
περασµένη Κυριακή  

 το συνέδριο του CIDOC 2003 (E7) 

Ιδιότητες: 

P11 είχε συµµέτοχο (συµµετείχε σε): E39 ∆ράστης 

P12 συνέβη παρουσία του/της (ήταν παρών/παρούσα/παρόν σε): 

E77 Ον  
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E6 Καταστροφή 

 

Υποκλάση των:    E64 Τέλος Ύπαρξης 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνεισυµβάντα που καταστρέφουν µια ή 

περισσότερες πραγµατώσεις του Υλικού Πράγµατος (E18), µε τρόπο ώστε 

να χάνουν την ταυτότητά τους ως υποκείµενα τεκµηρίωσης.    

 

Ορισµένες καταστροφές είναι σκόπιµες, ενώ άλλες είναι ανεξάρτητες από 

την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η σκόπιµη καταστροφή µπορεί να 

τεκµηριωθεί ταξινοµώντας το συµβάν τόσο ως Καταστροφή (E6) όσο και 

ως ∆ράση (E7).  

Η απόφαση να τεκµηριωθεί ένα αντικείµενο ως κατεστραµµένο, 

αντικείµενο που έχει υποστεί µετατροπή ή τροποποίηση εξαρτάται από τα 

συµφραζόµενα:  

1.  Εάν το υλικό που αποµένει από την καταστροφή δεν έχει τεκµηριωθεί, 

τότε το συµβάν µοντελοποιείται αποκλειστικά ως Καταστροφή (E6).  

2. Ένα συµβάν θα πρέπει επίσης να τεκµηριώνεται χρησιµοποιώντας την 

Μετατροπή (E81), εάν έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή ενός ή 

περισσοτέρων αντικειµένων και την ταυτόχρονη παραγωγή άλλων, 

χρησιµοποιώντας µέρη ή υλικό από το πρωτότυπο. Στην περίπτωση 

αυτή, τα νέα στοιχεία έχουν διαφορετικές ταυτότητες. Το υλικό 

διατηρείται, όχι όµως και η ταυτότητα. 

3. Όταν διατηρείται η αρχική ταυτότητα της αλλαγµένης πραγµάτωσης 

του Υλικού Πράγµατος (E18), το συµβάν θα πρέπει να τεκµηριώνεται 

ως Τροποποίηση (E11).  

Παραδείγµατα:  

 η καταστροφή της Λισαβόνας από σεισµό το 1755 
 η καταστροφή της Νινευή (E6, E7) 
 το σπάσιµο ενός ποτηριού σαµπάνιας από το σκύλο µου  
 το κυνήγι του τελευταίου λύκου (‘Canis lupus Linne, 1758’) της 
περιοχής Ρηνανία/Γερµανία στο Birreskopf/Eifel 1860 (τώρα 
Μουσείο Alexander Koenig αριθµός αποθήκης µουσείου: ZFMK 
86.385) (E6, E7) 

Ιδιότητες: 

P13 κατέστρεψε (καταστράφηκε από): E18 Υλικό Πράγµα 

 

E7 ∆ράση 

 

Υποκλάση των:    E5 Συµβάν 
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Υπερκλάση των:  E8 Απόκτηση  

E9 Μετακίνηση 

E10 Μεταβίβαση Κατοχής 

E11 Τροποποίηση 

E13 Απόδοση Ιδιοτήτων 

E65 ∆ηµιουργία 

E66 Συγκρότηση Οµάδας 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει σκόπιµες ενέργειες πραγµατώσεων του 

∆ράστη (E39), που έχουν ως αποτέλεσµα αλλαγές στις καταστάσεις των 

πολιτισµικών, κοινωνικών ή φυσικών συστηµάτων που τεκµηριώνονται.   

 

Η έννοια αυτή περιλαµβάνει περίπλοκες, σύνθετες και µακροχρόνιες 

ενέργειες, όπως είναι η κατασκευή ενός οικισµού ή ένας πόλεµος, αλλά 

και απλές, βραχύβιες  ενέργειες όπως το άνοιγµα µιας πόρτας.  

Παραδείγµατα: 

 η µάχη του Στάλινγκραντ  
 η ∆ιάσκεψη της Γιάλτας  
 ο εορτασµός της γέννησής µου στις 28-6-1995 
 η συγγραφή του «Φάουστ» από τον Γκαίτε (E65) 
 η ίδρυση του Μπάουχαους το 1919 (E66) 

Ιδιότητες: 

P14 πραγµατοποιήθηκε από (πραγµατοποίησε): E39 ∆ράστης 

(P14.1 στο ρόλο του: E55 Τύπος) 

P15 επηρεάστηκε από (επηρέασε): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

P16 χρησιµοποίησε αντικείµενο (χρησιµοποιήθηκε για): E70 

Πράγµα 

(P16.1 τρόπος χρήσης: E55 Τύπος) 

P17 είχε ως αφορµή (ήταν αφορµή): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

P19 ήταν προορισµένη χρήση του (έγινε για): E71 Ανθρωπογενές 

∆ηµιούργηµα  

(P19.1 τρόπος χρήσης: E55 Τύπος) 

P20 είχε συγκεκριµένο σκοπό (ήταν σκοπός του/της): E7 ∆ράση 

P21 είχε γενικό σκοπό (ήταν σκοπό του/της): E55 Τύπος 

P125 χρησιµοποίησε αντικείµενο τύπου (ήταν o τύπος 

αντικείµενου που χρησιµοποιήθηκε σε): E55 Τύπος 
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P134 συνέχισε (συνεχίστηκε από): E7 ∆ράση 

 

E8 Απόκτηση 

 

Υποκλάση των:    E7 ∆ράση 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει µεταφορές της νόµιµης ιδιοκτησίας από µια ή 

περισσότερες πραγµατώσεις του ∆ράστη (E39) σε µια ή περισσότερες 

πραγµατώσεις του ∆ράστη (E39).  

 

Η κλάση αυτή ισχύει επίσης για την καθιέρωση ή απώλεια ιδιοκτησίας 

πραγµατώσεων του Υλικού Πράγµατος (E18). Ωστόσο, δεν υπονοεί 

αλλαγές οποιωνδήποτε άλλων πραγµατώσεων του ∆ικαιώµατος (E30). Η 

καταγραφή του δότη ή / και του παραλήπτη είναι  προαιρετική. Είναι 

πιθανό ότι για µια πραγµάτωση της Απόκτησης Ε8 δεν υπάρχει ούτε δότης 

ούτε παραλήπτης. Ανάλογα µε τις συνθήκες µπορεί να περιγράφει: 

 
1. την έναρξη της ιδιοκτησίας 
2. το τέλος της ιδιοκτησίας 
3. την µεταφορά της ιδιοκτησίας 
4. την απόκτηση από µια άγνωστη πηγή  
5. την απώλεια του τίτλου εξαιτίας καταστροφής του στοιχείου 
 

Μπορεί επίσης να περιγράφει συµβάντα, όπου ένας συλλέκτης αποκτά 

νόµιµο τίτλο, για παράδειγµα σε προσάρτηση ή επιφανειακή συλλογή. Η 

ερµηνεία της έννοιας των µουσείων περί "απόκτησης" διαφέρει από 

οργανισµό σε οργανισµό. Για τον λόγο αυτόν, το CIDOC CRM 

µοντελοποιεί τη νόµιµη ιδιοκτησία (Απόκτηση (E8)) και τη φυσική κατοχή 

(Μεταβίβαση Κατοχής (E10)) ξεχωριστά. Οι οργανισµοί στη συνέχεια θα 

µοντελοποιούν τη συγκεκριµένη έννοια που έχουν για την απόκτηση και 

απώλεια απόκτησης ως συνδυασµούς των παραπάνω.  

 

Παραδείγµατα: 
 η περισυλλογή ενός καρχαρία σφυροκέφαλου του γένους Sphyrna 

(Carchariniformes) από τον John Steinbeck και τον Edward 
Ricketts στο Πουέρτο Ρίκο Εσκοντίντο στον Κόλπο του Μεξικού 
στις 25. Μαρτίου 1940 

 η απόκτηση του πίνακα του Ελ Γκρέκο “Οι Απόστολοι Πέτρος και 
Παύλος” από το Ερµιτάζ στην Αγία Πετρούπολη 

 η απώλεια  του ταριχευµένου σπίνου µου ‘Fringilla coelebs 
Linnaeus, 1758’ εξαιτίας φθοράς από έντοµα τον περασµένο 
χρόνο 
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Ιδιότητες: 

P22 µετεβίβασε τον τίτλο σε (απέκτησε τον τίτλο µέσω): E39 

∆ράστης 

P23 µετεβίβασε τον τίτλο από (παρέδωσε τον τίτλο µέσω): E39 

∆ράστης 

P24 µετεβίβασε τον τίτλο του/της (άλλαξε ιδιοκτησία µέσω): E18 

Υλικό Πράγµα 

 

E9 Μετακίνηση  

 

Υποκλάση των:    E7 ∆ράση 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει αλλαγές στον φυσικό τόπο των 

πραγµατώσεων του Υλικού Αντικειµένου (E19).  

 

Σηµειώστε, ότι η κλάση Μετακίνηση (E9) κληρονοµεί την ιδιότητα P7 

έλαβε χώρα σε (υπήρξε τόπος του): E53 Τόπος. Η ιδιότητα αυτή θα 

πρέπει να χρησιµοποιείται για να περιγράψει την εµβέλεια ή µια ευρύτερη 

περιοχή εντός της οποίας πραγµατοποιείται µια  µετακίνηση, ενώ οι 

ιδιότητες P26 µετακινήθηκε προς (ήταν προορισµός του/της), P27 

µετακινήθηκε από (ήταν αφετηρία του/της) περιγράφουν τα σηµεία 

εκκίνησης και τέλους µόνον. Μετακινήσεις µπορούν επίσης να 

τεκµηριωθούν ως µέρη άλλων µετακινήσεων (µέσω της P9 αποτελείται 

από  (αποτελεί µέρος του/της)), προκειµένου να περιγραφούν ενδιάµεσα 

στάδια µιας εµβέλειας. Στην περίπτωση αυτή, το σηµείο εκκίνησης και 

τέλους των τµηµατικών µετακινήσεων θα πρέπει να ταιριάζουν επακριβώς 

µεταξύ τους, αλλά και µε το συνολικό συµβάν.  

 

Παραδείγµατα: 
 η µετακίνηση της London Bridge από το Ηνωµένο Βασίλειο της 
Η.Π.Α.  

 η µετακίνηση της έκθεσης “Θησαυροί του Τουταγχαµών” 1976-
1979 

Ιδιότητες: 

P25 µετεκίνησε (µετακινήθηκε από): E19 Υλικό Αντικείµενο 

P26 µετακινήθηκε προς (ήταν προορισµός του/της): E53 Τόπος 
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P27 µετακινήθηκε από (ήταν αφετηρία του/της): E53 Τόπος 

 

E10 Μεταβίβαση Κατοχής 

 

Υποκλάση των:    E7 ∆ράση 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει µεταφορές φυσικής κατοχής αντικειµένων 

µεταξύ  πραγµατώσεων του ∆ράστη (E39).  

 

Η καταγραφή του δότη ή / και του παραλήπτη είναι  προαιρετική. Είναι 

πιθανό ότι για µια πραγµάτωση της Μεταβίβασης Κατοχής Ε10 δεν 

υπάρχει ούτε δότης ούτε παραλήπτης. (Ανάλογα µε τις συνθήκες µπορεί 

να περιγράφει: 
1. την αρχή της κατοχής 
2. το τέλος της κατοχής 
3. τη µεταβίβαση κατοχής 
4. η παραλαβή κατοχής από µια άγνωστη πηγή  
5. τη δηλούµενη απώλεια ενός αντικειµένου 
 

Η διάκριση ανάµεσα στην νοµική ευθύνη για την κατοχή και την 

πραγµατική φυσική κατοχή του αντικειµένου θα πρέπει να εκφράζεται µε 

τη χρήση της ιδιότητας P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της). Μία 

ιδιαίτερη περίπτωση µεταβίβασης κατοχής είναι και η κλοπή.  

 

Η ερµηνεία της έννοιας των µουσείων περί "απόκτησης" διαφέρει από 

οργανισµό σε οργανισµό. Για τον λόγο αυτόν, το CIDOC CRM 

µοντελοποιεί τη νόµιµη ιδιοκτησία και τη φυσική κατοχή ξεχωριστά. Οι 

οργανισµοί στη συνέχεια θα µοντελοποιούν τη συγκεκριµένη έννοια για 

την απόκτηση και απώλεια απόκτησης ως συνδυασµούς των παραπάνω.  

 

Παραδείγµατα:  
 η παράδοση των πινάκων από την Secure Deliveries Inc. στην 

National Gallery 
 η επιστροφή του πίνακα του Πικάσο, «Γκερνίκα» στο µουσείο 

Prado της Μαδρίτης το 1981 

 

Ιδιότητες: 

P28 µετεβίβασε κατοχή από (παρέδωσε κατοχή µέσω): E39 

∆ράστης 
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P29 µετεβίβασε κατοχή σε (παρέλαβε κατοχή µέσω): E39 ∆ράστης 

P30 µετεβίβασε κατοχή του/της/των (άλλαξε κατοχή µέσω): E18 

Υλικό Πράγµα 

 

E11 Τροποποίηση 

 

Υποκλάση των:    E7 ∆ράση 

Υπερκλάση των:  E12 Παραγωγή 

E79 Προσθήκη Μερών 

E80 Αφαίρεση Μερών 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει όλες τις πραγµατώσεις της ∆ράσης (E7) που 

δηµιουργούν, µετατρέπουν ή αλλάζουν το Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

(E24).  

 

Η κλάση αυτή περιλαµβάνει την παραγωγή ενός στοιχείου από 

ακατέργαστα υλικά, και άλλων, έως τώρα µη τεκµηριωµένων 

αντικειµένων, όπως και την προληπτική αντιµετώπιση ή αποκατάσταση 

ενός αντικειµένου για συντήρηση.   

 

Καθώς η διάκριση ανάµεσα στην τροποποίηση και παραγωγή δεν είναι 

πάντοτε σαφής,  η τροποποίηση θεωρείται ως µια γενικότερα εφαρµόσιµη 

έννοια. Αυτό υπονοεί ότι ορισµένα στοιχεία µπορούν να καταναλωθούν ή 

να καταστραφούν σε µια τροποποίηση, και ότι άλλα µπορούν να 

παραχθούν ως αποτέλεσµά της. Ένα συµβάν θα πρέπει επίσης να 

τεκµηριώνεται χρησιµοποιώντας την Μετατροπή (E81) εφόσον καταλήγει 

στην καταστροφή ενός ή περισσοτέρων αντικειµένων και την ταυτόχρονη 

παραγωγή άλλων, χρησιµοποιώντας µέρη ή υλικά από τα αρχικά. Στην 

περίπτωση αυτή, τα νέα στοιχεία έχουν ξεχωριστές ταυτότητες.   

 

Εάν οι πραγµατώσεις του Σχεδίου (E29) που χρησιµοποιήθηκαν στην 

τροποποίηση περιγράφουν τη χρήση συγκεκριµένων υλικών, θα πρέπει 

να τεκµηριώνονται χρησιµοποιώντας µάλλον ιδιότητες του Σχεδίου (Ε29) 

αντί µέσω της P126 χρησιµοποίησε (χρησιµοποιήθηκε σε): E57 Υλικό. 

 

Παραδείγµατα: 
 η κατασκευή του SS Great Britain (E12) 
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 η εµπότιση του πολεµικού πλοίου Vasa στη Στοκχόλµη για 
διατήρηση µετά το 1956 

 η µετατροπή του Enola Gay σε µουσειακό έκθεµα από το National 
Air and Space Museum στην Ουάσινγκτον µεταξύ 1993 και 1995 
(E12, E81)  

 η πρόσφατη ανανέωση της επιχρύσωσης του Toshogu shrine στο 
Nikko, Ιαπωνία 

 

Ιδιότητες: 

P31 τροποποίησε (τροποποιήθηκε από): E24 Ανθρωπογενές Υλικό 

Πράγµα 

P32 χρησιµοποίησε γενική τεχνική (ήταν τεχνική του/της): E55 

Τύπος 

P33 χρησιµοποίησε συγκεκριµένη τεχνική (χρησιµοποιήθηκε για): 

E29 Σχέδιο  

P126 χρησιµοποίησε (χρησιµοποιήθηκε σε): E57 Υλικό 

 

E12 Παραγωγή 

 

Υποκλάση των:    E11 Τροποποίηση 

E63 Αρχή Ύπαρξης 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί και 

επιτυγχάνουν τη δηµιουργία ενός ή περισσοτέρων στοιχείων.   

 

Εξειδικεύει την έννοια της τροποποίησης σε παραγωγή. Η απόφαση για το 

αν ένα στοιχείο εκλαµβάνεται ως νέο ή όχι εξαρτάται από τα 

συµφραζόµενα. Υπό κανονικές συνθήκες, στοιχεία εκλαµβάνονται ως 

«νέα» όταν δεν υπάρχει προφανής, συνολική οµοιότητα ανάµεσά σε αυτά 

και στα στοιχεία που έχουν καταναλωθεί όπως και τα υλικά που έχουν 

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή τους. Σε άλλες περιπτώσεις, ένα 

στοιχείο εκλαµβάνεται ως «νέο», διότι σχετίζεται µε την τεκµηρίωση χάρη 

σε µια τροποποίηση. Για παράδειγµα, η χάραξη ενός ονόµατος σε ένα 

θραύσµα αγγείου µπορεί να το µετατρέψει σε όστρακο. Ίσως το αρχικό 

θραύσµα να µην αξίζει να τεκµηριωθεί, αντίθετα µε εκείνο που φέρει 

χάραξη.   

 

Η οντότητα αυτή µπορεί να είναι συλλογική: η τύπωση χιλίων βιβλίων για 

παράδειγµα, θεωρείται κανονικά ως ένα µεµονωµένο συµβάν.  
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Ένα συµβάν θα πρέπει επίσης να τεκµηριώνεται  χρησιµοποιώντας την 

Μετατροπή (E81) όταν έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή ενός ή 

περισσοτέρων αντικειµένων και την ταυτόχρονη παραγωγή άλλων µε τη 

χρήση µερών ή υλικού των αρχικών. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα 

στοιχεία έχουν διαφορετικές πραγµατώσεις και το υλικό διατηρείται, όχι 

όµως και η ταυτότητα.  

 

Παραδείγµατα:  
 η κατασκευή του SS Great Britain 
 η επαναχύτευση της Μικρής Γοργόνας στο λιµάνι της Κοπενχάγης  
 η έβδοµη έκδοση της γκραβούρας του Ρέµπραντ “Γυναίκα 
ηµίγυµνη δίπλα σε σόµπα”, 1658, Bartsch Αριθµός 197 

 

Ιδιότητες: 

P108 παρήγαγε (παρήχθη από): E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

 

E13 Απόδοση Ιδιοτήτων 

 

Υποκλάση των:    E7 ∆ράση 

Υπερκλάση των:  E14 Εκτίµηση Κατάστασης 

E15 Απόδοση Αναγνωριστικού 

E16 Μέτρηση 

E17 Απόδοση Τύπου 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει ενέργειες που υποστηρίζουν τις ιδιότητες 

ενός αντικειµένου ή οποιασδήποτε άλλης σχέσης ανάµεσα σε δύο 

στοιχεία ή δύο έννοιες. 

 

Η κλάση αυτή επιτρέπει την τεκµηρίωση σχετικά µε το πώς προέκυψε η 

αντίστοιχη απόδοση και ποιανού γνώµη ήταν. Όλα τα χαρακτηριστικά ή 

ιδιότητες που αποδίδονται σε µια τέτοια ενέργεια µπορούν να θεωρηθούν 

επίσης ως άµεσα συνηµµένα στο αντίστοιχο στοιχείο ή έννοια, πιθανά ως 

συλλογή αντιφατικών αξιών. Όλες οι περιπτώσεις ιδιοτήτων στο µοντέλο 

αυτό που περιγράφονται έµµεσα µέσω µιας ενέργειας χαρακτηρίζονται ως 

“συντοµεύσεις” της ενέργειας αυτής. Αυτή η απαρχαιωµένη 

µοντελοποίηση δύο εναλλακτικών απόψεων είναι προτιµότερη, διότι 
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πολλές εφαρµογές ενδέχεται να έχουν λόγους να µοντελοποιήσουν είτε 

τη δραστηριότητα είτε τη συντόµευση και η σχέση ανάµεσα στις δύο 

εναλλακτικές µπορεί να συλληφθεί µε απλούς κανόνες.  

 

Ειδικότερα, η κλάση περιγράφει τις ενέργειες ανθρώπων που κάνουν 

προτάσεις και δηλώσεις κατά τη διάρκεια ορισµένων µουσειακών 

διαδικασιών π.χ. το πρόσωπο και την ηµεροµηνία µιας δήλωσης 

κατάστασης, µιας απόδοσης αναγνωριστικού, µιας µέτρησης αντικειµένου 

του µουσείου κτλ. Τα είδη των αποδόσεων και δηλώσεων αυτών που 

πρέπει να τεκµηριωθούν ρητά σε δοµές ενός σχήµατος και όχι σε 

ελεύθερο κείµενο καθορίζονται από το εάν η πληροφορία αυτή θα πρέπει 

να είναι προσβάσιµη σε δοµηµένες επερωτήσεις.  

 

Παραδείγµατα: 
 η εκτίµηση της τρέχουσας ιδιοκτησίας του ασηµένιου κυπέλλου 
του Martin Doerr το Φεβρουάριο του 1997 

 

Ιδιότητες: 

P140 απέδωσε ιδιότητα σε (χαρακτηρίστηκε από): E1 Οντότητα 

CIDOC CRM 

P141 απέδωσε ως ιδιότητα (αποδόθηκε ως ιδιότητα από): E1 

Οντότητα CIDOC CRM 

 

E14 Εκτίµηση Κατάστασης 

 

Υποκλάση των:    E13 Απόδοση Ιδιοτήτων 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιγράφει την εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης ενός 

αντικειµένου κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου.  

 

Η εκτίµηση κατάστασης µπορεί να γίνει µέσω επιθεώρησης, µέτρησης ή 

ιστορικής έρευνας. Η κλάση αυτή χρησιµοποιείται προκειµένου να 

τεκµηριώσει συνθήκες της αντίστοιχης εκτίµησης που ενδέχεται να είναι 

σχετικές στην ερµηνεία της ποιότητας σε µεταγενέστερο στάδιο, ή στη 

συνέχεια της έρευνας σε σχετικά τεκµήρια.   

 

Παραδείγµατα: 
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 η επιθεώρηση κατά το προηγούµενο έτος των φθορών από την 
υγρασία στις τοιχογραφίες  της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο 
χωριό µας.  

Ιδιότητες: 

P34 αφορούσε σε (εκτιµήθηκε από): E18 Υλικό Πράγµα 

P35 έχει διαπιστώσει (έχει διαπιστωθεί από): E3 Κατάσταση 

 

E15 Απόδοση Αναγνωριστικού 

 

Υποκλάση των:    E13 Απόδοση Ιδιοτήτων  

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει ενέργειες που προδίδουν ή αφαιρούν 

αναγνωριστικά αντικειµένων.   

 

Παραδείγµατα τέτοιων αναγνωριστικών περιλαµβάνουν Αριθµούς 

Ευρηµάτων και Αριθµούς Καταλόγων. Η τεκµηρίωση της απόδοσης  και 

της αφαίρεσης αναγνωριστικών είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν τα 

αντικείµενα αλλάζουν κατοχή ή όταν αλλάζει το σύστηµα οργάνωσης. 

Προκειµένου να είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε την ταυτότητα ενός 

αντικειµένου σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι σηµαντικό να τεκµηριώνουµε 

από ποιον, πότε και για ποιο σκοπό αποδόθηκε ένα αναγνωριστικό σε ένα 

αντικείµενο.  

 

Παραδείγµατα: 
 η αντικατάσταση του αριθµού καταλόγου TA959a µε τον GE34604 
για ένα ύφασµα του 17ου αιώνα στο Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα   

 

Ιδιότητες: 

P36 καταχώρισε (καταχωρίσθηκε από): E19 Υλικό Αντικείµενο 

P37 απέδωσε (αποδόθηκε από): E42 Κωδικός Αναγνώρισης 

P38 ακύρωσε (ακυρώθηκε από): E42 Κωδικός Αναγνώρισης 

 

E16 Μέτρηση 

 

Υποκλάση των:    E13 Απόδοση Ιδιοτήτων 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει ενέργειες µέτρησης φυσικών ιδιοτήτων και 

άλλων τιµών που µπορούν να καθοριστούν από µια συστηµατική 

διαδικασία.  

 

Παραδείγµατα περιλαµβάνουν τη µέτρηση της χρηµατικής αξίας µιας 

συλλογής νοµισµάτων ή το χρόνο διάρκειας µιας βιντεοκασέτας.  

 

Για τη Μέτρηση (E16) µπορούν να χρησιµοποιηθούν η απλή µέτρηση ή 

εργαλεία όπως σταδίες ή συσκευές ανίχνευσης ραδιενέργειας. Το 

ενδιαφέρον έγκειται στη µέθοδο και τη φροντίδα που εφαρµόζεται, έτσι 

ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η αξιοπιστία του αποτελέσµατος σε ένα 

µετέπειτα στάδιο, ή να συνεχιστεί η έρευνα στα σχετιζόµενα έγγραφα. Η 

ηµεροµηνία των συµβάντων είναι σηµαντική για µεγέθη, η τιµή των 

οποίων ενδέχεται να αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου, όπως για 

παράδειγµα το µήκος ενός αντικειµένου που είναι επιρρεπές στη 

συρρίκνωση. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις µεθόδους και τις συσκευές 

αναφέρονται καλύτερα ως ελεύθερο κείµενο, ενώ οι βασικές τεχνικές 

όπως για παράδειγµα "µέθοδος ραδιοχρονολόγησης άνθρακας 14" θα 

πρέπει να κωδικοποιούνται χρησιµοποιώντας την P2 έχει τύπο (είναι ο 

τύπος του/της): E55 Τύπος. 

 

Παραδείγµατα: 

 µέτρηση του ύψους στο ασηµένιο κύπελο 232 στις 31.  
Αυγούστου 1997  

 η µέθοδος ραδιοχρονολόγησης άνθρακας 14 του “Schoeninger 
Speer II” το 1996 [ένα πλήρες ξύλινο δόρυ περίπου 400.000 ετών 
της παλαιολιθικής εποχής που βρέθηκε στο Schoeningen, Κάτω 
Σαξονία, της Γερµανίας το 1995] 

  

Ιδιότητες: 

P39 µέτρησε (µετρήθηκε από): E70 Πράγµα 

P40 παρατήρησε (παρατηρήθηκε από): E54 Μέγεθος 

 

E17 Απόδοση Τύπου 

 

Υποκλάση των:    E13 Απόδοση Ιδιοτήτων  

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει ενέργειες ταξινόµησης στοιχείων 

οποιουδήποτε είδους. Τέτοια στοιχεία περιλαµβάνουν αντικείµενα, 

δείγµατα, ανθρώπους, δραστηριότητες και έννοιες. 

 

Η κλάση αυτή επιτρέπει την τεκµηρίωση των συµφραζοµένων των 

ταξινοµήσεων σε περιπτώσεις όπου η τιµή της ταξινόµησης εξαρτάται από 

την προσωπική γνώµη του ταξινοµητή και την ηµεροµηνία που έγινε η 

ταξινόµηση. Η κλάση επίσης περιλαµβάνει την έννοια της 

«αποφασιστικότητας» δηλαδή την συστηµατική και µοριακή ταύτιση ενός 

δείγµατος στη βιολογία.  

 

Παραδείγµατα:  
 η πρώτη ταξινόµηση του αντικειµένου GE34604 ως Υφάσµατος, 2. 
Οκτωβρίου  

 ο προσδιορισµός ενός κάκτου στον κήπο του Martin Doerr ‘Cereus 
hildmannianus K.Schumann’, Ιούλιος 2003 

Ιδιότητες: 

P41 ταξινόµησε (ταξινοµήθηκε από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

P42 απέδωσε (αποδόθηκε από): E55 Τύπος 

 

E18 Υλικό Πράγµα 

 

Υποκλάση των:    E72 Νοµικό Αντικείµενο 

Υπερκλάση των:  E19 Υλικό Αντικείµενο 

E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

E26 Υλικό Μόρφωµα 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει όλα τα σταθερά φυσικά στοιχεία µε µια 

σχετικά σταθερή µορφή, ανθρωπογενή ή φυσική.   

 

Ανάλογα µε την ύπαρξη φυσικών ορίων τέτοιων πραγµάτων, το CIDOC 

CRM διαχωρίζει τις πραγµατώσεις του Υλικού Αντικειµένου (E19) από τις 

πραγµατώσεις του Υλικού Μορφώµατος (E26), όπως για παράδειγµα 

τρύπες, ποτάµια, τεµάχια γης κτλ. Οι περισσότερες πραγµατώσεις του 

Υλικού Αντικειµένου (E19) µπορούν να µετακινηθούν (εφόσον δεν είναι 

υπερβολικά βαριά), ενώ οι διαµορφώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

της περιβάλλουσας ύλης.   
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Το CIDOC CRM δεν ασχολείται γενικά µε ύλη σε υγρή ή αέρια µορφή.  

 

Παραδείγµατα: 

 το διαµάντι Cullinan (E19) 
 το σπήλαιο Ιδαίον Άντρον στην Κρήτη (E26) 
 η Μόνα Λίζα (E22) 

Ιδιότητες: 

P44 έχει κατάσταση (είναι κατάσταση του): E3 Κατάσταση 

P45 αποτελείται από (είναι ενσωµατωµένος/η/ο σε): E57 Υλικό 

P46 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της): E18 Υλικό Πράγµα 

P49 είναι ή ήταν στην κατοχή του (κατέχει ή κατείχε): E39 

∆ράστης 

P50 είναι στην κατοχή του (κατέχει): E39 ∆ράστης 

P51 έχει ή είχε ιδιοκτήτη (είναι ή ήταν ιδιοκτήτης του/της): E39 

∆ράστης 

P52 έχει ιδιοκτήτη (είναι ιδιοκτήτης του): E39 ∆ράστης 

P53 βρίσκεται ή βρισκόταν σε (είναι ή ήταν θέση του): E53 Τόπος 

P58 έχει ορισµό τµήµατος (ορίζει τµήµα σε): E46 Ονοµασία 

Τµήµατος 

P59 έχει τοµέα (βρίσκεται σε ή εντός): E53 Τόπος 

 

E19 Υλικό Αντικείµενο 

 

Υποκλάση των:    E18 Υλικό Πράγµα 

Υπερκλάση των:  E20 Βιολογικό Αντικείµενο 

E22 Ανθρωπογενές Αντικείµενο 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει στοιχεία υλικής φύσης που είναι µονάδες 

τεκµηρίωσης και έχουν φυσικά σύνορα που τα διαχωρίζουν απόλυτα µε 

αντικειµενικό τρόπο από άλλα αντικείµενα.  

 

Η κλάση αυτή περιλαµβάνει επίσης σύνολα αντικειµένων που γίνονται για 

λειτουργικούς σκοπούς κάθε είδους, ανεξάρτητα από φυσική συνοχή 
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όπως για παράδειγµα ένα σύνολο από πιόνια σκακιού. Χαρακτηριστικά, 

πραγµατώσεις του Υλικού Αντικειµένου (E19) µπορούν να µετακινηθούν 

(εφόσον δεν είναι υπερβολικά βαριά). 

 

Σε ορισµένα  συµφραζόµενα, τέτοια αντικείµενα, εκτός από σύνολα, 

αποκαλούνται επίσης “αντικείµενα bona fide” (Smith & Varzi 2000, σσ. 

401-420), δηλαδή φυσικά καθορισµένα αντικείµενα.  

 

Η απόφαση για το τι τεκµηριώνεται ως ολοκληρωµένο στοιχείο και όχι ως 

µέρη ή συνιστώντα µέρη ενδέχεται να είναι µια εντελώς διοικητική 

απόφαση ή µπορεί  να είναι το αποτέλεσµα της σειράς µε την οποία 

αποκτήθηκε το στοιχείο.  

 

Παραδείγµατα:  
 ο Τζον Σµιθ 
 η Αφροδίτη της Μύλου 
 το ανάκτορο της Κνωσού 
 το διαµάντι Cullinan  
 το Apollo 13 τη στιγµή της εκτόξευσης 

Ιδιότητες: 

P47 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό): E42 Κωδικός 

Αναγνώρισης  

P48 έχει προτιµώµενο αναγνωριστικό (είναι προτιµώµενο 

αναγνωριστικό): E42 Κωδικός Αναγνώρισης 

P54 έχει µόνιµη θέση (είναι µόνιµη θέση του/της): E53 Τόπος 

P55 βρίσκεται σε (είναι θέση του): E53 Τόπος 

P56 φέρει µόρφωµα (βρίσκεται σε): E26 Υλικό Μόρφωµα 

P57 έχει αριθµό µερών: E60 Αριθµός 

 

E20 Βιολογικό Αντικείµενο 

 

Υποκλάση των:    E19 Υλικό Αντικείµενο 

Υπερκλάση των:  E21 Πρόσωπο 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει µεµονωµένα στοιχεία υλικής φύσης, τα οποία 

ζουν, έχουν ζήσει ή είναι τα φυσικά προϊόντα ζωντανών οργανισµών.  
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Τεχνητά αντικείµενα που ενσωµατώνουν βιολογικά στοιχεία όπως για 

παράδειγµα κάδρα πεταλούδων της βικτωριανής εποχής µπορούν να 

τεκµηριωθούν τόσο ως πραγµατώσεις του Βιολογικού Αντικειµένου (E20) 

όσο και ως πραγµατώσεις του Ανθρωπογενούς Αντικειµένου (E22).  

 

Παραδείγµατα:   
 εγώ 
 Τουταγχαµών 
 ο Βουκεφάλας [το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου] 
 απολιθωµένα περιττώµατα δεινόσαυρου PA1906-344 

 

E21 Πρόσωπο 

 

Υποκλάση των:    E20 Βιολογικό Αντικείµενο 

E39 ∆ράστης 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει πραγµατικά άτοµα που ζουν ή υποτίθεται ότι 

έχουν ζήσει.  

 

Μυθικές φιγούρες που ίσως έχουν υπάρξει, όπως ο Οδυσσέας και ο 

βασιλιάς Αρθούρος εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή, εάν η τεκµηρίωση 

αναφέρεται σ' αυτούς ως ιστορικά πρόσωπα.  Σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε το εάν ορισµένα πρόσωπα ταυτίζονται 

στην πραγµατικότητα, µπορούν να δηµιουργηθούν πολλαπλές 

πραγµατώσεις και να συνδεθούν µεταξύ τους προκειµένου να καταδειχτεί 

η σχέση τους. Το CIDOC CRM δεν προτείνει µια συγκεκριµένη µορφή 

προκειµένου να υποστηρίξει το συλλογισµό σχετικά µε την πιθανή 

ταυτότητα.  

 

Παραδείγµατα:   
 Τουταγχαµών 
 Νέλσον Μαντέλα 

 

E22 Ανθρωπογενές Αντικείµενο 

 

Υποκλάση των:    E19 Υλικό Αντικείµενο 

E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 
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Υπερκλάση των:  E84 Φορέας Πληροφορίας 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει υλικά αντικείµενα που έχουν σκόπιµα 

δηµιουργηθεί από ανθρώπινη δραστηριότητα.  

 

∆εν γίνονται υποθέσεις σχετικά µε την έκταση της τροποποίησης που 

απαιτείται προκειµένου να δικαιολογηθεί η θεώρηση ενός αντικειµένου ως 

ανθρωπογενές. Για παράδειγµα, ένα κοµµάτι βράχου µε επιγραφή ή µια 

πεταλούδα που έχει συλλεχθεί και διατηρηθεί εκλαµβάνονται ως 

πραγµατώσεις του Ανθρωπογενούς Αντικειµένου (Ε22). 

 

 

Παραδείγµατα:  
 Mallard (η γρηγορότερη ατµοµηχανή του κόσµου) 
 το βάζο του Πόρτλαντ 
 το Κολοσσαίο  

 

E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

 

Υποκλάση των:         E18 Υλικό Πράγµα 

…………………………………E71 Ανθρωπογενές ∆ηµιούργηµα  

Υπερκλάση των:  E22 Ανθρωπογενές Αντικείµενο 

E25 Ανθρωπογενές Μόρφωµα 

E78 Συλλογή 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει κάθε σταθερό φυσικό στοιχείο που 

δηµιουργείται σκόπιµα από ανθρώπινη δραστηριότητα. 

 

Η κλάση αυτή αποτελείται από ανθρωπογενή αντικείµενα, όπως για 

παράδειγµα ξίφη, και ανθρωπογενή µορφώµατα, όπως βραχογραφίες. 

∆εν γίνονται υποθέσεις σχετικά µε την έκταση της τροποποίησης που 

απαιτείται προκειµένου να δικαιολογηθεί η θεώρηση ενός αντικειµένου ως 

ανθρωπογενές. Για παράδειγµα, προϊστορικές βραχογραφίες 

εκλαµβάνονται ως πραγµάτωση του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγµατος 

(Ε24).  
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Παραδείγµατα:  
 η γέφυρα Forth Railway (E22)  
 το Κανάλι της Μάγχης (E25)  
 η ιστορική συλλογή του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα (E78) 

 

Ιδιότητες: 

P62 απεικονίζει (απεικονίζεται σε): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

(P62.1 τρόπος απεικόνισης: E55 Τύπος) 

P65 εµφανίζει οπτικό στοιχείο (εµφανίζεται σε): E36 Οπτικό 

Στοιχείο 

P128 φέρει (φέρεται από): E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο  

 

E25 Ανθρωπογενές Μόρφωµα 

 

Υποκλάση των:    E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

E26 Υλικό Μόρφωµα 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει φυσικά µορφώµατα που έχουν δηµιουργηθεί 

σκόπιµα από ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως γρατζουνιές, τεχνητές 

σπηλιές, τεχνητά κανάλια νερού κτλ.   

 

∆εν γίνονται υποθέσεις σχετικά µε την έκταση της τροποποίησης που 

απαιτείται προκειµένου να δικαιολογηθεί η θεώρηση ενός µορφώµατος ως 

ανθρωπογενούς. Για παράδειγµα βραχογραφίες ή ακόµα και προϊστορικές 

βραχογραφίες εκλαµβάνονται ως τύποι του Ανθρωπογενούς Μορφώµατος 

(E25). 

 

Παραδείγµατα:   

 το κανάλι του Μάντσεστερ 
 η µύτη του Michael Jackson µετά από πλαστική χειρουργική 

 

E26 Υλικό Μόρφωµα 

 

Υποκλάση των:    E18 Υλικό Πράγµα 

Υπερκλάση των:  E25 Ανθρωπογενές Μόρφωµα 
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E27 Φυσικός Χώρος 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει αναγνωρίσιµα µορφώµατα που είναι φυσικά 

προσαρµοσµένα µε αναπόσπαστο τρόπο σε συγκεκριµένα φυσικά 

αντικείµενα.  

 

Πραγµατώσεις του Υλικού Μορφώµατος (E26) έχουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά µε τις πραγµατώσεις του Υλικού Αντικειµένου (E19). 

Ενδέχεται να έχουν µονοδιάστατη, δισδιάστατη ή τρισδιάσταση 

γεωµετρική έκταση, αλλά δεν υπάρχουν φυσικά σύνορα που τα 

διαχωρίζουν απόλυτα, µε αντικειµενικό τρόπο από τα αντικείµενα φορείς. 

Για παράδειγµα, ένα κούφωµα αποτελεί µόρφωµα αλλά η ίδια η πόρτα, 

στερεωµένη σε µεντεσέδες, όχι.  

 

Πραγµατώσεις του Υλικού Μορφώµατος (E26) µπορούν να είναι 

µορφώµατα µε µια στενότερη έννοια όπως γρατζουνιές, τρύπες, 

ανάγλυφα, χρώµατα επιφάνειας, ζώνες ανάκλασης σε ένα οπάλ 

κρύσταλλο ή την αλλαγή πυκνότητας σε ένα κοµµάτι ξύλου. Με την 

ευρύτερη έννοια, είναι µέρη συγκεκριµένων αντικειµένων µε µερικά 

φανταστικά σύνορα, όπως ο πυρήνας του κόσµου, µια ιδιοκτησία στην 

επιφάνεια της γης, ένα τοπίο ή το κεφάλι σε ένα µαρµάρινο άγαλµα. 

Μπορούν να µετρηθούν και να χρονολογηθούν και µερικές φορές είναι 

δυνατόν να δηλωθεί ποιος ή τι είναι ή ήταν υπεύθυνος για αυτά. ∆εν 

µπορούν να χωριστούν από το  φορέα αντικειµένου, αλλά ένα τµήµα του 

φορέα αντικειµένου µπορεί να καθοριστεί (η µερικές φορές να 

αποµακρυνθεί) φέροντας ολόκληρο το µόρφωµα.  

 

Ο ορισµός αυτός συνάδει µε τον ορισµό "fiat objects" [Smith & Varzi, 

2000, pp. 401-420], µε την εξαίρεση συνόλων των “αντικειµένων bona 

fide”.  

 

Παραδείγµατα:   

 ο ναός στο Abu Simbel πριν την αποµάκρυνσή του, ο οποίος ήταν 
λαξευµένος σε συµπαγή πέτρα 

 η υπογραφή του Άλµπρεχτ Ντίρερ στον πίνακά του µε τίτλο 
Καρλοµάγνος  

 η φθορά στη µύτη της Μεγάλης Σφίγγας στη Γκίζα 
 η µύτη του Michael Jackson πριν από την πλαστική χειρουργική 
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E27 Φυσικός Χώρος 

 

Υποκλάση των:    E26 Υλικό Μόρφωµα 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει κοµµάτια γης ή θάλασσας.  

 

Αντίθετα από την καθαρά γεωµετρική έννοια του Τόπου (E53), η κλάση 

αυτή περιγράφει συστάδες ύλης στην επιφάνεια της γης ή άλλου 

ουράνιου σώµατος, το οποίο αναπαριστάται σε φωτογραφίες, πίνακες και 

χάρτες. 

  

Πραγµατώσεις του Φυσικού Χώρου (E27) συντίθενται από σχετικά 

ακίνητα στοιχεία ύλης και µορφώµατα σε µια συγκεκριµένη διαµόρφωση 

σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία.  

 

Παραδείγµατα:  
 η κοίτη του Αµαζονίου   
 η Κνωσός 
 ο χώρος προσγείωσης του Αpollo 11 
 το αεροδρόµιο του Χήθροου 
 το βυθισµένο λιµάνι του Μινωικού οικισµού στις Γουρνιές, Κρήτη 

 

E28 Νοητικό Αντικείµενο 

 

Υποκλάση των:    E71 Ανθρωπογενές ∆ηµιούργηµα 

Υπερκλάση των:  E30 ∆ικαίωµα 

E55 Τύπος 

E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο  
 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει άυλα δηµιουργήµατα του νου µας, 

προκειµένου να επιτρέψει το συλλογισµό σχετικά µε την ταυτότητά τους, 

τις συνθήκες δηµιουργίας τους και τις ιστορικές επιπτώσεις.   

 

Χαρακτηριστικά, πραγµατώσεις της κλάσης αυτής δηµιουργούνται, 

εφευρίσκονται ή είναι το αποτέλεσµα σκέψης από κάποιον και στη 

συνέχεια µπορεί να τεκµηριωθούν ή να κοινοποιηθούν σε πρόσωπα. 
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Πραγµατώσεις του Νοητικού Αντικειµένου (E28) µπορεί να έχουν 

παραπάνω από ένα συγκεκριµένο φορέα, όπως χαρτί, ηλεκτρονικά 

σήµατα, σηµάνσεις, ηχητικά µέσα, πίνακες, φωτογραφίες, ανθρώπινες 

µνήµες κτλ  

 

∆εν µπορούν να καταστραφούν όσο υπάρχουν σε τουλάχιστον έναν 

φορέα ή στη µνήµη.   

Η ύπαρξή τους τελειώνει όταν χαθεί ο τελευταίος φορέας. Μία 

µεγαλύτερη διάκριση µπορεί να γίνει ανάµεσα σε δηµιουργήµατα, τα 

οποία έχουν µια σαφή ταυτότητα, όπως ένα συγκεκριµένο κείµενο ή 

φωτογραφίες και τις ιδέες και έννοιες που µοιράζονται και ανταλλάσουν 

οµάδες ανθρώπων.  

 

Παραδείγµατα:   

 η “Ode an die Freude” (Ωδή στη Χαρά ) του Μπετόβεν (E73) 
 ο ορισµός της λέξης  “ontology” στο Oxford English Dictionary 
 η γνώση για τη νίκη στο Μαραθώνα που µεταφέρθηκε από τον 
πασίγνωστο  δροµέα 

 

E29 Σχέδιο 

 

Υποκλάση των:    E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο  

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει τεκµηριωµένα σχέδια για την εκτέλεση 

ενεργειών προκειµένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσµα συγκεκριµένης 

ποιότητας, µορφής ή περιεχοµένου. Συγκεκριµένα, αποτελείται από 

σχέδια για σκόπιµες ανθρώπινες δραστηριότητες που αποτέλεσµα έχουν 

την µετατροπή ή παραγωγή πραγµατώσεων του Ανθρωπογενούς Υλικού 

Πράγµατος (Ε24).  

 

Πραγµατώσεις του Σχεδίου (E29) µπορούν να δοµηθούν σε µέρη και 

ακολουθίες ή µπορούν να εξαρτηθούν από άλλα. Αυτό µοντελοποιείται 

χρησιµοποιώντας την P69 σχετίζεται µε.  

 

Τα Σχέδια µπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω: 

 
1. Ένα σχήµα για τις δραστηριότητες που περιγράφει.  
2. Ένα σχήµα των προϊόντων που είναι αποτέλεσµα της εφαρµογής του.  
3. Ένα ανεξάρτητο διανοητικό προϊόν που ενδέχεται να µην έχει 

εφαρµοστεί ποτέ, όπως τα πασίγνωστα σχέδια του Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι για ιπτάµενες µηχανές.  
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Επειδή τα σχέδια ενδέχεται να µην έχουν εφαρµοστεί ποτέ ή να έχουν 

εκτελεστεί εν µέρει, το CIDOC CRM µοντελοποιεί µια χαλαρή σχέση 

ανάµεσα στο σχέδιο και το αντίστοιχο προϊόν. 

 

Παραδείγµατα:   

 η διαδικασία τυποποίησης ISO 
 η µουσική σηµειογραφία της «Ωδής στο Χαρά» του Μπετόβεν 
 τα αρχιτεκτονικά σχέδια για τον Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας στη 
Γερµανία.  

 φύλλο 860 του Codex Atlanticus από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, 
1486-1490, που φυλάσσεται στην Biblioteca Ambrosiana στο 
Μιλάνο  

 

Ιδιότητες: 

P68 συνήθως χρησιµοποιεί (συνήθως χρησιµοποιείται από): E57 

Υλικό 

P69 σχετίζεται µε: E29 Σχέδιο  

 

E30 ∆ικαίωµα 

 

Υποκλάση των: E28 Νοητικό Αντικείµενο 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει νόµιµα προνόµια που αφορούν σε υλικά και 

άυλα πράγµατα ή τα παράγωγά τους.   

 

Σ’ αυτά περιλαµβάνονται αναπαράσταση και δικαιώµατα ιδιοκτησίας.  

 

Παραδείγµατα:    
 κοπυράιτ του ISO για το ISO/CD 21127 
 ιδιοκτησία της «Μόνα Λίζα» από το Λούβρο 

 

E31 Τεκµήριο 

 

Υποκλάση των:    E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο 

Υπερκλάση των:  E32 Πηγή Καθιερωµένων Όρων 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει αναγνωρίσιµα άυλα στοιχεία που κάνουν 

υποθέσεις σχετικά µε την πραγµατικότητα.  

 

Οι προτάσεις αυτές µπορούν να εκφραστούν σε κείµενα, γραφικά, 

εικόνες, ακουογράµµατα, βιντεογράµµατα ή άλλα παρόµοια µέσα. Οι 

βάσεις δεδοµένων τεκµηρίωσης εκλαµβάνονται ως ειδική περίπτωση του 

Τεκµηρίου (Ε31). Η κλάση αυτή δεν θα πρέπει να συγχέεται µε τον όρο 

“Τεκµήριο” στην Τεχνολογία της Πληροφορικής, ο οποίος είναι συµβατός 

µε την Πληροφορία (Ε73). 

 

Παραδείγµατα:   
 η εγκυκλοπαίδεια Britannica (E32) 
 η φωτογραφία των συµµάχων στη Γιάλτα που δηµοσιεύτηκε από 
το UPI, 1945 

 το Doomsday Book 

Ιδιότητες: 

P70 τεκµηριώνει (τεκµηριώνεται σε): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

 

E32 Πηγή Καθιερωµένων Όρων 

 

Υποκλάση των:    E31 Τεκµήριο 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει εγκυκλοπαίδειες, θησαυρούς, δόκιµες λίστες 

και άλλα τεκµήρια που ορίζουν ορολογία ή εννοιολογικά συστήµατα για 

συνεπή χρήση.  

 

Παραδείγµατα:   
 Webster's Dictionary 
 Getty Art and Architecture Thesaurus 
 CIDOC Conceptual Reference Model 

 

Ιδιότητες: 

P71 περιλαµβάνει (περιλαµβάνεται σε): E55 Τύπος 
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E33 Γλωσσικό Αντικείµενο 

 

Υποκλάση των:    E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο 

Υπερκλάση των:  E34 Επιγραφή 

E35 Τίτλος 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει αναγνωρίσιµες εκφράσεις σε φυσική γλώσσα 

ή γλώσσες.  

 

Πραγµατώσεις του Γλωσσικού Αντικειµένου (Ε33) µπορούν να 

εκφραστούν µε πολλούς τρόπους όπως π.χ. γραπτά κείµενα, 

ηχογραφηµένη οµιλία ή νοηµατική γλώσσα. Ωστόσο, το CIDOC CRM 

αντιµετωπίζει πραγµατώσεις του Γλωσσικού Αντικειµένου (E33) 

ανεξάρτητα από το µέσον ή τη µέθοδο µε την οποία εκφράζονται. 

Εκφράσεις σε τυπικές γλώσσες, όπως είναι ο κώδικας υπολογιστών ή 

µαθηµατικές φόρµουλες δεν αντιµετωπίζονται από το CIDOC CRM ως 

πραγµατώσεις του Γλωσσικού Αντικειµένου (E33). Θα πρέπει να 

µοντελοποιούνται ως πραγµατώσεις του Πληροφοριακού Αντικειµένου  

(E73). 

 

Παραδείγµατα:   
 το κείµενο του χειρόγραφου του Ellesmere Chaucer  
 οι στίχοι του "Blue Suede Shoes" 
 το κείµενο του Jabberwocky του Lewis Carroll 
 το κείµενο του "Doktoro Jekyll kaj Sinjoro Hyde" (µετάφραση σε 
Εσπεράντο του Dr Jekyll and Mr Hyde) 

 

Ιδιότητες: 

P72 έχει γλώσσα (είναι γλώσσα του/της): E56 Γλώσσα 

P73 έχει µετάφραση (είναι µετάφραση του/της): E33 Γλωσσικό 

Αντικείµενο 

 

E34 Επιγραφή 

 

Υποκλάση των:  E33 Γλωσσικό Αντικείµενο 

E37 Σήµανση 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει αναγνωρίσιµα σύντοµα κείµενα που 

συνάπτονται σε πραγµατώσεις του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγµατος 

(E24).  

 

Η µεταγραφή του κειµένου µπορεί να τεκµηριωθεί σε µια επεξήγηση από 

την P3 έχει επεξήγηση: E62 Συµβολοσειρά. Το αλφάβητο που 

χρησιµοποιείται µπορεί να τεκµηριωθεί από την P2 έχει τύπο: E55 Τύπος. 

Η κλάση αυτή δεν αποσκοπεί να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της 

ιδιοσυγκρασίας µιας µεµονωµένης φυσικής υπόστασης µιας επιγραφής, 

αλλά του υποβόσκοντος πρωτότυπου. Η φυσική ενσάρκωση 

µοντελοποιείται στο CIDOC CRM ως Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα (Ε24). 

 

Η σχέση ενός φυσικού αντιγράφου ενός βιβλίου µε το κείµενο που 

περιέχει µοντελοποιείται χρησιµοποιώντας την E84 Φορέας Πληροφορίας. 

P128 φέρει (φέρεται από): E33 Γλωσσικό Αντικείµενο.  

 

Παραδείγµατα:   
 “µην πατάτε τη χλόη” σε µια πινακίδα στο γρασίδι του Balliol 

College 
 το κείµενο που δηµοσιεύτηκε στο Corpus Inscriptiorum Latinarum 

V 895  
 ο Kilroy ήταν εδώ 

 

E35 Τίτλος 

 

Υποκλάση των:    E33 Γλωσσικό Αντικείµενο 

E41 Ονοµασία 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει τα ονόµατα που αποδίδονται σε έργα, όπως 

κείµενα, έργα τέχνης ή κοµµάτια µουσικής.  

 

Οι τίτλοι είναι ολοκληρωµένες ονοµατικές ή ρηµατικές φράσεις και δεν θα 

πρέπει να συγχέονται µε γενικά ονόµατα αντικειµένων όπως «καρέκλα», 

«πίνακας» ή «βιβλίο» (τα τελευταία είναι κοινά ουσιαστικά και 

µοντελοποιούνται στο CIDOC CRM ως πραγµατώσεις του Τύπου (E55). Ο 

Τίτλοι ενδέχεται να αποδίδονται από τον ίδιο τον δηµιουργό του έργου, ή 

από µια κοινωνική οµάδα.  
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Η κλάση αυτή αποτελείται επίσης από τις µεταφράσεις των τίτλων που 

χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατα για τους αυθεντικούς τίτλους σε 

διαφορετικά κοινωνικά συµφραζόµενα.  

 

Παραδείγµατα:   
 ο έµπορος της Βενετίας  
 η Μόνα Λίζα 
 La Pie ή The Magpie 
 Lucy in the Sky with Diamonds 

 

E36 Οπτικό Στοιχείο 

 

Υποκλάση των:    E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο  

Υπερκλάση των:  E37 Σήµανση 

 E38 Εικόνα 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει τις διανοητικές ή εννοιολογικές πλευρές 

αναγνωρίσιµων σηµάνσεων ή εικόνων. 

 

Η κλάση αυτή δεν αποσκοπεί να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της 

ιδιοσυγκρασίας µιας µεµονωµένης φυσικής υπόστασης µιας επιγραφής, 

αλλά του υποβόσκοντος πρωτότυπου. Για παράδειγµα, µία σήµανση όπως 

το λογότυπο του ICOM θεωρείται γενικά το ίδιο λογότυπο όταν 

χρησιµοποιείται σε διάφορες εκδόσεις. Μπορεί να αλλάζει το µέγεθος, η 

κατεύθυνση και το χρώµα, ωστόσο το λογότυπο παραµένει µοναδικά 

αναγνωρίσιµο. Το ίδιο ισχύει για τις εικόνες που αναπαράγονται πολλές 

φορές. Αυτό σηµαίνει ότι τα οπτικά στοιχεία είναι ανεξάρτητα από την 

φυσική τους υποστήριξη.  

 

Η κλάση του Οπτικού Στοιχείου (Ε36) παρέχει ένα µέσο αναγνώρισης και 

σύνδεσης πραγµατώσεων του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγµατος (E24) 

που φέρουν τα ίδια οπτικά σύµβολα, σηµάνσεις ή εικόνες κτλ. Η ιδιότητα 

P62 απεικονίζει (απεικονίζεται σε) ανάµεσα σε Ανθρωπογενές Υλικό 

Πράγµα (E24) και απεικονιζόµενα αντικείµενα (E1 Οντότητα CIDOC CRM) 

µπορούν να θεωρηθούν ως συντόµευση του περισσότερο ολοκληρωµένου 

µονοπατιού από το Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα (E24) µέσω της P65 

εµφανίζει οπτικό στοιχείο (εµφανίζεται σε), E36 Οπτικό Στοιχείο, P138 

παριστάνει (παριστάνεται από) στην Οντότητα CIDOC CRM (Ε1), η οποία 

επιπλέον συλλαµβάνει τα οπτικά µορφώµατα της απεικόνισης.  
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Παραδείγµατα:   
 η οπτική εµφάνιση του “La Pie” του Μονέ (E38) 
 το λογότυπο της Coca-Cola (E34) 
 το ΧΡ (E37) 
 το κόκκινο αστέρι (E37) 

 

Ιδιότητες: 

P138 παριστάνει (παριστάνεται από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

(P138.1 τρόπος αναπαράστασης: E55 Τύπος) 

 

E37 Σήµανση 

 

Υποκλάση των:    E36 Οπτικό Στοιχείο 

Υπερκλάση των:  E34 Επιγραφή 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει σύµβολα, πινακίδες, υπογραφές ή σύντοµα 

κείµενα που εφαρµόζονται σε πραγµατώσεις του Ανθρωπογενούς Υλικού 

Πράγµατος (Ε24) µέσω αυθαίρετων τεχνικών προκειµένου να υποδειχτεί 

ο δηµιουργός, ο ιδιοκτήτης, οι αφιερώσεις, ο σκοπός κτλ.  

 

Η κλάση αυτή αποκλείει ρητά µορφώµατα που δεν έχουν σηµασιολογική 

βαρύτητα, όπως γρατζουνιές ή σηµάδια από εργαλεία. Αυτά θα πρέπει να 

τεκµηριώνονται ως πραγµατώσεις του Ανθρωπογενούς Μορφώµατος 

(Ε25).  

 

Παραδείγµατα:   
 ο διπλός πέλεκυς  
 © 
 ☺ 

 

E38 Εικόνα 

 

Υποκλάση των:    E36 Οπτικό Στοιχείο 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει κατανοµές µορφής, ήχου και χρώµατος που 

µπορούν να βρεθούν σε επιφάνειες όπως φωτογραφίες, πίνακες, 

εκτυπώσεις και γλυπτά ή απευθείας σε ηλεκτρονικά µέσα.  

 

Ο βαθµός στον οποίον οι παραλλαγές στην κατανοµή της µορφής και του 

χρώµατος επηρεάζουν την ταυτότητα µιας πραγµάτωσης της Εικόνας 

(E38) εξαρτάται από το δεδοµένο σκοπό. Ο αυθεντικός πίνακας της Μόνα 

Λίζα στο Λούβρο λέγεται ότι φέρει την ίδια πραγµάτωση της Εικόνας 

(Ε38) µε τα αντίγραφα όπως είναι οι διαφάνειες, τα καρτ ποστάλ, οι 

αφίσες ή τα µπλουζάκια παρότι µπορεί να διαφέρουν σε µέγεθος και 

φορέα και ενδέχεται να διαφέρουν σε τόνο και χρώµα. Οι εικόνες σε έναν 

διαγωνισµό µε θέµα “ανακαλύψτε τη διαφορά” δεν είναι το ίδιο όσον 

αφορά το περιεχόµενό τους, όσο όµοια κι αν µοιάζουν στην αρχή.  

 

Παραδείγµατα:   
 η µπροστινή πλευρά όλων των χαρτονοµισµάτων των 20 
Ελβετικών φράγκων 

 η εικόνα που απεικονίζεται σε όλα τα αντίγραφα της Μόνα Λίζα. 

 

E39 ∆ράστης 

 

Υποκλάση των:    E77 Ον 

Υπερκλάση των:  E21 Πρόσωπο 

E74 Οµάδα 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει ανθρώπους, είτε µεµονωµένους είτε σε 

οµάδες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν σκόπιµες ενέργειες 

για τις οποίες ίσως να πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. 

 

Το CIDOC CRM δεν αποσκοπεί να µοντελοποιήσει τις ακούσιες ενέργειες 

τέτοιων δραστών. Μεµονωµένα πρόσωπα θα πρέπει να τεκµηριώνονται 

ως πραγµατώσεις του Προσώπου (Ε21), ενώ οι Οµάδες θα πρέπει να 

τεκµηριώνονται ως πραγµατώσεις είτε της Οµάδας (E74) ή της υποκλάσης 

της Νοµικό Πρόσωπο (E40). 

 

Παραδείγµατα:  
 η London and Continental Railways (E40) 
 ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας το 1975 (E21) 
 ο Sir Ian McKellan (E21) 
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Ιδιότητες: 

P74 έχει ή είχε κατοικία (είναι ή ήταν κατοικία του/της): E53 

Τόπος 

P75 κατέχει (κατέχεται από): E30 ∆ικαίωµα 

P76 έχει σηµείο επικοινωνίας (παρέχει πρόσβαση σε): E51 

Στοιχείο Επικοινωνίας 

P131 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό): E82 Ονοµασία 

∆ράστη 

 

E40 Νοµικό Πρόσωπο 

 Υποκλάση των: E74 Οµάδα 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει οργανισµούς ή οµάδες ανθρώπων που έχουν 

αποκτήσει νόµιµη αναγνώριση ως οµάδα και µπορούν να ενεργήσουν 

συλλογικά ως µεσάζοντες. 

 

Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να εκτελέσουν ενέργειες, να κατέχουν 

ιδιοκτησία και δηµιουργήσουν ή να καταστρέψουν αντικείµενα και 

µπορούν να θεωρηθούν συλλογικά υπεύθυνοι για ενέργειες όπως 

µεµονωµένα πρόσωπα. Ο όρος ‘personne morale’ από τα Γαλλικά 

χρησιµοποιείται συχνά γι αυτό. 

 

Παραδείγµατα:  
 Greenpeace 
 Paveprime Ltd 
 το Εθνικό Μουσείο της ∆ανίας 

 

E41 Ονοµασία 

 

Υποκλάση των:    E77 Ον 

Υπερκλάση των:  E35 Τίτλος 

E42 Κωδικός Αναγνώρισης 

E44 Ονοµασία Τόπου 

E49 Ονοµασία Χρόνου 



                                    Πρότυπο CIDOC CRM 

   ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

35

 

E75 Ονοµασία Νοητικού Αντικειµένου 

E82 Ονοµασία ∆ράστη 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει όλα τα κύρια ονόµατα, λέξεις, φράσεις ή 

κωδικούς, είτε έχουν νόηµα είτε όχι, που χρησιµοποιούνται ή µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να καθορίσουν µια συγκεκριµένη πραγµάτωση 

ορισµένων κλάσεων εντός ορισµένων συµφραζοµένων.  

 

Πραγµατώσεις της Ονοµασίας (E41) δεν καθορίζουν αντικείµενα 

σύµφωνα µε την σηµασία τους αλλά σύµφωνα µε συµβάσεις, παραδόσεις 

ή συµφωνίες. Από την πλευρά της εφαρµογής, η κλάση της Ονοµασίας 

(E41) διαφέρει από τις περισσότερες άλλες, των οποίων οι πραγµατώσεις 

σε µια βάση δεδοµένων µπορούν να θεωρηθούν ως υποκατάστατα ή 

αναφορές σε οντότητες του πραγµατικού κόσµου, στο ότι κάθε 

πραγµάτωση δεν είναι τίποτα άλλο από την ίδια την Ονοµασία (E41), για 

παράδειγµα η πραγµάτωση της Ονοµασίας (Ε41) “Martin” δεν είναι τίποτα 

άλλο από το όνοµα “Martin” το οποίο δεν θα πρέπει να συγχέεται µε 

οποιοδήποτε πραγµάτωση της πραγµάτωσης Πρόσωπο (E21) ή Πρόσωπα 

που ονοµάζονται Martin  

 

Συγκεκριµένες υποκλάσεις της Ονοµασίας (E41) θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται όταν πραγµατώσεις της Ονοµασία (E41) µιας 

χαρακτηριστικής µορφής χρησιµοποιούνται για συγκεκριµένα είδη 

στοιχείων. Πραγµατώσεις της Ονοµασίας Χρόνου (E49) για παράδειγµα, η 

οποία παίρνει τη µορφή πραγµατώσεων της Ηµεροµηνίας (E50), µπορούν 

εύκολα να αναγνωριστούν. 

 

Η Ονοµασία (E41) δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την πράξη της 

ονοµατοδοσίας κάποιου πράγµατος πρβλ. Απόδοση Αναγνωριστικού (E15) 

 

Παραδείγµατα:  
 Martin 
 η γέφυρα Walton 
 ο έµπορος της Βενετίας (E35) 

 

Ιδιότητες: 

P139 έχει εναλλακτική µορφή: E41 Ονοµασία 
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E42 Κωδικός Αναγνώρισης 

 

Υποκλάση των:    E41 Ονοµασία 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει κωδικούς που αποδίδονται σε αντικείµενα 

προκειµένου να καθοριστούν µοναδικά εντός συµφραζοµένων ενός ή 

περισσοτέρων οργανισµών.  

 

Τέτοιοι κωδικοί είναι συχνά γνωστοί ως αριθµοί καταλόγων µουσείων, 

κωδικοί καταγραφής κτλ και αποτελούνται χαρακτηριστικά από ακολουθία 

αριθµών και γραµµάτων. Η κλάση Κωδικός Αναγνώρισης (E42) δεν 

χρησιµοποιείται κανονικά για Αναγνωριστικά που έχουν δηµιουργηθεί από 

υπολογιστές, τα οποία χρησιµοποιούνται για αυτοµατοποιηµένη 

επεξεργασία εκτός αν χρησιµοποιούνται επίσης από ανθρώπινους 

παράγοντες. 

 

 Παραδείγµατα:   
 MM.GE.195 
 13.45.1976 
 DPS_1000 
 OXCMS: 1997.4.1 

 

E44 Ονοµασία Τόπου 

 

Υποκλάση των:    E41 Ονοµασία 

Υπερκλάση των E45 ∆ιεύθυνση 

E46 Ονοµασία Τµήµατος 

E47 Χωρικές Συντεταγµένες 

E48 Τοπωνύµιο 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει οποιοδήποτε είδος αναγνωριστικού που 

χρησιµοποιείται χαρακτηριστικά προκειµένου να αναφερθεί σε έναν Τόπο 

(E53).  

 

Πραγµατώσεις της Ονοµασίας Τόπου (E44) ενδέχεται να διαφέρουν στον 

βαθµό ακρίβειάς τους και το νόηµά τους ενδέχεται να διαφέρει µε την 



                                    Πρότυπο CIDOC CRM 

   ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

37

 

πάροδο του χρόνου – η ίδια πραγµάτωση της Ονοµασίας (E44) µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί προκειµένου να αναφερθεί σε διαφορετικούς τόπους, είτε 

εξαιτίας πολιτισµικών αλλαγών, είτε διότι αντικείµενα που 

χρησιµοποιήθηκαν ως σηµεία αναφοράς έχουν µετακινηθεί. 

Πραγµατώσεις της Ονοµασίας Τόπου (E44) ενδέχεται να ποικίλουν 

σηµαντικά σε µορφή: ταχυδροµικές διευθύνσεις, πραγµατώσεις των 

Χωρικών Συντεταγµένων (E47), και τµήµατα κτιρίων µπορούν όλα να 

εκληφθούν ως πραγµατώσεις της Ονοµασίας Τόπου (E44). 

 

Παραδείγµατα:  
 Βιέννη  
 CH-1211, Γενεύη  
 Aquae Sulis Minerva 
 Μπαθ 
 Κέµπριτζ 
 το επέκεινα  
 το Σίτυ 

 

E45 ∆ιεύθυνση 

 

Υποκλάση των:    E48 Τοπωνύµιο 

E51 Στοιχείο Επικοινωνίας 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει αναγνωριστικά συστηµάτων κωδικοποίησης 

για τόπους όπως ταχυδροµικές διευθύνσεις που χρησιµοποιούνται σε 

αλληλογραφία. 

 

 Μία ∆ιεύθυνση (E45) µπορεί να εκληφθεί τόσο ως το όνοµα ενός Τόπου 

(E53) όσο και ως Στοιχείο Επικοινωνίας (Ε51) για ένα ∆ράστη (E39). Η 

διτή αυτή πλευρά αντανακλάται στην πολλαπλή κληρονοµικότητα. 

Ωστόσο, ορισµένες µορφές ταχυδροµικών διευθύνσεων, όπως 

ταχυδροµικές θυρίδες είναι µόνον πραγµατώσεις του Στοιχείου 

Επικοινωνίας (E51), καθώς δεν καθορίζουν κάποιον συγκεκριµένο Τόπο. 

∆εν θα πρέπει να τεκµηριώνονται ως πραγµατώσεις της ∆ιεύθυνσης 

(E45). 

 

Παραδείγµατα:   
 1-29-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, 121, Japan 
 Rue David Dufour 5, CH-1211, Genève 
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E46 Ονοµασία Τµήµατος 

 

Υποκλάση των:    E44 Ονοµασία Τόπου 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει τοµείς αντικειµένων που αναφέρονται σε 

όρους συγκεκριµένους για τη γενική γεωµετρία ή δοµή τους είδους τους.  

 

Η πλώρη της βάρκας, το κάδρο του πίνακα, η πρόσοψη του κτιρίου  είναι 

όλες πραγµατώσεις της Ονοµασίας Τµήµατος (E46). Η κλάση τονίζει το 

γεγονός ότι µέρη αντικειµένων µπορούν να θεωρηθούν ως τοποθεσίες. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για µορφώµατα χωρίς φυσικά σύνορα, όπως για 

παράδειγµα το “κεφάλι” ενός µαρµάρινου αγάλµατος που έγινε από ένα 

και µόνο κοµµάτι µάρµαρο. (πρβλ. Τόπος (E53)). Σε απάντηση του 

ερωτήµατος ‘που είναι η υπογραφή;’ Θα µπορούσε κανείς να απαντήσει 

'στην κάτω αριστερή γωνία'. (η Ονοµασία Τµήµατος συνδέεται στενά µε 

τον όρο “τµήµα” στο Gerstl, P.& Pribbenow, S, 1996 “Μία εννοιολογική 

θεωρεία σχέσεων µέρος – συνόλου και οι εφαρµογές τους”, Data & 

Knowledge  Engineering 20 305-322, North Holland- Elsevier). 

 

Παραδείγµατα:   
 Το λόµπυ στην είσοδο του Ripley Center 
 Το στεγασµένο κατάστρωµα του H.M.S Victory 
 Ο αριστερός γλουτός της Αφροδίτης της Μύλου 
 Η αριστερή εσωτερική πλευρά του κουτιού µου 

 

E47 Χωρικές Συντεταγµένες 

 

Υποκλάση των:    E44 Ονοµασία Τόπου 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει πληροφορίες σε κείµενο ή αριθµούς που 

απαιτούνται για τον εντοπισµό συγκεκριµένων πραγµατώσεων του Τόπου 

(E53) εντός σχηµάτων χωρικής αναγνώρισης. 

 

Οι συντεταγµένες είναι µια ξεχωριστή µορφή Ονοµασίας Τόπου (E44), 

δηλαδή, ένα µέσο αναφοράς σε έναν συγκεκριµένο Τόπο (E53). Οι 

συντεταγµένες δεν περιορίζονται σε γεωγραφικό µήκος, πλάτος και 

υψόµετρο. Οποιοδήποτε κανονικό σύστηµα αναφοράς που εφαρµόζει σε 



                                    Πρότυπο CIDOC CRM 

   ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

39

 

ένα Υλικό Αντικείµενο (E19) µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να 

δηµιουργήσει συντεταγµένες.  

 

Παραδείγµατα:   
 6°5’29”N 45°12’13”W 
 Ο αξιωµατικός της µαύρης βασίλισσας  στο 4 [κίνηση στο σκάκι] 

 

E48 Τοπωνύµιο 

 

Υποκλάση των:    E44 Ονοµασία Τόπου  

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει συγκεκριµένες και κοινές µορφές Ονοµασίας 

Τόπου (E44).  

 

Τα Τοπωνύµια ενδέχεται να αλλάξουν µε το πέρας του χρόνου: το όνοµα 

ενός Τόπου (E53) ενδέχεται να αλλάξει, και ένα όνοµα ενδέχεται να 

επαναχρησιµοποιηθεί για έναν διαφορετικό Τόπο (E53). Πραγµατώσεις 

του Τοπωνύµιου (E48) υπόκεινται χαρακτηριστικά σε γεωγραφικά λεξικά 

τοπωνυµίων.  

 

Παραδείγµατα:  
 Ελλάδα 
 Αθήνα 
 Γενεύη 
 Η λίµνη Λεµάν 

 

E49 Ονοµασία Χρόνου 

 

Υποκλάση των:    E41 Ονοµασία 

Υπερκλάση των E50 Ηµεροµηνία 

   

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνειόλες τις µορφές ονοµάτων ή κωδικών όπως 

ιστορικές περιόδους και ηµεροµηνίες οι οποίες χρησιµοποιούνται 

χαρακτηριστικά προκειµένου να αναφερθούν σε ένα συγκεκριµένο 

Χρονικό ∆ιάστηµα (E52).  
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Οι πραγµατώσεις της Ονοµασίας Χρόνου (E49) ενδέχεται να ποικίλλουν 

στον βαθµό ακρίβειάς τους, και ενδέχεται να σχετίζονται µε άλλα χρονικά 

πλαίσια, “προ Χριστού” για παράδειγµα. Πραγµατώσεις του Χρονικού 

∆ιαστήµατος (E52) καθορίζονται συχνά µε αναφορές σε µια πολιτισµική 

περίοδο ή ένα συµβάν  π.χ. ‘η διάρκεια της ∆υναστείας Μινγκ’.  

 

Παραδείγµατα:   
 Meiji [Ιαπωνικός όρος για ένα συγκεκριµένο Χρονικό ∆ιάστηµα] 
 1ο µισό του 20ου αιώνα 
 τετράµηνο 
 1215 Hegira [ηµεροµηνία στο ισλαµικό ηµερολόγιο] 
 ο περασµένος αιώνας 

 

E50 Ηµεροµηνία 

 

Υποκλάση των:    E49 Ονοµασία Χρόνου 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει συγκεκριµένες µορφές της Ονοµασία Χρόνου 

(Ε49).  

   

Οι ηµεροµηνίες ενδέχεται να διαφέρουν στο βαθµό ακρίβειάς τους.   

 

Παραδείγµατα:  
 1900 
 4-4-1959 
 19-MAR-1922 
 19640604 

 

E51 Στοιχείο Επικοινωνίας 

 

Υποκλάση των: E77 Ον 

Υπερκλάση των: E45 ∆ιεύθυνση 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει αναγνωριστικά που χρησιµοποιούνται για την 

επικοινωνία µε πραγµατώσεις του ∆ράστη (E39).  
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Εδώ περιλαµβάνονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθµοί τηλεφώνου, 

ταχυδροµικές θυρίδες αριθµοί φαξ κτλ. Οι περισσότερες ταχυδροµικές 

διευθύνσεις µπορούν να θεωρηθούν τόσο ως πραγµατώσεις της 

Ονοµασίας Τόπου (E44) όσο και του Στοιχείου Επικοινωνίας (Ε51). Σε 

τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιµοποιείται η υποκλάση ∆ιεύθυνση 

(E45).  

 

Παραδείγµατα:  
 +41 22 418 5571 
 weasel@paveprime.com 

 

E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

 

Υποκλάση των:    E1 Οντότητα CIDOC CRM 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει αφηρηµένες έγχρονες εκτάσεις, υπό την 

έννοια της φυσικής του Γαλιλαίου που έχουν αρχή, τέλος και διάρκεια.  

 

Το Χρονικό ∆ιάστηµα δεν έχει άλλες σηµασιολογικές αποχρώσεις. Χρονικά 

∆ιαστήµατα χρησιµοποιούνται για να καθοριστεί η έγχρονη έκταση των 

πραγµατώσεων της Περιόδου (E4), του Συµβάντος (E5) και οποιαδήποτε 

άλλα φαινόµενα που ισχύουν για ένα συγκεκριµένο χρόνο. Ένα Χρονικό 

∆ιάστηµα (E52) ενδέχεται να καθορίζεται από µια ή περισσότερες 

πραγµατώσεις της Ονοµασίας Χρόνου (E49).  

 

Καθώς η γνώση µας για την ιστορία είναι ατελής, πραγµατώσεις του 

Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52) µπορούν καλύτερα να εκληφθούν ως 

προσεγγίσεις του πραγµατικού χρονικού διαστήµατος των έγχρονων 

οντοτήτων. Οι ιδιότητες του Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52) σκοπό έχουν να 

επιτρέψουν να εκφραστούν µε ακρίβεια οι προσεγγίσεις αυτές. Μία ακραία 

περίπτωση προσέγγισης για παράδειγµα, ενδέχεται να καθορίσει ότι ένα 

Χρονικό ∆ιάστηµα (E52) έχει άγνωστη αρχή, τέλος και διάρκεια. Σε 

περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ως κοινό Χρονικό ∆ιάστηµα (Ε52) για δύο 

Συµβάντα, θα τα καθόριζε παρόλα αυτά ως ταυτόχρονα, ακόµα κι αν δεν 

ήταν γνωστό κάτι άλλο.  

 

 Η αυτόµατη επεξεργασία και έρευνα πραγµατώσεων του Χρονικού 

∆ιαστήµατος (E52) διευκολύνεται εάν τα δεδοµένα αναλυθούν σε 

Πρωτογενή Χρονική Τιµή (Ε61). 
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Παραδείγµατα:   
 1961 
 Από 12-17-1993 έως 12-8-1996 
 14:30 – 16:22 4η Ιουλίου 1945 
 9.30 πµ 1.1.1999 έως 2.00 µµ 1.1.1999 
 η διάρκεια της δυναστείας Μινγκ  

 

Ιδιότητες: 

P78 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό): E49 Ονοµασία 

Χρόνου 

P79 αρχή προσδιορίζεται από: E62 Συµβολοσειρά 

P80 τέλος προσδιορίζεται από: E62 Συµβολοσειρά 

P81 καθόλη τη διάρκεια του/της: E61 Πρωτογενής Χρονική Τιµή 

P82 κάποτε εντός: E61 Πρωτογενής Χρονική Τιµή 

P83 είχε ελάχιστη διάρκεια (είναι ελάχιστη διάρκεια του/της): E54 

Μέγεθος 

P84 είχε µέγιστη διάρκεια (είναι µέγιστη διάρκεια του/της): E54 

Μέγεθος 

P86 περιέχεται σε (περιέχει): E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

 

E53 Τόπος 

 

Υποκλάση των:    E1 Οντότητα CIDOC CRM 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει εκτάσεις στο χώρο και συγκεκριµένα στην 

επιφάνεια της γης µε την καθαρή έννοια της φυσικής: ανεξάρτητα από 

χρονικά φαινόµενα και ύλη.  

 

Οι πραγµατώσεις του Τόπου (E53) καθορίζονται συνήθως µε αναφορά 

στη θέση των "ακίνητων" αντικειµένων όπως κτίρια, πόλεις, βουνά, 

ποτάµια ή καθιερωµένες γεωδαιτικές σηµάνσεις. Ένας Τόπος µπορεί να 

καθοριστεί συνδυάζοντας ένα πλαίσιο αναφοράς και µια τοποθεσία 

αναφορικά µε το συγκεκριµένο πλαίσιο. Μπορεί να καθοριστεί από µια ή 

περισσότερες πραγµατώσεις της Ονοµασίας Τόπου (E44). 

 



                                    Πρότυπο CIDOC CRM 

   ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

43

 

 Ορισµένες φορές υποστηρίζεται ότι πραγµατώσεις του Τόπου (Ε53) 

καθορίζονται καλύτερα µε παγκόσµιες συντεταγµένες ή απόλυτα 

συστήµατα αναφοράς. Ωστόσο, οι σχετικές αναφορές είναι συχνά πιο 

συναφείς στα συµφραζόµενα πολιτισµικής τεκµηρίωσης και τείνουν να 

είναι πιο ακριβείς. Συγκεκριµένα, συχνά ενδιαφερόµαστε για τη θέση 

όσον αφορά µεγάλα κινητά αντικείµενα όπως πλοία.  Για παράδειγµα, ο 

τόπος όπου πέθανε ο Νέλσον είναι γνωστός αναφορικά µε ένα µεγάλο 

κινητό αντικείµενο - το πλοίο H.M.S Victory. Μια αναγωγή στον τόπο 

αυτόν σε σχέση µε απόλυτες συντεταγµένες θα απαιτούσε γνώση των 

κινήσεων του πλοίου και τον ακριβή χρόνο του θανάτου, στοιχεία που 

υπόκεινται σε αναθεώρηση, ενώ το αποτέλεσµα δεν θα είχε ιστορική και 

πολιτισµική σηµασία. 

 

Οποιοδήποτε αντικείµενο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πλαίσιο αναφοράς 

για τον καθορισµό του Τόπου (E53). Το µοντέλο αυτό προβλέπει την 

έννοια ενός “τµήµατος” ενός Υλικού Αντικειµένου (E19) ως έγκυρου 

καθορισµού του Τόπου (E53). 

Παραδείγµατα:   
 Η έκταση του Ηνωµένου Βασιλείου το 2003 
 Η θέση της σφραγίδας γνησιότητας στην εσωτερική πλευρά της 
βέρας µου 

 τόπος που αναφέρεται στη φράση: “Ψάρια συλλέχθηκαν τρία µίλια 
βόρεια της συµβολής των ποταµών Arve και Ροδανού” 

 εδώ -> <-  

 

Ιδιότητες: 

P87 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό): E44 Ονοµασία 

Τόπου 

P88 αποτελείται από (είναι τµήµα του): E53 Τόπος 

P89 περιέχεται σε (περιέχει): E53 Τόπος 

P121 επικαλύπτεται µε : E53 Τόπος 

P122 συνορεύει µε: E53 Τόπος 

 

E54 Μέγεθος 

 

Υποκλάση των:    E1 Οντότητα CIDOC CRM 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει ποσοτικές ιδιότητες που µετρούνται από 

βαθµονοµηµένα µέσα και µπορούν να προσεγγιστούν από αριθµητικές 

τιµές.  

 

Μια πραγµάτωση του Μεγέθους (E54) θεωρείται ως πραγµατική 

ποσότητα, ανεξάρτητα από την αριθµητική της προσέγγιση  π.χ. σε ίντσες 

ή εκατοστά. Οι ιδιότητες της κλάσης Μεγέθους (E54) επιτρέπουν να 

εκφραστεί η αριθµητική προσέγγιση. Προτείνεται να καταγράφονται όλες 

οι αριθµητικές προσεγγίσεις των πραγµατώσεων του Μεγέθους (E54) ως 

διαστήµατα της απροσδιοριστίας (δηλαδή από – έως). Οι αριθµητικές 

προσεγγίσεις σε αρχαϊκές πραγµατώσεις της Μονάδας Μέτρησης (E58) 

που χρησιµοποιούνται σε ιστορικά αρχεία θα πρέπει να διατηρούνται. Οι 

ισοδύναµες προσεγγίσεις που αντιστοιχούν στην τρέχουσα γνώση θα 

πρέπει να καταγράφονται ως επιπλέον πραγµατώσεις του Μεγέθους (E54) 

όπως κρίνεται κατάλληλο. 

 

Παραδείγµατα:   
 νόµισµα: £26.00 
 µήκος: 3.9-4.1 cm  
 διάµετρος 26 mm 
 βάρος 150 lbs 
 πυκνότητα: 0.85 gm/cc 
 φωτεινότητα: 56 ISO lumens 
 περιεκτικότητα σε κασσίτερο: 0.46 % 
 taille au garot: 5 hands 
 βαθµονοµηµένη µέθοδος ραδιοχρονολόγησης C14: 2460-2720 
έτη κτλ. 

 

 

Ιδιότητες: 

P90 έχει τιµή: E60 Αριθµός 

P91 έχει µονάδα µέτρησης (αποτελεί µονάδα µέτρησης του/της): 

E58 Μονάδα Μέτρησης 

 

E55 Τύπος 

 

Υποκλάση των:  E28 Νοητικό Αντικείµενο 

Υπερκλάση των:  E56 Γλώσσα 

E57 Υλικό 

E58 Μονάδα Μέτρησης 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει τυχαίες έννοιες (καθολικά) και παρέχει έναν 

µηχανισµό για την οργάνωσή τους σε ιεραρχία.  

 

Η ιεραρχία αυτή σκοπό έχει να δηµιουργήσει αντίγραφα των ονοµάτων 

όλων των κλάσεων που είναι παρούσες σε ένα µοντέλο. Αυτό επιτρέπει 

την επιπλέον ανάλυση µέσω καθορισµού υποκατηγοριών, εκείνων των 

κλάσεων, οι οποίες δεν επιτρέπουν περαιτέρω ανάλυση των 

τυποποιηµένων ιδιοτήτων τους, οι οποίες ωστόσο αντιπροσωπεύουν 

τυπολογικούς διαχωρισµούς, σηµαντικούς για µια δεδοµένη οµάδα 

χρηστών.  

 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το Μοντέλο δεν κάνει τον διαχωρισµό 

ανάµεσα σε κλάσεις και τύπους γνωστούς από τα συστήµατα 

αναπαράστασης γνώσης και οντοκεντρικών γλωσσών προγραµµατισµού. 

Η κλάση του Τύπου (Ε55) µπορεί να θεωρηθεί ως µετακλάση (µια κλάση 

της οποίας οι πραγµατώσεις είναι καθολικές), που χρησιµοποιείται για να 

δηλώσει µια εξειδίκευση καθορισµένη από τον χρήστη µιας κλάσης ή 

ιδιότητας του Μοντέλου, χωρίς να εισάγεται οποιαδήποτε επιπλέον 

τυποποιηµένη ιδιότητα για την εξειδίκευση αυτή.   

 

Αντανακλά τη χαρακτηριστική χρήση του όρου “τύπος αντικειµένου” για 

την ονοµατοδοσία πεδίων δεδοµένων στην τεκµηρίωση των µουσείων και 

ιδιαίτερα την έννοια τυπολογίας στην αρχαιολογία. Ωστόσο, δεν έχει να 

κάνει µε τον όρο “Τύπος” της Φυσικής Ιστορίας (πρβλ. ∆ηµιουργία Τύπου 

(E83)), αλλά περιλαµβάνει την έννοια µιας “ταξινόµησης”.  

 

Ιδανικά, οι πραγµατώσεις του Τύπου (E55) θα πρέπει να οργανώνονται σε 

θησαυρό, µε επεξηγηµατικά σηµειώµατα, εικόνες κτλ. προκειµένου να 

αποσαφηνιστεί το νόηµά τους. Γενικά είναι αναµενόµενο διαφορετικά 

πεδία ορισµού και πολιτισµικές οµάδες να αναπτύξουν παράλληλα 

διαφορετικό θησαυρό. Ο συνεπής συλλογισµός της επέκτασης των 

υποόρων που χρησιµοποιούνται σε θησαυρό είναι δυνατή στο µέτρο που 

εναρµονίζεται  µε τις κλάσεις και µε τις ιεραρχίες του µοντέλου. 

 

Η Γλώσσα (E56), το Υλικό (E57) και η Μονάδα Μέτρησης (E58) έχουν 

καθοριστεί µε σαφήνεια ως στοιχεία της ιεραρχίας των τύπων της Ε55, 

διότι χρησιµοποιούνται στο µοντέλο ρητά χωρίς αναφορά σε 

πραγµατώσεις τους, δηλαδή το µοντέλο δεν προβλέπει  την περιγραφή 

πραγµατώσεων των πραγµατώσεων τους,  π.χ. η πραγµάτωση ιδιότητας 
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“P45 αποτελείται από χρυσό” δεν αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη 

πραγµάτωση του χρυσού.   

 

Παραδείγµατα:   
 βάρος, µήκος, βάθος [τύποι του Μεγέθους (E54)] 
 πορτραίτο, σκίτσο, κινούµενα σχέδια [τύποι της Εικόνας (E38)] 
 Γαλλικά, Αγγλικά Γερµανικά [E56] 
 άριστα, καλά, ανεπαρκώς [τύποι της Κατάστασης (E3)] 
 Μοντέλο T της Ford, ξυλάκια [τύποι του Ανθρωπογενούς 
Αντικειµένου (E22)] 

 σπηλιά, δολίνη, γρατζουνιά [τύποι του Υλικού Μορφώµατος 
(E26)] 

 ποίηµα, διήγηµα [τύποι του Γλωσσικού Αντικειµένου (E33)] 
 γάµος, σεισµός,  πόλεµος [τύποι του Συµβάντος (E5)] 

 

Ιδιότητες: 

P127 έχει ευρύτερο όρο (έχει στενότερο όρο): E55 Τύπος 

P137 δειγµατίζεται από (δειγµατίζει): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

P137.1 στον ταξινοµικό ρόλο: E55 Τύπος 

 

E56 Γλώσσα 

 

Υποκλάση των:    E55 Τύπος 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή είναι εξειδίκευση του Τύπου (E55) και περιλαµβάνει τις 

φυσικές γλώσσες µε την έννοια της κατηγορίας.    

 

Αυτή η εξειδίκευση του Τύπου (Ε55) χρησιµοποιείται στο µοντέλο 

κατηγορηµατικά  χωρίς αναφορά σε πραγµατώσεις του, δηλαδή το 

µοντέλο δεν προβλέπει  την περιγραφή πραγµατώσεων των 

πραγµατώσεων της Γλώσσας (Ε56) όπως για παράδειγµα ‘πραγµατώσεις  

της Κινέζικης Mandarin’ 

 

Προτείνεται να δηλώνονται οι πραγµατώσεις της Γλώσσας (Ε56) µε 

κώδικες που ισχύουν διεθνώς ή εθνικώς και ορολογία όπως ορίζεται στο 

ISO 639:1988.  

 

Παραδείγµατα:   
 el  [Ελληνικά] 
 en  [Αγγλικά] 
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 eo  [Εσπεράντο] 
 es  [Ισπανικά] 
 fr  [Γαλλικά] 

 

E57 Υλικό 

 

Υποκλάση των:    E55 Τύπος 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή αποτελεί εξειδίκευση του Τύπου (E55) και περιλαµβάνει τις 

έννοιες υλικών.   

 

Πραγµατώσεις του Υλικού (E57) ενδέχεται να υποδηλώνουν ιδιότητες του 

υλικού πριν από τη χρήση του, κατά τη διάρκεια της χρήσης του και ως 

ενσωµατωµένο σε ένα αντικείµενο όπως σκόνη χρωστικής ultramarine, 

τέµπερα, πάστα, ενισχυµένο σκυρόδεµα. Ξεχωριστά κοµµάτια 

ακατέργαστων υλικών που φυλάσσονται σε µουσεία, όπως τούβλα, 

φύλλα υφάσµατος, κοµµάτια µετάλλων θα πρέπει να µοντελοποιούνται 

ξεχωριστά, όπως τα άλλα αντικείµενα. Κοµµάτια η επεξεργασία των 

οποίων γίνεται ξεχωριστά ή χρησιµοποιούνται ξεχωριστά, όπως οι πέτρες 

από τον ναό της Νεφερτίτη θα πρέπει να µοντελοποιούνται ως µέρη 

(πρβλ. P46 αποτελείται από) 

 

 Αυτή η εξειδίκευση του Τύπου (Ε55) χρησιµοποιείται στο µοντέλο 

κατηγορηµατικά χωρίς αναφορά σε πραγµατώσεις του, δηλαδή το 

µοντέλο δεν προβλέπει  την περιγραφή πραγµατώσεων των 

πραγµατώσεων του Υλικού (Ε57) για παράδειγµα ‘πραγµατώσεις χρυσού’ 

 

Προτείνεται να χρησιµοποιούνται διεθνώς ή εθνικά αποδεκτοί κώδικες και 

ορολογία.  

 

Παραδείγµατα:  

 τούβλο 
 χρυσό 
 αλουµίνιο 
 πολυκαρβονικό 
 ρητίνη 
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E58 Μονάδα Μέτρησης 

 

Υποκλάση των:    E55 Τύπος 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή είναι εξειδίκευση του Τύπου (E55) και αποτελείται από τους 

τύπους των µονάδων µετρήσεως: πόδια, ίντσες, εκατοστά, λίτρα, λούµεν, 

κτλ. 

 

 Αυτή η εξειδίκευση του Τύπου (Ε55) χρησιµοποιείται στο µοντέλο 

κατηγορηµατικά χωρίς αναφορά σε πραγµατώσεις του, δηλαδή το 

µοντέλο δεν προβλέπει  την περιγραφή πραγµατώσεων των 

πραγµατώσεων της Μονάδας Μέτρησης (Ε58) για παράδειγµα 

‘πραγµατώσεις cm’ 

 

Μονάδες του ∆ιεθνούς Συστήµατος (SI) ή διεθνώς αναγνωρισµένες 

µονάδες που δεν ανήκουν στο ∆ιεθνές Σύστηµα θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται όποτε είναι δυνατόν. (ISO 1000:1992). Οι Αρχαϊκές 

Μονέδες Μέτρησης που έχουν χρησιµοποιηθεί σε ιστορικά αρχεία θα 

πρέπει να διατηρηθούν. 

 

Παραδείγµατα:  

 cm  [εκατοστά] 
 km  [χιλιόµετρα] 
 m  [µέτρο] 
 m/s  [µέτρα ανά δεπτερόλεπτα] 
 A  [αµπέρ] 
 GRD [Ελληνικές δραχµές] 
 °C [βαθµοί κελσίου] 

 

E59 Πρωτογενής Τιµή 

 

Υπερκλάση των:   E60 Αριθµός 

   E61 Πρωτογενής Χρονική Τιµή 

   E62 Συµβολοσειρά 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει Πρωτογενείς Χρονικές Τιµές που 

χρησιµοποιούνται ως στοιχεία τεκµηρίωσης, οι οποίες δεν αναπτύσσονται 

περαιτέρω εντός του µοντέλου.  
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Ως τέτοιες δεν εκλαµβάνονται ως στοιχεία εντός της πραγµατείας. ∆εν 

γίνεται καµία συγκεκριµένη σύσταση εφαρµογής.  

 

Παραδείγµατα:  

 ABCDEFG 
 3.14 
 0 
 1921-01-01 

 

E60 Αριθµός 

 

Υποκλάση των: E59 Πρωτογενής Τιµή 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει οποιαδήποτε κωδικοποίηση υπολογίσιµων 

(αλγεβρικών) τιµών όπως ακέραιους αριθµούς, πραγµατικούς αριθµούς, 

σύνθετους αριθµούς, διανύσµατα, τανυστές κτλ. συµπεριλαµβανοµένων 

διαστηµάτων των τιµών αυτών προκειµένου να εκφραστεί η περιορισµένη 

ακρίβεια.   

 

Οι αριθµοί διαχωρίζονται ουσιαστικά από αναγνωριστικά in continua, 

όπως πραγµατώσεις της Ηµεροµηνίας (E50) και των Χωρικών 

Συντεταγµένων (E47), ακόµα κι αν η κωδικοποίησή τους είναι όµοια. 

Πραγµατώσεις του Αριθµού (E60) µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους 

σε αλγεβρικές λειτουργίες για την απόδοση άλλων πραγµατώσεων του 

Αριθµού (E60) π.χ. 1+1=2. Αναγνωριστικά in continua µπορούν να 

συνδυαστούν µε Αριθµούς που εκφράζουν αποστάσεις για να αποδώσουν 

νέα αναγνωριστικά π.χ. 1924-01-31 + 2 ηµέρες = 1924-02-02. Πρβλ. 

Μέγεθος (E54) 

 

Παραδείγµατα:   
 5 
 3+2i 
 1.5e-04 
 (0.5, - 0.7,88) 

 

E61 Πρωτογενής Χρονική Τιµή 

 

Υποκλάση των:    E59 Πρωτογενής Τιµή 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει πραγµατώσεις της Πρωτογενούς Τιµής (E59) 

για χρόνο που θα πρέπει να εφαρµοστούν µε κατάλληλη επικύρωση, 

ακρίβεια και λογική διαστηµάτων προκειµένου να εκφράσουν πεδία 

ηµεροµηνιών σχετικά µε πολιτισµική τεκµηρίωση.   

 

Η Πρωτογενής Χρονική Τιµή (E61) δεν επεξήγεται περαιτέρω στο µοντέλο 

αυτό.  

 

Παραδείγµατα:  
 1994 – 1997 
 13 Μαΐου 1768 
 2000/01/01 00:00:59.7  
 85ος αιώνας π.χ. 

 

E62 Συµβολοσειρά 

 

Υποκλάση των:    E59 Πρωτογενής Τιµή 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει τις πραγµατώσεις της Πρωτογενούς τιµής 

(Ε59) που χρησιµοποιούνται για τεκµηρίωση όπως ελεύθερα κείµενα, 

συµβολοσειρές, bitmaps, διανυσµατικά γραφικά, κτλ.  

 

Η Συµβολοσειρά (E62) δεν επεξήγεται περαιτέρω στο µοντέλο αυτό.  

 

Παραδείγµατα:  
 the Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog 
 6F 6E 54 79 70 31 0D 9E 

 

E63 Αρχή Ύπαρξης 

 

Υποκλάση των:  E5 Συµβάν 

Υπερκλάση των:  E12 Παραγωγή 

E65 ∆ηµιουργία 

   E66 Συγκρότηση Οµάδας 
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   E67 Γέννηση 

   E81 Μετατροπή 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει συµβάντα που φέρουν στη ζωή οποιοδήποτε 

Ον (E77).  

 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για έγχρονο συλλογισµό σχετικά µε πράγµατα 

(πνευµατικά προϊόντα, φυσικά στοιχεία, οµάδες ανθρώπων, έµβια όντα) 

που ξεκινούν να υπάρχουν· χρησιµοποιείται ως άγκιστρο για τον 

καθορισµό  ενός terminus  για όρους postquem και antequem.  

 

Παραδείγµατα:  
 η γέννηση του παιδιού µου  
 η γέννηση του Σνούπι, του σκύλου µου 
 η απόσπαση του παγόβουνου που βύθισε τον Τιτανικό 
 η κατασκευή του Πύργου του Άιφελ 

 

Ιδιότητες: 

P92 γέννησε (γεννήθηκε από): E77 Ον 

 

E64 Τέλος Ύπαρξης 

 

Υποκλάση των:  E5 Συµβάν 

Υπερκλάση των:  E6 Καταστροφή 

   E68 ∆ιάλυση Οµάδας 

   E69 Θάνατος 

   E81 Μετατροπή 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει συµβάντα που δίνουν τέλος στην ύπαρξη 

οποιουδήποτε Όντος (E77).  

 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για έγχρονο συλλογισµό σχετικά µε πράγµατα 

(φυσικά στοιχεία, οµάδες ανθρώπων, έµβια όντα) που παύουν να 

υπάρχουν· χρησιµοποιείται ως άγκιστρο  για τον καθορισµό ενός terminus 

για όρους postquem και antequem. Σε περιπτώσεις όπου το περιεχόµενο 
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ενός Όντος συνεχίζει να υπάρχει σε µια νέα µορφή, η διαδικασία αυτή 

τεκµηριώνεται από την Μετατροπή (Ε81). 

 

Παραδείγµατα:  
 ο θάνατος του Σνούπι, του σκύλου µου 
 το λιώσιµο του χιονάνθρωπου 
 η πυρκαγιά στον Ναό της Αρτέµιδος στην Έφεσο από τον 
Ηρώστρατο το 356π.χ. 

 

Ιδιότητες: 

P93 αναίρεσε (αναιρέθηκε από): E77 Ον 

 

E65 ∆ηµιουργία 

 

Υποκλάση των:  E7 ∆ράση 

E63 Αρχή Ύπαρξης 

Υπερκλάση των:  E83 ∆ηµιουργία Τύπου 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει συµβάντα που έχουν ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία εννοιολογικών στοιχείων ή άυλων προϊόντων, όπως θρύλοι, 

ποιήµατα, κείµενα, µουσική, εικόνες, κινηµατογραφικές ταινίες, νόµους, 

τύποι κτλ.  

 

Παραδείγµατα:  
 η διαµόρφωση του Συντάγµατος των ΗΠΑ 
 η σύνταξη του ψηφίσµατος των Ηνωµένων Εθνών  1441 

 

Ιδιότητες: 

P94 δηµιούργησε (δηµιουργήθηκε από): E28 Νοητικό Αντικείµενο 

 

E66 Συγκρότηση Οµάδας 

 

Υποκλάση των:  E7 ∆ράση 

E63 Αρχή Ύπαρξης 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει συµβάντα που έχουν ως αποτέλεσµα τη 

συγκρότηση µιας τυποποιηµένης ή άτυπης Οµάδας (E74) ανθρώπων, 

όπως µια λέσχη, ένας σύλλογος, µια ένωση, µια επιχείρηση ή ένα έθνος.   

 

Η Συγκρότηση Οµάδας (E66) δεν περιλαµβάνει την αυθαίρετη 

ενσωµάτωση προσώπων που δεν λειτουργούν συλλογικά.  

 

Παραδείγµατα:  

 η συγκρότηση της Οµάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος του CIDOC 
CRM 

 η συγκρότηση της Σοβιετικής Ένωσης 
 η συνοµωσία του δολοφόνων του Καίσαρα 

 

Ιδιότητες: 

P95 σχηµάτισε (σχηµατίστηκε από): E74 Οµάδα 

 

E67 Γέννηση 

 

Υποκλάση των:  E63 Αρχή Ύπαρξης 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει τις γεννήσεις ανθρωπίνων όντων.   

 

Η Γέννηση (E67) είναι ένα βιολογικό συµβάν που επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του στους ανθρώπους που έρχονται στη ζωή.   

(Η Αρχή Ύπαρξης (E63) αποτελείται από τον ερχοµό στη ζωή κάθε έµβιου 

όντος).  

 

Τα δίδυµα, τα τρίδυµα κτλ έρχονται στη ζωή κατά την ίδια Γέννηση 

(Ε67). Η εισαγωγή της Γέννησης (E67) ως στοιχείο τεκµηρίωσης 

επιτρέπει την περιγραφή ενός Πεδίου Τιµών οικογενειακών σχέσεων σε 

ένα απλό µοντέλο. Οι κατάλληλες επεκτάσεις ενδέχεται να περιγράψουν 

περισσότερες λεπτοµέρειες και την πολυπλοκότητα της µητρότητας µε 

την παρέµβαση της σύγχρονης ιατρικής. Στο µοντέλο αυτό, ο βιολογικός 

πατέρας δεν θεωρείται απαραίτητος συµµετέχων στη Γέννηση (E67). 
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Παραδείγµατα:   
 η γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

 

Ιδιότητες: 

P96 είχε µητέρα (ήταν µητέρα του/της): E21 Πρόσωπο 

P97 είχε πατέρα (ήταν πατέρας του/της): E21 Πρόσωπο 

P98 έφερε στη ζωή (γεννήθηκε): E21 Πρόσωπο 

 

E68 ∆ιάλυση Οµάδας  

 

Υποκλάση των:  E64 Τέλος Ύπαρξη 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει τα συµβάντα που έχουν ως αποτέλεσµα την 

άτυπη ή τυπική διάλυση µιας Οµάδας (Ε74) ανθρώπων.  

 

Εάν η διάλυση ήταν σκόπιµη, τότε θα πρέπει να πραγµατωθεί ως ∆ράση 

(E7). 

 

Παραδείγµατα:   
 η πτώση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας 
 η εκκαθάριση της Enron Corporation 

 

Ιδιότητες: 

P99 διέλυσε (διαλύθηκε από): E74 Οµάδα 

 

E69 Θάνατος 

 

Υποκλάση των:  E64 Τέλος Ύπαρξης  

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει θανάτους ανθρωπίνων όντων.   

 

 Εάν ένα πρόσωπο σκοτώνεται, ο θάνατος του θα πρέπει να πραγµατωθεί 

ως Θάνατος (Ε69) και ∆ράση (Ε7). Ο  θάνατος ή η απώλεια άλλων 
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ανθρωπίνων όντων θα πρέπει να τεκµηριωθεί χρησιµοποιώντας το Τέλος 

Ύπαρξης (Ε64). 

 

Παραδείγµατα:  
 η δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα (E69,E7) 
 ο θάνατος of γερουσιαστή Paul Wellstone 

 

Ιδιότητες: 

P100 ήταν θάνατος του/της (πέθανε σε): E21 Πρόσωπο 

 

E70 Πράγµα 

 

Υποκλάση των:  E77 Ον 

Υπερκλάση των:  E71 Ανθρωπογενές ∆ηµιούργηµα 

  E72 Νοµικό Αντικείµενο 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:   Η γενική αυτή κλάση περιλαµβάνει χρησιµοποιήσιµα, διακριτές, 

αναγνωρίσιµες πραγµατώσεις του Όντος (E77) που τεκµηριώνονται ως 

µεµονωµένες µονάδες.   

 

Μπορεί να είναι είτε πνευµατικά προϊόντα ή φυσικά πράγµατα αι 

χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα. Μπορούν για παράδειγµα να 

έχουν είτε µια σταθερή φυσική µορφή, µια ηλεκτρονική κωδικοποίηση ή 

µπορεί να είναι µια λογική έννοια ή τιµή.   

 

Παραδείγµατα:   
 η φωτογραφική µου συλλογή (E78) 
 η συσκευασία γάλακτος στο ψυγείο µου 
 το σχέδιο του Καθεδρικού Ναού του Στρασβούργου 
 τα πράγµατα πάνω στο γραφείο του Otto Hahn 
 η απαγορευτική πινακίδα για το κάπνισµα (E29) 
 το σπήλαιο του ∆υρού στη Μάνη, Ελλάδα (E27)  

 

Ιδιότητες  

P43 έχει µέγεθος (είναι µέγεθος του): E54 Μέγεθος 

P101 είχε ως γενική χρήση (ήταν χρήση του/της): E55 Τύπος 
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P130 παρουσιάζει χαρακτηριστικά του/της (χαρακτηριστικά του 

βρίσκονται επίσης σε): E70 Πράγµα 

(P130.1 είδος οµοιότητας: E55 Τύπος) 

 

E71 Ανθρωπογενές ∆ηµιούργηµα 

 

Υποκλάση των:  E70 Πράγµα  

Υπερκλάση των:  E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

  E28 Νοητικό Αντικείµενο 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει διακριτά, αναγνωρίσιµα, ανθρωπογενή 

στοιχεία, που τεκµηριώνονται ως µεµονωµένες µονάδες.   

 

Τα στοιχεία αυτά είναι είτε πνευµατικά προϊόντα ή ανθρωπογενή φυσικά 

πράγµατα και χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα. Μπορούν για 

παράδειγµα να έχουν µια συµπαγή φυσική µορφή, µια ηλεκτρονική 

κωδικοποίηση, ή µπορεί να είναι λογικές έννοιες ή δοµές.  

  

Παραδείγµατα:   
 η 5η Συµφωνία του Μπετόβεν (E73) 
 ο ∆αυίδ του Μιχαήλ Αγγέλου 
 η θεωρεία του Αϊνστάν περί Γενικής Σχετικότητας (E73) 
 η ταξινοµική οµάδα ‘Fringilla coelebs Linnaeus,1758’ (E55) 

 

Ιδιότητες  

P102 έχει τίτλο (είναι τίτλος του/της): E35 Τίτλος 

(P102.1 έχει τύπο: E55 Τύπος) 

P103 προοριζόταν για (ήταν προορισµός του): E55 Τύπος 

 

 

 

E72 Νοµικό Αντικείµενο 

 

Υποκλάση των:  E70 Πράγµα 
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Υπερκλάση των:  E18 Υλικό Πράγµα 

E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο  

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει εκείνα τα υλικά ή άυλα στοιχεία στα οποία 

µπορούν να εφαρµοστούν πραγµατώσεις του ∆ικαιώµατος (Ε30), όπως το 

δικαίωµα ιδιοκτησίας ή χρήσης  

 

Αυτό είναι αληθές για κάθε Υλικό Πράγµα (E18). Στην περίπτωση 

πραγµατώσεων του Νοητικού Αντικειµένου (E28), ωστόσο, η ταυτότητα 

του Νοητού Αντικειµένου (Ε28) ή η µέθοδος της χρήσης του µπορεί να 

είναι αρκετά αµφιλεγόµενη προκειµένου να καθιερώσει αξιόπιστες 

πραγµατώσεις του ∆ικαιώµατος (E30), όπως στην περίπτωση ταξινοµικών 

οµάδων και εµπνεύσεων. Η ιδιοκτησία εταιρειών εκλαµβάνεται επί του 

παρόντος ως έξω από το πεδίο του CIDOC CRM.  

 

Παραδείγµατα:   
 το διαµάντι Cullinan (E19) 
 ορισµός του Εννοιολογικού Μοντέλου Αναφοράς CIDOC Έκδοση 

2.1 (E73) 

 

Ιδιότητες: 

P104 υπόκειται σε (ισχύει για): E30 ∆ικαίωµα 

P105 δικαίωµα κατέχεται από (έχει δικαίωµα σε): E39 ∆ράστης 

 

E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο  

 

Υποκλάση των:  E28 Νοητικό Αντικείµενο 

E72 Νοµικό Αντικείµενο 

Υπερκλάση των:  E29 Σχέδιο 

E31 Τεκµήριο 

E33 Γλωσσικό Αντικείµενο 

E36 Οπτικό Στοιχείο 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει αναγνωρίσιµα άυλα στοιχεία, όπως ποιήµατα, 

ανέκδοτα, σύνολα δεδοµένων, εικόνες, κείµενα, αντικείµενα πολυµέσων, 

διαδικαστικές περιγραφές, κωδικό προγράµµατος υπολογιστή, 

αλγορίθµους, µαθηµατικές φόρµουλες, που έχουν µια αντικειµενικά 

αναγνωρίσιµη δοµή και τεκµηριώνονται ως µεµονωµένες µονάδες.  

 

Ένα Πληροφοριακό Αντικείµενο  (E73) δεν εξαρτάται από έναν 

συγκεκριµένο φυσικό φορέα, ο οποίος µπορεί να περιλάβει ανθρώπινη 

µνήµη και µπορεί να υπάρχει σε έναν ή περισσότερους φορείς 

ταυτόχρονα.  

Πραγµατώσεις του Πληροφοριακού Αντικειµένου (E73) γλωσσικής φύσης 

θα πρέπει να δηλώνονται ως πραγµατώσεις της υποκλάσης του 

Γλωσσικού Αντικειµένου (E33). Πραγµατώσεις  του Πληροφοριακού 

Αντικειµένου (E73) µε φύση τεκµηρίωσης θα πρέπει να δηλώνονται ως 

πραγµατώσεις της υποκλάσης του Τεκµηρίου (E31). Εννοιολογικά 

στοιχεία όπως τύποι και κλάσεις δεν είναι πραγµατώσεις του 

Πληροφοριακού Αντικειµένου (E73), ούτε είναι οι ιδέες χωρίς έκφραση 

που να µπορεί να αναπαραχθεί.  

 

Παραδείγµατα:  
 Εικόνα BM000038850.JPG από το Clayton Herbarium στο Λονδίνο 
 το ποίηµα “Το κοράκι” του Ε.Α. Πόε 
 η κινηµατογραφική ταινία «Οι επτά σαµουράι» του Ακίρα 
Κουροσάβα 

 οι εξισώσεις του Maxwell 

 

Ιδιότητες: 

P67 αναφέρεται σε (αναφέρεται από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

(P67.1 έχει τύπο: E55 Τύπος) 

P106 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της): E73 

Πληροφοριακό Αντικείµενο 

P129 έχει ως θέµα (είναι θέµα  του/της): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

 

E74 Οµάδα 

 

Υποκλάση των:  E39 ∆ράστης 

Υπερκλάση των:  E40 Νοµικό Πρόσωπο 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει συναθροίσεις ή οργανώσεις δύο ή 

περισσοτέρων ανθρώπων που δρουν συλλογικά ή µε παρόµοιο τρόπο 

εξαιτίας µιας οποιασδήποτε σχέσης ενοποίησης.   

 

Μία συνάθροιση ανθρώπων γίνεται Οµάδα (E74) όταν επιδεικνύει 

οργανωτικά χαρακτηριστικά συχνά τυποποιηµένα από ένα σύνολο κοινών 

ιδεών ή αντιλήψεων ή δραστηριοτήτων που γίνονται από κοινού. Αυτές 

µπορεί να είναι επικοινωνία, δηµιουργία ενός τεχνουργήµατος, ένα κοινό 

στόχο όπως µια µελέτη, θρησκεία, επαγγελµατικές δραστηριότητες, 

αθλήµατα κτλ. Οι εθνικότητα µπορεί να µοντελοποιηθεί ως συµµετοχή σε 

µια Οµάδα (E74) (πρβλ. HumanML markup).  

 

Παραδείγµατα:   
 οι ιµπρεσιονιστές 
 οι Ναβάχο  
 οι Έλληνες 
 οι διαδηλωτές υπέρ της ειρήνης στη Νέα Υόρκη στις 

15.Φεβρουαρίου 2003 
 η Exxon-Mobil 

 

Ιδιότητες: 

P107 έχει ή είχε µέλος (είναι ή ήταν µέλος του/της): E39 ∆ράστης 

 

E75 Ονοµασία Νοητικού Αντικειµένου 

 

Υποκλάση των:  E41 Ονοµασία 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει όλα τα συγκεκριµένα αναγνωριστικά 

πνευµατικών προϊόντων ή τυποποιηµένων προτύπων.  

 

Παραδείγµατα:   
 ISBN 3-7913-1418-1 
 ISO2788-1986 (E) 

 

E77 Ον 

 

Υποκλάση των:  E1 CIDOC CRM Οντότητα 
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Υπερκλάση των: E39 ∆ράστης 

E41 Ονοµασία 

E51 Σηµείο Επικοινωνίας 

E70 Υλικός Φορέας 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει στοιχεία που έχουν µια σταθερή ταυτότητα, 

γνωστά ορισµένες φορές ως “endurants” στη φιλοσοφία.  

 

Μπορούν να αναγνωριστούν επανειληµµένα κατά τηδιάρκεια της ύπαρξής 

τους µέσω κριτηρίων ταυτότητας παρά µέσω της συνέχειας ή της 

παρατήρησης. Τα Όντα µπορούν να είναι είτε φυσικές οντότητες, όπως 

άνθρωποι, ζώα ή πράγµατα ή εννοιολογικές οντότητες όπως ιδέες, 

έννοιες, προϊόντα της φαντασίας ή κοινά ονόµατα.   

 

Τα κριτήρια που καθορίζουν την ταυτότητα ενός στοιχείου είναι συχνά 

δύσκολο να καθιερωθούν -· η απόφαση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

την κρίση του παρατηρητή. Για παράδειγµα, ένα κτίριο θεωρείται ότι δεν 

υπάρχει πια εάν κατεδαφιστεί και τα υλικά χρησιµοποιηθούν ξανά σε 

διαφορετική δοµή. Από την άλλη, τα ανθρώπινα όντα υποβάλλονται σε 

ριζικές και θεµελιώδεις αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής τους, που 

επηρεάζουν τόσο την υλική τους σύνθεση όσο και τη µορφή τους, 

ωστόσο διατηρούν την ταυτότητά τους µέσω άλλων κριτηρίων. Όµοια, 

άψυχα όντα µπορούν να υποβάλλονται σε ανταλλαγές των µερών και της 

ύλης τους. Η κλάση Ον (E77) δεν παίρνει καµία θέση σχετικά µε τη φύση 

των εφαρµόσιµων κριτηρίων ταυτότητας και µε την ύπαρξη τρέχουσας 

γνώσης σχετικά µε την ταυτότητα µιας πραγµάτωσης της κλάσης αυτής. 

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου δεν µπορεί να αποφασιστεί η 

ταυτότητα ενός Όντος (E77) βάσει µιας συγκεκριµένης κατάστασης 

γνώσης.  

Οι κύριες κλάσεις των αντικειµένων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο της 

κλάσης του Όντος (Ε77) είναι έγχρονα αντικείµενα όπως Περίοδοι, 

συµβάντα και ενέργειες και περιγραφικές ιδιότητες.  

 

Παραδείγµατα:  
 ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι 
 Στόουνχετζ  
 η τρύπα του όζοντος 
 ο πρώτος νόµος της θερµοδυναµικής  
 το Τρίγωνο των Βερµούδων  
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E78 Συλλογή 

 

Υποκλάση των:  E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει σύνολα φυσικών στοιχείων που 

συγκεντρώνονται και διατηρούνται (“επιµελήθηκε” και “διατηρήθηκε,” 

στην µουσειολογική ορολογία) από µια ή περισσότερες πραγµατώσεις του 

∆ράστη (E39) στο χρόνο για έναν συγκεκριµένο σκοπό και κοινό και 

σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο πλάνο ανάπτυξης συλλογής.   

 

Στην επιδίωξη αυτού του πλάνου ενδέχεται να προστεθούν ή να 

αποµακρυνθούν στοιχεία από µια Συλλογή (E78). Η κλάση αυτή δεν θα 

πρέπει να συγχέεται µε το  ∆ράστη (E39) που διατηρεί τη Συλλογή (E78) 

και συχνά αναφέρεται µε το όνοµα της Συλλογής (E78) (π.χ. “Η Συλλογή 

Wallace αποφάσισε…”). 

 

Συγκεντρωτικά αντικείµενα µε την ευρεία έννοια, όπως ένας τύµβος 

γεµάτος κτερίσµατα, ένα ντοσιέ µε γραµµατόσηµα ή ένα σετ µε πιόνια 

σκακιού θα πρέπει να τεκµηριώνονται ως πραγµατώσεις του Υλικού 

Αντικειµένου (E19), και όχι ως πραγµατώσεις της Συλλογής (E78). Αυτό 

συµβαίνει διότι σχηµατίζουν σύνολα είτε επειδή συνδέονται φυσικά 

µεταξύ τους είτε επειδή διατηρούνται µαζί εξαιτίας της λειτουργίας τους.  

 

Παραδείγµατα:   
 το φυτολόγιο του John Clayton 
 η Συλλογή Wallace 

 

Ιδιότητες: 

P109 έχει ή είχε επιµελητή (είναι ή ήταν επιµελητής του/της): E39 

∆ράστης 

 

 

 

 

E79 Προσθήκη Μερών  

 

Υποκλάση των:  E11 Τροποποίηση 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η κλάση αυτή περιλαµβάνει  δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσµα 

να µεγαλώνει, διευρύνεται ή επαυξάνεται µια πραγµάτωση του 

Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγµατος (E24) µέσω της προσθήκης ενός 

µέρους.  

 

Χαρακτηριστικά σενάρια περιλαµβάνουν την προσάρτηση ενός αξεσουάρ, 

την ένταξη ενός εξαρτήµατος, την προσθήκη ενός στοιχείου σε ένα 

συλλογικό αντικείµενο ή την προσθήκη ενός αντικειµένου σε µια Συλλογή 

(E78) µε επιµελητή. Αντικείµενα στα οποία προστίθενται µέρη είναι, κατά 

κανόνα, ανθρωπογενή, καθώς η προσθήκη ενός µέρους υπονοεί την 

ανθρώπινη δραστηριότητα. Ακολουθώντας την προσθήκη µερών, τα 

ανθρωπογενή αντικείµενα που συγκεντρώνονται αντιµετωπίζονται 

αντικειµενικά ως µεµονωµένα αναγνωρίσιµα σύνολα, που αποτελούνται 

από συνιστώντα µέρη ή εξαρτήµατα, τα οποία ενώνονται µεταξύ τους είτε 

φυσικά (για παράδειγµα ο κινητήρας που αποτελεί µέρος του 

αυτοκινήτου) ή έχοντας έναν κοινό σκοπό (όπως τα 32 πιόνια που 

αποτελούν ένα σετ σκακιού). Η κλάση αυτή των δραστηριοτήτων 

αποτελεί τη βάση για το συλλογισµό σχετικά µε την ιστορία και συνέχεια 

της ταυτότητας αντικειµένων που είναι ενσωµατωµένα σε άλλα 

αντικείµενα στο χρόνο, όπως πολύτιµες πέτρες οι οποίες κατ’ επανάληψη 

ενσωµατώνονται σε διαφορετικά κοσµήµατα, ή πολιτισµικά 

τεχνουργήµατα που προστίθενται σε διαφορετικά πραγµατώσεις µουσείων 

της Συλλογής (E78) κατά τη διάρκεια ζωής τους. 

  

Παραδείγµατα:  
 η τοποθέτηση του διαµαντιού koh-i-noor στο στέµµα της 
Βασίλισσας Ελισάβετ της Βασιλοµήτορος  

 η προσθήκη του πίνακα “∆ωµάτιο στο Μπρούκλιν” του Edward 
Hopper στη Συλλογή του Μουσείου Καλών Τεχνών, Βοστόνη 

 

Ιδιότητες: 

P110 επαύξησε (επαυξήθηκε από): E24 Ανθρωπογενές Υλικό 

Πράγµα 

P111 προσέθεσε (προστέθηκε από): E18 Υλικό Πράγµα 

 

E80 Αφαίρεση Μερών  

 

Υποκλάση των:  E11 Τροποποίηση 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει  δραστηριότητες που καταλήγουν στη µείωση 

µιας πραγµάτωσης του Υλικού Πράγµατος (E18) µε τη αφαίρεση µέρους.  

 

Χαρακτηριστικά σενάρια περιλαµβάνουν την απόσπαση οποιουδήποτε 

αξεσουάρ, την αποµάκρυνση ενός συστατικού ή µέρους ενός σύνθετου 

αντικειµένου ή την αφαίρεση ενός αντικειµένου από µια επιµεληµένη 

Συλλογή (E78). Εάν η Αφαίρεση Μερών (E80) έχει ως αποτέλεσµα την 

ολική αποσύνθεση των πρωτότυπων αντικειµένων σε µέρη, έτσι ώστε το 

σύνολο να παύει να υπάρχει, η δράση θα πρέπει θα µοντελοποιείται ως 

Μετατροπή (E81) δηλαδή µια καταστροφή και παραγωγή ταυτόχρονα. Σε 

περιπτώσεις όπου το µέρος που αφαιρείται δεν έχει ευδιάκριτη ταυτότητα 

πριν από την αφαίρεση, αλλά έχει ταυτότητα συνεπεία της αφαίρεσής 

του, η δράση θα πρέπει να θεωρηθεί τόσο ως Αφαίρεση Μερών (E80) όσο 

και ως Παραγωγή (Ε12). Η κλάση αυτή των δραστηριοτήτων σχηµατίζει 

µια βάση για το συλλογισµό σχετικά µε την ιστορία και συνέχεια της 

ταυτότητας στο χρόνο αντικειµένων που αφαιρούνται από άλλα 

αντικείµενα, όπως η αφαίρεση πολύτιµων λίθων από διάφορα κοσµήµατα, 

ή η αφαίρεση τεχνουργηµάτων από διάφορες συλλογές µουσείων κατά τη 

διάρκεια ζωής τους. 

  

Παραδείγµατα:   
 η αφαίρεση του κινητήρα από το αυτοκίνητό µου 
 η αποµάκρυνση του αριθµού αντικειµένου 1976:234 από τη 
συλλογή 

 

Ιδιότητες: 

P112 εξάλειψε (εξαλείφθηκε από): E24 Ανθρωπογενές Υλικό 

Πράγµα 

P113 αφαίρεση (αφαιρέθηκε από): E18 Υλικό Πράγµα 

 

E81 Μετατροπή 

 

Υποκλάση των:  E63 Αρχή Ύπαρξης 

E64 Τέλος Ύπαρξη 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει συµβάντα που έχουν ως αποτέλεσµα την 

ταυτόχρονη καταστροφή ενός Όντος (E77) και τη δηµιουργία ενός άλλου 

(E77), που διατηρεί αναγνωρίσιµη ουσία από το πρώτο, αλλά έχει 

θεµελιώδη διαφορετική φύση και ταυτότητα.  

 

Αν και οι δύο πραγµατώσεις του Όντος (E77) αντιµετωπίζονται ως 

ξεχωριστές οντότητες που έχουν ξεχωριστές µοναδικές ταυτότητες, 

συνδέονται µε σχέση αιτιώδους συνάφειας µέσω της Μετατροπής (E81)· η 

καταστροφή του πρώτου Όντος (Ε77)δηµιουργεί αµέσως τη δηµιουργία 

του δεύτερου χρησιµοποιώντας ή διατηρώντας κάποια σχετική ουσία. 

Πραγµατώσεις της Μετατροπής (E81) διαχωρίζονται κατά συνέπεια από 

τις επαναταξινοµήσεις (τεκµηριώνονται χρησιµοποιώντας την Απόδοση 

Τύπου (Ε17)) ή τροποποιήσεις (τεκµηριώνονται χρησιµοποιώντας τη 

Μετατροπή (E11)) αντικειµένων που δεν αλλάζουν θεµελιωδώς τη φύση 

ή την ταυτότητά τους. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ανακατασκευές 

και µετατροπές της χρήσης ιστορικών κτιρίων ή ερειπίων, πυρκαγιές που 

ερειπώνουν κτίρια ταρίχευση ειδών στη φυσική ιστορία και η 

αναδιοργάνωση µιας εταιρείας σε µια νέα. 

 

Παραδείγµατα:   
 ο θάνατος και µουµιοποίηση του Τουταγχαµών (µετατροπή του 
Τουταγχαµών από ζωντανό πρόσωπο σε µούµια)   

 

Ιδιότητες: 

P123 είχε ως αποτέλεσµα (προέκυψε από): E77 Ον 

P124 µετέτρεψε (µετατράπηκε από): E77 Ον 

 

E82 Ονοµασία ∆ράστη 

 

Υποκλάση των:  E41 Ονοµασία 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει οποιοδήποτε είδος ονόµατος, αριθµού, 

κωδικού ή συµβόλου που χρησιµοποιείται χαρακτηριστικά προκειµένου να 

καθορίσει ένα ∆ράστη (E39).  

 

Ένας ∆ράστης (Ε39) θα έχει χαρακτηριστικά περισσότερες από µια 

Ονοµασίες ∆ράστη (Ε82) και οι πραγµατώσεις της Ονοµασίας ∆ράστη 

(E82) µε τη σειρά τους ενδέχεται να έχουν εναλλακτικές αναπαραστάσεις. 
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Η διάκριση ανάµεσα σε εταιρικά και προσωπικά ονόµατα, η οποία είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική για τις εφαρµογές σε βιβλιοθήκες, θα πρέπει να 

γίνονται συνδέοντας ρητά την Ονοµασία ∆ράστη (E82) µε µια 

πραγµάτωση είτε του Προσώπου (Ε21) ή της Οµάδας (E74)/του Νοµικού 

Προσώπου (E40). Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, η διάκριση µπορεί να γίνει 

µε τη χρήση του µηχανισµού της P2έχει τύπο.  

 

Παραδείγµατα:   
 John Doe 
 Doe, J. 
 ο αριθµός κοινωνικής ασφάλισης στις ΗΠΑ 246-14-2304 
 ο Artist Formerly Known as Prince 
 ο µεγάλος ζωγράφος της φλαµανδικής µαντόνας 
 το εργαστήριο του Ραφαήλ 
 οι αδελφές Μπροντέ 
 ICOM  
 το ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων 

 

E83 ∆ηµιουργία Τύπου 

 

Υποκλάση των:  E65 ∆ηµιουργία 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει δραστηριότητες που καθορίζουν τυπικά  

νέους τύπους στοιχείων.  

 

Είναι χαρακτηριστικά µια αυστηρή ακαδηµαϊκή ή επιστηµονική διαδικασία 

που διασφαλίζει ότι  ένας τύπος περιγράφεται εξονυχιστικά και 

ονοµατίζεται κατάλληλα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην 

αρχαιολογία και τις ανθρωπιστικές επιστήµες, η ∆ηµιουργία Τύπου (E83) 

απαιτεί την ταύτιση ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος και τη δηµοσίευση 

του ορισµού του Τύπου σε ένα κατάλληλο ακαδηµαϊκό φόρουµ. Η 

δραστηριότητα της ∆ηµιουργίας Τύπου (E83) είναι κεντρική για την 

έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήµες, όπου ένας τύπος θα αναφερόταν 

ως “ταξινοµική οµάδα", η περιγραφή του Τύπου ως “πρωτόλογο,” και τα 

αντιπροσωπευτικά δείγµατα ως “πρωτότυπο στοιχείο ” ή “ολότυπος”. 

 

Παραδείγµατα:  
 δηµιουργία της ταξινοµικής οµάδας 'Penicillium brefeldianum B. 

O. Dodge' (1933) 
 προσθήκη της κλάσης Φορέας Πληροφορίας (E84) στο CIDOC 

CRM 
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Ιδιότητες: 

P135 δηµιούργησε τύπο (δηµιουργήθηκε από): E55 Τύπος 

P136 βασίστηκε σε (υποστήριξε τη δηµιουργία τύπου): E1 

Οντότητα CIDOC CRM 

(P136.1 στον ταξινοµικό ρόλο: E55 Τύπος) 

 

E84 Φορέας Πληροφορίας 

 

Υποκλάση των:    E22 Τέχνεργο 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η κλάση αυτή περιλαµβάνει όλα τις πραγµατώσεις του Ανθρωπογενούς 

Αντικειµένου (E22) που έχουν σχεδιαστεί ρητά προκειµένου να 

ενεργήσουν ως σταθεροί φυσικοί φορείς για πραγµατώσεις του 

Πληροφοριακού Αντικειµένου E73.  

 

Αυτό επιτρέπει την εκτίµηση της σχέσης ανάµεσα σε ένα Υλικό 

Αντικείµενο (E19) και τα άυλα περιεχόµενα πληροφοριών. Ένας Φορέας 

Πληροφορίας (Ε84) ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες π.χ. µια δισκέτα. 

Σηµειώστε ότι οποιοδήποτε Υλικό Πράγµα (E18) µπορεί να φέρει 

πληροφορίες, όπως µια Επιγραφή (E34). Ωστόσο, εκτός κι αν έχει 

σχεδιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν, δεν είναι Φορεάς Πληροφορίας. 

Κατά συνέπεια η ιδιότητα P128 φέρει (φέρεται από) ισχύει γενικά για το 

Υλικό Πράγµα (E18). 

 

Παραδείγµατα:  
 η στήλη της Ροζέτας 
 το δικό µου αντίγραφο του Έγκληµα και Τιµωρία.  
 Η δισκέτα του υπολογιστή στο ICS-FORTH που αποθηκεύει τον 
επίσηµο Ορισµό του CIDOC CRM 
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∆ηλώσεις Ιδιοτήτων του CIDOC CRM 
Οι ιδιότητες του CIDOC CRM δηλώνονται εκτενώς στη συγκεκριµένη ενότητα µε την 

ακόλουθη µορφή: 

 
 Τα ονόµατα των ιδιοτήτων παρουσιάζονται ως κεφαλίδες σε έντονα 
γράµµατα, ενώ προηγούνται µοναδικοί αναγνωριστές ιδιοτήτων 

 Η σειρά “Πεδίο Ορισµού:” δηλώνει την κλάση για την οποία καθορίζεται η 
συγκεκριµένη ιδιότητα 

 Η σειρά “Πεδίο Τιµών:” δηλώνει την κλάση για την προς την οποία δείχνει η 
ιδιότητα, ή την κλάση, η οποία παρέχει τις τιµές για την ιδιότητα 

 Η σειρά “Υπεριδιότητα:” είναι αναφορά σε κάθε υποϊδιότητα που µπορεί να 
έχει η ιδιότητα 

 Η σειρά “Ποσόστοση:” δηλώνει τον πιθανό αριθµό εµφανίσεων για 
πραγµατώσεις της κλάσης του  Πεδίου Ορισµού και του Πεδίου Τιµών. 
Πιθανές τιµές είναι: 1 : πολλά, πολλά : πολλά, πολλά : 1 

 Η σειρά “Επεξηγηµατικό σηµείωµα:” περιέχει τον ορισµό σε κείµενο της 
έννοιας που αντιπροσωπεύει η ιδιότητα 

 Η σειρά “Παραδείγµατα:” περιέχει µια λίστα παραδειγµάτων για τις 
πραγµατώσεις της ιδιότητας αυτής. Εάν το παράδειγµα είναι και αυτό 
πραγµάτωση µιας υποϊδιότητας της ιδιότητας αυτής, το µοναδικό 
αναγνωριστικό της υποκλάσης προστίθεται σε παρένθεση. Εάν το παράδειγµα 
πραγµατώνει δύο ιδιότητες, το µοναδικό αναγνωριστικό και των δύο 
ιδιοτήτων προστίθεται σε παρένθεση.   
 Η γραµµή “Παραδείγµατα:” παρέχει ενδεικτικά παραδείγµατα που 
παρουσιάζουν πως θα πρέπει να χρησιµοποιείται η ιδιότητα.  

 

 
 

                                                                                                                                                    
P1 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) 

 

Πεδίο Ορισµού: E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Πεδίο Τιµών:  E41 Ονοµασία 

Υπεριδιότητα 

 των: E19 Υλικό Αντικείµενο. P47 αναγνωρίζεται ως (είναι 

αναγνωριστικό): E42 Κωδικός Αναγνώρισης 

E52  Χρονικό ∆ιάστηµα. P78 αναγνωρίζεται ως (είναι 

αναγνωριστικό): E49 Ονοµασία Χρόνου 

E53 Τόπος. P87 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό): E44 

Ονοµασία  Τόπου 

E71 Ανθρωπογενές ∆ηµιούργηµα.  P102 έχει τίτλο (είναι τίτλος 

του/της): E35 Τίτλος 
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E39 ∆ράστης. P131 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό): E82 

Ονοµασία ∆ράστη 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει την ονοµατοδοσία ή αναγνώριση 

οποιουδήποτε στοιχείου του πραγµατικού κόσµου µέσω ενός ονόµατος ή 

οποιουδήποτε άλλου αναγνωριστικού.   

 

Η ιδιότητα αυτή προορίζεται για αναγνωριστικά γενικής χρήσης, τα οποία 

αποτελούν µέρος του κόσµου εκείνου που αποσκοπεί να περιγράψει το 

CIDOC CRM, και όχι απλώς για εσωτερικά αναγνωριστικά των βάσεων 

δεδοµένων, τα οποία είναι συγκεκριµένα για ένα τεχνικό σύστηµα, εκτός 

αν αυτά τα τελευταία έχουν και µια πιο γενική χρήση έξω από τα τεχνικά 

συµφραζόµενα. Η ιδιότητα αυτή περιλαµβάνει ειδικότερα αναγνώριση 

µέσω µαθηµατικών εκφράσεων, όπως για παράδειγµα συστήµατα 

συντεταγµένων που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση 

πραγµατώσεων του Τόπου (E53). Η ιδιότητα αυτή δεν αποκαλύπτει τίποτα 

σχετικά µε το πότε, πού και από ποιόν χρησιµοποιήθηκε το αναγνωριστικό 

αυτό. Μπορεί να γίνει µια πιο αναλυτική περιγραφή χρησιµοποιώντας το 

πλήρως ανεπτυγµένο (δηλαδή έµµεσο) µονοπάτι µέσω της Απόδοσης 

Αναγνωριστικού (E15). 

 

Παραδείγµατα:   
 η πρωτεύουσα της Ιταλίας (E53) αναγνωρίζεται ως: Ρώµη (E48) 
 το κείµενο 25014–32 (E33) αναγνωρίζεται ως: “Η Παρακµή και 
Πτώση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας” (E35) 

 
 

P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Πεδίο Τιµών:   E55 Τύπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει τον καθορισµό υποκατηγοριών των οντοτήτων 

CIDOC CRM – µια µορφή εξειδίκευσης –  µε τη χρήση ιεραρχίας όρων ή 

θησαυρού. 

 

Το CIDOC CRM αποσκοπεί να επικεντρωθεί στις οντότητες και σχέσεις 

ανώτερου επιπέδου που είναι αναγκαίες για να περιγραφούν δοµές 

δεδοµένων. Κατά συνέπεια, δεν αναλύει οντότητες περισσότερο απ’ ότι 

απαιτείται για τον συγκεκριµένο αυτόν σκοπό. Ωστόσο, οντότητες στην 

ταξινοµική ιεραρχία του CIDOC CRM µπορούν να αναλυθούν σε πολλές 

υπο-οντότητες, οι οποίες µπορούν να καθοριστούν στην ιεραρχία των 

τύπων της E55. Το Στοιχείο Επικοινωνίας (E51), για παράδειγµα, µπορεί 

να αναλυθεί σε “διεύθυνση e-mail”, “αριθµός τηλεφώνου”, “ταχυδροµική 

θυρίδα”, “URL” κτλ. καµία από τις οποίες δεν περιλαµβάνεται ρητά στην 

ιεραρχία του CIDOC CRM. Ο καθορισµός συνόλων και υποσυνόλων 

απαιτεί προφανώς συνέπεια ανάµεσα στη σηµασία των όρων που 

προσδιορίζονται και τον πιο γενικό σκοπό της συγκεκριµένης Οντότητας 

CIDOC CRM. 

 

Παραδείγµατα:   
 η διεύθυνση www.cidoc.icom.org (E51) έχει τύπο: URL (E55) 

 
 

P3 έχει επεξήγηση 

 

Πεδίο Ορισµού: E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Πεδίο Τιµών:  E62 Συµβολοσειρά 

Υπεριδιότητα 

 των: E52 Χρονικό ∆ιάστηµα. P79 αρχή προσδιορίζεται από: E62 

Συµβολοσειρά 

E52  Χρονικό ∆ιάστηµα. P80 τέλος προσδιορίζεται από: E62 

Συµβολοσειρά 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά (0,n:0,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιέχει όλες τις άτυπες περιγραφές ενός αντικειµένου 

που δεν µπορούν να εκφραστούν µε δοµικά στοιχεία του CIDOC CRM.  
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Συγκεκριµένα, περιέχει τον χαρακτηρισµό του ίδιου του στοιχείου, τις 

εσωτερικές δοµές του, την εµφάνισή του κτλ. 

Όπως η ιδιότητα P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της), η ιδιότητα αυτή 

αποτελεί συνέπεια της περιορισµένης εστίασης του CIDOC CRM. Σκοπός 

δεν είναι να συλλάβει, σε µια δοµηµένη µορφή, όλα όσα µπορούν να 

ειπωθούν για ένα στοιχείο· πράγµατι ο φορµαλισµός του CIDOC CRM δεν 

θεωρείται επαρκής προκειµένου να εκφράσει όλα όσα µπορούν να 

ειπωθούν. Η καλή πρακτική απαιτεί τη χρήση διακριτών επεξηγηµατικών 

πεδίων για τις διαφορετικές πλευρές ενός χαρακτηρισµού. Η 

διαφοροποίηση συγκεκριµένων επεξηγήσεων π.χ. “κατασκευή”, 

“διακόσµηση” κτλ. µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας την ιδιότητα P2 

έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της) της ιδιότητας P3 έχει επεξήγηση.   

Ένα στοιχείο µπορεί να έχει πολλές επεξηγήσεις, αλλά µια επεξήγηση 

επισυνάπτεται σε ένα συγκεκριµένο στοιχείο.  

 

Παραδείγµατα:   
 η κούπα καφέ – OXCMS:1983.1.1 (E19) έχει επεξήγηση: 
ξεφλούδισµα στην άκρη του χερουλιού (E62) έχει τύπο: 
Κατάσταση (E55) 

 

Ιδιότητες: P3.1 έχει τύπο: E55 Τύπος 

 

 

P4 βρισκόταν σε εξέλιξη (είναι χρονικό διάστηµα του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E2 Έγχρονη Οντότητα 

Πεδίο Τιµών:  E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα, απαραίτητα, εξαρτηµένα  (1,1:1,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει τη χρονική οριοθέτηση µιας πραγµάτωσης 

µιας Έγχρονης Οντότητας (E2). 

 

Το σχετικό Χρονικό ∆ιάστηµα (E52) εννοείται ως το πραγµατικό Χρονικό 

∆ιάστηµα κατά το οποίο ήταν ενεργά τα φαινόµενα, τα οποία αποτελούν 

την πραγµάτωση της Έγχρονης Οντότητας (Ε2). ∆εν µεταφέρει κανένα 

άλλο µήνυµα παρά µόνο την τοποθέτηση στο χρόνο. Το Χρονικό 
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∆ιάστηµα (Ε52) από την άλλη προσεγγίζεται από ένα σύνολο 

ηµεροµηνιών (E61 Χρονική Τιµή). Στην πραγµατικότητα, µια Έγχρονη 

Οντότητα (Ε2) µπορεί να έχει µόνον ένα Χρονικό ∆ιάστηµα (Ε52), 

ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν εναλλακτικές απόψεις σχετικά µε αυτό, 

τις οποίες εκφράζουµε προσδιορίζοντας πολλαπλά Χρονικά ∆ιαστήµατα 

(Ε52). Σχετικές Έγχρονες Οντότητες (Ε52) ενδέχεται να έχουν το ίδιο 

Χρονικό ∆ιάστηµα (Ε52). Τα Χρονικά ∆ιαστήµατα (Ε52) µπορούν να 

έχουν εντελώς άγνωστες ηµεροµηνίες, ενώ µπορούν να έχουν άλλες 

περιγραφές από τις οποίες µπορούµε να αντλήσουµε γνώση.  

 

Παραδείγµατα:   
 Η ∆ιάσκεψη της Γιάλτας (E7) βρισκόταν σε εξέλιξη: χρονικό 
διάστηµα της ∆ιάσκεψης της Γιάλτας (E52), καθόλη τη διάρκεια 
του/ της: 11ης Φεβρουαρίου 1945 (E61) 

 
 

P5 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E3 Κατάσταση 

Πεδίο Τιµών:  E3 Κατάσταση 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά (0,n:0,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει τη διάσπαση µιας Κατάστασης (Ε3) σε 

ξεχωριστές δευτερεύουσες καταστάσεις. 

 

Υποθέτουµε ότι οι υπο-φάσεις στις οποίες αναλύεται η Κατάσταση (Ε3) 

αποτελούν ένα λογικό σύνολο – αν και ενδέχεται να µην είναι απόλυτα 

γνωστή ολόκληρη η ιστορία – και ότι οι υπο-φάσεις είναι στην 

πραγµατικότητα συστατικά της γενικής κατάστασης. Για παράδειγµα, µια 

γενική κατάσταση του “ερειπωµένο” ενδέχεται να αναλυθεί στις 

µεµονωµένες φάσεις της φθοράς.  

 

Παραδείγµατα:   
 Η καταστροφή του Πύργου της Βαβέλ (E3) αποτελείται από: φάση 
αιολικής διάβρωσης (E3) 
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P7 έλαβε χώρα σε (υπήρξε τόπος του) 

 

Πεδίο Ορισµού: E4 Περίοδος 

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Υπεριδιότητα  

των: E9 Μετακίνηση. P26 µετακινήθηκε προς (ήταν προορισµός 

του/της): E53 Τόπος 

E9 Μετακίνηση. P27 µετακινήθηκε από (ήταν αφετηρία του/της): 

E53 Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  
σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή προσδιορίζει χωρικά µια πραγµάτωση της Περιόδου (Ε4).  

 

Η σχετική Τοποθεσία (E53) θα πρέπει να θεωρηθεί ως προσέγγιση της 

γεωγραφικής περιοχής εντός της οποίας εµφανίστηκαν τα φαινόµενα που 

χαρακτηρίζουν την εν λόγω περίοδο. Η P7 έλαβε χώρα σε (υπήρξε τόπος 

του) δεν µεταφέρει κανέναν άλλο µήνυµα εκτός από την χωρική 

τοποθέτηση (συνήθως πάνω στην επιφάνεια της γης). Για παράδειγµα, 

µπορεί να πει κανείς ότι η περίοδος “Révolution française” έλαβε χώρα 

στη “Γαλλία”, η “Βικτοριανή” περίοδος στη “Βρετανία”, τις αποικίες της 

και σε άλλα µέρη της Ευρώπης και της Νοτίου Αµερικής. 

Μία περίοδος µπορεί να λάβει χώρα σε πολλαπλές τοποθεσίες.  

 

Παραδείγµατα:   
 Η περίοδος “Révolution française” (E4) έλαβε χώρα σε: Γαλλία 

(E53) 
 
 

P8 έλαβε χώρα σε ή εντός (υπήρξε τόπος του) 

 

Πεδίο Ορισµού: E4 Περίοδος 

Πεδίο Τιµών:  E19 Υλικό Αντικείµενο 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει την τοποθεσία µιας πραγµάτωσης της 

Περιόδου (E4) αναφορικά µε ένα Υλικό Αντικείµενο (E19). 

Η P8 έλαβε χώρα σε ή εντός (υπήρξε τόπος του) αποτελεί συντόµευση 

ενός µονοπατιού που καθορίζει µια Τοποθεσία (E53) σε σχέση µε τη 

γεωµετρία ενός αντικειµένου. πρβλ. Ονοµασία Τµήµατος (Ε46). 

 

Η ιδιότητα αυτή είναι ουσιαστικά µια ειδική περίπτωση της P7 έλαβε χώρα 

σε (υπήρξε τόπος του). Περιγράφει µια περίοδο που µπορεί να εντοπιστεί 

λαµβάνοντας υπόψη το χώρο που καθορίζεται από ένα Υλικό Αντικείµενο 

(Ε19), όπως για παράδειγµα ένα καράβι ή ένα κτίριο. Ο ακριβής 

γεωγραφικός τόπος του αντικειµένου κατά τη διάρκεια της εν λόγω 

περιόδου µπορεί να είναι άγνωστος ή χωρίς σηµασία.   

Για παράδειγµα, η εκεχειρία ανάµεσα στους Γάλλους και τους Γερµανούς 

στις 22. Ιουνίου 1940 υπογράφηκε στο ίδιο βαγόνι που υπογράφηκε και η 

εκεχειρία στις 11. Νοεµβρίου 1918.   

 

Παραδείγµατα:   
 Η στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ II (E7) έλαβε χώρα σε ή εντός: 
Αβαείοτου Ουέστµινστερ (E19) 

 
 

P9 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E4 Περίοδος 

Πεδίο Τιµών:  E4 Περίοδος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, (0,n:0,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει τη διάσπαση µιας πραγµάτωσης της Περιόδου 

(Ε4) σε ξεχωριστές, δευτερεύουσες περιόδους.  

 

Οι υπο-περίοδοι στις οποίες διασπάται µια περίοδος αποτελούν ένα λογικό 

σύνολο – αν και ενδέχεται να µην είναι γνωστή η συνολική εικόνα - και οι 

υπο-περίοδοι απαρτίζουν τη γενική περίοδο.  

 

Παραδείγµατα:  
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 Η Εποχή του Χαλκού στην Κρήτη (E4) αποτελείται από: Μέση 
Μινωική Περίοδο (E4) 

 
 

P10 εµπίπτει (περιλαµβάνει) 

 

Πεδίο Ορισµού: E4 Περίοδος 

Πεδίο Τιµών:  E4 Περίοδος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά  (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει µια πραγµάτωση της Περιόδου (E4), η οποία 

εµπίπτει στον Τόπο (E53) και το Χρονικό ∆ιάστηµα (Ε52) µιας άλλης.   

 

Η διαφορά από την P9 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της) είναι 

λεπτή. Αντίθετα από την P9 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της), η 

P10 εµπίπτει (περιλαµβάνει) δεν υπονοεί οποιαδήποτε λογική σύνδεση 

ανάµεσα στις δύο περιόδους και ενδέχεται να αναφέρεται σε µια περίοδο 

εντελώς διαφορετικού τύπου.  

 

Παραδείγµατα:  
 Η Πανώλη (E4) εµπίπτει:  Γοτθική Περίοδος (E4) 

 
 

P11 είχε συµµέτοχο (συµµετείχε σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E5 Συµβάν 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Υποϊδιότητα των:   E5 Συµβάν. P12 συνέβη παρουσία του/της (ήταν 

παρών/παρούσα/παρόν σε): E77 Ον 

Υπεριδιότητα των: E7 ∆ράση. P14 πραγµατοποιήθηκε από (πραγµατοποίησε): E39 

∆ράστης 

E67 Γέννηση.   P96 είχε µητέρα (ήταν µητέρα του/της): E21 

Πρόσωπο 

   E68 ∆ιάλυση Οµάδας. P99 διέλυσε (διαλύθηκε από): E74 Οµάδα 

Ποσοτικός  
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Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η ιδιότητα αυτή περιγράφει την ενεργό ή παθητική συµµετοχή 

πραγµατώσεων των ∆ραστών (E39) σε ένα Συµβάν (Ε5).  

 

Συνδυάζει τη γραµµή ζωής του σχετικού ∆ράστη (E39) µε τον Τόπο (E53) 

και την Ηµεροµηνία (Ε50) του συµβάντος. Η ιδιότητα αυτή υπονοεί ότι ο 

δράστης συµµετείχε στο συµβάν, αλλά δεν υπονοεί οποιαδήποτε αιτιώδη 

συνάφεια. Μπορεί να θεωρηθεί ότι το αντικείµενο ενός πορτραίτου έχει 

συµµετάσχει στη δηµιουργία του πορτραίτου.  

 

Παραδείγµατα:  

 Ο Ναπολέοντας (E21) συµµετείχε σε: Μάχη του Βατερλό (E7) 
 
 Η Μαρία (E21) συµµετείχε σε: φωτογράφηση της Μαρίας (E7) 

 
 

P12 συνέβη παρουσία του/της (ήταν παρών/παρούσα/παρόν σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E5 Συµβάν 

Πεδίο Τιµών:  E77 Ον 

Υπεριδιότητα των:  E5 Συµβάν. P11 είχε συµµέτοχο (συµµετείχε σε): E39 ∆ράστης 

E7 ∆ράση. P16 χρησιµοποίησε αντικείµενο (χρησιµοποιήθηκε για): 

E70 Πράγµα 

E9 Μετακίνηση. P25 µετεκίνησε (µετακινήθηκε από): E19 Υλικό 

ικείµενο 

E11 Τροποποίηση P31 τροποποίησε (τροποποιήθηκε από): E24 

Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

E11 Τροποποίηση. P33 χρησιµοποίησε συγκεκριµένη τεχνική ( 

χρησιµοποιήθηκε για): E29 Σχέδιο  

E63 Αρχή Ύπαρξης. P92 γέννησε (γεννήθηκε από): E77 Ον 

E64 Τέλος Ύπαρξης. P93 αναίρεσε (αναιρέθηκε από): E77 

Σταθερό Είδος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει την ενεργό ή παθητική παρουσία ενός όντος 

(Ε70) σε ένα Συµβάν (E5) χωρίς να υπονοείται κάποιος συγκεκριµένος 

ρόλος.   

 

Συνδέει την ιστορία ενός πράγµατος µε τον Τόπο (Ε53) και την 

Ηµεροµηνία (Ε50) ενός Συµβάντος (Ε7). Για παράδειγµα, ένα αντικείµενο 

µπορεί να είναι το γραφείο που βρίσκεται τώρα σε ένα µουσείο, πάνω στο 

οποίο υπογράφηκε µια συνθήκη. Η παρουσία ενός αντικειµένου υπονοεί 

την παρουσία τουλάχιστον ενός από τους φορείς τους.  

 

Παραδείγµατα:   
 Η σεζ-λονγκ 42 (E19) ήταν παρούσα σε βύθιση του Τιτανικού (E5) 

 
 

P13 κατέστρεψε (καταστράφηκε από) 

Πεδίο Ορισµού: E6 Καταστροφή 

Πεδίο Τιµών:  E18 Υλικό Πράγµα 

Υποϊδιότητα των:  E64 Τέλος Ύπαρξης. P93 αναίρεσε (αναιρέθηκε από): E77 Ον 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει σε συγκεκριµένες πραγµατώσεις του Υλικού 

Πράγµατος (Ε18) που έχουν καταστραφεί να συσχετιστούν µε µια 

καταστροφή. 

 

Η καταστροφή υπονοεί το τέλος της ζωής ενός στοιχείου ως αντικειµένου 

πολιτιστικής τεκµηρίωσης – ενώ η φυσική ύλη από την οποία συντέθηκε 

το στοιχείο αυτό µπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Μία καταστροφή µπορεί 

να ακολουθείται από µια παραγωγή, η οποία γεννά ένα παραγόµενο 

αντικείµενο που αποτελείται εν µέρει από ύλη του κατεστραµµένου 

αντικειµένου.  

 

Παραδείγµατα:  
 η καταστροφή της Γέφυρας του Tay (E6) κατέστρεψε: Η Γέφυρα 
του Tay (E22) 
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P14 πραγµατοποιήθηκε από (πραγµατοποίησε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E7 ∆ράση 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Υποϊδιότητα των:  E5 Συµβάν. P11 είχε συµµέτοχο (συµµετείχε σε): E39 ∆ράστης 

Υπεριδιότητα των: E8 Απόκτηση. P22 µετεβίβασε τον τίτλο σε (απέκτησε τον τίτλο 

µέσω): E39 ∆ράστης 

E8 Απόκτηση. P23 µετεβίβασε τον τίτλο από (παρέδωσε τον τίτλο 

µέσω): E39 ∆ράστης 

E10 Μεταβίβαση Κατοχής. P28 µετεβίβασε κατοχή από (παρέδωσε 

κατοχή µέσω): E39 ∆ράστης 

E10 Μεταβίβαση Κατοχής. P29 µετεβίβασε κατοχή σε (παρέδωσε 

κατοχή µέσω): E39 ∆ράστης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει την ενεργό συµµετοχή ενός ∆ράστη (E39) σε 

µια ∆ράση (E7).  

 

Συνεπάγεται αιτιώδη συνάφεια ή νοµική ευθύνη. Η ιδιότητα P14.1 στο 

ρόλο του/της της εν λόγω ιδιότητας Ρ14 επιτρέπει να καθοριστεί η φύση 

της συµµετοχής ενός ∆ράστη.  

 

Παραδείγµατα:  
 η εικονογράφηση της Καππέλλα Σιστίνα (E7) πραγµατοποιήθηκε 
από: Μιχαήλ Άγγελο (E21) στο ρόλο του/της: αρχιτεχνίτη. (E55) 

 

Ιδιότητες: P14.1 στο ρόλο του/της: E55 Τύπος 

 

P15 επηρεάστηκε από (επηρέασε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E7 ∆ράση 

Πεδίο Τιµών:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 
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Υπεριδιότητα των: E7 ∆ράση. P16 χρησιµοποίησε αντικείµενο (χρησιµοποιήθηκε για): 

E70 Πράγµα 

E7 ∆ράση. P17 είχε ως αφορµή (ήταν αφορµή): E1 Οντότητα 

CIDOC CRM 

E11 Τροποποίηση. P33 χρησιµοποίησε συγκεκριµένη τεχνική 

(χρησιµοποιήθηκε για): E29 Σχέδιο  

E7 ∆ράση. P134 συνέχισε (συνεχίστηκε από): E7 ∆ράση 

E83 ∆ηµιουργία Τύπου. P136 βασίστηκε σε (υποστήριξε τη 

δηµιουργία τύπου): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός:  πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Είναι µια ιδιότητα ανώτερου επιπέδου, η οποία συλλαµβάνει τη σχέση 

ανάµεσα σε µια ∆ράση (E7) και οτιδήποτε ενδέχεται να την έχει 

επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

 

Η ιδιότητα αυτή έχει πιο συγκεκριµένες υποϊδιότητες.  

 

Παραδείγµατα:   
 Ο σχεδιασµός της Γέφυρας του Sydney Harbour (E7) επηρεάστηκε 
από: Η Γέφυρα του Tyne (E22) 

 
 

P16 χρησιµοποίησε αντικείµενο (χρησιµοποιήθηκε για) 

 

Πεδίο Ορισµού: E7 ∆ράση 

Πεδίο Τιµών:  E70 Πράγµα 

Υποϊδιότητα των:  E5 Συµβάν. P12 συνέβη παρουσία του/της 

(ήταν παρών/παρούσα/παρόν σε): E77 Ον  

E7 ∆ράση. P15 επηρεάστηκε από (επηρέασε): E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει τη χρήση υλικών ή άυλων αντικειµένων µε 

τρόπο ουσιώδη για την εκτέλεση ή το αποτέλεσµα µιας ∆ράσης (E7).  

 

Η ιδιότητα αυτή ισχύει χαρακτηριστικά για εργαλεία, όργανα, µήτρες, 

πρώτες ύλες και στοιχεία που εγκλείονται σε ένα προϊόν. Συνεπάγεται ότι 

η παρουσία του εν λόγω αντικειµένου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για 

την ενέργεια Για παράδειγµα, η χρήση του υπολογιστή ήταν απαραίτητη 

για τη συγγραφή του συγκεκριµένου κειµένου. Ένα άυλο αντικείµενο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν τουλάχιστον ένας από τους φορείς του 

είναι παρών. Για παράδειγµα τα εργαλεία λογισµικού σε έναν υπολογιστή.  

 

Παραδείγµατα:   
 η συγγραφή του συγκεκριµένου επεξηγηµατικού σηµειώµατος 

(E7) χρησιµοποίησε αντικείµενο: υπολογιστής του Nicholas Crofts 
(E22) τρόπος χρήσης: Εργαλείο ∆ακτυλογράφησης· Μέσο 
Αποθήκευσης (E55) 

 

Ιδιότητες: P16.1 τρόπος χρήσης: E55 Τύπος 

 

P17 είχε ως αφορµή (ήταν αφορµή) 

  

Πεδίο Ορισµού: E7 ∆ράση 

Πεδίο Τιµών:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Υποϊδιότητα των:  E7 ∆ράση. P15 επηρεάστηκε από 

(επηρέασε): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει ένα στοιχείο ή στοιχεία που θεωρούνται ως 

ένας λόγος για την πραγµατοποίηση της ∆ράσης (E7).  

 

Για παράδειγµα, η ανακάλυψη ενός µεγάλου θησαυρού ίσως αποτελέσει 

αφορµή για εορτασµό, µια διαταγή από το αρχηγείο ίσως αποτελέσει την 

έναρξη στρατιωτικών ασκήσεων. 

 

Παραδείγµατα:  
 Η παραίτηση του διευθύνοντα συµβούλου (E7) είχε ως αφορµή: 
κατάρρευση της SwissAir (E68). 
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 Η στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ II (E7) είχε ως αφορµή: 
θάνατος του Γεωργίου VI (E69) 

 
 

P19 ήταν προορισµένη χρήση του (έγινε για):  

 

Πεδίο Ορισµού: E7 ∆ράση 

Πεδίο Τιµών:  E71 Ανθρωπογενές ∆ηµιούργηµα  

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή σχετίζει µια ∆ράση (E7) µε αντικείµενα που 

δηµιουργήθηκαν ειδικά για να χρησιµοποιηθούν στη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα.   

 

Αυτό διαφοροποιείται από την προοριζόµενη χρήση ενός στοιχείου σε 

κάποιον γενικό τύπο δραστηριότητας, όπως το Βιβλίο των Προσευχών, το 

οποίο προοριζόταν για χρήση στις λειτουργίες της Αγγλικανικής 

Εκκλησίας (βλέπε P101 είχε ως γενική χρήση (ήταν χρήση του/της)). 

 

Παραδείγµατα:  
 Το νυφικό της Λαίδης Νταϊάνα Σπένσερ (E71) έγινε για: γάµος του 
Πρίγκιπα Καρόλου και της Λαίδης Νταϊάνα Σπένσερ (E7) τρόπος 
χρήσης: για να φορεθεί (E55) 

 

Ιδιότητες: P19.1 τρόπος χρήσης: E55 Τύπος 

 

P20 είχε συγκεκριµένο σκοπό (ήταν σκοπός του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E7 ∆ράση 

Πεδίο Τιµών:  E7 ∆ράση 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει τη σχέση ανάµεσα σε µια προκαταρκτική 

δράση και τη δράση για την οποία προορίζεται.  

   

Αυτό ενδεχοµένως περιλαµβάνει δραστηριότητες στην προετοιµασία για 

άλλες δραστηριότητες, ή παραγγελιές και άλλες οργανωτικές 

δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν σε κάποια άλλη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα.   

 

Η P20 είχε συγκεκριµένο σκοπό (ήταν σκοπός του/της) δεν συνεπάγεται 

ότι µια δραστηριότητα κατάφερε να επιτύχει τους σκοπούς της. Για 

παράδειγµα, µπορεί να ασκούνται αµφιλεγόµενες λογιστικές πρακτικές µε 

συγκεκριµένο σκοπό την αύξηση της αξίας των µετοχών και τη 

δυνατότητα µιας προσφοράς εξαγοράς. Ο συγκεκριµένος σκοπός 

παραµένει ο ίδιος, ακόµα κι αν η στρατηγική αυτή αποτύχει και η εταιρεία 

αντιθέτως κηρύξει πτώχευση.  

 

Παραδείγµατα:  
 Η κονιορτοποίηση χρωστικών από τον Βαν Άικ (E7) είχε 
συγκεκριµένο σκοπό: ζωγραφική της Αγίας Τράπεζας της Γάνδης 
(E12) 

 
 

P21 είχε γενικό σκοπό (ήταν σκοπός του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E7 ∆ράση 

Πεδίο Τιµών:  E55 Τύπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει µια σκόπιµη σχέση ανάµεσα σε µια ∆ράση 

(Ε7) και ορισµένο γενικό στόχο ή σκοπό.   

 

Eνδέχεται να περιλαµβάνει δράσεις που προορίζονται ως προετοιµασία για 

δράση κάποιου τύπου. Για παράδειγµα, ένας/µια µουσικός εξασκείται σε 

ένα µουσικό όργανο προκειµένου να αναπτύξει τη µουσική του/της 

δεξιότητα. Ο Βαν Άικ κονιορτοποίησε χρωστικές και ετοίµασε χρώµατα 

λαδιού, προκειµένου να ζωγραφίσει ελαιογραφίες. Εγώ ταξιδεύω στην 

Οξφόρδη προκείµενου να εργαστώ πιο αποτελεσµατικά πρόσωπο µε 

πρόσωπο, παρά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεφώνου. Η P21 
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είχε γενικό σκοπό (ήταν σκοπός του/της) διαφέρει από την P20 είχε 

συγκεκριµένο σκοπό (ήταν σκοπός του/της) στο ότι δεν υπονοείται καµία 

συγκεκριµένη δραστηριότητα ως σκοπός. Η ∆ράση (Ε7) δεν υπονοεί ότι 

µια δράση επιτυγχάνει την επίτευξη των γενικών της στόχων. 

 

Παραδείγµατα:  
 Η κονιορτοποίηση χρωστικών από τον Βαν Άικ (E7) είχε γενικό 
σκοπό: ζωγραφική (E55) 

 
 

P22 µετεβίβασε τον τίτλο σε (απέκτησε τον τίτλο µέσω) 

 

Πεδίο Ορισµού: E8 Απόκτηση  

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Υποϊδιότητα των:  E7 ∆ράση. P14 πραγµατοποιήθηκε από 

(πραγµατοποίησε): E39 ∆ράστης    

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή προσδιορίζει το  ∆ράστη (E39) που αποκτάει τη νόµιµη 

ιδιοκτησία ενός αντικειµένου ως αποτέλεσµα της Απόκτησης (E8).  

 

Η ιδιότητα περιγράφει συνήθως έναν ∆ράστη που αγοράζει ή µε άλλον 

τρόπο αποκτά ένα αντικείµενο από έναν άλλο ∆ράστη. Ωστόσο, ένας 

τίτλος µπορεί να αποκτηθεί χωρίς καµία αντίστοιχη απώλεια τίτλου από 

έναν άλλο ∆ράστη, µέσω νόµιµης επιφανειακής έρευνας και συλλογής, 

όπως το κυνήγι ή το ψάρεµα. 

   

Στην πραγµατικότητα ο τίτλος είτε µεταφέρεται σε κάποιον ή από κάποιον 

ή και τα δύο.  

 

Παραδείγµατα:   
 Η απόκτηση της συλλογής Amoudrouz από το Εθνογραφικό 
Μουσείο της Γενεύης (E8) µετέφερε τον τίτλο σε: Εθνογραφικό 
Μουσείο της Γενεύης  (E74) 

 
 
 
 
 



                                    Πρότυπο CIDOC CRM 

   ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

83

 

P23 µετεβίβασε τον τίτλο από (παρέδωσε τον τίτλο µέσω) 

 

Πεδίο Ορισµού: E8 Απόκτηση 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Υποϊδιότητα των:   E7 ∆ράση. P14 πραγµατοποιήθηκε από (πραγµατοποίησε): E39 

∆ράστης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει ∆ράστη ή ∆ράστες (Ε39) οι οποίοι παραιτούνται 

από τη νόµιµη ιδιοκτησία ως αποτέλεσµα µιας Απόκτησης (Ε8). 

 

Η ιδιότητα αυτή χρησιµοποιείται χαρακτηριστικά για να περιγράψει ένα 

άτοµο που δωρίζει ή πουλάει ένα αντικείµενο σε ένα µουσείο. Στην 

πραγµατικότητα ο τίτλος είτε µεταφέρεται σε ή από κάποιον ή και τα δύο.  

 

Παραδείγµατα:   
 Η απόκτηση της συλλογής Amoudrouz από το Εθνογραφικό 
Μουσείο της Γενεύης (E8) µετέφερε τον τίτλο από:  κληρονόµοι 
του Amoudrouz (E74) 

 
 

P24 µετεβίβασε τον τίτλο του/της (άλλαξε ιδιοκτησία µέσω) 

 

Πεδίο Ορισµού: E8 Απόκτηση  

Πεδίο Τιµών:  E18 Υλικό Πράγµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το Υλικό Αντικείµενο (E19) ή αντικείµενα που 

περιλαµβάνονται σε µια Απόκτηση (Ε8).  

 

Στην πραγµατικότητα, µια απόκτηση πρέπει να αναφέρεται σε 

τουλάχιστον ένα µεταφερόµενο στοιχείο.  
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Παραδείγµατα:  
 Η απόκτηση της συλλογής Amoudrouz από το Εθνογραφικό 
Μουσείο της Γενεύης (E8) µετέφερε τον τίτλο του/της: συλλογής 
Αmoudrouz (E78) 

 
 

P25 µετεκίνησε (µετακινήθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E9 Μετακίνηση 

Πεδίο Τιµών:  E19 Υλικό Αντικείµενο 

Υποϊδιότητα των:  E5 Συµβάν. P12 συνέβη παρουσία του/της (ήταν 

παρών/παρούσα/παρόν σε): E77 Ον 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το Υλικό Αντικείµενο (E19) που µετακινείται 

κατά τη διάρκεια µιας µετακίνησης.   

 

Η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται την παθητική συµµετοχή του αντικειµένου. 

Για παράδειγµα, ο πίνακας του Μονέ “Εντύπωση: Ανατολή” µετακινήθηκε 

για την πρώτη έκθεση των Ιµπρεσιονιστών το 1874. 

Στην πραγµατικότητα, µια µετακίνηση πρέπει να αφορά τουλάχιστον ένα 

αντικείµενο.  

 

Παραδείγµατα:  
 ο πίνακας του Μονέ  “Εντύπωση: Ανατολή” (E22) µετακινήθηκε 
από: προετοιµασίες για την Πρώτη Έκθεση Ιµπρεσιονιστών (E9) 

 
 

P26 µετακινήθηκε προς (ήταν προορισµός του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E9 Μετακίνηση 

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Υποϊδιότητα των:  E4 Περίοδος. P7 έλαβε χώρα σε (υπήρξε τόπος του): E53 Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (1,n:0,n) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει τον προορισµός µιας Μετακίνησης (Ε9).  

 

Μία µετακίνηση συνδέεται µε έναν προορισµό, όπως η µετακίνηση ενός 

τεχνουργήµατος από τον χώρο αποθήκευσης στον χώρο έκθεσης. Μία 

µετακίνηση ενδέχεται να συνδέεται µε πολλές τερµατικές πραγµατώσεις 

του Τόπου (E53). Στην περίπτωση αυτή, η µετακίνηση περιγράφει µια 

διανοµή ενός συνόλου αντικειµένων. Η περιοχή της µετακίνησης 

περιλαµβάνει την αφετηρία, τη διαδροµή και τον προορισµό.  

 

Παραδείγµατα:  
 η µετακίνηση της Έκθεσης του Τουταγχαµών (E9) µετακινήθηκε 
προς: Βρετανικό Μουσείο (E53) 

 
 

P27 µετακινήθηκε από (ήταν αφετηρία του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E9 Μετακίνηση 

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Υποϊδιότητα των:  E4 Περίοδος. P7 έλαβε χώρα σε (υπήρξε τόπος του): E53 Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει τον εναρκτήριο Τόπο (E53) µιας Μετακίνησης 

(Ε9). Μία µετακίνηση συνδέεται µε µια αφετηρία, όπως η µετακίνηση 

ενός τεχνουργήµατος από τον χώρο αποθήκευσης στον χώρο έκθεσης. 

Μία µετακίνηση µπορεί να συνδέεται µε πολλές αφετηρίες. Στην 

περίπτωση αυτή, η µετακίνηση περιγράφει την παραλαβή ενός συνόλου 

αντικειµένων. Η περιοχή της µετακίνησης περιλαµβάνει την αφετηρία, 

την διαδροµή και τον προορισµό.  

 

Παραδείγµατα:  
 η µετακίνηση της Έκθεσης του Τουταγχαµών (E9) µετακινήθηκε 
από:  Μουσείο του Καΐρου (E53)  
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P28 µετεβίβασε κατοχή από (παρέδωσε κατοχή µέσω) 

 

Πεδίο Ορισµού: E10 Μεταβίβαση Κατοχής 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Υποϊδιότητα των:  E7 ∆ράση. P14 πραγµατοποιήθηκε από (πραγµατοποίησε): E39 

∆ράστης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά  (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το ∆ράστη (Ε39) ή τους ∆ράστες, οι οποίοι 

παραδίδουν την κατοχή µιας πραγµάτωσης του Υλικού Πράγµατος (E18) 

κατά τη διάρκεια µιας Μεταβίβασης Κατοχής (Ε10).  

 

Η ιδιότητα αυτή περιγράφει συνήθως ένα ∆ράστη που µεταφέρει την 

κατοχή ενός αντικειµένου όταν αυτό παραδίδεται στη φροντίδα κάποιου 

άλλου. Κατά περίπτωση, η φυσική κατοχή µπορεί να µεταφερθεί 

καταναγκαστικά  – µέσω ατυχήµατος, απώλειας ή κλοπής.  

Στην πραγµατικότητα, η κατοχή είτε µεταφέρεται σε κάποιον ή από 

κάποιον ή και τα δύο.  

 

Παραδείγµατα:  
 Το προσωπικό της Secure Deliveries Inc. (E40) παρέδωσε κατοχή 

µέσω: παράδοση των πινάκων από την Secure Deliveries Inc. 
στην Εθνική Πινακοθήκη (E10). 

 

P29 µετεβίβασε κατοχή σε (παρέλαβε κατοχή µέσω)  

  

Πεδίο Ορισµού: E10 Μεταβίβαση Κατοχής 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Υποϊδιότητα των:  E7 ∆ράση. P14 πραγµατοποιήθηκε από 

(πραγµατοποίησε): E39 ∆ράστης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το ∆ράστη (Ε39) ή τους ∆ράστες οι οποίοι  

λαµβάνουν την κατοχή µιας πραγµάτωσης του Υλικού Πράγµατος (E18) 

κατά τη διάρκεια µιας  Μεταβίβασης Κατοχής (Ε10).  

 

Η ιδιότητα αυτή περιγράφει χαρακτηριστικά ∆ράστες που λαµβάνουν την 

κατοχή ενός αντικειµένου όταν παραδίδεται από τη φροντίδα ενός άλλου 

∆ράστη. Κατά περίπτωση η φυσική κατοχή ενδέχεται να παραληφθεί 

καταναγκαστικά  ή παράνοµα – µέσω ατυχήµατος, αυτόκλητης δωρεάς ή 

κλοπής.  

Στην πραγµατικότητα, η κατοχή είτε µεταφέρεται σε κάποιον ή από 

κάποιον ή και τα δύο.  

 

Παραδείγµατα:  
 αντιπρόσωποι της Εθνικής Πινακοθήκης (E40) παρέλαβαν κατοχή 

µέσω:  παράδοση των πινάκων από την Secure Deliveries Inc. 
στην Εθνική Πινακοθήκη (E10) 

 
 

P30 µετεβίβασε κατοχή του/της/των (άλλαξε κατοχή µέσω) 

 

Πεδίο Ορισµού: E10 Μεταβίβαση Κατοχής 

Πεδίο Τιµών:  E18 Υλικό Πράγµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει ένα στοιχείο ή στοιχεία του Υλικού Πράγµατος 

(Ε18) που σχετίζονται µε µια Μεταβίβαση Κατοχής (Ε10).  

 

Η ιδιότητα αυτή περιγράφει χαρακτηριστικά το αντικείµενο που 

παραδίδεται από ένα ∆ράστη (Ε39) στην κατοχή κάποιου άλλου ∆ράστη. 

Κατά περίπτωση, η φυσική κατοχή ενδέχεται να µεταφερθεί 

καταναγκαστικά ή παράνοµα – µέσω ατυχήµατος, αυτόκλητης δωρεάς ή 

κλοπής. 

 

Παραδείγµατα:  
 Η παράδοση των πινάκων από την Secure Deliveries Inc.στην 
Εθνική Πινακοθήκη (E10) µεταβίβασε  κατοχή  των: πινάκων από 
το Κληροδότηµα Iveagh (E19) 
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P31 τροποποίησε (τροποποιήθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E11 Τροποποίηση  

Πεδίο Τιµών:  E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

Υποϊδιότητα των:  E5 Συµβάν. P12 συνέβη παρουσία του/της (ήταν 

παρών/παρούσα/παρόν σε): E77 Ον 

Υπεριδιότητα των:  E12 Παραγωγή. P108 παρήγαγε (παρήχθη από): E24 

Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

E79 Προσθήκη Μερών. P110 επαύξησε (επαυξήθηκε από): E24 

Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

E80 Αφαίρεση Μερών. P112 εξάλειψε (εξαλείφθηκε από): E24 

Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα (E24) 

τροποποιηµένο κατά τη διάρκεια µιας Τροποποίησης (E11).    

 

Εάν µια τροποποίηση εφαρµοστεί σε ένα µη ανθρωπογενές αντικείµενο, 

στο εξής εκλαµβάνεται ως Ανθρωπογενές Αντικείµενο (E22).    

 

Παραδείγµατα:  
 Η ανοικοδόµηση του Ράιχσταγκ (E11) τροποποίησε: Ράιχσταγκ στο 
Βερολίνο (E24) 

 
 

P32 χρησιµοποίησε γενική τεχνική (ήταν τεχνική του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E11 Τροποποίηση 

Πεδίο Τιµών:  E55 Τύπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει την τεχνική που χρησιµοποιήθηκε σε µια 

τροποποίηση.    

 

 Οι τεχνικές αυτές θα πρέπει να αντλούνται από µια εξωτερική ιεραρχία 

Τύπων (E55) δόκιµης ορολογίας γενικών τεχνικών, όπως κεντήµατα, 

ελαιογραφίες κτλ. Συγκεκριµένες τεχνικές µπορούν να περιγραφούν 

περαιτέρω ως πραγµατώσεις του Σχεδίου (E29). 

 

Παραδείγµατα:  

 Η διακόσµηση του ασηµένιου κυπέλλου 113 (E11) χρησιµοποίησε 
γενική  τεχνική: επιχρύσωση (E55) (Τύπος Σχεδίου ή 
Προδιαγραφής) 

 
 

P33 χρησιµοποίησε συγκεκριµένη τεχνική (χρησιµοποιήθηκε για)  

 

Πεδίο Ορισµού: E11 Τροποποίηση 

Πεδίο Τιµών:  E29 Σχέδιο  

Υποϊδιότητα των:  E5.Συµβάν. P12 συνέβη παρουσία του/της (ήταν 

παρών/παρούσα/παρόν σε): E77 Ον  

E7 ∆ράση. P15 επηρεάστηκε από (επηρέασε): E1 Οντότητα CIDOC 

CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει ένα συγκεκριµένο Σχέδιο (E29) που 

χρησιµοποιήθηκε σε µια Τροποποίηση (Ε11). 

 

Η τροποποίηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί, προκειµένου να διασφαλιστεί 

η διατήρηση ενός αντικειµένου, και όχι απλώς ως µέρος της δηµιουργικής 

διαδικασίας.  

Η διαφορά της Ρ32 χρησιµοποίησε γενική τεχνική (ήταν τεχνική του/της) 

έγκειται στο ότι το Σχέδιο (Ε29) στο οποίο αναφέρεται, είναι 

συγκεκριµένο και τεκµηριωµένο και δεν είναι απλώς ένας όρος στην 

ιεραρχία του Τύπου (Ε55). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα περιλαµβάνουν 

παρεµβατικά σχέδια µε σκοπό τη συντήρηση.  

 

Παραδείγµατα:  
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 Η διακόσµηση του ασηµένιου κυπέλλου 232 (E11) χρησιµοποίησε 
συγκεκριµένη τεχνική: ‘Instructions for golden chase work by A N 
Other’ (E29) 

 Η ανοικοδόµηση του Ράιχσταγκ (E11) χρησιµοποίησε 
συγκεκριµένη τεχνική: Αρχιτεκτονικά σχέδια του Foster και 
Partners (E29) 

 
 

P34 αφορούσε σε (εκτιµήθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E14 Εκτίµηση Κατάστασης  

Πεδίο Τιµών:  E18 Υλικό Πράγµα 

Υποϊδιότητα των:  E13 Απόδοση Ιδιοτήτων. P140 απέδωσε 

ιδιότητα σε (χαρακτηρίστηκε από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζει τo Υλικό Πράγµα (E18) που εκτιµήθηκε κατά 

τη διάρκεια µιας Εκτίµησης Κατάστασης (Ε14).  

Η εκτίµηση της κατάστασης µπορεί να γίνει είτε µε άµεση παρατήρηση 

είτε χρησιµοποιώντας καταγεγραµµένα πειστήρια. Στην δεύτερη 

περίπτωση το Υλικό Πράγµα (E18) δεν είναι απαραίτητο να είναι παρόν ή 

να έχει διασωθεί.   

 

Παραδείγµατα:   
 Η εκτίµηση κατάστασης το 1997 της ασηµένιας συλλογής (E14) 
αφορούσε:  ασηµένιο κύπελλο 232 (E22) 

 
 

P35 έχει διαπιστώσει (έχει διαπιστωθεί από)  

 

Πεδίο Ορισµού: E14 Εκτίµηση Κατάστασης 

Πεδίο Τιµών:  E3 Κατάσταση 

Υποϊδιότητα των:  E13 Απόδοση Ιδιοτήτων. P141 απέδωσε ως 

ιδιότητα (αποδόθηκε ως ιδιότητα από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζει την Κατάσταση (Ε3) που παρατηρήθηκε σε 

µια Εκτίµηση Κατάστασης (Ε14). 

 

Παραδείγµατα:  
 Η εκτίµηση κατάστασης το 1997 του ασηµένιου κυπέλλου 232 

(E14) έχει διαπιστώσει ίχνη οξείδωσης, παρόντα το 1997 (E3) έχει 
τύπο ίχνη οξείδωσης (E55) 

 
 

P36 καταχώρισε (καταχωρίσθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E15 Απόδοση Αναγνωριστικού 

Πεδίο Τιµών:  E19 Υλικό Αντικείµενο 

Υποϊδιότητα των:  E13 Απόδοση Ιδιοτήτων. P140 απέδωσε 

ιδιότητα σε (χαρακτηρίστηκε από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το υλικό αντικείµενο στο οποίο αποδίδεται ένα 

αναγνωριστικό.  

Η P47 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) – ιδιότητα ενός Υλικού 

Αντικειµένου (E19) – αποτελεί συντόµευση του πλήρως ανεπτυγµένου 

µονοπατιού από το Υλικό Αντικείµενο (Ε19) µέσω της P36, Απόδοση 

Αναγνωριστικού (Ε15), P37 απέδωσε (αποδόθηκε από) στον Κωδικό 

Αναγνώρισης (Ε42). 

 

Παραδείγµατα:  
 Η Απόδοση Αναγνωριστικού την 1η Ιουνίου 1997 στο ασηµένιο 
κύπελλο που δώρισε ο Martin Doerr (E15) καταχώρησε:  ασηµένιο 
κύπελλο 232 (E19) 

 
 

P37 απέδωσε  (αποδόθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E15 Απόδοση Αναγνωριστικού 

Πεδίο Τιµών:  E42 Κωδικός Αναγνώρισης 
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Υποϊδιότητα των:  E13 Απόδοση Ιδιοτήτων Ρ141 απέδωσε 

(αποδόθηκε από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το αναγνωριστικό που αποδόθηκε σε ένα 

αντικείµενο σε µια Απόδοση Αναγνωριστικού (Ε15).  

Η P47 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) – ιδιότητα ενός Υλικού 

Αντικειµένου (E19) – αποτελεί συντόµευσης του πλήρως ανεπτυγµένου 

µονοπατιού από το Υλικό Αντικείµενο (Ε19) µέσω της P36, Απόδοση 

Αναγνωριστικού (Ε15), P37 απέδωσε (αποδόθηκε από) στον Κωδικό 

Αναγνώρισης (Ε42).  

Το ίδιο αναγνωριστικό µπορεί να αποδοθεί σε περισσότερες από µια 

περιπτώσεις.  

Ένας Κωδικός Αναγνώρισης ενδέχεται να δηµιουργηθεί πριν από µια 

απόδοση.  

 

Παραδείγµατα:  
 η Απόδοση Αναγνωριστικού την 1η Ιουνίου 1997 του ασηµένιου 
κυπέλλου που δώρισε ο Μartin Doerr (E15) απέδωσε: 232 (E42) 

 
 

P38 ακύρωσε (ακυρώθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E15 Απόδοση Αναγνωριστικού 

Πεδίο Τιµών:  E42 Κωδικός Αντικειµένου 

Υποϊδιότητα των:  E13 Απόδοση Ιδιοτήτων. P141 απέδωσε ως 

ιδιότητα (αποδόθηκε ως ιδιότητα από): E1 Οντότητα CIDOC CRM  

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η ιδιότητα αυτή καταγράφει το αναγνωριστικό που δηλώθηκε άκυρο για 

ένα αντικείµενο.  

Η ακύρωση ενός αναγνωριστικού ενδέχεται να είναι απαραίτητη όταν ένα 

αντικείµενο αφαιρείται από µια αποθήκη µουσείου, όταν εισάγεται ένα νέο 

σύστηµα αρίθµησης ή αντικείµενα συγχωνεύονται ή διαχωρίζονται.   
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Το ίδιο αναγνωριστικό µπορεί να ακυρωθεί σε περισσότερες από µια 

χρήσεις.  

 

Παραδείγµατα:  
 στις 31. Ιουλίου 2001 η Απόδοση Αναγνωριστικού του ασηµένιου 
κυπέλλου OXCMS:2001.1.32 (E15) ακύρωσε:  αναγνωριστικό 232 
(E42) 

 
 

P39 µέτρησε (µετρήθηκε από):  

 

Πεδίο Ορισµού: E16 Μέτρηση 

Πεδίο Τιµών:  E70 Πράγµα 

Υποϊδιότητα των:  E13 Απόδοση Ιδιοτήτων. P140 απέδωσε 

ιδιότητα σε (χαρακτηρίστηκε από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα, απαραίτητα (1,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το Πράγµα (Ε70) που ήταν το αντικείµενο µιας 

πραγµάτωσης Μέτρησης (Ε16).  

Το Πράγµα (Ε70) µπορεί να µετρηθεί περισσότερες από µια φορές. Τόσο 

το υλικό όσο και το άυλο Πράγµα µπορούν να µετρηθούν: π.χ. ο αριθµός 

των λέξεων ενός κειµένου.  

 

Παραδείγµατα:  
 η µέτρηση του ύψους του ασηµένιου κυπέλλου 232 στις 31. 
Αυγούστου 1997 (E16) µέτρησε:  ασηµένιο κύπελλο 232 (E22) 

 
 

P40 παρατήρησε (παρατηρήθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E16 Μέτρηση  

Πεδίο Τιµών:  E54 Μέγεθος 

Υποϊδιότητα των:   E13 Απόδοση Ιδιοτήτων P141 απέδωσε ως 

ιδιότητα (αποδόθηκε ως ιδιότητα από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το µέγεθος που παρατηρήθηκε σε µια Μέτρηση 

(E16).  

Το Μέγεθος (Ε54) µπορεί να είναι οποιοδήποτε ποσοτικό γνώρισµα του 

Πράγµατος (Ε70) που µπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά. Υπό αυτήν την 

έννοια το βάρος, το βάθος χρώµατος µιας εικόνας και η χρηµατική αξία 

είναι µεγέθη. Μία µέτρηση  µπορεί να καθορίζει περισσότερα από ένα 

µεγέθη ενός αντικειµένου.  

Το Μέγεθος (Ε54) µπορεί να καθοριστεί είτε µε άµεση παρατήρηση είτε 

χρησιµοποιώντας καταγεγραµµένα πειστήρια. Στη δεύτερη περίπτωση το 

πράγµα που έχει µετρηθεί δεν είναι απαραίτητο να είναι παρόν ή να έχει 

διασωθεί.  Αν και η γνώση της τιµής ενός µεγέθους απαιτεί µέτρηση, το 

µέγεθος ενδέχεται να αποτελέσει αντικείµενο επιστηµονικής συζήτησης 

πριν από, ή ακόµα και χωρίς να γίνει οποιαδήποτε µέτρηση.  

 

Παραδείγµατα:  
 η µέτρηση του ύψους του ασηµένιου κυπέλλου 232  στις 31. 
Αυγούστου 1997 (E16) παρατήρησε το µέγεθος: ασηµένιο 
κύπελλο 232 ύψος (E54) έχει µονάδα µέτρησης: mm (E58), έχει 
αξία: 224 (E60) 

 
 

P41 χαρακτήρισε (χαρακτηρίσθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E17 Απόδοση Τύπου 

Πεδίο Τιµών:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Υποϊδιότητα των:  E13 Απόδοση Ιδιοτήτων. P140 απέδωσε 

ιδιότητα σε (χαρακτηρίστηκε από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα, απαραίτητα (1,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το στοιχείο, στο οποίο αποδόθηκε ένας τύπος 

σε µια Απόδοση Τύπου (Ε17). 

 

Ένας τύπος µπορεί να αποδοθεί σε οποιαδήποτε πραγµάτωση µιας 

οντότητας CIDOC CRM µέσω Απόδοσης Τύπου (Ε17). Οι Αποδόσεις Τύπου 

(Ε17) επιτρέπουν ένα πιο αναλυτικό µονοπάτι από την Οντότητα CIDOC 

CRM (E1) µέσω της P41 ταξινόµησε (ταξινοµήθηκε από), Απόδοση Τύπου 
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(Ε17), P42 απέδωσε (αποδόθηκε από) στον Τύπο (E55) για την απόδοση 

τύπων σε αντικείµενα σε σύγκριση µε τη συντόµευση που προσφέρεται 

από την P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος του/της). 

 

Παραδείγµατα:  
 η ταξινόµηση του ασηµένιου κυπέλλου 232 στις 31. Αυγούστου 

1997 (E17) χαρακτήρισε:  ασηµένιο κύπελλο 232 (E22) 
 
 

P42 απέδωσε (αποδόθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E17 Απόδοση Τύπου 

Πεδίο Τιµών:  E55 Τύπος 

Υποϊδιότητα των:  E13 Απόδοση Ιδιοτήτων. P141 απέδωσε ως 

ιδιότητα (αποδόθηκε ως ιδιότητα από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει τον τύπο που αποδόθηκε σε µια οντότητα από 

µια Απόδοση Τύπου (E17) 

 

Οι αποδόσεις τύπου επιτρέπουν ένα πιο αναλυτικό µονοπάτι από την 

Οντότητα CIDOC CRM (Ε1)  µέσω της P41 ταξινόµησε (ταξινοµήθηκε 

από), Απόδοση Τύπου (E17), P42 απέδωσε (αποδόθηκε από) στον Τύπο 

(E55) για την απόδοση τύπων σε αντικείµενα, σε σύγκριση µε τη 

συντόµευση που προσφέρεται από την P2 έχει τύπο (είναι ο τύπος 

του/της). 

Για παράδειγµα, ένας ειδικός Α µπορεί να αποδώσει σε ένα θραύσµα ενός 

αρχαίου αγγείου τον τύπο “αττικός ερυθρόµορφος κωδωνόσχηµος 

αµφορέας”. Στο ίδιο θραύσµα, ένας ειδικός Β µπορεί να αποδώσει τον 

τύπο “αµφορέας µε λαιµό”. 

Ένας Τύπος µπορεί να κατασκευαστεί διανοητικά ανεξάρτητα από την 

απόδοση µιας πραγµάτωσής του.  

 

Παραδείγµατα:  
 στις 31. Αυγούστου 1997 η ταξινόµηση του ασηµένιου κυπέλλου 

232 (E17) aπέδωσε: κύπελλο µε πόδι (E55) 
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P43 έχει µέγεθος (είναι µέγεθος του) 

 

Πεδίο Ορισµού: E70 Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E54 Μέγεθος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, εξαρτηµένα (0,n:1.1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει ένα Μέγεθος (Ε54) ορισµένων Πραγµάτων 

(E70). 

Αποτελεί συντόµευση του περισσότερο ολοκληρωµένα ανεπτυγµένου 

µονοπατιού από το Πράγµα (Ε70) µέσω της P39 µέτρησε (µετρήθηκε 

από), Μέτρηση (Ε16) P40 παρατήρησε (παρατηρήθηκε από) έως το 

Μέγεθος (Ε54). ∆εν παρέχει καµία πληροφορία σχετικά µε το πώς και 

πότε ή από ποιον καθιερώθηκε ένα Μέγεθος (Ε54). 

 

Μια πραγµάτωση του Μεγέθους (E54) είναι συγκεκριµένη για µια 

πραγµάτωση του πράγµατος (E70). 

 

Παραδείγµατα:  
 Το ασηµένιο κύπελλο 232 (E22) έχει µέγεθος: ύψος ασηµένιου 
κυπέλλου 232 (E54) έχει µονάδα µέτρησης: mm (E58), έχει αξία: 
224 (E60) 

 
 

P44 έχει κατάσταση (είναι κατάσταση του) 

 

Πεδίο Ορισµού: E18 Υλικό Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E3 Κατάσταση 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, εξαρτηµένα (0,n:1,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει µια Κατάσταση (Ε3) ορισµένων Υλικών 

Πραγµάτων (E18). 
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Αποτελεί συντόµευση του περισσότερο ολοκληρωµένα ανεπτυγµένου 

µονοπατιού από το Υλικό Πράγµα (E18) µέσω της P34 αφορούσε σε 

(εκτιµήθηκε από), Εκτίµηση Κατάστασης (E14) P35 έχει διαπιστώσει (έχει 

διαπιστωθεί από) έως την Κατάσταση (Ε3). ∆εν παρέχει πληροφορίες 

σχετικά µε το πώς, πότε ούτε από ποιον καθιερώθηκε η Κατάσταση (Ε3).  

 

Μια πραγµάτωση της Κατάστασης (Ε3)  είναι συγκεκριµένη για µια 

πραγµάτωση του Υλικού Πράγµατος (Ε18). 

 

Παραδείγµατα:   
 το ασηµένιο κύπελλο 232 (E22) έχει κατάσταση: εµφανή ίχνη 
οξείδωσης το 1997 (E3) έχει τύπο: ίχνη οξείδωσης (E55) 

 
 

P45 αποτελείται από (είναι ενσωµατωµένος/η/ο σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E18 Υλικό Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E57 Υλικό 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει τις πραγµατώσεις του Υλικού (E57) από τις 

οποίες συντίθεται µια πραγµάτωση του Υλικού Πράγµατος (E18). 

 

Κάθε φυσικό αντικείµενο αποτελείται από υλικά. Η P45 αποτελείται από 

(είναι ενσωµατωµένος/η/ο σε) επιτρέπει την καταγραφή των 

διαφορετικών Υλικών (Ε57). Η P45 αποτελείται από (είναι 

ενσωµατωµένος/η/ο σε) αναφέρεται εδώ στο  παρατηρούµενο Υλικό 

(Ε57) σε αντίθεση µε το καταναλωθέν ακατέργαστο υλικό.  

 

Ένα Υλικό (Ε57), όπως για παράδειγµα ένα θεωρητικό κράµα, ενδέχεται 

να µην έχει καµία φυσική πραγµάτωση.  

 

Παραδείγµατα:  
 Το ασηµένιο κύπελλο 232 (E22) αποτελείται από: ασήµι (E57) 
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P46 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E18 Υλικό Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E18 Υλικό Πράγµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει να αναλυθούν πραγµατώσεις του Υλικού 

Πράγµατος (E18) Ύλη στα συστατικά µέρη της. 

 

Τα συστατικά µέρη, καθώς αποτελούν και οι ίδιες πραγµατώσεις του 

Υλικού Πράγµατος (E18), µπορούν να αναλυθούν περαιτέρω σε υπο-

συστατικά µέρη, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτόν µια ιεραρχία 

διάσπασης µερών. Πολλαπλά σύνολα µπορούν να έχουν κοινές 

πραγµατώσεις του Υλικού Πράγµατος (Ε18), για παράδειγµα δύο κτίρια 

ενδέχεται να έχουν έναν κοινό τοίχο.  

 

Η ιδιότητα αυτή αποσκοπεί να περιγράψει συγκεκριµένα συστατικά που 

τεκµηριώνονται µεµονωµένα, και όχι τόσο γενικά χαρακτηριστικά. 

Συνολικές περιγραφές της δοµής µιας πραγµάτωσης του Υλικού 

Πράγµατος (E18) συλλαµβάνονται από την ιδιότητα P3 έχει επεξήγηση. 

 

Οι πραγµατώσεις του Υλικού (E57) από τα οποία αποτελείται µια 

πραγµάτωση του Υλικού Πράγµατος (E18) θα πρέπει να τεκµηριώνονται 

χρησιµοποιώντας την P45 αποτελείται από (είναι ενσωµατωµένος/η/ο σε). 

 

Παραδείγµατα:   
 Η βασιλική άµαξα (E22) αποτελεί µέρος του βασιλικού τραίνου 

(E22) 
 Το “Hog’s Back” (E24) αποτελεί µέρος του  “Fosseway” (E24 

 
 

P47 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) 

 

Πεδίο Ορισµού: E19 Υλικό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E42 Κωδικός Αναγνώρισης 

Υποϊδιότητα των:  E1 Οντότητα CIDOC CRM. P1 αναγνωρίζεται ως (είναι 

αναγνωριστικό): E41 Ονοµασία 
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Υπεριδιότητα των: E19 Υλικό Αντικείµενο. P48 έχει προτιµώµενο αναγνωριστικό 

(είναι προτιµώµενο αναγνωριστικό): E42 Κωδικός Αναγνώρισης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει τον Κωδικό Αναγνώρισης (E42) που 

χρησιµοποιείται για µια συγκεκριµένη πραγµάτωση του Υλικού 

Αντικειµένου (E19). 

 

Προορίζεται κυρίως για αριθµούς αναγνώρισης σε µουσεία, όπως για 

παράδειγµα αριθµούς αντικειµένων, αριθµούς ταυτότητας, αριθµούς 

καταχώρησης ή αύξοντες* αριθµούς*. (Σηµειώστε ότι το αναγνωριστικό 

της Απόκτησης (Ε8) ορισµένες φορές θεωρείται λανθασµένα ως το 

αναγνωριστικό των ίδιων των αποκτηθέντων αντικειµένων). 

 

Η P47 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) είναι υποϊδιότητα της P1 

αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό). Το πεδίο τιµών της P47 

αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) περιορίζεται στον Κωδικός 

Αναγνώρισης (E42).  

Η ιδιότητα αποτελεί συντόµευση που σχετίζει έναν Κωδικό Αναγνώρισης 

(E42) απευθείας µε ένα αντικείµενο. ∆εν αναφέρει τίποτα σχετικά µε το 

πότε, που ή από ποιον αποδόθηκε ένας Κωδικός Αναγνώρισης (E42).  

 

Μία πιο λεπτοµερή αναπαράσταση µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας το 

πλήρως ανεπτυγµένο (δηλαδή έµµεσο) µονοπάτι από το Υλικό 

Αντικείµενο (Ε19) µέσω της P36 καταχώρισε (καταχωρίσθηκε από), 

Απόδοση Αναγνωριστικού (E15), P37 απέδωσε (αποδόθηκε από) στον 

Κωδικό Αναγνώρισης (E42). 

 

Παραδείγµατα:   
 Το ασηµένιο κύπελλο που δώρισε ο Martin Doerr (E22) 
αναγνωρίζεται ως: αριθµός αντικειµένου OXCMS:2001.1.32 (E42) 

 
 

P48 έχει προτιµώµενο αναγνωριστικό (είναι προτιµώµενο αναγνωριστικό) 

 

Πεδίο Ορισµού: E19 Υλικό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E42 Κωδικός Αναγνώρισης 
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Υποϊδιότητα των:  E19 Υλικό Αντικείµενο. P47 αναγνωρίζεται ως (είναι 

αναγνωριστικό): E42 Κωδικός Αναγνώρισης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα (0,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καταγράφει τον προτιµώµενο Κωδικό Αναγνώρισης (E42) 

που χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να αναγνωριστεί το Υλικό Αντικείµενο 

(E19) κατά το χρόνο που η ιδιότητα αυτή καταγράφηκε. 

 

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας ενός αντικειµένου ενδέχεται να του 

αποδοθούν περισσότερα από ένα προτιµώµενα αναγνωριστικά.  

Η χρήση της ιδιότητας αυτής απαιτεί έναν εξωτερικό µηχανισµό για την 

απόδοση χρονικής εγκυρότητας στην αντίστοιχη πραγµάτωση της CIDOC 

CRM. 

 

Η P48 έχει προτιµώµενο αναγνωριστικό (είναι προτιµώµενο 

αναγνωριστικό), όπως η P47 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) 

αποτελεί συντόµευση για το µονοπάτι από το Υλικό Αντικείµενο (E19) 

µέσω της P36 καταχώρισε (καταχωρίσθηκε από), Απόδοση 

Αναγνωριστικού (E15), P37 απέδωσε (αποδόθηκε από) στον Κωδικό 

Αναγνώρισης (E42). 

 

Παραδείγµατα:  
 Το γερµανική παραδοσιακή αντρική φορεσιά που δώρισε ο Dr 

Martin Doerr (E22) έχει προτιµώµενο αναγνωριστικό: 
OXCMS:2001.1.32 (E42) 

 
 

P49 είναι ή ήταν στην κατοχή του (κατέχει ή κατείχε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E18 Υλικό Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Υπεριδιότητα των: E18 Υλικό Πράγµα. P50 είναι στην κατοχή του (κατέχει): E39 

∆ράστης  

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το ∆ράστη (E39) ή ∆ράστες που έχουν ή είχαν 

κάποτε την κατοχή µια πραγµάτωσης του Υλικού Πράγµατος  (E18).  

 

Η διάκριση από την P50 είναι στην κατοχή του (κατέχει) είναι ότι η P49 

είναι ή ήταν στην κατοχή του (κατέχει ή κατείχε) αφήνει ανοικτό το 

ερώτηµα σχετικά µε το αν οι καθορισµένοι φύλακες είναι τωρινοί.   

 

Η P49 είναι ή ήταν στην κατοχή του (κατέχει ή κατείχε) αποτελεί 

συντόµευση για το περισσότερο αναλυτικό µονοπάτι από το Υλικό Πράγµα 

(E18) µέσω της P30 µετεβίβασε κατοχή του/της/των (άλλαξε κατοχή 

µέσω), Μεταβίβαση Κατοχής (E10), P28 µετεβίβασε κατοχή από 

(παρέδωσε κατοχή µέσω) ή P29 µετεβίβασε κατοχή σε (παρέλαβε κατοχή 

µέσω) στο ∆ράστη (E39). 

 

Παραδείγµατα:  
 Οι πίνακες από το Κληροδότηµα Iveagh  (E18) έχουν ή είχαν 
φύλακα:   Secure Deliveries Inc. (E40) 

 
 

P50 είναι στην κατοχή του (κατέχει) 

 

Πεδίο Ορισµού: E18 Υλικό Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Υποϊδιότητα των:  E18 Υλικό Πράγµα. P49 είναι ή ήταν στην κατοχή του (κατέχει ή 

κατείχε): E39 ∆ράστης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα καθορίζει το  ∆ράστη (E39) ή ∆ράστες, οι  οποίοι είχαν κατοχή 

µιας πραγµάτωσης του Υλικού Πράγµατος (E18) την ίδια χρονική στιγµή 

που η ιδιότητα αυτή καταγράφηκε. 

Η P50 είναι στην κατοχή του (κατέχει) αποτελεί συντόµευση για το 

περισσότερο αναλυτικό µονοπάτι από το Υλικό Πράγµα (E18) µέσω της 

P30 µετεβίβασε κατοχή του/της/των (άλλαξε κατοχή µέσω), Μεταβίβαση 

Κατοχής (Ε10), P29 µετεβίβασε κατοχή σε (παρέλαβε κατοχή µέσω) στο 

∆ράστη (Ε39). 

 

Παραδείγµατα:  
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 Οι ζωγραφικές από το Κληροδότηµα Iveagh (E18) έχουν τωρινό 
φύλακα: Εθνική Πινακοθήκη (E40) 

 
 

P51 έχει ή είχε ιδιοκτήτη (είναι ή ήταν ιδιοκτήτης του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E18 Ύλη 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Υπεριδιότητα των: E18 Ύλη. P52 έχει ιδιοκτήτη (είναι ιδιοκτήτης του): E39 ∆ράστης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το ∆ράστη (E39) που είναι ή ήταν κάποια 

στιγµή ο νόµιµος ιδιοκτήτης (δηλαδή τιτλούχος) µιας πραγµάτωσης του 

Υλικού Πράγµατος (E18). 

 

Ο διάκριση από την P52 έχει ιδιοκτήτη (είναι ιδιοκτήτης του)  είναι ότι η 

P51 έχει ή είχε ιδιοκτήτη (είναι ή ήταν ιδιοκτήτης του/της) δεν 

υποδηλώνει αν οι συγκεκριµένοι ιδιοκτήτες είναι τωρινοί. Η P51 έχει ή 

είχε ιδιοκτήτη (είναι ή ήταν ιδιοκτήτης του/της) αποτελεί συντόµευση του 

περισσότερο αναλυτικού µονοπατιού από το Υλικό Πράγµα (E18) µέσω 

της P24 µετεβίβασε τον τίτλο του/της (άλλαξε ιδιοκτησία µέσω), 

Απόκτηση (Ε8), P23 µετεβίβασε τίτλο από (παρέδωσε τον τίτλο µέσω), ή 

P22 µετέφερε τον  τίτλο σε (απόκτησε τίτλο µέσω) στο  ∆ράστη (E39). 

 

Παραδείγµατα:  
 Οι πίνακες από το Κληροδότηµα Iveagh (E18) έχουν ή είχαν 
ιδιοκτήτη:  Λόρδο Iveagh (E21) 

 
 

P52 έχει ιδιοκτήτη (είναι ιδιοκτήτης του) 

 

Πεδίο Ορισµού: E18 Υλικό Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Υποϊδιότητα των:  E18 Υλικό Πράγµα  P51 έχει ή είχε ιδιοκτήτη (είναι ή ήταν 

ιδιοκτήτης του/της): E39 ∆ράστης 

Ποσοτικός  
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Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζει το Πρόσωπο (E21), Οµάδα (Ε74) ή Νοµικό 

Πρόσωπο (E40) που ήταν ιδιοκτήτης µιας πραγµάτωσης του Υλικού 

Πράγµατος (Ε18) κατά τη χρονική στιγµή όπου η ιδιότητα αυτή 

καταγράφηκε. 

 

Η P52 έχει ιδιοκτήτη (είναι ιδιοκτήτης του) αποτελεί συντόµευση του 

περισσότερο αναλυτικού µονοπατιού από το Υλικό Πράγµα (E18) µέσω 

της P24 µετέφερε τον τίτλο του/της (άλλαξε  ιδιοκτησία µέσω), Απόκτηση 

(E8), P22 µετεβίβασε τον τίτλο σε (απέκτησε τον τίτλο µέσω) στο  

∆ράστη (E39), εάν και µόνο εάν η απόκτηση αυτή είναι η πιο πρόσφατη.  

 

Παραδείγµατα:   
 Οι πίνακες από το Κληροδότηµα Iveagh (E18) έχουν τωρινό 
ιδιοκτήτη:  “English Heritage” (E40) 

 
 

P53 βρίσκεται ή βρισκόταν σε (είναι ή ήταν θέση του) 

 

Πεδίο Ορισµού: E18 Υλικό Πράγµα  

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Υπεριδιότητα των: E19 Υλικό Αντικείµενο. P55 βρίσκεται σε (είναι θέση του): E53 

Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει σε µια πραγµάτωση του Τόπου (E53) να 

σχετιστεί ως ή προηγούµενη ή τωρινή θέση µιας πραγµάτωσης του Υλικού 

Πράγµατος (E18). 

 

Στην περίπτωση του Υλικού Αντικειµένου (E19), η ιδιότητα δεν επιτρέπει 

οποιαδήποτε ένδειξη του χρονικού διαστήµατος, κατά τη διάρκεια του 

οποίου το Υλικό Αντικείµενο (Ε19) εντοπίστηκε στον Τόπο (Ε53) αυτόν, 

ούτε εάν αυτή είναι η τωρινή του θέση.  
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Στην περίπτωση ακίνητων αντικειµένων, ο Τόπος (Ε53) θα αντιστοιχούσε 

υπό κανονικές συνθήκες στον Τόπο (Ε53) δηµιουργίας του. 

Η P53 βρίσκεται ή βρισκόταν σε (είναι ή ήταν θέση του) αποτελεί 

συντόµευση. Μία πιο αναλυτική περιγραφή µπορεί να χρησιµοποιήσει το 

πλήρως ανεπτυγµένο (δηλαδή έµµεσο) µονοπάτι από το Υλικό 

Αντικείµενο (Ε19) µέσω της P25 µετεκίνησε (µετακινήθηκε από), 

Μετακίνηση (E9), P26 µετακινήθηκε προς (ήταν προορισµός του/της) ή 

της P27 µετακινήθηκε από (ήταν αφετηρία του/της) στον Τόπο (E53). 

 

Παραδείγµατα:  
 Το ασηµένιο κύπελλο 232 (E22) βρίσκεται ή βρισκόταν:  Προθήκη 

4, Αίθουσα 23, Μουσείο της Οξφόρδης (E53) 
 
 

P54 έχει µόνιµη θέση (είναι µόνιµη θέση του/της)  

 

Πεδίο Ορισµού: E19 Υλικό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα (0,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καταγράφει την προβλεπόµενη µόνιµη τοποθεσία µιας 

πραγµάτωσης του Υλικού Αντικειµένου (Ε19) κατά το χρόνο που η 

ιδιότητα αυτή καταγράφηκε. 

 

Η P54 έχει µόνιµη θέση (είναι µόνιµη θέση του/της) είναι όµοια µε την 

P55 βρίσκεται σε (είναι θέση του). Ωστόσο, υποδεικνύει τον Τόπο (E53) 

που δεσµεύεται επί του παρόντος για ένα αντικείµενο, όπως είναι η 

µόνιµη θέση αποθήκευσης ή µια µόνιµη θέση έκθεσης. Το αντικείµενο 

ενδέχεται να µετακινηθεί προσωρινά από την µόνιµη θέση, για 

παράδειγµα όταν χρησιµοποιείται σε προσωρινές εκθέσεις ή όταν 

δανείζεται σε ένα άλλο οργανισµό. Το αντικείµενο ενδέχεται στην 

πραγµατικότητα να µην τοποθετηθεί ποτέ στην µόνιµή του θέση.  

 

Παραδείγµατα:   
 Το ασηµένιο κύπελλο 232 (E22) έχει τωρινή µόνιµη θέση: Ράφι 

3.1, Συλλογή 2, Μουσείο Οξφόρδης. (E53) 
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P55 βρίσκεται σε (είναι θέση του) 

 

Πεδίο Ορισµού: E19 Υλικό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Υποϊδιότητα των:  E18 Υλικό Πράγµα. P53 βρίσκεται ή βρισκόταν σε (είναι ή ήταν 

θέση του): E53 Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα (0,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει τη θέση ενός Υλικού Αντικειµένου (E19) κατά 

το χρόνο που η ιδιότητα αυτή καταγράφηκε.  

 

Η ιδιότητα αυτή αποτελεί εξειδίκευση της P53 βρίσκεται ή βρισκόταν σε 

(είναι ή ήταν θέση του). Συνεπάγεται ότι ο Τόπος (E53) που σχετίζεται µε 

το Υλικό Αντικείµενο (E19) είναι η τωρινή θέση του αντικειµένου. Η 

ιδιότητα δεν επιτρέπει οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά µε τη διάρκεια 

παραµονής του αντικειµένου στην τωρινή του θέση.    

Η P55 βρίσκεται σε (είναι θέση του) αποτελεί συντόµευση. Μία 

περισσότερο αναλυτική περιγραφή µπορεί να χρησιµοποιήσει το πλήρως 

ανεπτυγµένο (δηλαδή έµµεσο) µονοπάτι από το Υλικό Αντικείµενο (E19) 

µέσω της P25 µετεκίνησε (µετακινήθηκε από), Μετακίνηση (E9) P26 

µετακινήθηκε προς (ήταν προορισµός του/της) στον Τόπο (E53) εάν και 

µόνον εάν η µετακίνηση αυτή είναι η πιο πρόσφατη.  

 

Παραδείγµατα:  
 Το ασηµένιο κύπελλο 232 (E22) έχει τωρινή θέση: Προθήκη 23, 
Αίθουσα 4, Βρετανικό Μουσείο (E53) 

 
 

P56 φέρει µόρφωµα (βρίσκεται σε):  

 

Πεδίο Ορισµού: E19 Υλικό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E26 Υλικό Μόρφωµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, εξαρτηµένα (0,n:1,1) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει ένα Υλικό Μόρφωµα (E26) που βρέθηκε σε 

ένα Υλικό Αντικείµενο (Ε19). ∆εν καθορίζει τον τόπο του µορφώµατος 

στο αντικείµενο.   

 

Η P56 φέρει µόρφωµα (βρίσκεται σε) αποτελεί συντόµευση. Μία πιο 

αναλυτική περιγραφή µπορεί να χρησιµοποιήσει το πλήρως αναπτυγµένο 

(δηλαδή έµµεσο) µονοπάτι από το Υλικό Αντικείµενο (Ε19) µέσω της P59 

έχει τοµέα (βρίσκεται σε ή εντός), Τόπος (E53), P53 βρίσκεται ή 

βρισκόταν σε (είναι ή ήταν θέση του) έως το Υλικό Μόρφωµα (E26). 

Ένα Υλικό Μόρφωµα (Ε26) µπορεί να υπάρξει µόνο σε ένα αντικείµενο. 

Ένα αντικείµενο µπορεί να φέρει περισσότερα από ένα Υλικά Μορφώµατα 

(Ε26). Ένας Φυσικός Χώρος (E27) θα πρέπει να θεωρείται ως Υλικό 

Μόρφωµα (E26) στην επιφάνεια της γης.  

 

Παραδείγµατα:  
 Το ασηµένιο κύπελλο 232 (E22) φέρει µόρφωµα γρατσουνιά: 32 

mm στο ασηµένιο κύπελλο 232 (E26) 
 
 

P57 έχει αριθµό µερών  

 

Πεδίο Ορισµού: E19 Υλικό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E60 Αριθµός 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα (0,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή τεκµηριώνει το Αριθµό (E60) των µελών από τα οποία 

συντίθεται µια πραγµάτωση του Υλικού Αντικειµένου (E19). 

 

Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος για τον έλεγχο µετρήσεων σε 

αποθήκες µουσείων, αναφορικά µε αθροιστικά ή συλλογικά αντικείµενα. 

Αυτό που αποτελεί µέλος ή συστατικό εξαρτάται από τα συµφραζόµενα 

και τις απαιτήσεις της τεκµηρίωσης. Κανονικά τα µέλη που 

τεκµηριώνονται µε τον τρόπο αυτόν δεν θεωρούνται άξια ιδιαίτερης 

προσοχής.  

 

Για µια πιο ολοκληρωµένη περιγραφή, τα αντικείµενα µπορεί να 

διασπαστούν στα συνιστώντα µέρη και συστατικά τους χρησιµοποιώντας 
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την P46 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της) και της P45 

αποτελείται από (είναι ενσωµατωµένος/η/ο σε). Αυτό επιτρέπει την 

περιγραφή κάθε συστατικού ξεχωριστά.   

 

Παραδείγµατα:  
 Το σετ σκακιού 233 (E22) έχει αριθµό µελών: 33 (E60) 

 
 

P58 έχει ορισµό τµήµατος (ορίζει τµήµα σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E18 Υλικό Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E46 Ονοµασία Τµήµατος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, εξαρτηµένα (0,n:1,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή συνδέει µια περιοχή (τοµέα) που ονοµατίζεται από µια 

Ονοµασία Τµήµατος (E46) µε την πραγµάτωση του Υλικού Πράγµατος 

(E18) πάνω στο οποίο βρίσκεται.  

 

Το CIDOC CRM αντιµετωπίζει τους τοµείς σαν τόπους (πραγµατώσεις του 

Τόπου (E53) Τοποθεσία) εντός ή πάνω σε Υλικά Πράγµατα (E18) που 

αναγνωρίζονται από τις Ονοµασίες Τµήµατος (E46). Οι τοµείς δεν 

χρειάζεται να είναι διακριτές και ευδιαχώριστες συνισταµένες ή µέρη ενός 

αντικειµένου.  

 

Αυτό αποτελεί µέρος ενός περισσότερο ανεπτυγµένου µονοπατιού από το 

Υλικό Πράγµα (Ε18) µέσω της P58, Ονοµασία Τµήµατος (E46), P87 

αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) που επιτρέπει έναν πιο ακριβή 

ορισµό ενός τόπου που βρίσκεται σε ένα αντικείµενο από τη συντόµευση 

P59 έχει τοµέα (βρίσκεται σε ή εντός). 

Ένα συγκεκριµένο αντικείµενο µιας Ονοµασίας Τµήµατος (Ε46) ισχύει 

µόνον για µια πραγµάτωση του Υλικού Πράγµατος (Ε18). 

 

Παραδείγµατα:  

 Το HMS Victory (E22) έχει ορισµό τµήµατος:  κατάστρωµα 
πρύµνης του HMS Victory (E46) 
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P59 έχει τοµέα (βρίσκεται σε ή εντός)  

 

Πεδίο Ορισµού: E18 Υλικό Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά (0,n:0,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή συνδέει µια περιοχή µε την πραγµάτωση του Υλικού 

Πράγµατος (E18) πάνω στο οποίο βρίσκεται.  

 

Χρησιµοποιείται χαρακτηριστικά όταν µια Ονοµασία Τµήµατος (E46) στην 

οποία έχει δοθεί όνοµα δεν είναι κατάλληλη. 

Το Υλικό Πράγµα (E18) µπορεί να υποδιαιρεθεί σε αυθαίρετες περιοχές.  

 

Η P59 έχει τοµέα (βρίσκεται σε ή εντός) αποτελεί συντόµευση. Εάν ο 

Τόπος (E53) αναγνωρίζεται από µια Ονοµασία Τµήµατος (Ε46), µια πιο 

αναλυτική παρουσίαση µπορεί να χρησιµοποιήσει το πλήρως ανεπτυγµένο 

(δηλαδή έµµεσο) µονοπάτι από το Υλικό Πράγµα (E18) µέσω της P58 έχει 

ορισµό τµήµατος (ορίζει τµήµα σε), Ονοµασία Τµήµατος (E46), P87 

αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) στον Τόπο (E53). Ένας Τόπος 

(Ε53) µπορεί να εντοπιστεί µόνον πάνω σε ή εντός ενός Υλικού 

Αντικειµένου (Ε18).  

 

Παραδείγµατα:  

 Το HMS Victory (E22) έχει τοµέα: τοµέας HMS Victory B347.6 
(E53) 

 

P62 απεικονίζει (απεικονίζεται σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  



                                    Πρότυπο CIDOC CRM 

   ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

109

 

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζει κάτι που απεικονίζεται από µια πραγµάτωση 

του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγµατος (E24). 

 

Η ιδιότητα αυτή αποτελεί συντόµευση του περισσότερο ολοκληρωµένα 

αναπτυγµένου µονοπατιού από το Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα (Ε24) 

µέσω της P65 εµφανίζει οπτικό στοιχείο (εµφανίζεται σε), Οπτικό Στοιχείο 

(E36), P138 παριστάνει (παριστάνεται από) έως  την Οντότητα CIDOC 

CRM (Ε1). Η P62.1 τρόπος απεικόνισης επιτρέπει να τελειοποιηθεί η φύση 

της απεικόνισης. 

 

Παραδείγµατα:  
 Ο πίνακας “Εντύπωση: Ανατολή” του Μονέ (E84) απεικονίζει:  
ανατολή πάνω από το  Le Havre (E5) τρόπος απεικόνισης: 
Ιµπρεσιονιστικός (E55) 

 Ένα κέρµα είκοσι πενών (E24) απεικονίζει: Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ 
(E21) τρόπος απεικόνισης: προφίλ (E55) 

 

Ιδιότητες: P62.1 τρόπος απεικόνισης: E55 Τύπος 

 

P65 εµφανίζει οπτικό στοιχείο (εµφανίζεται σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E36 Οπτικό Στοιχείο 

Υποϊδιότητα των: E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα. P128 

φέρει (φέρεται από): E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει ένα Οπτικό Στοιχείο (Ε36) που φαίνεται σε, µια 

πραγµάτωση του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγµατος (E24). 

 

Η ιδιότητα αυτή είναι παρόµοια µε την P62 απεικονίζει (απεικονίζεται σε) 

στο ότι σχετίζει ένα στοιχείο του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγµατος 

(E24) µε µια οπτική αναπαράσταση. Ωστόσο, η P65 εµφανίζει οπτικό 

στοιχείο (εµφανίζεται σε) διαφέρει από την ιδιότητα P62 απεικονίζει 

(απεικονίζεται σε) στο ότι δεν προβάλλει αξιώσεις σχετικά µε το τι πρέπει 

να αναπαριστά ένα Οπτικό Στοιχείο (Ε36). Το Οπτικό Στοιχείο (E36) 
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καθορίζει µια αναγνωρίσιµη εικόνα ή οπτικό σύµβολο, ανεξάρτητα από το 

τι αντιπροσωπεύει ή όχι η εικόνα αυτή.  

 

Για παράδειγµα, όλα τα πρόσφατα βρετανικά νοµίσµατα φέρουν το 

πορτραίτο της Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ, γεγονός που τεκµηριώνεται ορθά 

χρησιµοποιώντας την P62 απεικονίζει (απεικονίζεται σε). Ωστόσο 

διαφορετικά πορτραίτα έχουν χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικές περιόδους. 

Η P65 εµφανίζει οπτικό στοιχείο (εµφανίζεται σε) µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί προκειµένου να αναφερθεί σε ένα συγκεκριµένο 

πορτραίτο.  

Η P65 εµφανίζει οπτικό στοιχείο (εµφανίζεται σε) µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί για Οπτικά Στοιχεία (Ε36), όπως πινακίδες, σηµάνσεις και 

σύµβολα, για παράδειγµα ο “Σταυρός της Μάλτας” ή το “σύµβολο 

κοπιράιτ” που δεν έχουν συγκεκριµένα συµφραζόµενα αναπαράστασης.   

 

Η συγκεκριµένη ιδιότητα είναι µέρος του πλήρως ανεπτυγµένου 

µονοπατιού από το Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα (Ε24) µέσω της P65 

εµφανίζει οπτικό στοιχείο (εµφανίζεται σε) Οπτικό Στοιχείο (E36), P138 

παριστάνει (παριστάνεται από) στην Οντότητα CIDOC CRM (E1), η οποία 

είναι συντόµευση από την P62 απεικονίζει (απεικονίζεται σε). 

 

Παραδείγµατα:  
 Ο πίνακας “Εντύπωση Ανατολή” του Μονέ (E84) παρουσιάζει 
οπτικό στοιχείο: Εντύπωση_Ανατολή.jpg (E38). 

 
 

P67 αναφέρεται σε (αναφέρεται από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Υπεριδιότητα των: E31 Τεκµήριο. P70 τεκµηριώνει 

(τεκµηριώνεται σε): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

E32 Πηγή Καθιερωµένων Όρων. P71 περιλαµβάνει 

(περιλαµβάνεται σε): E55 Τύπος 

Ε73 Πληροφορία. P129 έχει ως θέµα (είναι θέµα  του/της): E1 

Οντότητα CIDOC CRM 

E36 Οπτικό Στοιχείο. P138 παριστάνει (παριστάνεται από): E1 

Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Ένα Πληροφοριακό Αντικείµενο (E73) µπορεί να αναφέρεται σε 

οποιαδήποτε άλλη Οντότητα CIDOC CRM (E1). 

 

Η ιδιότητα αυτή τεκµηριώνει ότι ένα Πληροφοριακό Αντικείµενο (E73) 

δηλώνει κάτι σχετικά µε µια πραγµάτωση µιας Οντότητας CIDOC CRM 

(Ε1). Η P67 αναφέρεται σε (αναφέρεται από) έχει σύνδεση P67.1 έχει 

τύπο µε µια πραγµάτωση του Τύπου (E55). Αυτό σκοπό έχει να επιτρέψει 

µια πιο αναλυτική περιγραφή του τύπου της αναφοράς. Αυτό διαφέρει 

από την P129 έχει ως θέµα (είναι θέµα  του/της), η οποία περιγράφει το 

πρωταρχικό αντικείµενο ή αντικείµενα του Πληροφοριακού Αντικειµένου 

(E73). 

 

Παραδείγµατα:  
 Η δήλωση συµµετοχής σε δηµοπρασία του eBay για την 4η 
Ιουλίου 2002 (E73) αναφέρεται σε: ασηµένιο κύπελλο 232 (E22) 
έχει τύπο: δήλωση συµµετοχής σε δηµοπρασία (E55) 

 

Ιδιότητες: P67.1 έχει τύπο: E55 Τύπος 

 

P68 συνήθως χρησιµοποιεί (συνήθως χρησιµοποιείται από):  

 

Πεδίο Ορισµού: E29 Σχέδιο  

Πεδίο Τιµών:  E57 Υλικό 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει ένα Υλικό (E57) που χρησιµοποιείται συνήθως 

σε ένα Σχέδιο (Ε29).  

 

Τα σχέδια χρησιµοποιούν συνήθως συγκεκριµένα Υλικά (Ε57). Για την 

παραγωγή πλίνθων για παράδειγµα απαιτείται άχυρο, πηλός και νερό. Η 

ιδιότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα τεκµηρίωσης του παραπάνω.  
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Η ιδιότητα αυτή δεν προορίζεται για την τεκµηρίωση των Υλικών (Ε57) 

που απαιτήθηκαν σε µια συγκεκριµένη περίσταση όταν εκτελούταν ένα 

Σχέδιο (Ε29).   

 

Παραδείγµατα:  
 το σχέδιο για την κατασκευή γυαλιού σόδας (E29) συνήθως 
χρησιµοποιεί: σόδα (E57) 

 
 

P69 σχετίζεται µε 

 

Πεδίο Ορισµού: E29 Σχέδιο  

Πεδίο Τιµών:  E29 Σχέδιο  

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η συµµετρική αυτή ιδιότητα περιγράφει τη σχέση ενός Σχεδίου (E29) µε 

άλλα Σχέδια (Ε29).  

 

Οποιαδήποτε πραγµάτωση του Σχεδίου (E29) µπορεί να συσχετιστεί µε 

άλλα σχέδια. Η φύση του συσχετισµού ενδέχεται να είναι σύνολο-µέρος, 

ακολουθία, προϋπόθεση κτλ. Η ιδιότητα θεωρείται ως εντελώς 

αντανακλαστική.  

 

Παραδείγµατα:  
 η προδιαγραφή για την υαλοτεχνία (E29) σχετίζεται µε:  
προδιαγραφή για ζέσταµα του γυαλιού (E29) 

 
 

P70 τεκµηριώνει (τεκµηριώνεται σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E31 Τεκµήριο 

Πεδίο Τιµών:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Υποϊδιότητα των:  E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο. P67 

αναφέρεται σε (αναφέρεται από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει τις Οντότητες CIDOC CRM (Ε1) που 

τεκµηριώνονται από πραγµατώσεις του Τεκµηρίου (E31). 

 

Τα τεκµήρια µπορούν να περιγράψουν οποιαδήποτε πιθανή οντότητα, γι 

αυτό και η σύνδεση µε την οντότητα υψηλού επιπέδου στην ιεραρχία του 

CIDOC CRM. Η ιδιότητα αυτή προορίζεται για περιπτώσεις όπου µια 

παραποµπή εκλαµβάνεται ότι έχει χαρακτήρα τεκµηρίωσης, µε τη λόγια ή 

επιστηµονική έννοια.  

 

Παραδείγµατα:  
 Η κατάλογος του Βρετανικού Μουσείου (E31) τεκµηριώνει:  
συλλογή του Βρετανικού Μουσείου (E78) 

 
 

P71 περιλαµβάνει (περιλαµβάνεται σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E32 Πηγή Καθιερωµένων Όρων 

Πεδίο Τιµών:  E55 Τύπος 

Υποϊδιότητα των:  E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο. P67 

αναφέρεται σε (αναφέρεται από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή δηλώνει µία πραγµάτωση του   ∆όκιµου Τεκµήριο (Ε32) 

ως  πηγή µιας πραγµάτωσης ενός Τύπου (E55). 

 

Παραδείγµατα:  
 the Art & Architecture Thesaurus (E32) καταγράφει: φρούρια 

(E55) 
 
 

P72 έχει γλώσσα (είναι γλώσσα του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E33 Γλωσσικό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E56 Γλώσσα 
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Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει τη Γλώσσα (E56) ενός Γλωσσικού 

Αντικειµένου (E33).  

 

Τα Γλωσσικά Αντικείµενα (Ε33) συντάσσονται σε περισσότερες από µια 

ανθρώπινες Γλώσσες (Ε56). Η συγκεκριµένη ιδιότητα επιτρέπει την 

τεκµηρίωση των γλωσσών αυτών.  

 

Παραδείγµατα:  
 Η ∆ιακήρυξη Ανεξαρτησίας της Αµερικής (E33) έχει γλώσσα: 
Αγγλικά του 18ου αιώνα. (E56) 

 
 

P73 έχει µετάφραση (είναι µετάφραση του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E33 Γλωσσικό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E33 Γλωσσικό Αντικείµενο 

Υποϊδιότητα των: E70 Πράγµα. P130 παρουσιάζει χαρακτηριστικά του/της 

(χαρακτηριστικά του βρίσκονται επίσης σε): E70 Πράγµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά (0,n:0,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει την πηγή και τον στόχο των πραγµατώσεων 

του Γλωσσικού Αντικειµένου (E33) που περιλαµβάνονται σε µια 

µετάφραση.  

 

Όταν ένα Γλωσσικό Αντικείµενο (Ε33) µεταφράζεται σε µια νέα γλώσσα, 

γίνεται ένα νέο Γλωσσικό Αντικείµενο (Ε33), παρόλο που εννοιολογικά 

είναι όµοιο µε το αντικείµενο πηγής.  

 

Παραδείγµατα:  
 “Les Baigneurs” (E33) έχει µετάφραση:  “The Bathers” (E33) 
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P74 έχει ή είχε κατοικία (είναι ή ήταν κατοικία του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E39 ∆ράστης 

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει τον τωρινό ή προηγούµενο Τόπο (E53) 

κατοικίας ενός ∆ράστη (E39).  

 

Η κατοικία µπορεί να είναι είτε ο Τόπος (Ε53) όπου κατοικεί ο ∆ράστης 

(Ε39) ή µια νόµιµα καταχωρηµένη διεύθυνση οποιουδήποτε είδους.  

 

Παραδείγµατα:  
 Η Βασίλισσα Ελισάβετ II (E39) έχει ή είχε κατοικία:  παλάτι του 
Μπάκινγκχαµ.  (E53) 

 
 

P75 κατέχει (κατέχεται από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E39 ∆ράστης 

Πεδίο Τιµών:  E30 ∆ικαίωµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζει προηγούµενα ή τωρινές πραγµατώσεις του 

∆ικαιώµατος (Ε30) που κατέχει ένας ∆ράστης (E39). 

 

Παραδείγµατα:  
 Ο Michael Jackson (E21) κατέχει:  δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας του συνόλου των τραγουδιών των Beatles (E30) 
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P76 έχει σηµείο επικοινωνίας (παρέχει πρόσβαση σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E39 ∆ράστης 

Πεδίο Τιµών:  E51 Στοιχείο Επικοινωνίας 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζει ένα Στοιχείο Επικοινωνίας (E51) 

οποιουδήποτε τύπου που παρέχει πρόσβαση σε ένα ∆ράστη (E39) µέσω οποιασδήποτε 

µεθόδου επικοινωνίας, όπως για παράδειγµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή φαξ.  

Παραδείγµατα:  
 RLG (E40) έχει σηµείο επικοινωνίας bl.ric@rlg.org (E51) 

 
 

P78 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) 

 

Πεδίο Ορισµού: E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

Πεδίο Τιµών:  E49 Ονοµασία Χρόνου 

Υποϊδιότητα των: Ε1 Οντότητα. CIDOC CRM P1 αναγνωρίζεται ως (είναι 

αναγνωριστικό): E41 Ονοµασία 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό   

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζει ένα Χρονικό ∆ιάστηµα (E52) 

χρησιµοποιώντας µια Ονοµασία Χρόνου (E49). 

 

Παραδείγµατα:  
 Το χρονικό διάστηµα από το 1926 έως το 1988 (E52) 
αναγνωρίζεται ως:  Showa (Ιαπωνική ονοµασία χρόνου) (E49) 

 
 

P79 αρχή προσδιορίζεται από  

 

Πεδίο Ορισµού: E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 
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Πεδίο Τιµών:  E62 Συµβολοσειρά 

Υποϊδιότητα των:  E1 Οντότητα. CIDOC CRM P3 έχει επεξήγηση: E62 Συµβολοσειρά 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα (0,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή προσδιορίζει την αρχή ενός Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52) 

κατά κάποιον τρόπο.   

 

Η φύση του προσδιορισµού µπορεί να είναι βεβαιότητα, ακρίβεια, πηγή 

κτλ.  

 

Παραδείγµατα:  
 το Χρονικό ∆ιάστηµα του Ολόκαινου (E52) αρχή προσδιορίζεται 
από: περίπου (E62) 

 
 

P80 τέλος προσδιορίζεται από  

 

Πεδίο Ορισµού: E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

Πεδίο Τιµών:  E62 Συµβολοσειρά 

Υποϊδιότητα των:  E1 Οντότητα CIDOC CRM. P3 έχει επεξήγηση: E62 Συµβολοσειρά 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα (0,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή προσδιορίζει το τέλος ενός Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52) 

κατά κάποιον τρόπο.  

 

Η φύση του προσδιορισµού µπορεί να είναι βεβαιότητα, ακρίβεια, πηγή 

κτλ  

 

Παραδείγµατα:  
 το Χρονικό ∆ιάστηµα του Ολόκαινου (E52) τέλος προσδιορίζεται 
από: περίπου (E62) 
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P81 καθόλη τη διάρκεια του/της  

 

Πεδίο Ορισµού: E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

Πεδίο Τιµών:  E61 Πρωτογενής Χρονική Τιµή 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα, απαραίτητα (1,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η ιδιότητα αυτή περιγράφει την ελάχιστη χρονική περίοδο που 

καλύπτεται από ένα Χρονικό ∆ιάστηµα (E52). 

  

Καθώς τα Χρονικά ∆ιαστήµατα (Ε52) ενδέχεται να µην έχουν έγχρονες 

εκτάσεις που να είναι γνωστές µε ακρίβεια, το CIDOC CRM υποστηρίζει 

δηλώσεις σχετικά µε την ελάχιστη και µέγιστη χρονική έκταση των 

Χρονικών ∆ιαστηµάτων (Ε52). Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει να αποδοθεί σε 

µια ελάχιστη έγχρονη έκταση ενός Χρονικού ∆ιαστήµατος (Ε52) (δηλαδή 

το εσωτερικό του σύνορο) µια Πρωτογενής Χρονική Τιµή (Ε61). Οι 

Πρωτογενείς Χρονικές Τιµές  (Ε61) αντιµετωπίζονται από το CIDOC CRM 

ως µεσοδιαστήµατα που σχετίζονται µε τις εφαρµογές ή τα συστήµατα και 

δεν αναλύονται περαιτέρω. 

 

Παραδείγµατα:  
 το χρονικό διάστηµα για την ανάπτυξη του CIDOC CRM (E52) 
καθόλη τη διάρκεια του 1996-2002 (E61) 

 
 

P82 κάποτε εντός 

 

Πεδίο Ορισµού: E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

Πεδίο Τιµών:  E61 Πρωτογενής Χρονική Τιµή 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα, απαραίτητα (1,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει τη µέγιστη χρονική περίοδο εντός της οποίας 

εµπίπτει ένα Χρονικό ∆ιάστηµα (Ε52). 
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Καθώς τα Χρονικά ∆ιαστήµατα (Ε52) ενδέχεται να µην έχουν απολύτως 

γνωστές έγχρονες εκτάσεις, το CIDOC CRM υποστηρίζει δηλώσεις σχετικά 

µε την ελάχιστη και µέγιστη χρονική έκταση των Χρονικών ∆ιαστηµάτων 

(Ε52). Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει να αποδοθεί µια Χρονική Τιµή (Ε61) σε 

µια µέγιστη έγχρονη έκταση ενός Χρονικού ∆ιαστήµατος (Ε52) (δηλαδή 

το εξωτερικό του σύνορο). Οι Χρονικές Τιµές (Ε52) αντιµετωπίζονται από 

το CIDOC CRM ως µεσοδιαστήµατα που σχετίζονται µε τις εφαρµογές ή τα 

συστήµατα και δεν αναλύονται περαιτέρω. 

 

Παραδείγµατα:  
 το Χρονικό ∆ιάστηµα της ανάπτυξης του CIDOC CRM (E52) 
κάποτε  εντός: 1992-άπειρο (E61) 

 
 

P83 είχε ελάχιστη διάρκεια (είναι ελάχιστη διάρκεια του/της)  

 

Πεδίο Ορισµού: E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

Πεδίο Τιµών:  E54 Μέγεθος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς ένα (1,1:1,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η ιδιότητα αυτή περιγράφει την ελάχιστη χρονική διάρκεια που 

καλύπτεται από ένα  Χρονικό ∆ιάστηµα (E52).  

 

Επιτρέπει το συσχετισµό ενός Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52) µε ένα 

Μέγεθος  (Ε54) παρουσιάζοντας την ελάχιστη διάρκειά του (δηλαδή τα 

εσωτερικά του όρια) ανεξάρτητα από την πραγµατική αρχή και τέλος.  

 

Παραδείγµατα:  
 το χρονικό διάστηµα της µάχης στην Ισσό 333 π.χ. (E52) είχε 
διάρκεια τουλάχιστον:  ελάχιστη διάρκεια της µάχης στην Ισσό 
(E54) έχει µονάδα:  ηµέρα (E58) έχει αξία: 1 (E60) 

 
 

P84 είχε µέγιστη διάρκεια (είναι µέγιστη διάρκεια του/της)  

 

Πεδίο Ορισµού: E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

Πεδίο Τιµών:  E54 Μέγεθος 
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Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς ένα (1,1:1,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει τη µέγιστη χρονική διάρκεια που καλύπτεται 

από ένα Χρονικό ∆ιάστηµα (Ε52).  

 

Επιτρέπει το συσχετισµό ενός Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52) µε ένα 

Μέγεθος (Ε54) παρουσιάζοντας τη µέγιστή διάρκεια του (δηλαδή τα 

εξωτερικά του όρια) ανεξάρτητα από την πραγµατική αρχή και τέλος του.  

 

Παραδείγµατα:  
 το χρονικό διάστηµα της µάχης στην Ισσό 333 π.χ. (E52) έχει 
διάρκεια το ανώτατο:  µέγιστη διάρκεια της µάχης στην Ισσό 
(E54) έχει µονάδα: ηµέρα (E58) έχει αξία: 2 (E60) 

 
 

P86 περιέχεται σε (περιέχει) 

Πεδίο Ορισµού: E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

Πεδίο Τιµών:  E52 Χρονικό ∆ιάστηµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει σχέσεις συµπερίληψης ανάµεσα σε δύο 

πραγµατώσεις του Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52). 

 

Η ιδιότητα αυτή υποστηρίζει την αντίληψη ότι έγχρονη έκταση ενός 

Χρονικού ∆ιαστήµατος (Ε52) εµπίπτει στην έγχρονη έκταση ενός άλλου 

Χρονικού ∆ιαστήµατος (Ε52). Ασχολείται µε τη χρονική οριοθέτηση µόνον 

και δεν υπονοείται καµία σύνδεση λόγω συµφραζοµένων ανάµεσα στα 

δύο πραγµατώσεις του Χρονικού ∆ιαστήµατος (Ε52). 

 

Παραδείγµατα:  
 το χρονικό διάστηµα της αποστολής στο φεγγάρι του Apollo 

11(E52) εµπίπτει: χρονικό διάστηµα της βασιλείας της Βασίλισσας 
Ελισάβετ ΙΙ (E52) 
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P87 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό)  

 

Πεδίο Ορισµού: E53 Τόπος 

Πεδίο Τιµών:  E44 Ονοµασία Τόπου 

Υποϊδιότητα των:   E1 Οντότητα. CIDOC CRM P1 αναγνωρίζεται ως (είναι 

αναγνωριστικό): E41 Ονοµασία 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα καθορίζει έναν Τόπο (E53) χρησιµοποιώντας µια Ονοµασία 

Τόπου (E44).  

 

Τα παραδείγµατα Ονοµασιών Τόπου που χρησιµοποιούνται για τον 

καθορισµό Τόπων (Ε53) περιλαµβάνουν πραγµατώσεις του Τοπωνυµίου 

(Ε48), διευθύνσεις, Χωρικές Συντεταγµένες (E47) κτλ. 

 

Παραδείγµατα:  
 η τοποθεσία της οικίας του ∆ούκα του Wellington (E53) 
αναγνωρίζεται ως: νούµερο 1 Λονδίνο (E45) 

 
 

P88 αποτελείται από (είναι τµήµα του)  

 

Πεδίο Ορισµού: E53 Τόπος 

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει έναν Τόπο (E53) που αποτελεί µέρος ενός 

άλλου Τόπου (Ε53).  

 

Υποστηρίζει την αντίληψη ότι ένας Τόπος (Ε53) µπορεί να υποδιαιρεθεί σε 

ένα ή περισσότερα συστατικά µέρη. Υπονοεί τόσο χωρικές σχέσεις όσο και 

σχέσεις συµφραζοµένων ανάµεσα στους δύο Τόπους (Ε53).  
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Παραδείγµατα:  
 η περιοχή που κάλυπτε το London Borough of Islington το1976 

(E53) αποτελεί µέρος της περιοχής που κάλυπτε το Greater 
London το 1976 (E53) 

 
 

P89 περιέχεται σε (περιέχει) 

Πεδίο Ορισµού: E53 Τόπος 

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει τις πραγµατώσεις των Τόπων (E53) που 

εµπίπτουν στην περιοχή που καλύπτεται από έναν άλλον Τόπο (Ε53).  

 

Ασχολείται µόνο µε την χωρική οριοθέτηση, και δεν υπονοείται καµία 

σχέση ‘συνόλου-µέρους’ ανάµεσα στις δύο τοποθεσίες.  

 

Παραδείγµατα:  
 η περιοχή που καλύπτεται από τον Χώρο Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς του Στόουνχεντζ (E53) εµπίπτει:  περιοχή του 
Salisbury Plain (E53) 

 

P90 έχει τιµή 

 

Πεδίο Ορισµού: E54 Μέγεθος 

Πεδίο Τιµών:  E60 Αριθµός 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα, απαραίτητα (1,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει την προσέγγιση ενός Μεγέθους (Ε54) 

από έναν Αριθµό (E60). 

 

Παραδείγµατα:  
 το ύψος του ασηµένιου κυπέλλου 232 (E54) έχει τιµή: 226 (E60) 
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P91 έχει µονάδα µέτρησης (αποτελεί µονάδα µέτρησης του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E54 Μέγεθος 

Πεδίο Τιµών:  E58 Μονάδα Μέτρησης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα, απαραίτητα (1,1:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει τον τύπο της µονάδας µέτρησης µε την 

οποία εκφράστηκε ένα Μέγεθος (Ε54). 

 

Παραδείγµατα:  
 ύψος του ασηµένιου κυπέλλου 232 (E54) έχει  µονάδα µέτρησης: 

mm (E58) 
 
 

P92 γέννησε (γεννήθηκε από)   

 

Πεδίο Ορισµού: E63 Αρχή Ύπαρξης 

Πεδίο Τιµών:  E77 Ον 

Υποϊδιότητα των: E5 Συµβάν. P12 συνέβη παρουσία του/της 

(ήταν παρών/παρούσα/παρόν σε): E77 Ον 

Υπεριδιότητα των: E65 ∆ηµιουργία. P94 δηµιούργησε 

(δηµιουργήθηκε από): E28 Νοητικό Αντικείµενο 

E66 Συγκρότηση Οµάδας. P95 σχηµάτισε (σχηµατίστηκε από): 

E74 Οµάδα 

E67 Γέννηση. P98 έφερε στη ζωή (γεννήθηκε): E21 Πρόσωπο 

E12 Παραγωγή. P108 παρήγαγε (παρήχθη από): E24 

Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

E81 Μετατροπή. P123 είχε ως αποτέλεσµα (προέκυψε από): E77 

Ον 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, απαραίτητο, εξαρτηµένο (1,n:1,1) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει σε µια Αρχή Ύπαρξης (E63) να συνδεθεί µε το 

Ον (E77) το οποίο δηµιουργήθηκε.   

 

Επιτρέπει τη σύνδεση µιας “έναρξης” µε κάθε Ον (Ε77) που 

τεκµηριώνεται, για παράδειγµα Πράγµα (Ε70), Νοµικό Αντικείµενο (Ε72), 

∆ράστης (Ε39), Ονοµασία (Ε41), Στοιχείο Επικοινωνίας (Ε51) και Τύπο 

(Ε55). 

 

Παραδείγµατα:  
 η γέννηση του Μότσαρτ (E67δηµιούργησε: Μότσαρτ.  (E21) 

 
 

P93 αναίρεσε (αναιρέθηκε από)  

 

Πεδίο Ορισµού: E64 Τέλος Ύπαρξης  

Πεδίο Τιµών:  E77 Ον  

Υποϊδιότητα των: E5 Συµβάν. P12 συνέβη παρουσία του/της (ήταν 

παρών/παρούσα/παρόν σε): E77 Ον  

Υπεριδιότητα των: E6 Καταστροφή. P13 κατέστρεψε 

(καταστράφηκε από): E18 Υλικό Πράγµα  

E68 ∆ιάλυση Οµάδας. P99 διέλυσε (διαλύθηκε από): E74 Οµάδα 

E69 Θάνατος. P100 ήταν θάνατος του/της (πέθανε σε): E21 

Πρόσωπο 

E81 Μετατροπή. P124 µετέτρεψε (µετατράπηκε από): E77 Ον  

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει σε ένα Τέλος Ύπαρξης (E64) να συνδεθεί µε το 

Ον (E77) του οποίου την ύπαρξη στερεί.  

 

Στην περίπτωση άυλων αντικειµένων, το Τέλος Ύπαρξης (Ε64) θεωρείται 

ότι πραγµατοποιείται µε την καταστροφή του τελευταίου φυσικού φορέα.  

 

Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση ενός “τέλους” µε κάθε Ον (Ε77) που 

τεκµηριώνεται, για παράδειγµα Πράγµα (E70), Νοµικό Αντικείµενο (E72), 

∆ράστης (E39), Ονοµασία (E41), Στοιχείο Επικοινωνίας (E51) και Τύπο 
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(E55). Για αρκετά Όντα (Ε77) γνωρίζουµε τη µέγιστη διάρκεια ζωής και 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι έχουν σταµατήσει να υπάρχουν. Στην 

περίπτωση αυτή υποθέτουµε ότι υπάρχει ένα Τέλος Ύπαρξης (Ε64), το 

οποίο ενδέχεται να  είναι τόσο απαρατήρητο όσο και η λήθη της µυστικής 

γνώσης από τον τελευταίο εκπρόσωπο κάποιας αυτόχθονης φυλής.  

 

Παραδείγµατα:  
 ο θάνατος του Μότσαρτ (E69) στέρησε την ύπαρξη:  Μότσαρτ 

(E21) 
 
 

P94 δηµιούργησε (δηµιουργήθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E65 ∆ηµιουργία 

Πεδίο Τιµών:  E28 Νοητικό Αντικείµενο 

Υποϊδιότητα των:  E63 Αρχή Ύπαρξης. P92 γέννησε (γεννήθηκε από): E77 Ον  

Υπεριδιότητα των:  E83 ∆ηµιουργία Τύπου. P135 δηµιούργησε 

τύπο (δηµιουργήθηκε από): E55 Τύπος  

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, απαραίτητα, εξαρτηµένα (1,n:1,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει τη σύνδεση µιας εννοιολογικής ∆ηµιουργίας 

(E65) µε το Νοητικό Αντικείµενο (E28) που δηµιούργησε.   

 

Αντιπροσωπεύει τη σύλληψη του εννοιολογικού περιεχοµένου του 

Νοητικού Αντικειµένου (E28). ∆εν αντιπροσωπεύει τη δηµιουργία του 

πρώτου φυσικού φορέα του Νοητού Αντικειµένου (Ε28). Ως παράδειγµα, 

είναι η σύνθεση ενός ποιήµατος, όχι η καταγραφή του σε χαρτί.   

 

Παραδείγµατα:  
 η σύνθεση του “The Four Friends” του A. A. Milne (E65) 
δηµιούργησε:  “The Four Friends” του A. A. Milne (E28) 

 
 

P95 σχηµάτισε (σχηµατίστηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E66 Συγκρότηση Οµάδας 
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Πεδίο Τιµών:  E74 Οµάδα 

Υποϊδιότητα των:  E63 Αρχή Ύπαρξης. P92 γέννησε (γεννήθηκε από): E77 Ον 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, απαραίτητα, εξαρτηµένα (1,n:1,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή συνδέει την ίδρυση ή Σχηµατισµό (E66) µιας 

Οµάδας (E74) µε την ίδια την Οµάδα (Ε74).  

 

Παραδείγµατα:  
 η ίδρυση της CIDOC CRM SIG στη γενική συνέλευση του CIDOC 
τον Αύγουστο 2000 (E66) σχηµάτισε:  Οµάδα Ειδικού 
Ενδιαφέροντος CIDOC CRM (E74) 

 
 

P96 είχε µητέρα (ήταν µητέρα του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E67 Γέννηση 

Πεδίο Τιµών:  E21 Πρόσωπο 

Υποϊδιότητα των:  E5 Συµβάν. P11 είχε συµµέτοχο (συµµετείχε σε): E39 ∆ράστης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς ένα, απαραίτητα (1,1:0,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή συνδέει µια Γέννηση (E67) µε ένα Πρόσωπο (E21) ως 

συµµετέχοντα στο ρόλο της µητέρας που γεννάει.  

 

Σηµειώστε ότι ο βιολογικός πατέρας δεν συµµετέχει απαραίτητα στη 

Γέννηση (Ε67) (βλέπε P97 είχε πατέρα (ήταν πατέρας του/της). Το 

Πρόσωπο (Ε21) που γεννιέται συνδέεται µε τη Γέννηση (Ε67) µέσω της 

ιδιότητας P98 έφερε στη ζωή (γεννήθηκε). Αυτό δεν προορίζεται για 

χρήση µε το υλικό της γενικής φυσικής ιστορίας, µόνον µε ανθρώπους. 

∆εν υπάρχει σαφής µέθοδος για µοντελοποίηση της σύλληψης και 

ωρίµανσης, εκτός αν χρησιµοποιηθούν επεκτάσεις. Πρόκειται για υπο-

ιδιότητα της Ρ11 είχε συµµέτοχο (συµµετείχε σε). 

 

Παραδείγµατα:  
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 η γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ II (E67) από µητέρα: 
Βασιλοµήτωρ (E21) 

 
 

P97 είχε πατέρα (ήταν πατέρας του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E67 Γέννηση 

Πεδίο Τιµών:   E21 Πρόσωπο 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα συνδέει µια Γέννηση (E67) µε ένα Πρόσωπο (E21) στο ρόλο 

του βιολογικού πατέρα.  

  

Σηµειώστε ότι ο βιολογικός πατέρας δεν θεωρείται απαραίτητος 

συµµετέχων στη Γέννηση (Ε67), ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο για τις µητέρες 

(βλέπε P96 είχε µητέρα (ήταν µητέρα του/της). Το Πρόσωπο (Ε21) που 

γεννιέται συνδέεται µε την Γέννηση (Ε67) µέσω της ιδιότητας P98 έφερε 

στη ζωή (γεννήθηκε). 

 

Αυτό δεν προορίζεται για χρήση µε το υλικό της γενικής φυσικής 

ιστορίας, µόνον µε ανθρώπους. ∆εν υπάρχει σαφής µέθοδος για 

µοντελοποίηση της σύλληψης και ωρίµανσης, εκτός αν χρησιµοποιηθούν 

επεκτάσεις.  

Μία Γέννηση (Ε67) σχετίζεται υπό κανονικές συνθήκες (αλλά όχι πάντοτε) 

µε έναν βιολογικό πατέρα.  

 

Παραδείγµατα:  
 ο Βασιλιάς Γεώργιος VI (E21) ήταν πατέρας:  γέννηση της 
Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ  (E67) 

 
 

P98 έφερε στη ζωή (γεννήθηκε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E67 Γέννηση 

Πεδίο Τιµών:  E21 Πρόσωπο 

Υποϊδιότητα των:  E63 Αρχή Ύπαρξης. P92 γέννησε (γεννήθηκε από): E77 Ον 

Ποσοτικός  
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Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, εξαρτηµένα (0,n:1,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή συνδέει µια Γέννηση (Ε67) µε ένα Πρόσωπο (E21) στο 

ρόλο του απογόνου. 

 

Τα δίδυµα, τα τρίδυµα κτλ. έρχονται στη ζωή κατά την ίδια Γέννηση 

(Ε67). Αυτό δεν προορίζεται για χρήση µε το υλικό της γενικής φυσικής 

ιστορίας, µόνον µε ανθρώπους. ∆εν υπάρχει σαφής µέθοδος για 

µοντελοποίηση της σύλληψης και ωρίµανσης, εκτός αν χρησιµοποιηθούν 

επεκτάσεις. 

 

Παραδείγµατα:  
 η Γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ II (E67) έφερε στη ζωή:  
Βασίλισσα Ελισάβετ II (E21) 

 
 

P99 διέλυσε (διαλύθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E68 ∆ιάλυση Οµάδας 

Πεδίο Τιµών:  E74 Οµάδα 

Υποϊδιότητα των:  E5 Συµβάν. P11 είχε συµµέτοχο (συµµετείχε σε): E39 ∆ράστης 

E64 Τέλος Ύπαρξης. P93 αναίρεσε (αναιρέθηκε από): E77 Ον 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή συνδέει τη ∆ιάλυση Οµάδας (E68) µιας Οµάδας 

(Ε74) µε την ίδια την Οµάδα (Ε74).  

 

Παραδείγµατα:  
 το τέλος της Hole in the Wall Gang (E68) διέλυσε:  Hole in the 

Wall Gang (E74) 
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P100 ήταν θάνατος του/της (πέθανε σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E69 Θάνατος 

Πεδίο Τιµών:  E21 Πρόσωπο 

Υποϊδιότητα των:  E64 Τέλος Ύπαρξης. P93 αναίρεσε (αναιρέθηκε από): E77 Ον 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή συνδέει έναν Θάνατο (Ε69) µε το Πρόσωπο (Ε21) που 

πέθανε. 

 

Ένα συµβάν  Θάνατος (Ε69) ενδέχεται να περιλαµβάνει περισσότερα 

άτοµα, για παράδειγµα στην περίπτωση µιας µάχης ή µιας καταστροφής.  

Αυτή η ιδιότητα δεν προορίζεται να χρησιµοποιείται για υλικό Φυσικής 

Ιστορίας,  αλλά µόνο  για ανθρώπους.  

 

Παραδείγµατα:  
 ο θάνατος του Μότσαρτ (E69) ήταν θάνατος του: Μότσαρτ. (E21) 

 
 

P101 είχε ως γενική χρήση (ήταν χρήση του/της)   

 

Πεδίο Ορισµού: E70 Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E55 Τύπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή συνδέει µια πραγµάτωση του Πράγµατος (E70) µε έναν 

Τύπο (E55) χρήσης.  

 

Επιτρέπει τη γενική σύνδεση ανάµεσα σε αντικείµενα, τόσο φυσικά όσο 

και άυλα και τις µεθόδους και τεχνικές που χρησιµοποιούνται. Κατά 

συνέπεια, µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι ένα ρόπαλο του µπέιζµπολ 

χρησιµοποιείτο κατά κανόνα στον αθλητισµό, ενώ χρησιµοποιήθηκε 

συγκεκριµένα για εκφοβισµό κατά τη Μεγάλη Ληστεία του Τρένου.  
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Παραδείγµατα:  
 Το Ford Mustang του Tony Gill (E22) είχε ως γενική χρήση:  

µεταφορά. (E55) 
 
 

P102 έχει τίτλο (είναι τίτλος του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E71 Ανθρωπογενές ∆ηµιούργηµα   

Πεδίο Τιµών:  E35 Τίτλος 

Υποϊδιότητα των:  E1 Οντότητα CIDOC CRM. P1 αναγνωρίζεται 

ως (είναι αναγνωριστικό): E41 Ονοµασία 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή περιγράφει τον Τίτλο (E35) που ισχύει για µια 

πραγµάτωση του Ανθρωπογενούς ∆ηµιουργήµατος (E71). Ο Τύπος (E55) 

του Τίτλου αποδίδεται σε µια υποϊδιότητα.  

 

Η ιδιότητα P102.1 έχει τύπο της ιδιότητας P102 έχει τίτλο (είναι τίτλος 

του/της) καθιστά δυνατή την περαιτέρω αποσαφήνιση της σχέσης 

ανάµεσα στον Τίτλο (Ε35) και το Πράγµα (Ε70), για παράδειγµα, εάν ο 

Τίτλος (Ε53) ήταν ένας δεδοµένος Τίτλος , ένας παρεχόµενος Τίτλος κτλ.  

Επιτρέπει να δίδεται Τίτλος (Ε35) σε οποιοδήποτε αντικείµενο ανθρώπινης 

δηµιουργίας υλικό ή άυλο. Είναι πιθανόν να θεωρήσουµε ότι ένας Τίτλος 

(Ε35) δηµιουργείται, χωρίς να έχουµε υπόψη συγκεκριµένο αντικείµενο.  

 

Παραδείγµατα:  
 Το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης (E33) έχει τίτλο: “Γένεσις” 

(E35) 

έχει τύπο: µεταφρασµένο (E55) 

 

Ιδιότητες: P102.1 έχει Τύπο: E55 Τύπος 
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P103 προοριζόταν για (ήταν προορισµός του) 

 

Πεδίο Ορισµού: E71 Ανθρωπογενές ∆ηµιούργηµα  

Πεδίο Τιµών:  E55 Τύπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή συνδέει µια πραγµάτωση του Ανθρωπογενούς 

∆ηµιουργήµατος (E71) µε έναν Τύπο (E55) χρήσης.   

 

∆ηµιουργεί µια ιδιότητα ανάµεσα σε συγκεκριµένα ανθρωπογενή 

αντικείµενα, τόσο φυσικά όσο και άυλα, µε Τύπους (Ε55) προοριζόµενων 

µεθόδων και τεχνικών χρήσης. Σηµειώστε: Μία σύνδεση ανάµεσα σε 

συγκεκριµένα ανθρωπογενή αντικείµενα και µια συγκεκριµένη χρήση θα 

πρέπει να εκφράζεται χρησιµοποιώντας την P19 ήταν προορισµένη χρήση 

του (έγινε για). 

 

Παραδείγµατα:  
 Το πιάτο αυτό (E22) προοριζόταν για: να καταστραφεί σε γαµήλια 
δεξίωση. (E55) 

 
 

P104 υπόκειται σε (ισχύει για) 

 

Πεδίο Ορισµού: E72 Νοµικό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E30 ∆ικαίωµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα συγκεκριµένο Νοµικό Αντικείµενο (E72) µε 

τις πραγµατώσεις του ∆ικαιώµατος (E30), στο οποίο και υπόκειται. 

 

Το ∆ικαίωµα (Ε30) κατέχει ένας ∆ράστης (E39) όπως περιγράφεται από 

την P75 κατέχει (κατέχεται από). 
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Παραδείγµατα:  
 Το σύνολο των τραγουδιών των Beatles (E72) υπόκειται σε: 
δικαίωµα αναπαραγωγής του  συνόλου των τραγουδιών των 
Beatles (E30) 

 
 

P105 δικαίωµα κατέχεται από (έχει δικαίωµα σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E72 Νοµικό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αναγνωρίζει το  ∆ράστη (E39), ο οποίος κατέχει τις 

πραγµατώσεις του ∆ικαιώµατος (E30) ενός Νοµικού Αντικειµένου (E72). 

 

Η P105 δικαίωµα κατέχεται από (έχει δικαίωµα σε) αποτελεί συντόµευση 

του πλήρως ανεπτυγµένου µονοπατιού από το Νοµικό Αντικείµενο (E72) 

µέσω της P104 υπόκειται σε (ισχύει για), ∆ικαίωµα (E30), P75 κατέχει 

(κατέχεται από) στο ∆ράστη (E39). 

 

Παραδείγµατα:  
 Το σύνολο των τραγουδιών των Beatles (E73) δικαίωµα κατέχεται 
από:  Michael Jackson (E21) 

 

P106 αποτελείται από (αποτελεί µέρος του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή συνδέει ένα Πληροφοριακό Αντικείµενο (E73) µε ένα 

άλλο Πληροφοριακό Αντικείµενο (E73) σε µια σχέση µέρους/συνόλου. 
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Επιτρέπει τη διάσπαση µιας πληροφορίας σε συνιστώντα µέρη, και έτσι τη 

δηµιουργία µιας ένθετης ιεραρχίας πληροφοριών.  

 

Παραδείγµατα:  
 το “the love song of J. Alfred Prufrock” (E33) αποτελεί µέρος του 
Έργου του  Τ.Σ. Έλλιοτ. (E33) 

 
 

P107 έχει ή είχε µέλος (είναι ή ήταν µέλος του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E74 Οµάδα 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή σχετίζει ένα  ∆ράστη (E39) µε την Οµάδα (E74) της 

οποίας εκείνος ή εκείνη είναι µέλος.  

 

Οµάδες, Νοµικά Πρόσωπα, και Πρόσωπα µπορούν να είναι µέλη Οµάδων. 

Μία Οµάδα αποτελείται απαραίτητα από περισσότερα από ένα Πρόσωπα.  

 

Παραδείγµατα:  
 Ο Moholy Nagy (E21) είναι ή ήταν µέλος:  Μπάουχαους (E74) 
 Το Εθνικό Μουσείο Επιστηµών και Βιοµηχανίας (E40) έχει ή είχε 

µέλος: Το Εθνικό Μουσείο Σιδηροδρόµων (E40) 
 
 

P108 παρήγαγε (παρήχθη από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E12 Παραγωγή 

Πεδίο Τιµών:  E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

Υποϊδιότητα των:  E11 Τροποποίηση. P31 τροποποίησε (τροποποιήθηκε από): E24 

Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

E63 Αρχή Ύπαρξης. P92 γέννησε (γεννήθηκε από): E77 Ον 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, απαραίτητα, εξαρτηµένα (1,n:1,1) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζει το Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα (E24) η 

ύπαρξη του οποίου ξεκίνησε ως αποτέλεσµα µιας Παραγωγής (E12). 

 

Η ταυτότητα µιας πραγµάτωσης του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγµατος 

(E24) δεν καθορίζεται από την ύλη του, αλλά από την ύπαρξή του ως 

αντικειµένου τεκµηρίωσης. Μία Παραγωγή (E12) µπορεί να καταλήξει 

στην δηµιουργία πολλαπλών πραγµατώσεων του Ανθρωπογενούς Υλικού 

Πράγµατος (E24). 

 

Παραδείγµατα:  
 Το χτίσιµο της Ρώµης (E12) δηµιούργησε: Κολοσσαίο (E22) 

 
 

P109 έχει ή είχε επιµελητή (είναι ή ήταν επιµελητής του/της)  

 

Πεδίο Ορισµού: E78 Συλλογή 

Πεδίο Τιµών:  E39 ∆ράστης 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζει το ∆ράστη (E39) ή ∆ράστες οι οποίοι 

αναλαµβάνουν ή έχουν αναλάβει συνολική ευθύνη επιµέλειας για µια 

Συλλογή (Ε78). 

 

Η ιδιότητα αυτή αποτελεί µια αποτελεσµατική συντόµευση. ∆εν επιτρέπει 

την καταγραφή του ιστορικού της επιµέλειας. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη 

χρήση ενός Συµβάντος (Ε5), µε το οποίο θα αποδιδόταν ευθύνη σε έναν 

επιµελητή για µια Συλλογή (Ε78).   

 

Παραδείγµατα:  
 Η συλλογή του Robert Opie (E78) έχει ή είχε επιµελητή:  Robert 

Opie (E39) 
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P110 επαύξησε (επαυξήθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E79 Προσθήκη Μερών 

Πεδίο Τιµών:  E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

Υποϊδιότητα των:  E11 Τροποποίηση. P31 τροποποίησε (τροποποιήθηκε από): E24 

Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα:  Η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζει το Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα (E24) που 

προστίθεται (επαυξάνει) µια Προσθήκη Μερών (E79). 

 

Αν και µια Προσθήκη Μερών (E79) αφορά υπό κανονικές συνθήκες µόνον 

ένα στοιχείο του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγµατος (Ε24), είναι πιθανόν 

να φανταστούµε συνθήκες κάτω από τις οποίες µπορούν να προστεθούν 

(επαυξηθούν) περισσότερα από ένα στοιχεία. Για παράδειγµα, ο 

καλλιτέχνης Jackson Pollock που σέρνει το χρώµα σε πολλούς καµβάδες. 

 

Παραδείγµατα:  
 Η τελευταία εισαγωγή καρφιού (E79) επαύξησε:  φέρετρο του 
Γεωργίου VI (E24) 

 
 

P111 προσέθεσε (προστέθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E79 Προσθήκη Μερών 

Πεδίο Τιµών:  E18 Υλικό Πράγµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το Υλικό Πράγµα (Ε18) που προστίθεται 

κατά τη διάρκεια µιας Προσθήκης Μερών (E79) 

 

Παραδείγµατα:  
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 Η εισαγωγή του τελευταίου καρφιού (E79) πρόσθεσε:  τελευταίο 
καρφί στο φέρετρο του Γεωργίου VI (E18) 

 
 

P112 εξάλειψε (εξαλείφθηκε από)  

 

Πεδίο Ορισµού: E80 Αφαίρεση Μερών 

Πεδίο Τιµών:  E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

Υποϊδιότητα των:  E11 Τροποποίηση. P31 τροποποίησε (τροποποιήθηκε από): E24 

Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα (Ε24) που 

εξαλείφθηκε από την Αφαίρεση Μερών (E80). 

 

Αν και µια Αφαίρεση Μερών (Ε80) αφορά υπό κανονικές συνθήκες µόνον 

ένα στοιχείο του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγµατος (Ε24), είναι πιθανόν 

να φανταστούµε συνθήκες κάτω από τις οποίες µπορούν να εξαλειφθούν 

περισσότερα από ένα στοιχεία από µια απλή Αφαίρεση Μερών (Ε80).  

 

Παραδείγµατα:  
 Η σαρκοφάγος του Τουταγχαµών (E22) εξαλείφθηκε από: Το 
άνοιγµα της σαρκοφάγου του Τουταγχαµών. (E80) 

 
 

P113 αφαίρεσε (αφαιρέθηκε από)  

 

Πεδίο Ορισµού: E80 Αφαίρεση Μερών 

Πεδίο Τιµών:  E18 Υλικό Πράγµα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το Υλικό Πράγµα (E18) που αφαιρείται 

κατά τη διάρκεια µιας Αφαίρεση Μερών (E80). 
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Παραδείγµατα:  
 Το άνοιγµα της σαρκοφάγου του Τουταγχαµών (E80) αφαίρεσε: 
Τη µούµια του Τουταγχαµών (E20,E22) 

 

P114 συµπίπτει χρονικά µε  

 

Πεδίο Ορισµού: E2 Έγχρονη Οντότητα 

Πεδίο Τιµών:  E2 Έγχρονη Οντότητα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η συµµετρική αυτή ιδιότητα επιτρέπει στις πραγµατώσεις της Έγχρονης 

Οντότητας (E2) να εξισωθούν µε το ίδιο Χρονικό ∆ιάστηµα (Ε52).  

 

Η ιδιότητα αυτή είναι απαραίτητη µόνον εάν το χρονικό διάστηµα είναι 

άγνωστο (αλλιώς η ισοδυναµία µπορεί να υπολογιστεί).  

 

Η ιδιότητα αυτή είναι ίδια µε τη σχέση "ίσο" της έγχρονης λογικής του 

Allen (Allen,   1983, pp. 832 – 843). 

 

Παραδείγµατα:  
 η καταστροφή της Villa Justinian Tempus (E6) συµπίπτει χρονικά 

µε:  θάνατο του Maximus Venderus (E69) 
 
 

P115 περατώνει (περατώνεται µε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E2 Έγχρονη Οντότητα 

Πεδίο Τιµών:  E2 Έγχρονη Οντότητα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  
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σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει να καθοριστεί µε τη βοήθεια αναφοράς το 

σηµείο τέλους µιας Έγχρονης Οντότητας (E2) στο σηµείο τέλους µιας 

άλλης έγχρονης οντότητας µεγαλύτερης διάρκειας.    

 

Η ιδιότητα αυτή είναι απαραίτητη µόνον εάν το χρονικό διάστηµα είναι 

άγνωστο (αλλιώς η σχέση µπορεί να υπολογιστεί). Η ιδιότητα αυτή είναι 

ίδια µε τις σχέσεις "τελειώνει / τέλειωσε από" της έγχρονης λογικής του 

Allen (Allen,   1983, pp. 832 – 843). 

 

Παραδείγµατα:  
 Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού (E4) ολοκληρώνει:  Εποχή του 
Χαλκού (E4) 

 
 

P116 αρχίζει (αρχίζει µε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E2 Έγχρονη Οντότητα 

Πεδίο Τιµών:  E2 Έγχρονη Οντότητα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει να οριστεί µε τη βοήθεια αναφοράς το σηµείο 

έναρξης µιας Έγχρονης Οντότητας (Ε2) στο σηµείο έναρξης µιας άλλης 

έγχρονης οντότητας µεγαλύτερης διάρκειας.   

 

Η ιδιότητα αυτή είναι απαραίτητη µόνον εάν το χρονικό διάστηµα είναι 

άγνωστο (αλλιώς η σχέση µπορεί να υπολογιστεί). Η ιδιότητα αυτή είναι 

ίδια µε τις σχέσεις “ξεκινάει / ξεκίνησε από” της έγχρονης λογικής του 

Allen (Allen,   1983, pp. 832 – 843). 

 

Παραδείγµατα:  
 Η Πρώιµη Εποχή του Χαλκού (E4) ξεκινάει:  Εποχή του Χαλκού 

(E4) 
 
 

P117 εµφανίζεται κατά τη διάρκεια (περιλαµβάνει) 

 

Πεδίο Ορισµού: E2 Έγχρονη Οντότητα 
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Πεδίο Τιµών:  E2 Έγχρονη Οντότητα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει να οριστεί ολόκληρο το Χρονικό ∆ιάστηµα 

(Ε52) µιας Έγχρονης Οντότητας (Ε2) εντός του Χρονικού ∆ιαστήµατος 

(Ε52) µιας άλλης έγχρονης οντότητας, η οποία ξεκινάει πριν από και 

τελειώνει µετά από την περιλαµβανόµενη έγχρονη οντότητα.    

 

Η ιδιότητα αυτή είναι απαραίτητη µόνον εάν το χρονικό διάστηµα είναι 

άγνωστο (αλλιώς η σχέση µπορεί να υπολογιστεί). Η ιδιότητα αυτή είναι 

ίδια µε τις σχέσεις “κατά τη διάρκεια / περιλαµβάνει” της έγχρονης 

λογικής του Allen (Allen,   1983, pp. 832 – 843). 

 

Παραδείγµατα:  
 Middle Saxon Περίοδος (E4) εµφανίζεται κατά τη διάρκεια:   

Saxon Περίοδος (E4) 

P118 προηγείται µερικώς επικαλύπτοντας (έπεται µερικώς επικαλυπτόµενο) 

 

Πεδίο Ορισµού: E2 Έγχρονη Οντότητα 

Πεδίο Τιµών:  E2 Έγχρονη Οντότητα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει µια µερική επικάλυψη ανάµεσα στις 

πραγµατώσεις του Χρονικού ∆ιαστήµατος (E52) δύο πραγµατώσεων της 

Έγχρονης Οντότητας (E2).  

 

Υπονοεί µια χρονική σειρά ανάµεσα σε δύο οντότητες: εάν η Α 

επικαλύπτει εν µέρει χρονικά τη Β, τότε η A πρέπει να ξεκινάει πριν από 

τη B, και η B πρέπει να τελειώνει µετά την A. Η ιδιότητα αυτή είναι 

απαραίτητη µόνον εάν τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα είναι άγνωστα 

(αλλιώς η σχέση µπορεί να υπολογιστεί). 
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Η συγκεκριµένη ιδιότητα είναι ίδια µε τις σχέσεις "επικαλύπτει εν 

µέρει/επικαλύπτεται εν µέρει από" της έγχρονης λογικής του Allen (Allen,   

1983, pp. 832 – 843).  

 

Παραδείγµατα:  
 Η Εποχή του Σιδήρου (E52) επικαλύπτει χρονικά εν µέρει:  
Ρωµαϊκή Περίοδος  (E52) 

 
 

P119 προηγείται (έπεται)  

 

Πεδίο Ορισµού: E2 Έγχρονη Οντότητα 

Πεδίο Τιµών:  E2 Έγχρονη Οντότητα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή υποδεικνύει ότι µια Έγχρονη Οντότητα (Ε2) ακολουθεί 

αµέσως µετά από µια άλλη.  

 

Υπονοεί µια συγκεκριµένη σειρά ανάµεσα σε δύο οντότητες: εάν η Α 

συναντάται στο χρόνο µε τη B, τότε η A πρέπει να προηγείται της B. Η 

ιδιότητα αυτή είναι απαραίτητη µόνον εάν τα αντίστοιχα χρονικά 

διαστήµατα είναι άγνωστα (αλλιώς η σχέση µπορεί να υπολογιστεί).  

 

Η συγκεκριµένη ιδιότητα είναι ίδια µε τις σχέσεις "συναντάει / συναντάται 

από" της έγχρονης λογικής του Allen (Allen,   1983, pp. 832 – 843). 

 

Παραδείγµατα:  
 Early Saxon Περίοδος (E52) ακολουθείται  χρονικά από:  Middle 

Saxon Περίοδος (E52) 

P120 εµφανίζεται πριν (εµφανίζεται µετά) 

 

Πεδίο Ορισµού: E2 Έγχρονη Οντότητα 

Πεδίο Τιµών:  E2 Έγχρονη Οντότητα 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει τη σχετική χρονική ακολουθία δύο χρονικών 

οντοτήτων.  

 

Υπονοεί ότι υπάρχει ένα χρονικό κενό ανάµεσα στο τέλος µιας Α και στην 

αρχή µιας Β. Η ιδιότητα αυτή είναι απαραίτητη µόνον εάν τα αντίστοιχα 

χρονικά διαστήµατα είναι άγνωστα (αλλιώς η σχέση µπορεί να 

υπολογιστεί)  

 

Η συγκεκριµένη ιδιότητα είναι ίδια µε τις σχέσεις "πριν / µετά " της 

έγχρονης λογικής του Allen. 

 

Παραδείγµατα:  
 Η Πρώιµη Εποχή του Χαλκού (E52) εµφανίζεται πριν:  Ύστερη 
Εποχή του Χαλκού (E52) 

 
 

P121 επικαλύπτεται µε   

 

Πεδίο Ορισµού: E53 Τόπος 

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η συµµετρική ιδιότητα επιτρέπει να σχετιστούν µεταξύ τους 

πραγµατώσεις του Τόπου (E53) µε συµπίπτουσες γεωµετρικές 

προεκτάσεις.   

 

∆εν συγκεκριµενοποιεί τίποτα αναφορικά µε την κοινή περιοχή. Η 

ιδιότητα αυτή είναι αποκλειστικά χωρική, σε αντίθεση µε Allen operators, 

που είναι καθαρά χρονικές.  

 

Παραδείγµατα:  
 Η περιοχή των Ηνωµένων Πολιτειών (E53) συµπίπτει εν µέρει:  
Αρκτική (E53) 

 
 
 
 
 



                                    Πρότυπο CIDOC CRM 

   ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

142

 

P122 συνορεύει µε  

 

Πεδίο Ορισµού: E53 Τόπος 

Πεδίο Τιµών:  E53 Τόπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η συµµετρική αυτή ιδιότητα επιτρέπει να σχετιστούν οι πραγµατώσεις του 

Τόπου  (E53), οι οποίες έχουν κοινά σύνορα ως πραγµατώσεις µε κοινά 

σύνορα.   

 

Η ιδιότητα αυτή είναι αποκλειστικά χωρική, σε αντίθεση µε to Allen 

operators, που είναι καθαρά χρονικές   

 

Παραδείγµατα:  
 Η Σκοτία (E53) συνορεύει µε:  Αγγλία (E53) 

 
 

P123 είχε ως αποτέλεσµα (προέκυψε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E81 Μετατροπή 

Πεδίο Τιµών:  E77 Ον 

Υποϊδιότητα των: E63 Αρχή Ύπαρξης. P92 γέννησε (γεννήθηκε από): E77 Ον 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζει το Ον (Ε77) ή Όντα που είναι το 

αποτέλεσµα µιας Μετατροπής (Ε81).  

 

Νέα Στοιχεία αντικαθιστούν το στοιχείο ή στοιχεία που έχουν µετατραπεί, 

τα οποία παύουν να υπάρχουν ως µονάδες τεκµηρίωσης. Η φυσική 

συνέχεια ανάµεσα στο παλιό και το νέο εκφράζονται µέσω της σύνδεσης 

µε την κοινή Μετατροπή 

 (Ε81).  
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Παραδείγµατα:  
 η µετατροπή της Ενετικής Λότζια στο Ηράκλειο σε δηµαρχείο 

(E81)  είχε ως αποτέλεσµα:  ∆ηµαρχείο του Ηρακλείου (E22)  
 ο θάνατος και η µουµιοποίηση του Τουταγχαµών (E81) είχε ως 
αποτέλεσµα: Μούµια του Τουταγχαµών (E22 και E20) 

 

P124 µετέτρεψε (µετατράπηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E81 Μετατροπή 

Πεδίο Τιµών:  E77 Ον 

Υποϊδιότητα των: E64 Τέλος Ύπαρξης. P93 αναίρεσε (αναιρέθηκε από): E77 Ον  

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά απαραίτητα (1,n:0,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το Ον (E77) ή στοιχεία που παύουν να 

υπάρχουν εξαιτίας µιας Μετατροπής (E81).  

 

Αντικαθίσταται από το αποτέλεσµα της Μετατροπής (Ε81), το οποίο 

γίνεται µια νέα µονάδα τεκµηρίωσης. Η συνέχεια ανάµεσα στα δύο αυτά 

στοιχεία, το νέο και το παλιό εκφράζεται µέσω της σύνδεσης µε την κοινή 

Μετατροπή. 

 

Παραδείγµατα:  
 η µετατροπή της Ενετικής Λότζια στο Ηράκλειο σε δηµαρχείο 

(E81) µετέτρεψε:  Ενετική Λότζια στο Ηράκλειο.  (E22) 
 ο θάνατος και η µουµιοποίηση του Τουταγχαµών (E81) 

µετέτρεψε:  άρχοντα Φαραώ Τουταγχαµών (E21) 
 
 

P125 χρησιµοποίησε αντικείµενο τύπου (ήταν o τύπος αντικείµενου που 
χρησιµοποιήθηκε σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E7 ∆ράση 

Πεδίο Τιµών:  E55 Τύπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το είδος των αντικειµένων που 

χρησιµοποιούνται σε µια ∆ράση (E7), όταν η συγκεκριµένη 

πραγµάτωση είναι είτε άγνωστο ή ασήµαντο, όπως η χρήση του 

“σφυριού”. 

 

Παραδείγµατα:  
 στη µάχη του Agincourt (E7), οι Άγγλοι τοξότες χρησιµοποίησαν 
αντικείµενο τύπου: µακρύ τόξο (E55) 

 
 

P126 χρησιµοποίησε (χρησιµοποιήθηκε σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E11 Τροποποίηση 

Πεδίο Τιµών:  E57 Υλικό 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει το Υλικό (E57) που χρησιµοποιήθηκε σε µια 

Τροποποίηση (E11).  

 

Το Υλικό (Ε57) που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Τροποποίησης 

(E11) δεν ενσωµατώνεται αναγκαστικά στο Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

(E24) που αποτελεί το αντικείµενο της Τροποποίησης (E11). 

 

Παραδείγµατα:  
 η επισκευή του Queen Mary (E11) περιελάµβανε: Ατσάλι (E57) 
 Αποσταγµένο νερό (E57) περιλήφθηκε στην  αποκατάσταση:   
Καππέλλα Σιστίνα (E11) 

 
 

P127 έχει ευρύτερο όρο (έχει στενότερο όρο) 

 

Πεδίο Ορισµού: E55 Τύπος 

Πεδίο Τιµών:  E55 Τύπος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 
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Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει ένα υπερ-Τύπο µε τον οποίον σχετίζεται ένας 

Τύπος (Ε55). 

 

Επιτρέπει σε Τύπους να οργανώνονται σε ιεραρχίες. Αυτή είναι η έννοια 

του "broader term generic  (BTG)" όπως καθορίζεται στο ISO 2788 

 

Παραδείγµατα:  
 δεκάρα (E55) έχει ευρύτερη έννοια: κέρµα (E55) 

 
 

P128 φέρει (φέρεται από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

Υπεριδιότητα των: Ε24 Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα. P65 εµφανίζει οπτικό στοιχείο 

(εµφανίζεται σε): Ε36 Οπτικό Στοιχείο. 

 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει µια Πληροφορία (Ε73) που φέρεται από µια 

πραγµάτωση του Ανθρωπογενούς Υλικού Πράγµατος (E24). 

 

Γενικά αυτό θα ήταν ένας Φορέας Πληροφορίας (E84). Η P65 εµφανίζει 

οπτικό στοιχείο (εµφανίζεται σε) αποτελεί εξειδίκευση της P128 φέρει 

(φέρεται από) η οποία θα πρέπει να χρησιµοποιείται για οπτικά στοιχεία.  

 

Παραδείγµατα:  
 το βιβλίο τσέπης του Matthew  του έργου Reach for the Sky (E84) 
φέρει:  κείµενο του Reach for the Sky (E73) 
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P129 έχει ως θέµα (είναι θέµα  του/της) 

 

Πεδίο Ορισµού: E73  Πληροφοριακό Αντικείµενο 

Πεδίο Τιµών:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Υποϊδιότητα των: E73 Πληροφοριακό Αντικείµενο 1. P67 αναφέρεται σε (αναφέρεται 

από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει µια Οντότητα CIDOC CRM (E1) που αποτελεί 

αντικείµενο ενός Πληροφοριακού Αντικειµένου (E73), υπό την έννοια µε 

την οποία η "τοπική συνοχή" χρησιµοποιείται στην βιβλιοθηκονοµία. 

 

Αυτό διαφέρει από την P67 αναφέρεται σε (αναφέρεται από), η οποία 

αναφέρεται σε µια Οντότητα, CIDOC CRM (E1) υπό την έννοια ότι 

περιγράφει το πρωταρχικό αντικείµενο ή αντικείµενα του Πληροφοριακού 

Αντικειµένου (E73). 

 

Παραδείγµατα:  
 το reach for the Sky (E73)  αναφέρεται στον Douglas Bader (E39) 

 
 

P130 παρουσιάζει χαρακτηριστικά του/της (χαρακτηριστικά του βρίσκονται 
επίσης σε) 

 

Πεδίο Ορισµού: E70 Πράγµα 

Πεδίο Τιµών:  E70 Πράγµα 

Υπεριδιότητα: E33 Γλωσσικό Αντικείµενο. P73 έχει µετάφραση 

(είναι µετάφραση του/της): E33 Γλωσσικό Αντικείµενο 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή γενικεύει τις  έννοιες   "αντίγραφο του" και "όµοιο µε" σε 

µια δυναµική, ασύµµετρη σχέση, όπου το πεδίο ορισµού εκφράζει το 

παράγωγο, εάν µια τέτοια κατεύθυνση µπορεί να καθιερωθεί.  
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Ειδάλλως, η σχέση είναι συµµετρική. Αποτελεί συντόµευση της P15 

επηρεάστηκε από (επηρέασε) σε µια δηµιουργία ή παραγωγή, εάν µπορεί 

να επαληθευτεί ένας τέτοιος λόγος για την οµοιότητα. Επιπλέον, εκφράζει 

οµοιότητα σε περιπτώσεις που µπορούν να δηλωθούν ανάµεσα σε δύο 

αντικείµενα µόνον, χωρίς ιστορικές γνώσεις όσον αφορά στα αίτια.  

 

Παραδείγµατα:  
 η Ζωφόρος του Παρθενώνα στην Ακρόπολη της Αθήνας (E22) 
παρουσιάζει χαρακτηριστικά:  Αυθεντική Ζωφόρος του Παρθενώνα 
στο Βρετανικό Μουσείο (E22). Είδος οµοιότητας: Αντίγραφο (E55) 

 

Ιδιότητες: P130.1 είδος οµοιότητας: E55 Τύπος 

 

P131 αναγνωρίζεται ως (είναι αναγνωριστικό) 

 

Πεδίο Ορισµού: E39 ∆ράστης 

Πεδίο Τιµών:  E82 Ονοµασία ∆ράστη 

Υποϊδιότητα: E1 Οντότητα CIDOC CRM. P1 αναγνωρίζεται ως 

(είναι αναγνωριστικό): E41 Ονοµασία 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

  

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει ένα όνοµα που χρησιµοποιείται ειδικά για να 

αναγνωρίσει ένα  ∆ράστη (E39).  

 

Η ιδιότητα αυτή αποτελεί εξειδίκευση της P1 αναγνωρίζεται ως (είναι 

αναγνωριστικό). 

 

Παραδείγµατα:  
 ο Tyler Withersopp IV (E39) αναγνωρίζεται ως: Αριθµός 
Κοινωνικής Ασφάλιση 619-17-4204 (E82) 

 
 

P132 επικαλύπτεται µε  

 

Πεδίο Ορισµού: E4 Περίοδος 
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Πεδίο Τιµών:  E4 Περίοδος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η συµµετρική αυτή ιδιότητα επιτρέπει σε πραγµατώσεις της Περιόδου 

(E4) που συµπίπτουν εν µέρει τόσο χρονικά όσο και χωρικά να 

σχετιστούν µεταξύ τους, δηλαδή, έχουν κοινές χωροχρονικές επεκτάσεις.  

 

 Η ιδιότητα αυτή δεν υπονοεί καµία ιεράρχηση ή ακολουθία ανάµεσα στις 

δύο περιόδους είτε χρονικά είτε χωρικά. 

 

Παραδείγµατα:  
 η περίοδος “Urnfield” (E4) συµπίπτει  εν µέρει:  περίοδος 

“Hallstatt” (E4) 
 
 

P133 διαχωρίζεται από  

 

Πεδίο Ορισµού: E4 Περίοδος 

Πεδίο Τιµών:  E4 Περίοδος 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η συµµετρική αυτή ιδιότητα επιτρέπει σε πραγµατώσεις της Περιόδου 

(Ε4) που δεν συµπίπτουν τόσο χρονικά όσο και χωρικά να σχετιστούν 

δηλαδή δεν έχουν κοινές χωροχρονικές επεκτάσεις. 

 

Η συγκεκριµένη ιδιότητα δεν υπονοεί καµία ιεράρχηση ή ακολουθία 

ανάµεσα στις δύο περιόδους είτε χωρικά είτε χρονικά.  

 

Παραδείγµατα:  
 η περίοδος “Hallstatt” (E4) διαχωρίζεται από:  εποχή “La Tène” 

(E4) 
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P134 συνέχισε (συνεχίστηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E7 ∆ράση 

Πεδίο Τιµών:  E7 ∆ράση 

Υποϊδιότητα: E7 ∆ράση. P15 επηρεάστηκε από (επηρέασε): E1 

Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει να σχετίζονται δύο δράσεις, όπου το πεδίο 

ορισµού θεωρείται ως σκόπιµη συνέχεια του πεδίο τιµών. 

 

Εάν χρησιµοποιηθεί πολλαπλώς, επιτρέπει τη δηµιουργία µιας αλυσίδας 

σχετιζόµενων δραστηριοτήτων, οι οποίες διαδέχονται η µια την άλλη.   

 

Παραδείγµατα:  
 η κατασκευή του Kölner Dom (Καθεδρικού Ναού της Κολωνίας) 

(E7), που εγκαταλείφθηκε τον 15ο αιώνα, συνεχίστηκε από: 
κατασκευή τον 19ο αιώνα  υιοθετώντας τα αρχικά σχέδια έτσι 
ώστε να διατηρήσει την επιδιωκόµενη εµφάνιση (E7) 

 
 

P135 δηµιούργησε τύπο (δηµιουργήθηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E83 ∆ηµιουργία Τύπου 

Πεδίο Τιµών:  E55 Τύπος 

Υποϊδιότητα: E65 ∆ηµιουργία. P94 δηµιούργησε (δηµιουργήθηκε 

από): E28 Νοητικό Αντικείµενο 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: ένα προς πολλά, απαραίτητα (1,n:0,1) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει τον Τύπο (Ε55), ο οποίος δηµιουργείται 

σε µια ∆ηµιουργία Τύπου (Ε83). 

 

Παραδείγµατα:  
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 Η περιγραφή ενός νέου είδους ribbon worm κατά Bürger (E83) 
δηµιούργησε Τύπο: ‘Lineus coxinus (Bürger, 1892)’ (E55) 

 
 

P136 βασίστηκε σε (υποστήριξε τη δηµιουργία τύπου) 

 

Πεδίο Ορισµού: E83 ∆ηµιουργία Τύπου 

Πεδίο Τιµών:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Υποϊδιότητα: E7 ∆ράση. P15 επηρεάστηκε από (επηρέασε): E1 

Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθορίζει ένα ή περισσότερα στοιχεία που 

χρησιµοποιήθηκαν ως αποδεικτικό στοιχείο για τη δήλωση ενός νέου 

Τύπου (Ε55). 

 

Η εξέταση των στοιχείων αυτών είναι συχνά ο µόνος αντικειµενικός 

τρόπος για να κατανοήσουµε τα ακριβή χαρακτηριστικά ενός νέου Τύπου. 

Τέτοια στοιχεία θα πρέπει για τον λόγο αυτόν να καταχωρούνται σε ένα 

µουσείο ή παρόµοιο οργανισµό. Ο ταξινοµικός ρόλος αποδίδει τη 

συγκεκριµένη σχέση κάθε στοιχείου στον Τύπο, όπως «ολότυπος» ή 

«αυθεντικό στοιχείο». 

 

Παραδείγµατα:  
 η δηµιουργία της  τάξης του φυτικού είδους ‘Serratula glauca L, 

1753’ (E83) βασίστηκε σε: Αντικείµενο BM000576251 του Clayton 
Herbarium (E20)  στον ταξινοµικό ρόλο: αυθεντικό στοιχείο (E55) 

 

Ιδιότητες: P136.1 στον ταξινοµικό ρόλο: E55 Τύπος 

 

P137 δειγµατίζεται από (δειγµατίζει) 

 

Πεδίο Ορισµού: E55 Τύπος 

Πεδίο Τιµών: E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  
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Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει σε ένα στοιχείο να δηλωθεί ως παράδειγµα 

ενός Τύπου (Ε55) ή ταξινοµικής οµάδας.   

 

Ο ταξινοµικός ρόλος αποδίδει τη συγκεκριµένη σχέση του παραδείγµατος 

αυτού στον Τύπο (Ε55), όπως για παράδειγµα «πρωτοτυπικός», 

«αρχετυπικός», «λεκτοτυπικός» κτλ. Ο ταξινοµικός ρόλος «λεκτοτυπικός» 

δεν σχετίζεται µε την ∆ηµιουργία Τύπου  (E83) καθεαυτή, αλλά 

επιλέγεται σε µια ύστερη φάση.  

 

Παραδείγµατα:  
 το ‘Spigelia marilandica (L.) L.’ (E55) επεξηγείται από:  
Αντικείµενο BM000098044 του Clayton Herbarium (E20) στον 
ταξινοµικό ρόλο:  λεκτοτυπικός 

 

Ιδιότητες: P137.1 στο ταξινοµικό ρόλο: E55 Τύπος 

 

P138 παριστάνει (παριστάνεται από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E36 Οπτικό Στοιχείο 

Πεδίο Τιµών:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Υποϊδιότητα: Ε73 Πληροφοριακό Αντικείµενο. P67 αναφέρεται σε 

(αναφέρεται από): E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθιερώνει τη σχέση ανάµεσα σε ένα Οπτικό Στοιχείο 

(Ε36) και την οντότητα που αναπαράγει οπτικά.  

 

Οποιαδήποτε οντότητα µπορεί να αναπαραχθεί οπτικά. Η ιδιότητα αυτή 

αποτελεί µέρος του πλήρως ανεπτυγµένου µονοπατιού από το 

Ανθρωπογενές Υλικό Πράγµα (Ε24) µέσω της P65 εµφανίζει οπτικό 

στοιχείο (εµφανίζεται σε), E36 Οπτικό Στοιχείο, P138 παριστάνει 

(παριστάνεται από) στην Οντότητα CIDOC CRM (Ε1), η οποία αποτελεί 
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συντόµευση της Ρ62 απεικονίζει (απεικονίζεται από). P138.1 τρόπος 

αναπαράστασης επιτρέπει τη φύση της αναπαράστασης να καθοριστεί.   

 

Παραδείγµατα:  
 το σχέδιο στην πίσω πλευρά του ελβετικού νοµίσµατος (E36) 
αντιπροσωπεύει:  Helvetia (E28) 

τρόπος αντιπροσώπευσης: Προφίλ (E55) 

 

Ιδιότητες: P138.1 τρόπος αναπαράστασης: E55 Τύπος 

 

P139 έχει εναλλακτική µορφή 

 

Πεδίο Ορισµού: E41 Ονοµασία 

Πεδίο Τιµών:  E41 Ονοµασία 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή καθιερώνει µια σχέση συνωνυµίας ανάµεσα σε δύο 

πραγµατώσεις της Ονοµασίας (E41).  

 

Η συνωνυµία ισχύει για όλες τις περιπτώσεις χρήσης µιας πραγµάτωσης 

της Ονοµασίας (E41). Πολλαπλά ονόµατα που αποδίδονται σε ένα 

αντικείµενο, τα οποία δεν είναι πάντοτε συνώνυµα θα πρέπει να 

πραγµατώνονται ως επαναλαµβανόµενες αξίες της ιδιότητας 

“αναγνωρίζεται ως”. Η ιδιότητα αυτή είναι συµµετρική, αλλά όχι 

µεταβατική.  

 

Παραδείγµατα:  
 η Museum Documentation Association (E41) έχει εναλλακτική µορφή:  mda 

(E41)  
 o Martin Doerr (E41) έχει εναλλακτική µορφή: Martin Dörr(E41) 

 
 

P140 απέδωσε ιδιότητα σε (χαρακτηρίστηκε από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E13 Απόδοση Ιδιοτήτων  
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Πεδίο Τιµών:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

Υπεριδιότητα των: E14 Εκτίµηση Κατάστασης. P34 αφορούσε σε (εκτιµήθηκε από): 

E18 Υλικό Πράγµα 

E15 Απόδοση Αναγνωριστικού. P36 καταχώρισε (καταχωρίσθηκε 

από): E19 Υλικό Αντικείµενο 

E16 Μέτρηση. P39 µέτρησε (µετρήθηκε από): E70 Πράγµα  

E17 Απόδοση Τύπου. P41 ταξινόµησε (ταξινοµήθηκε από): E1 

Οντότητα CIDOC CRM 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή υποδεικνύει το στοιχείο στο οποίο αποδίδεται ένα 

χαρακτηριστικό ή µια σχέση.  

 

Παραδείγµατα:  
 Φεβρουάριος 1997 η Τρέχουσα Εκτίµηση Ιδιοκτησίας του 
ασηµένιου κυπέλλου του Martin Doerr (E13) απέδωσε 
χαρακτηριστικό σε: ασηµένιο κύπελλο του Martin Doerr (E19) 

 η Απόδοση Αναγνωριστικού την 1η Ιουνίου 1997 του ασηµένιου 
κυπέλλου που δώρισε ο Martin Doerr (E15) απέδωσε 
χαρακτηριστικό σε:  ασηµένιο κύπελλο 232 (E19) 

 
 

P141 απέδωσε ως ιδιότητα (αποδόθηκε ως ιδιότητα από) 

 

Πεδίο Ορισµού: E13 Απόδοση Ιδιοτήτων 

Πεδίο Τιµών:  E1 Οντότητα CIDOC CRM 

Ποσοτικός  

Προσδιορισµός: πολλά προς πολλά (0,n:0,n) 

Υπεριδιότητα των: E14 Εκτίµηση Κατάστασης. P35 έχει διαπιστώσει (έχει διαπιστωθεί 

από): E3 Κατάσταση 

E15 Απόδοση Αναγνωριστικού. P37 απέδωσε (αποδόθηκε από): 

E42 Κωδικός Αναγνώρισης 

E15 Απόδοση Αναγνωριστικού. P38 ακύρωσε (ακυρώθηκε από): 

E42 Κωδικός Αναγνώρισης 
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Ε16 Μέτρηση. P40 παρατήρησε (παρατηρήθηκε από): E54 

Μέγεθος 

   E17 Απόδοση Τύπου. P42 απέδωσε (αποδόθηκε από): E55 Τύπος 

 

Επεξηγηµατικό  

σηµείωµα: Η ιδιότητα αυτή υποδεικνύει το χαρακτηριστικό που αποδόθηκε ή το 

στοιχείο που σχετίστηκε µε το στοιχείο που δηλώνεται από µια ιδιότητα 

P140 απέδωσε ιδιότητα σε µια απόδοση χαρακτηριστικών. 

 

Παραδείγµατα:  
 Φεβρουάριος 1997 η Τρέχουσα Εκτίµηση Ιδιοκτησίας του 
ασηµένιου κυπέλλου του Martin Doerr (E13) απέδωσε: Martin 
Doerr (E21) 

 η Απόδοση Αναγνωριστικού την 1η Ιουνίου 1997 του ασηµένιου 
κυπέλλου που δώρισε ο Martin Doerr (E15) aπέδωσε:  
αναγνωριστικό αντικειµένου 232 
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