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Περίληψη
Διάφοροι πολιτιστικοί οργανισμοί και βιβλιοθήκες κρατούν πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή
για έναν μεγάλο όγκο πολιτιστικών αντικειμένων και ιστορικών γεγονότων. Οι πληροφορίες
αυτές είναι πολύ σημαντικές, αφού μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο πολιτιστικής
τεκμηρίωσης. Για τη μοντελοποίηση αυτής της γνώσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν
διάφορα πρότυπα, όπως το FRBR [28],CIDOC/CRM [11], το METS [29], το Dublin Core
[23], κλπ. Το μοντέλο CIDOC/CRM γνωρίζει πρόσφατα μεγάλη αποδοχή μεταξύ των
σχετικών οργανισμών αφού χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναπαράστασης από όλο και
περισσότερους από αυτούς, ή ως ενδιάμεσο στάδιο που επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα και
την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ αυτών.
Από την άλλη μεριά, η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση παροχής υπηρεσιών για ψηφιακά
πολυμέσα καταδεικνύει τη σπουδαιότητα προτύπων μέσω των οποίων μπορούμε να
περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά και τη σημασιολογία του περιεχομένου των
οπτικοακουστικών υλικών. Το πιο διαδεδομένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο από αυτά τα
πρότυπα είναι το MPEG-7, το οποίο μέσω των σημασιολογικών του δομών μας παρέχει τη
δυνατότητα περιγραφής περίπλοκων εννοιών που αφορούν το περιεχόμενο κάποιου
αντικειμένου πολυμέσων. Το MPEG-7, δίνει τη δυνατότητα περιγραφής τόσο των
χαρακτηριστικών του περιεχομένου όσο και της σημασιολογίας αυτού. Ενώ με τη χρήση
κατάλληλων αλγορίθμων είναι δυνατή η αυτόματη τεκμηρίωση του περιεχομένου ενός
πολυμεσικού αντικειμένου, ο αυτόματος σημασιολογικός του σχολιασμός είναι πολύ
δύσκολος και η χειροκίνητη παροχή σημασιολογικών μεταδεδομένων εξαιρετικά
χρονοβόρα.
Στα πολυμεσικά περιβάλλοντα, ένα μεγάλο πλήθος των οπτικοακουστικών αντικειμένων,
όπως εικόνες, ντοκιμαντέρ, κλπ., αναφέρονται σε πολιτιστικά αντικείμενα. Στόχος της
παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας πολιτιστικής
γνώσης για την αυτόματη παραγωγή σημασιολογικών μεταδεδομένων των αντικειμένων
πολυμέσων που αναφέρονται ή συσχετίζονται με αυτή.
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Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, εξετάσαμε λεπτομερώς τα μοντέλα CIDOC/CRM και
MPEG-7 και αναπτύξαμε μία μεθοδολογία για την αυτόματη μετατροπή πολιτιστικής
γνώσης, μοντελοποιημένης μέσω του CIDOC/CRM, σε σημασιολογικό σχολιασμό
πολυμέσων σε περιβάλλον MPEG-7. Προτείνουμε λύσεις για την εξάλειψη των
ασυμβατοτήτων των δύο προτύπων χωρίς να μεταβάλλουμε τον πυρήνα αυτών και
παρουσιάζουμε τις αντιστοιχήσεις, είτε αυτές είναι απλές, είτε είναι υπο-συνθήκη, μεταξύ των
δομών των δύο μοντέλων. Περιγράφουμε επίσης έναν αλγόριθμο μετατροπής των
μεταδεδομένων από το CIDOC/CRM στο MPEG-7. Τέλος παρουσιάζουμε την εφαρμογή
που υλοποιήθηκε για τον ημι-αυτόματο μετασχηματισμό της πολιτιστικής πληροφορίας σε
πολυμεσικά σημασιολογικά μεταδεδομένα.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1. Γενικά

Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης του διαδικτύου που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια, υπάρχει
αυξανόμενη ζήτηση για παροχή υπηρεσιών ψηφιακών πολυμέσων μέσω αυτού. Γι’αυτό τον
λόγο καταδεικνύεται η σπουδαιότητα προτύπων που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τη
σημασιολογία του περιεχομένου του οπτικοακουστικού υλικού. Το MPEG-7 [9], [10]
αποτελεί το επικρατέστερο από αυτά τα πρότυπα, αφού μέσω των σημασιολογικών στοιχείων
του μάς προσφέρει τη δυνατότητα περιγραφής περίπλοκων εννοιών που αφορούν το
περιεχόμενο κάποιου πολυμεσικού αντικειμένου. Η χρήση του προτύπου για το σκοπό αυτό
χρησιμεύει στην οργάνωση, δεικτοδότηση, και χρήση των πολυμέσων από υπηρεσίες και
τελικούς χρήστες.
Στο παρελθόν, έχει γίνει εκτενής εργασία πάνω στον τομέα της δεικτοδότησης των
πολυμέσων. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στο περιεχόμενο, ξεκινούν από τα χαμηλού
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επιπέδου χαρακτηριστικά γνωρίσματα και προσπαθούν να συμπεράνουν το σημασιολογικό
νόημα του περιεχομένου ενός πολυμέσου. Παρ’ όλα αυτά αποδείχτηκε ότι είναι δύσκολη η
γεφύρωση του σημασιολογικού κενού μεταξύ των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων χαμηλού
επιπέδου και του πλούσιου σημασιολογικού περιεχομένου τέτοιων αντικειμένων. Πρόσφατες
προσεγγίσεις προσπαθούν να κάνουν εφικτή αυτή τη γεφύρωση εστιάζοντας σε συγκεκριμένες
περιοχές γνώσης [1], [2], [3]. Συγκεκριμένα, αυτές ξεκινούν από τη σημασιολογική γνώση
σχετική με μία περιοχή, όπως αυτή μοντελοποιείται από κάποια οντολογία περιοχής και
χρησιμοποιούν τις έννοιες και τα στιγμιότυπα αυτής της οντολογίας για την παροχή
σχολιασμών σε οπτικοακουστικά αντικείμενα. Οι περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις
στηρίζονται στη χειρωνακτική παροχή μεταδεδομένων, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις
όπου είναι διαθέσιμη πληροφορία κειμένου ή φωνής η διαδικασία μπορεί να
αυτοματοποιηθεί μερικώς [4], [5], [6], [8], [7]. Παρά την αναγκαιότητα ύπαρξης δυνατών
μηχανισμών ανάκτησης πολυμέσων, είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να βασιζόμαστε και
να αναμένουμε τη χειρωνακτική παροχή μεταδεδομένων.
Πρόσφατα έχει τονιστεί ότι οι πληροφορίες βασισμένες στα συμφραζόμενα (semantic
context) μπορούν να ενισχύσουν κατά πολύ την ανάκτηση πολυμέσων [1]. Ας υποθέσουμε,
για παράδειγμα, μία εικόνα που αναπαριστά έναν πίνακα ενός μουσείου που παρουσιάζει τη
μάχη των Θερμοπυλών. Οι τυπικές περιγραφές μεταδεδομένων του πίνακα μπορεί να
περιλαμβάνουν τον ζωγράφο, το όνομα του πίνακα, τη χρονολογία δημιουργίας του, το
ιστορικό ιδιοκτησίας του από διάφορα μουσεία, κλπ. Με αυτές τις πληροφορίες όμως,
ερωτήσεις που ψάχνουν πίνακες μαχών μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών πριν το 300
π.Χ. δεν θα μπορούν να εντοπίσουν τη συγκεκριμένη εικόνα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
απαραίτητα τα ιστορικά μεταδεδομένα που βασίζονται στα συμφραζόμενα. Εντούτοις, είναι
πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να εισάγουμε χειρωνακτικά τόσο τα πλούσια μεταδεδομένα
που βασίζονται στα συμφραζόμενα, όσο και τα σημασιολογικά μεταδεδομένα.
Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο περιέχουν πολύ μεγάλες ποσότητες πολιτιστικών
και ιστορικών πληροφοριών. Αυτές οι πληροφοριές μπορούν ενδεχομένως να παρέχουν τις
απαραίτητες περιγραφές μεταδεδομένων για το περιεχομένο και τα συμφραζόμενα των
πολιτιστικών και ιστορικών αντικειμένων και γεγονότων. Ένα από τα πλέον διαδεδομένα και
ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα για περιγραφή πληροφορίας πολιτιστικής κληρονομιάς
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είναι το CIDOC/CRM [11]. Πρόσφατα υιοθετήθηκε από τον παγκόσμιο οργανισμό
προτύπων (ISO) και παρέχει έναν πλούσιο μηχανισμό δόμησης για περιγραφές
μεταδεδομένων. Αυτό το πρότυπο μάς προσφέρει δομές για την μοντελοποίηση χρονικών
πλαισίων, τοποθεσιών, αντικειμένων κλπ., όπως το MPEG-7. Επίσης μας δίνει τη
δυνατότητα αναφοράς μιας έννοιας από κάποια άλλη μέσω των πολλαπλών ιδιοτήτων που
μας παρέχει, καθώς και δημιουργίας τυπολογιών και οργάνωσης αυτών σε ιεραρχίες,
ανάλογα με τις ανάγκες και την περιοχή ενασχόλησης του εκάστοτε χρήστη. Το
CIDOC/CRM χρησιμοποιείται ήδη από μεγάλους οργανισμούς συμπεριλαμβάνομένων των
English Heritage, Finnish National Gallery, Germanische National Museum, Research
Libraries Group (RLF) κλπ.
Το CIDOC/CRM μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των
μεταδεδομένων του πίνακα που απεικονίζει τη μάχη των Θερμοπυλών μοντελοποιώντας το
χρόνο δημιουργίας του πίνακα, το ζωγράφο, την ιστορία ιδιοκτησίας του πίνακα κλπ. Επίσης
μπορεί να διατηρήσει ιστορικές οντολογίες, οι οποίες δομούν την ιστορική γνώση και
μπορούν να βρίσκονται είτε στην ίδια βιβλιοθήκη ή σε διαφορετικές, με σκοπό να
υποστηρίξει την αποτελεσματική ανάκτηση των περιεχομένων τους. Αυτές οι οντολογίες
μπορούν να περιλαμβάνουν γνώση σχετικά με τη μάχη των Θερμοπυλών, όπως το χρονικό
πλαίσιο που συνέβη, την τοποθεσία, του συμμετέχοντες στρατούς κλπ. Επίσης μπορούν να
περιέχουν αναφορές σε ψηφιακές πληροφορίες που αφορούν την μάχη, όπως έγγραφα
βιβλιοθήκης, wikipedia περιγραφές κλπ. Όλα αυτά τα μεταδεδομένα που αφορούν τον
πίνακα αλλά και τα συμφραζόμενα της μάχης των Θερμοπυλών μπορούν να εξαχθούν και να
χρησιμοποιηθούν για το σχηματισμό περιγραφών σημασιολογικών μεταδεδομένων για την
εικόνα που απεικονίζει τον πίνακα της μάχης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να
υποστηριχθούν οποιεσδήποτε σημασιολογικές ερωτήσεις μπορεί να γίνουν σε κάποια
αποθήκη σημασιολογικών περιγραφών οπτικοακουστικού υλικού.
Στόχος λοιπόν της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκμετάλλευση των ήδη
υπάρχοντων περιγραφών μεταδεδομένων του προτύπου CIDOC/CRM, ώστε να παράγουμε
αυτόματα πλούσιες MPEG-7 σημασιολογικές περιγραφές μεταδεδομένων του περιεχομένου
και των συμφραζομένων των οπτικοακουστικών υλικών που σχετίζονται με πολιτιστική και
ιστορική γνώση. Γι’αυτόν τον λόγο θα μελετήσουμε τα δύο μοντέλα, CIDOC/CRM και
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MPEG-7, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κοινά σημεία μεταξύ τους που να επιτρέπουν τον
μετασχηματισμό των μεταδεδομένων από το ένα στο άλλο. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται και
η παραγωγή λογισμικού το οποίο θα υλοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο που αναπτύξαμε και
παρουσιάζεται παρακάτω, τόσο για την αξιολόγηση της ενοποίησης των δύο μοντέλων, όσο
και για τη διευκόλυνση του χρήστη.

1.2. Συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο ερευνητικό έργο DELOS II στο οποίο συμμετέχει το
Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το
έργο DELOS II (Network of Excellence on Digital Libraries) αποτελεί ένα δίκτυο
αριστείας σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, το οποίο αποσκοπεί στο συντονισμό των ερευνητικών
δραστηριοτήτων των κυριότερων ερευνητικών ομάδων της Ευρώπης σε θέματα ψηφιακών
βιβλιοθηκών, ώστε να αναπτύξει σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακών βιβλιοθηκών. Ειδικότερα,
στα πλαίσια του DELOS II αναπτύσσονται ενοποιημένες θεωρίες και πλαίσια εργασίας που
καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής των αντικειμένων που διαχειρίζονται οι ψηφιακές βιβλιοθήκες
καθώς και διαλειτουργικές υπηρεσίες για τη διαχείριση των ψηφιακών αντικειμένων.
Η ερευνητική δραστηριότητα του DELOS II οργανώνεται σε υποέργα τα οποία
διαπραγματεύονται συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τους στόχους του δικτύου.
Ένα από αυτά τα υποέργα είναι και εκείνο το οποίο αφορά την εξαγωγή γνώσης και τη
σημασιολογική διαλειτουργικότητα μεταξύ των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Στη συγκεκριμένη
εργασία μελετούμε την ενοποίηση των ψηφιακών βιβλιοθηκών που περιλαμβάνουν
πολιτιστικά αντικείμενα (μέσω του μοντέλου CIDOC/CRM) και εκείνων που
περιλαμβάνουν περιγραφές οπτικοακουστικού υλικού (μέσω του μοντέλου MPEG-7), με
σκοπό, όπως προαναφέραμε, τη χρήση των ήδη υπάρχοντων πολιτιστικών αντικειμένων ως
σημασιολογικές περιγραφές πολυμεσικών αντικειμένων.
Συγκεκριμένα, η συνεισφορά αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η εξής:
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•

Παροχή αντιστοιχίσεων μεταξύ των στοιχείων του μοντέλου CIDOC/CRM και
αυτών του MPEG-7 που αφορούν τη σημασιολογική περιγραφή ενός αντικειμένου
πολυμέσων.

•

Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας μετατροπής μίας περιγραφής ενός πολιτιστικού
αντικειμένου σε περιβάλλον CIDOC/CRM, σε σημασιολογική περιγραφή ενός
πολυμέσου σε περιβάλλον MPEG-7.

•

Ανάπτυξη συστήματος ως εργαλείο υλοποίησης του θεωρητικού υπόβαθρου της
ενοποίησης (αντιστοιχίσης και μεθοδολογία μετατροπής). Αξιολόγηση αυτού του
εργαλείου με περιγραφές πολιτιστικών αντικειμένων.

•

Χρήση και Αξιολόγηση της μεθοδολογίας DS-MIRF στην περιοχή των
πολιτιστικών περιγραφών.

1.3. Δομή της εργασίας
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα κάνουμε μια αναλυτική περιγραφή του μοντέλου CIDOC/CRM,
το οποίο χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση της πολιτιστικής γνώσης. Θα αναφέρουμε
κάποια γενικά χαρακτηριστικά του και θα προχωρήσουμε αναλύοντας τις οντότητες και τις
ιδιότητες του.
Κατόπιν, στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει μια αναφορά στο μοντέλο MPEG-7, το οποίο
χρησιμοποιείται για την περιγραφή των μεταδεδομένων των οπτικοακουστικών υλικών.
Έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση του σημασιολογικού κομματιού του μοντέλου, καθώς και
στις ιδιαιτερότητές του, οι οποίες δυσκόλεψαν το έργο της διαλειτουργικότητας των δύο
προτύπων. Η περιγραφή των δύο προτύπων, που γίνεται στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο
αυτού του κειμένου, είναι απαραίτητη για την κατανόηση των αντιστοιχήσεων μεταξύ των
εννοιών του CIDOC/CRM και MPEG-7, που παρουσιάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο.
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Ακολουθεί το κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται η ενοποίηση των μοντέλων. Μπορεί τα δύο
πρότυπα να είναι αρκετά γενικά, το CIDOC/CRM όμως, προσφέρει πολύ μεγαλύτερη
λεπτομέρεια στην κατηγοριοποίηση των βασικών εννοιών του, με αποτέλεσμα να μην είναι
εύκολη η άμεση αντιστοίχηση των εννοιών του στις έννοιες του MPEG-7 αφού έτσι είχαμε
απώλεια βασικής πολιτιστικής σημασιολογίας κατά τη μεταφορά. Έτσι, σε αυτό το κεφάλαιο
θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο πλαίσιο εργασίας DS-MIRF, το οποίο ακολουθήσαμε για τη
λύση αυτού του προβλήματος. Έπειτα, θα παρουσιάσουμε τις αντιστοιχήσεις τόσο των
οντοτήτων, όσο και των σχέσεων του CIDOC/CRM και MPEG-7.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μερικές από αυτές τις αντιστοιχήσεις δεν μπορούν
να είναι γνωστές εκ των προτέρων. Έτσι χρειάζεται να μελετηθεί η εκάστοτε περιγραφή ώστε
να αποφασιστούν οι οντότητες που θα χρησιμοποιηθούν. Αυτές, οι υπο-συνθήκη
αντιστοιχήσεις, θα μελετηθούν ξεχωριστά. Τέλος θα αναφερθούμε στη μεθοδολογία που
χρησιμοποιούμε για τη μετατροπή των τυπολογικών ιεραρχιών που μπορούμε να
δημιουργήσουμε μέσω του CIDOC/CRM σε πολυμεσικά μεταδεδομένα.
Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελείται από την περιγραφή του αλγορίθμου μετατροπής της
πολιτιστικής πληροφορίας σε πολυμεσικά μεταδεδομένα. Αυτός ο αλγόριθμος είναι στην
ουσία η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να μετασχηματίσουμε μίας
CIDOC/CRM περιγραφή σε MPEG-7 περιβάλλον.
Στο έκτο κεφάλαιο του κειμένου, παρουσιάζεται η εφαρμογή που δημιουργήθηκε,
προκειμένου να πραγματώσει το θεωρητικό μοντέλο αντιστοίχησης και να διευκολύνει το
χρήστη στη διαδικασία μετατροπής, αφού πρώτα αναφερθεί η λειτουργικότητά της και οι
τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή της.
Για την εκτίμηση και αξιολόγηση τόσο του θεωρητκού υπόβαθρου όσο και της σωστής
λειτουργίας

του

συστήματος

που

υλοποιήθηκε,

χρησιμοποιήθηκαν

ένα

σύνολο

CIDOC/CRM περιγραφών, οι οποίες παρουσιάζονται στο έβδομο κεφάλαιο μαζί με τις
παραγόμενες MPEG-7 περιγραφές μεταδεδομένων.
Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται μια ανακεφαλαίωση της εργασίας και επισημαίνονται οι
μελλοντικές επεκτάσεις της.
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Κεφάλαιο 2

Το μοντέλο CIDOC/CRM

2.1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναφερθούμε στο μοντέλο CIDOC/CRM. Η μελέτη του μοντέλου
αυτού, μαζί με την αντίστοιχη μελέτη του MPEG-7, που θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο, θα
μας βοηθήσει στην πλήρη κατανόηση του προβλήματος και των ιδιαιτεροτήτων του, και θα
οδηγήσει τελικά στην ενοποίηση των δύο αυτών προτύπων.

2.2. Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά του CIDOC/CRM

Το εννοιολογικό πρότυπο αναφοράς CIDOC (CIDOC/CRM) [11] είναι μια επίσημη
οντολογία που αναπτύχθηκε από το International Committee για Documentation
(CIDOC) του International Council of Museums (ICOM). Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1996,
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υπό την αιγίδα του ICOM-CIDOC Documentation Standards Working Group, και έγινε
αποδεκτό σαν ISO πρότυπο (ISO21127) στις 12 Σεπτεμβρίου του 2006.
Ο αρχικός σκοπός του προτύπου είναι να επιτρέψει την ανταλλαγή και την ενοποίηση
ετερογενών πηγών πολιτιστικής πληροφορίας. Μας παρέχει τους απαραίτητους
σημασιολογικούς ορισμούς και τις συσχετίσεις μεταξύ τους, που είναι αναγκαίοι για την
περιγραφή πολιτιστικών αντικειμένων. Επιπλέον, μέσω της δομής και των γενικών εννοιών
που μας προσφέρει το πρότυπο, μας δίνει τη δυνατότητα μετατροπής περιγραφών που είναι
μοντελοποιημένες μέσω άλλων προτύπων, σε περιβάλλον CIDOC/CRM. Αυτός είναι και
ένας από τους βασικούς λόγους που έχει κάνει το CIDOC/CRM πολύ διαδεδομένο
πρότυπο, αφού μπορεί να αποτελέσει το ενδιάμεσο στάδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ πολιτιστικών οργανισμών που χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα. Κάποια από τα
πρότυπα για τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί αντιστοιχήσεις με το CIDOC/CRM είναι το
MIDAS [24], το Dublin Core [23], το μοντέλο δεδομένων AMICO [25], το EAD [26],
κλπ. Οι παραπάνω αντιστοιχήσεις καθώς και άλλες που έχουν γίνει, μπορούν να βρεθούν στο
[12].
Κάποιες από τις καινοτομίες τις οποίες εισήγαγε το CIDOC/CRM, οι οποίες το καθιστούν
ως ένα πολύ δυνατό εργαλείο μοντελοποίησης της πολιτιστικής γνώσης, είναι οι εξής:
•

Βασικό στοιχείο των περιγραφών του προτύπου δεν αποτελούν τα αντικείμενα, όπως
στα υπόλοιπα μοντέλα, αλλά τα γεγονότα. Οι πολιτιστικές περιγραφές
περιστρέφονται γύρω από γεγονότα, τα οποία έχουν κάποια χρονική διάρκεια και
συνέβησαν σε κάποια γεωγραφική τοποθεσία, και μέσω αυτών μπορούμε να
συσχετίσουμε ανθρώπους και αντικείμενα.

•

Το CIDOC/CRM χρησιμοποιεί πολλαπλές ISA ιεραρχίες για την περαιτέρω
κατηγοριοποίηση βασικών εννοιών, όπως γεγονότα, αντικείμενα, κλπ. Αυτό το
στοιχείο μας δίνει τη δυνατότητα καλύτερης και λεπτομερέστερης μοντελοποίησης
της πολιτιστικής πληροφορίας. Επίσης, μέσω αυτού έχουμε μοναδικότητα στις
ιδιότητες των κλάσεων. Για παράδειγμα, κάθε υποκλάση της E5 Event (που
χρησιμοποιείται για την περιγραφή γεγονότων) έχει τις δικές της ιδιότητες για τη
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συσχέτιση με ανθρώπους και αντικείμενα, ανάλογα με τον ρόλο που είχαν στο
συγκεκριμένου τύπου γεγονός.
•

Ένα από τα δυνατά σημεία του προτύπου είναι ότι επιτρέπει τη δημιουργία
τυπολογιών και την οργάνωσή τους σε ιεραρχίες. Έτσι, μέσω της κλάσης E55 Type
μπορούν να δημιουργηθούν νέοι τύποι, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
συστήματα ταξινόμησης ανάλογα με το πλαίσιο εργασίας του εκάστοτε χρήστη.

•

Μεγάλη έμφαση δίνεται στους προσδιοριστές που μπορεί να υπάρχουν για κάποιο
αντικείμενο, άνθρωπο, τοποθεσία, κλπ., οι οποίοι περιγράφονται μέσω της κλάσης
E41 Appellation και των υποκλάσεων αυτής. Η ξεχωριστή μοντελοποίηση των
προσδιοριστών μας δίνει την ευελιξία να δηλώσουμε το χρόνο ζωής του καθενός, το
γεγονός ανάθεσής του σε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, καθώς και τη συγκεκριμένη
συσχέτιση που έχουν με το προσδιοριζόμενο στοιχείο.

•

Επειδή πολλές φορές η ιστορική και πολιτιστική μας γνώση είναι ελλιπής, το
CIDOC/CRM εισάγει την έννοια της αβεβαιότητας στην περιγραφή των χρονικών
πλαισίων (που γίνεται μέσω της κλάσης E52 Time-Span). Έτσι, είναι καλύτερο να
θεωρούμε τα στιγμιότυπα της E52 Time-Span ως προσεγγίσεις των πραγματικών
χρονικών πλαισίων στα οποία συνέβησαν κάποια φαινόμενα. Μέσω των ιδιοτήτων
της συγκεκριμένης κλάσης, τις οποίες θα μελετήσουμε λεπτομερώς στη συνέχεια,
μπορούμε να εκφράσουμε ακριβώς αυτές τις προσεγγίσεις. Μία ακραία περίπτωση
τέτοιας προσέγγισης θα μπορούσε να είναι ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο έχει
άγνωστη αρχή, τέλος και χρονική διάρκεια. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε
το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ως κοινή περίοδο για δύο γεγονότα, ώστε να
καθορίσουμε ότι αυτά συνέβησαν ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουμε
πότε συνέβησαν.

•

Τέλος, το πρότυπο μας επιτρέπει τον προσδιορισμό γεωγραφικών τοποθεσιών όχι
μόνο μέσω απόλυτων γεωγραφικών συντεταγμένων, όπως στα περισσότερα μοντέλα,
αλλά και μέσω αναφοράς σε σταθερά αντικείμενα. Αυτές οι σχετικές αναφορές είναι
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συχνά προτιμότερες στα πλαίσια της πολιτιστικής τεκμηρίωσης και τείνουν να είναι
ακριβέστερες.
Μία γενική επισκόπηση του προτύπου φαίνεται στην Εικόνα 1. Όπως αναφέραμε και
παραπάνω, τα φαινόμενα με χρονική διάρκεια (E2 Temporal Entities) αποτελούν κεντρικό
στοιχείο των περιγραφών. Σε αυτά συμμετέχουν άνθρωποι (E39 Actors) και μπορούν να
επηρεάσουν αντικείμενα, τα οποία διαχωρίζονται σε υλικά (E18 Physical Thing) και άυλα
(E28 Conceptual Objects). Επίσης, τα φαινόμενα αυτά συμβάινουν σε κάποιο χρονικό
πλαίσιο (E52 Time-Span) και σε κάποια γεωγραφική τοποθεσία (E52 Place) η οποία μπορεί
να προσδιοριστεί και μέσω αναφοράς της θέση κάποιου φυσικού αντικειμένου. Τέλος, για
όλα τα στοιχεία του μοντέλου μπορούμε να δηλώσουμε προσδιοριστές (E41 Appellation)
και τύπους που μπορούν να οργανωθούν σε ιεραρχίες (E55 Type).

Εικόνα 1 : Γενική επισκόπηση του προτύπου CIDOC/CRM

2.3. Ορισμοί οντοτήτων και ιδιοτήτων
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Σε αυτήν την ενότητα θα δώσουμε μια γενική περιγραφή των οντοτήτων που προσφέρει το
μοντέλο CIDOC/CRM, καθώς και των ιδιοτήτων που χρησιμοποιούνται για τη συσχέτιση
αυτών. Η περιγραφή αυτή θα μοντελοποιηθεί ανάλογα με τη φύση των εννοιών που
περιγράφουν οι διάφορες κλάσεις. Για την κάθε κλάση θα δίνεται μια ιεραρχία των
υποκλάσεών της (αν υπάρχουν) και μια μικρή επεξήγηση της φύσης των στιγμιοτύπων που
περιγράφει. Επιπλέον, θα αναφέρονται οι ιδιότητες που παρέχει αυτή η κλάση (οι ιδιότητες
που κληρονομούνται από υπερκλάσεις δεν θα αναφέρονται). Για κάθε ιδιότητα, θα
αναγράφεται το όνομά της, το όνομα της αντίστροφης ιδιότητας (δηλαδή αυτής που έχει σαν
πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών της άλλης και σαν σύνολο τιμών το πεδίο ορισμού της), το
σύνολο τιμών της και μια μικρή επεξήγηση της σημασιολογίας της.

2.3.1. E1 CRM Entity

Η ανώτερη κλάση που περιγράφει τα πάντα που περιέχει το πεδίο του CIDOC/CRM είναι
η “E1 CRM Entity”. Αποτελεί μια αφηρημένη οντότητα, η οποία προσφέρει στις
υποκλάσεις της 3 γενικές ιδιότητες :
•

P1 is identified by (identifies) : E41 Appellation : Συσχέτιση στιγμιοτύπων με
προσδιοριστές (identifiers).

•

P2 has type (is type of) : E55 Type : Επιτρέπει την ταξινόμηση με τύπους, που
έχει ως σκοπό τον περαιτέρω καθορισμό του συγκεκριμένου στιγμιοτύπου.

•

P3 has note : E62 String : Επιτρέπει την επικόλληση ελεύθερου κειμένου για την
έκφραση οποιονδήποτε χαρακτηριστικών που δεν μπορούν να αναπαρασταθούν
από τις ήδη υπάρχουσες ιδιότητες.

Με εξαίρεση την “E59 Primitive Value”, όλες οι υπόλοιπες οντότητες του μοντέλου είναι
υποκλάσεις αυτής. Ακολουθεί η γραφική αναπαράσταση των άμεσων υποκλάσεων της “E1
CRM Entity” :
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Εικόνα 2 : Ιεραρχία των υποκλάσεων της κλάσης “E1 CRM Entity”

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε και θα αναλύσουμε τις υποκλάσεις της “E1 CRM Entity”.

2.3.2. Φαινόμενα με χρονική διάρκεια

Η αφηρημένη κλάση “E2 Temporal Entity” περιλαμβάνει όλα τα φαινόμενα, τα οποία
έχουν κάποια χρονική διάρκεια. Μέσω των ιδιοτήτων που μας παρέχει, μπορούμε να
συσχετίσουμε το κάθε φαινόμενο με το αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει, ή
να δηλώσουμε σχέσεις μεταξύ αυτών των φαινομένων, όταν τα χρονικά τους πλαίσια δεν είναι
καθορισμένα :
•

P4 has time-span (is time-span of) : E52 Time-Span : Περιγράφει τα χρονικά
πλαίσια ενός στιγμιοτύπου της κλάσης “E2 Temporal Entity”.

•

P114 is equal in time to : E2 Temporal Entity : Αποτελεί συμμετρική ιδιότητα
που μας επιτρέπει να εξισώσουμε φαινόμενα με χρονική διάρκεια τα οποία
συμβαίνουν στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.

•

P115 finishes (is finished by) : E2 Temporal Entity : Μέσω αυτής της ιδιότητας
μπορούμε να δηλώσουμε ότι η λήξη ενός φαινομένου (στιγμιότυπο της “E2
Temporal Entity”) σημάνει τη λήξη ενός άλλου φαινομένου το οποίο είχε
μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.

•

P116 starts (is started by) : E2 Temporal Entity : Μας επιτρέπει να δηλώσουμε
την έναρξη ενός φαινομένου μέσω αναφοράς στην έναρξη ενός άλλου φαινομένου
μεγαλύτερης διάρκειας.
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•

P117 occurs during (includes) : E2 Temporal Entity : Δηλώνει ότι το χρονικό
πλαίσιο ενός φαινομένου περικλείεται στο χρονικό πλαίσιο ενός άλλου, δηλαδή ότι
αρχίζει μετά την έναρξη του άλλου φαινομένου και τελειώνει πριν τη λήξη του.

•

P118 overlaps in time with (is overlapped in time by) : E2 Temporal Entity :
Προσδιορίζει επικαλύψεις μεταξύ των χρονικών πλαισίων των φαινομένων.

•

P119 meets in time with (is met in time by) : E2 Temporal Entity : Η
συσχέτιση δύο φαινομένων μέσω αυτής της ιδιότητας υποδηλώνει ότι η έναρξη του
δεύτερου φαινομένου συμπίπτει με τη λήξη του πρώτου.

•

P120 occurs before (occurs after) : E2 Temporal Entity : Μέσω της ιδιότητας
αυτής προσδιορίζεται η χρονική ακολουθία δύο φαινομένων, χωρίς να αποκλείεται
κάποιο χρονικό χάσμα μεταξύ του τέλους του πρώτου φαινομένου και της αρχής
του δευτέρου.

Στη συνέχεια περιγράφονται και αναλύονται οι υποκλάσεις της “E2 Temporal Entity” :

Εικόνα 3 : Ιεραρχία των υποκλάσεων της κλάσης “E2 Temporal Entity”

E3 Condition State

Περιγράφει την φυσική κατάσταση οποιουδήποτε
υλικού

αντικειμένου

ή

χαρακτηριστικού

γνωρίσματος, κατά τη διάρκεια μιας χρονικής
περιόδου. Μέσω της ιδιότητας “P5 consists of
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(forms part of) : E3 Condition State” μπορούμε να
διαμερίσουμε

μία

κατάσταση

σε

άλλες

υποκαταστάσεις, οι οποίες διαμορφώνουν ένα λογικό
σύνολο.
E4 Period

Περιλαμβάνει συνήθως προϊστορικές και ιστορικές
περιόδους.

Τέτοιες

περίοδοι

μπορούν

να

επικαλύπτονται ή και να συνυπάρχουν. Γενικότερα,
περιγράφει οποιαδήποτε φαινόμενα έχουν συνοχή
και διαστάσεις στο χρόνο και στο χώρο. Τέτοια
φαινόμενα αποτελούν και τα στιγμιότυπα της κλάσης
“E5 Event”, και για αυτό το λόγο αποτελεί
υποκλάση της “E4 Period”.
Η κλάση “E4 Period” παρέχει ιδιότητες για τη
συσχέτιση των στιγμιοτύπων της με τις τοποθεσίες
στις οποίες συμβαίνουν, ή με άλλες περιόδους που
συνδέονται με διάφορους τρόπους :
-

P7 took place at (witnessed) : E53 Place :
Περιγράφει την τοποθεσία στην οποία λαμβάνει
χώρα κάποιο στιγμιότυπο της “E4 Period”.

-

P8 took place on or within (witnessed) :
E19

Physical Object

: Περιγράφει

την

τοποθεσία μιας περιόδου μέσω αναφοράς σε
κάποιο φυσικό αντικείμενο.
-

P9 consists of (forms part of) : E4 Period :
Επιτρέπει τη διαμέριση μιας περιόδου σε
υποπεριόδους.

-

P10 falls within (contains) : E4 Period :
Συσχετίζει μία περίοδο με μία άλλη, όπου τα
πλαίσια της πρώτης (χρονικά και χωρικά)
συμπεριλαμβάνονται στα πλαίσια της δεύτερης.

-

P132 overlaps with : E4 Period : Συμμετρική
ιδιότητα που επιτρέπει τη συσχέτιση περιόδων,
οι οποίες παρουσιάζουν επικαλύψεις στα χωρικά
και χρονικά τους πλαίσια.

-

P133 is separated from : E4 Period :
Συμμετρική ιδιότητα που συσχετίζει περιόδους,
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οι οποίες δεν παρουσιάζουν επικαλύψεις ούτε
στα χρονικά αλλά ούτε και στα χωρικά τους
πλαίσια.
E5 Event

Περιλαμβάνει

γεγονότα,

δηλαδή

αλλαγές

κατάστασης σε πολιτιστικά, κοινωνικά ή φυσικά
συστήματα, ανεξαρτήτου κλίμακας. Αυτές οι αλλαγές
επηρεάζουν και προκαλούνται από στιγμιότυπα της
κλάσης “E77 Persistent Item” και των υποκλάσεων
αυτής. Η διάκριση μεταξύ γεγονότων και περιόδων
είναι πολύ λεπτή και συχνά είναι καθαρά θέμα της
οπτικής γωνίας του χρήστη.
Για τη συσχέτιση των γεγονότων με τους ανθρώπους
που συμμετείχαν σε αυτά (είτε ενεργή συμμετοχή,
είτε παθητική) αλλά και με τα στοιχεία τα οποία ήταν
παρόντα

κατά

χρησιμοποιούνται

τη
οι

διάρκεια
ιδιότητες

εκτέλεσης,
“P11

had

participant (participated in) : E39 Actor” και
“P12 occurred in the presence of (was present
at) : E77 Persistent Item” αντίστοιχα.
E7 Activity

Περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω.

E63 Beginning of Existence

Περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω.

E64 End of Existence

Περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω.

Πίνακας 1 : Επεξήγηση των υποκλάσεων της κλάσης “E2 Temporal Entity”

E7 Activity

Μέσω της “E7 Activity” μοντελοποιούνται γεγονότα που εκτελούνται εσκεμμένα από
ανθρώπους (είτε μεμονωμένα πρόσωπα είτε ομάδες) και έχουν σαν αποτέλεσμα την
μεταβολή της κατάστασης σε πολιτιστικά, κοινωνικά ή φυσικά συστήματα. Οι ιδιότητες
που μας προσφέρει αυτή η κλάση είναι :
•

P14 carried out by (performed) : E39 Actor : Περιγράφει την ενεργό
συμμετοχή ενός ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων, σε κάποιο στιγμιότυπο της “E7
Activity”.

15

Κεφάλαιο 2 – Το μοντέλο CIDOC/CRM

•

P15 was influenced by (influenced) : E1 CRM Entity : Συσχετίζει μια
δραστηριότητα με οτιδήποτε μπορεί να την επηρέασε.

•

P16 used specific object (was used for) : E70 Thing : Περιγράφει τη χρήση
των υλικών ή άυλων αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν για κάποια
δραστηριότητα.

•

P17 was motivated by (motivated) : E1 CRM Entity : Περιγράφει τα στοιχεία
που αποτέλεσαν την αιτία εκτέλεσης κάποιας δραστηριότητας.

•

P19 was intended use of (was made for) : E71 Man-Made Thing : Συσχετίζει
κάποια δραστηριότητα με τα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τη
χρήση τους σε αυτήν.

•

P20 had specific purpose (was purpose of) : E7 Activity : Μας επιτρέπει τη
δήλωση κάποιων προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων που ήταν απαραίτητες πριν
την έκβαση κάποιας δραστηριότητας.

•

P21 had general purpose (was purpose of) : E55 Type : Δηλώνει το γενικό
σκοπό που είχε κάποια δραστηριότητα. Για παράδειγμα, κάποιος μουσικός κάνει
εξάσκηση σε κάποιο μουσικό όργανο με σκοπό να αναπτύξει την μουσική του
παιδεία.

•

P125 used object of type (was type of object used in) : E55 Type : Καθορίζει
το είδος των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε κάποια δραστηριότητα, και
χρησιμοποιείται όταν δεν γνωρίζουμε ποιά ακριβώς αντικείμενα χρησιμοποιήθηκαν
ή δεν μας ενδιαφέρει.

•

P134 continued (was continued by) : E7 Activity : Επιτρέπει τη δημιουργία
αλυσίδας συσχετιζόμενων δραστηριοτήτων, όπου η μία ακολουθεί την άλλη.

Στη συνέχεια θα περιγραφούν λεπτομερώς οι υποκλάσεις της “E7 Activity” :

16

Κεφάλαιο 2 – Το μοντέλο CIDOC/CRM

Εικόνα 4 : Ιεραρχία των υποκλάσεων της κλάσης “E7 Activity”

E8 Acquisition

Περιλαμβάνει γεγονότα μεταφοράς ιδιοκτησίας
αντικειμένων, που περιγράφονται μέσω του “E18
Physical

Thing”,

από

ένα

ή

περισσότερα

στιγμιότυπα της κλάσης “E39 Actor” σε ένα ή
περισσότερα στιγμιότυπα του “E39 Actor”. Οι
ιδιότητες αυτής της κλάσεις είναι :
-

P22 transferred title through (acquired title
through) : E39 Actor : Προσδιορίζει τους
ανθρώπους, που αποκτούν τη νομική ιδιοκτησία
ενός

αντικειμένου,

ως

αποτέλεσμα

ενός

στιγμιοτύπου της “E8 Acquisition”.
-

P23 transferred title from (surrendered title
through) : E39 Actor : Προσδιορίζει τους
ανθρώπους, που αποδεσμεύονται από τη νομική
ιδιοκτησία ενός αντικειμένου, ως αποτέλεσμα
ενός στιγμιοτύπου της “E8 Acquisition”.

-

P24

transferred

title

of

(changed

ownership through) : E18 Physical Thing :
Προσδιορίζει τα αντικείμενα, των οποίων η
ιδιοκτησία μεταβάλλεται, ως αποτέλεσμα ενός
στιγμιοτύπου της “E8 Acquisition”.
E9 Move

Περιλαμβάνει γεγονότα που περιγράφουν αλλαγές
της φυσικής θέσης αντικειμένων. Η συσχέτιση με την
αφετηρία και τον προορισμό της μετακίνησης καθώς
και με το αντικείμενο που μετακινήθηκε γίνεται μέσω
των παρακάτω ιδιοτήτων :
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-

P25 moved (moved by) : E19 Physical
Object : Προσδιορίζει τα αντικείμενα που
κινούνται σε ένα γεγονός κίνησης.

-

P26 moved to (was destination of) : E53
Place : Προσδιορίζει τον προορισμό ενός
γεγονότος κίνησης.

-

P27 moved from (was origin of) : E53 Place
: Προσδιορίζει την αφετηρία ενός γεγονότος
κίνησης.

E10 Transfer of Custody

Περιλαμβάνει γεγονότα σχετικά με μεταφορές
επιτήρησης αντικειμένων. Η συσχέτιση με τους
ανθρώπους που συμμετέχουν ενεργά σε ένα τέτοιο
γεγονός, καθώς και με τα αντικείμενα των οποίων η
επιτήρηση μεταφέρεται, γίνεται με τις παρακάτω
ιδιότητες :
-

P28 custody surrendered by (surrendered
custody through) : E39 Actor : Προσδιορίζει
τους ανθρώπους που παραδίδουν την επιτήρηση
ενός αντικειμένου.

-

P29 custody received by (received custody
through) : E39 Actor : Προσδιορίζει τους
ανθρώπους που παραλαμβάνουν την επιτήρηση
ενός αντικειμένου.

-

P30

transferred

custody

of

(custody

transferred through) : E18 Physical Thing :
Προσδιορίζει το αντικείμενα, των οποίων η
επιτήρηση μεταφέρεται σε ένα γεγονός “E10
Transfer of Custody”.
E11 Modification

Περιλαμβάνει γεγονότα που έχουν σαν αποτέλεσμα
τη

δημιουργία,

τον

μετασχηματισμό

ή

την

μετατροπή αντικειμένων. Η συσχέτιση με τα
αντικείμενα που συμμετείχαν ενεργά, καθώς και με
τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν γίνεται με τις
παρακάτω ιδιότητες :
-

P31 has modified (was modified by) : E24
Physical Man-Made Thing : Προσδιορίζει το
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στοιχείο που τροποποιείται σε ένα γεγονός
τροποποίησης.
-

P32

used

general

technique

(was

technique of) : E55 Type : Προσδιορίζει την
τεχνική που χρησιμοποιήθηκε σε ένα γεγονός
τροποποίησης.
-

P33 used specific technique (was used by)
: E29 Design or Procedure : Προσδιορίζει
στιγμιότυπα της κλάσης “E29 Design or
Procedure” (η οποία θα αναλυθεί παρακάτω),
που

χρησιμοποιήθηκαν

σε

ένα

γεγονός

τροποποίησης.
-

P126 employed (was employed in) : E57
Material

:

Προσδιορίζει

χρησιμοποιήθηκαν

σε

τα

υλικά

ένα

που

γεγονός

τροποποίησης.
E12 Production

Περιλαμβάνει γεγονότα που έχουν σαν αποτέλεσμα
την παραγωγή ενός ή περισσότερων αντικειμένων.
Τα αντικείμενα που παράχθηκαν μπορούν να
δηλωθούν μέσω της ιδιότητας “P108 has produced
(was produced by) : E24 Physical Man-Made
Thing”.

E13 Attribute Assignment

Περιλαμβάνει γεγονότα ανάθεσης χαρακτηριστικών
σε αντικείμενα (με τον όρο αντικείμενο σε αυτήν την
περίπτωση εννοούμε οτιδήποτε ανήκει στο πεδίο του
CIDOC/CRM).

Τα

χαρακτηριστικά

που

χρησιμοποιήθηκαν σε ένα γεγονός ανάθεσης, καθώς
και τα στοιχεία στα οποία αυτά ανατέθηκαν,
μπορούν να δηλωθούν μέσω των ιδιοτήτων “P141
assigned (was assigned by) : E1 CRM Entity”
και “P140 assigned attribute to (was attributed
by) : E1 CRM Entity” αντίστοιχα.
E14 Condition Assessment

Περιλαμβάνει γεγονότα εκτίμησης της φυσικής
κατάστασης ενός αντικειμένου. Οι καταστάσεις που
προέκυψαν από ένα τέτοιο γεγονός, καθώς και τα
στοιχεία τα οποία εκτιμήθηκαν δηλώνονται μέσω
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των ιδιοτήτων “P35 has identified (identified by)
: E3 Condition State” και “P34 concerned (was
assessed by) : E18 Physical Thing” αντίστοιχα.
E15 Identifier Assignment

Περιλαμβάνει γεγονότα με τα οποία γίνεται ανάθεση
ή αφαίρεση ενός χαρακτηριστικού σε ένα φυσικό
αντικείμενο. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι
αριθμοί ευρημάτων, αριθμοί καταλόγων, κλπ. Οι
ιδιότητες που μας παρέχει αυτή η κλάση, είναι :
-

P36 registered (was registered by) : E19
Physical Object : Υποδεικνύει το φυσικό
αντικείμενο στο οποίο γίνεται η ανάθεση του
χαρακτηριστικού.

-

P37 assigned (was assigned by) : E42
Object

Identifier

:

Προσδιορίζει

το

χαρακτηριστικό που ανατέθηκε σε ένα φυσικό
αντικείμενο κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος
ανάθεσης.
-

P38 deassigned (was deassigned by) : E42
Object

Identifier

:

Προσδιορίζει

το

χαρακτηριστικό που αφαιρέθηκε από ένα
φυσικό αντικείμενο.
E16 Measurement

Περιλαμβάνει γεγονότα μέτρησης των φυσικών ή
άλλων χαρακτηριστικών των αντικειμένων. Οι
διαστάσεις οι οποίες προέκυψαν από ένα τέτοιο
γεγονός, καθώς και τα αντικείμενα πάνω στα οποία
έγινε η μέτρηση, δηλώνονται μέσω των ιδιοτήτων
“P40 observed dimension (was observed in) :
E54 Dimension” και “P39 measured (was
measured by) : E70 Thing” αντίστοιχα.

E17 Type Assignment

Περιλαμβάνει γεγονότα ανάθεσης των διάφορων
τύπων σε οτιδήποτε μπορεί να περιγραφεί στο πεδίο
του CIDOC/CRM. Αυτή η κλάση επιτρέπει την
τεκμηρίωση του πλαισίου των τύπων σε περιπτώσεις
που αυτό εξαρτάται από τον ταξινομητή ή την
ημερομηνία

ταξινόμησης.

Οι

τύποι

που

παρατηρούνται από ένα τέτοιο γεγονός, καθώς και τα
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στοιχεία στα οποία αναφέρονται, μπορούν να
περιγραφούν μέσω των ιδιοτήτων “P42 assigned
(was assigned by) : E55 Type” και “P41
classified (was classified by) : E1 CRM Entity”.
E65 Creation

Περιλαμβάνει γεγονότα που έχουν σαν αποτέλεσμα
τη δημιουργία άυλων αντικειμένων (στιγμιότυπα της
κλάσης “E28 Conceptual Object”). Η συσχέτιση με
τα αντικείμενα που δημιουργούνται γίνεται μέσω της
ιδιότητας “P94 has created (was created by) :
E28 Conceptual Object”.

E66 Formation

Περιλαμβάνει

γεγονότα

που

οδηγούν

στο

σχηματισμό επίσημων ή άτυπων ομάδων ανθρώπων.
Οι

ομάδες

που

δημιουργούνται

από

τέτοια

γεγονότα, δηλώνονται μέσω της ιδιότητας “P95 has
formed (was formed by) : E74 Group”.
E79 Part Addition

Περιλαμβάνει γεγονότα κατά τα οποία γίνεται
προσθήκη κάποιου αντικειμένου σε ένα άλλο. Τα
αντικείμενα στα οποία μπορούν να προστεθούν
επιπλέον μέρη αποτελούν δημιουργήματα του
ανθρώπου, αφού η προσθήκη θεωρείται ανθρώπινη
δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά
από την προσθήκη αντιμετωπίζεται σαν ενιαίο
αντικείμενο. Οι ιδιότητες που μας παρέχει αυτή η
κλάση είναι :
-

P110 augmented (was augmented by) : E24
Physical Man-Made Thing : Περιγράφει τα
αντικείμενα στα οποία γίνεται η προσθήκη.

-

P111 added (was added by) : E18 Physical
Thing : Περιγράφει τα αντικείμενα που
προστίθενται.

E80 Part Removal

Περιλαμβάνει γεγονότα κατά τα οποία έχουμε
αφαίρεση ενός μέρους από κάποιο αντικείμενο. Τα
αντικείμενα από τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν
μέρη

τους,

αποτελούν

δημιουργήματα

του

ανθρώπου, αφού η αφαίρεση κάποιου μέρους
θεωρείται ανθρώπινη δραστηριότητα. Περιπτώσεις
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όπου η αφαίρεση κάποιου μέρους έχει σαν
αποτέλεσμα

τον

πλήρη

μετασχηματισμό

του

αρχικού αντικειμένου, πρέπει να μοντελοποιούνται
μέσω της κλάσης “E81 Transformation”. Οι
ιδιότητες που μας παρέχει αυτή η κλάση είναι :
-

P112 diminished (was diminished by) : E24
Physical Man-Made Thing : Περιγράφει τα
αντικείμενα από τα οποία έχουμε αφαίρεση
κάποιου μέρους τους.

-

P113 removed (was removed by) : E18
Physical Thing : Περιγράφει τα αντικείμενα τα
οποία αφαιρούνται.

E83 Type Creation

Περιλαμβάνει γεγονότα καθορισμού-δημιουργίας
νέων τύπων. Οι νέοι τύποι που προέκυψαν, μπορούν
να δηλωθούν μέσω της ιδιότητας “P135 created
type (was created by) : E55 Type”, ενώ η ιδιότητα
“P136 was based on (supported type creation) :
E1 CRM Entity” περιγράφει τις οντότητες που
χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχεία για τη δημιουργία
αυτών των τύπων.

Πίνακας 2 : Επεξήγηση των υποκλάσεων της κλάσης “E7 Activity”

E63 Beginning of Existence

Περιλαμβάνει γεγονότα που έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία (γέννηση, παραγωγή,
κλπ.) στιγμιότυπων της κλάσης “E77 Persistent Item” και των υποκλάσεων αυτής. Η
συσχέτιση αυτών των γεγονότων με τα στοιχεία που δημιουργούνται γίνεται μέσω της
ιδιότητας “P92 brought into existence (was brought into existence by) : E77
Persistent Item”. Στη συνέχεια περιγράφονται οι υποκλάσεις της “E63 Beginning of
Existence” :

22

Κεφάλαιο 2 – Το μοντέλο CIDOC/CRM

Εικόνα 5 : Ιεραρχία των υποκλάσεων της κλάσης “E63 Beginning of Existence”

E12 Production

Περιλαμβάνει γεγονότα που έχουν σαν αποτέλεσμα
την παραγωγή ενός ή περισσότερων αντικειμένων.
Τα αντικείμενα που παράχθηκαν μπορούν να
δηλωθούν μέσω της ιδιότητας “P108 has produced
(was produced by) : E24 Physical Man-Made
Thing”.

E65 Creation

Περιλαμβάνει γεγονότα που έχουν σαν αποτέλεσμα
τη δημιουργία άυλων αντικειμένων (στιγμιότυπα της
κλάσης “E28 Conceptual Object”). Η συσχέτιση με
τα αντικείμενα που δημιουργούνται γίνεται μέσω της
ιδιότητας “P94 has created (was created by) :
E28 Conceptual Object”.

E66 Formation

Περιλαμβάνει

γεγονότα

που

οδηγούν

στο

σχηματισμό επίσημων ή άτυπων ομάδων ανθρώπων.
Οι

ομάδες

που

δημιουργούνται

από

τέτοια

γεγονότα, δηλώνονται μέσω της ιδιότητας “P95 has
formed (was formed by) : E74 Group”.
E67 Birth

Περιλαμβάνει γεγονότα γέννησης ανθρώπων. Αυτή η
κλάση

μας

επιτρέπει

την

περιγραφή

των

οικογενειακών σχέσεων μέσω ενός απλού προτύπου.
Μέσω των ιδιοτήτων της, μπορούμε να δηλώσουμε
αποκλειστικά τους ενεργούς συμμετέχοντες :
-

P96 by mother (gave birth) : E21 Person :
Προσδιορίζει τη μητέρα σε ένα γεγονός
γέννησης.

-

P97 from father (was father for) : E21
Person : Προσδιορίζει το βιολογικό πατέρα σε
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ένα γεγονός γέννησης. Ο βιολογικός πατέρας
δεν χρειάζεται να είναι παρών σε ένα τέτοιο
γεγονός, σε αντίθεση με τη μητέρα.
-

P98 brought into life (was born) : E21
Person : Προσδιορίζει τα παιδιά τα οποία
γεννήθηκαν.

E81 Transformation

Περιλαμβάνει γεγονότα κατά τα οποία έχουμε
ταυτόχρονη καταστροφή ενός στιγμιοτύπου της
κλάσης “E77 Persistent Item” και δημιουργία ενός
άλλου, το οποίο διατηρεί τα χαρακτηριστικά του
πρώτου αλλά έχει εντελώς διαφορετική φύση και
ταυτότητα. Η συσχέτιση του γεγονότος με τα
αντικείμενα τα οποία μετασχηματίστηκαν, καθώς και
με αυτά που προέκυψαν, γίνεται μέσω των ιδιοτήτων
“P124 transformed (was transformed by) : E77
Persistent Item” και “P123 resulted in (resulted
from) : E77 Persistent Item” αντίστοιχα.

E83 Type Creation

Περιλαμβάνει γεγονότα καθορισμού-δημιουργίας
νέων τύπων. Οι νέοι τύποι που προέκυψαν, μπορούν
να δηλωθούν μέσω της ιδιότητας “P135 created
type (was created by) : E55 Type”, ενώ η ιδιότητα
“P136 was based on (supported type creation) :
E1 CRM Entity” περιγράφει τις οντότητες που
χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχεία για τη δημιουργία
αυτών των τύπων.

Πίνακας 3 : Επεξήγηση των υποκλάσεων της κλάσης “E63 Beginning of Existence”

E64 End of Existence

Περιλαμβάνει γεγονότα που έχουν σαν αποτέλεσμα την παύση ύπαρξης (θάνατος,
καταστροφή, κλπ.) στιγμιοτύπων της κλάσης “E77 Persistent Item” ή των υποκλάσεων
αυτής. Τα στοιχεία που επηρεάζονται από τέτοιου είδους γεγονότα (δηλαδή τα στοιχεία
που καταστρέφονται), μπορούν να προσδιοριστούν μέσω της ιδιότητας “P93 took out of
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existence (was taken out of existence by) : E77 Persistent Item”. Οι υποκλάσεις της
“E64 End of Existence” περιγράφονται με λεπτομέρεια παρακάτω :

Εικόνα 6 : Ιεραρχία υποκλάσεων του “E64 End of Existence”

E6 Destruction

Περιλαμβάνει γεγονότα που έχουν σαν αποτέλεσμα
την καταστροφή ενός ή περισσότερων φυσικών
αντικειμένων. Με τον όρο καταστροφή εννοούμε την
ολοκληρωτική

απώλεια

της

ταυτότητας

του

αντικειμένου. Σε περίπτωση που η καταστροφή είναι
σκόπιμη

ανθρώπινη

ενέργεια,

πρέπει

να

μοντελοποιηθεί επίσης και σαν “E7 Activity”. Αν το
αποτέλεσμα της καταστροφής χρησιμοποιείται για
τη δημιουργία ενός νέου αντικειμένου, τότε πρέπει
να

μοντελοποιηθεί

επίσης

και

ως

“E81

Transformation”, αφού το αρχικό αντικείμενο χάνει
την

ταυτότητά

του,

αλλά

τα

υλικά

του

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός νέου.
Η συσχέτιση ενός τέτοιου γεγονότος με το στοιχείο
που καταστρέφεται, μπορεί να γίνει μέσω της
ιδιότητας “P13 destroyed (was destroyed by) :
E18 Physical Thing”.
E68 Dissolution

Περιλαμβάνει γεγονότα που οδηγούν στην επίσημη
ή άτυπη λήξη μιας ομάδας ανθρώπων. Σε περίπτωση
που αυτή η λήξη ήταν σκόπιμη ανθρώπινη ενέργεια,
τότε πρέπει να μοντελοποιηθεί και ως “E7 Activity”.
Η

ομάδα,

της

οποίας

επήλθε

η

διάλυση,

προσδιορίζεται από την ιδιότητα “P99 dissolved
(was dissolved by) : E74 Group”.
E69 Death

Περιλαμβάνει τους θανάτους των ανθρώπινων όντων.
Σε περίπτωση που ο θάνατος ήταν σκόπιμη ενέργεια
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κάποιου άλλου (δηλαδή περιγράφει φόνο), τότε
πρέπει να μοντελοποιηθεί και ως “E7 Activity”. Η
ιδιότητα “P100 was death of (died in) : E21
Person” υποδεικνύει του ανθρώπους που πέθαναν.
E81 Transformation

Περιλαμβάνει γεγονότα κατά τα οποία έχουμε
ταυτόχρονη καταστροφή ενός στιγμιοτύπου της
κλάσης “E77 Persistent Item” και δημιουργία ενός
άλλου, το οποίο διατηρεί τα χαρακτηριστικά του
πρώτου αλλά έχει πλήρως διαφορετική φύση και
ταυτότητα. Η συσχέτιση του γεγονότος με τα
αντικείμενα τα οποία μετασχηματίστηκαν, καθώς και
με αυτά που προέκυψαν, γίνεται μέσω των ιδιοτήτων
“P124 transformed (was transformed by) : E77
Persistent Item” και “P123 resulted in (resulted
from) : E77 Persistent Item” αντίστοιχα.

Πίνακας 4 : Επεξήγηση των υποκλάσεων της κλάσης “E64 End of Existence”

2.3.3. Χρονικά πλαίσια

Η κλάση “E52 Time-Span” περιλαμβάνει αφηρημένα χρονικά πλαίσια που έχουν μια
αρχή, ένα τέλος και μια διάρκεια. Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των χρονικών
εκτάσεων των φαινομένων που έχουν χρονική διάρκεια. Ο προσδιορισμός μιας τέτοιας
περιόδου γίνεται με τη χρήση της κλάσης “E49 Time Appellation”. Επειδή η ιστορική
μας γνώση είναι πολλές φορές ατελής, τα πλαίσια που περιγράφονται μέσω αυτής της
κλάσης, μπορούν καλύτερα να θεωρηθούν ως προσεγγίσεις των πραγματικών χρονικών
οντοτήτων. Έτσι, τα στιγμιότυπα δεν χρειάζεται να είναι πλήρως ορισμένα (μπορούμε να
μην ορίσουμε αρχή, τέλος ή και διάρκεια).
Μέσα από μια πληθώρα ιδιοτήτων της κλάσης “E52 Time-Span” μπορούμε να
καθορίσουμε πλήρως το χρονικό πλαίσιο που θέλουμε να περιγράψουμε, τη χρονική του
διάρκεια, ή να το συσχετίσουμε με άλλα χρονικά πλαίσια. Αυτές οι ιδιότητες είναι :
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•

P78 is identified by (identifies) : E49 Time Appellation : Προσδιορίζει ένα
χρονικό πλαίσιο μέσω στιγμιοτύπων της κλάσης “E49 Time Appellation”, η οποία
περιγράφεται παρακάτω.

•

P79 beginning is qualified by : E62 String : Χαρακτηρίζει την αρχή ενός
χρονικού πλαισίου με βάση κάποιο τεκμήριο. Η φύση του χαρακτηρισμού μπορεί
να αφορά την ακρίβεια, την πηγή, κλπ.

•

P80 end is qualified by : E62 String : Χαρακτηρίζει το τέλος ενός χρονικού
πλαισίου με βάση κάποιο τεκμήριο. Η φύση του χαρακτηρισμού μπορεί να αφορά
την ακρίβεια, την πηγή, κλπ.

•

P81 ongoing throughout : E61 Time Primitive : Περιγράφει την ελάχιστη
χρονική περίοδο που καλύπτεται από ένα χρονικό πλαίσιο. Δεδομένου ότι οι
εκτάσεις των χρονικών πλαισίων δεν είναι πάντα γνωστές, το μοντέλο υποστηρίζει
δηλώσεις σχετικά με την ελάχιστη και τη μέγιστη περίοδό τους.

•

P82 at some time within : E61 Time Primitive : Περιγράφει τη μέγιστη χρονική
περίοδο που καλύπτεται από ένα χρονικό πλαίσιο. Δεδομένου ότι οι εκτάσεις των
χρονικών πλαισίων δεν είναι πάντα γνωστές, το μοντέλο υποστηρίζει δηλώσεις
σχετικά με την ελάχιστη και τη μέγιστη περίοδό τους.

•

P83 had at least duration (was minimum duration of) : E54 Dimension :
Προσδιορίζει την ελάχιστη διάρκεια ενός χρονικού πλαισίου.

•

P84 has at most duration (was maximum duration of) : E54 Dimension :
Προσδιορίζει τη μέγιστη διάρκεια ενός χρονικού πλαισίου.

•

P86 falls within (contains) : E52 Time-Span : Δηλώνει ότι η χρονική έκταση
ενός πλαισίου περιλαμβάνεται στην έκταση ενός άλλου, μεγαλύτερου πλαισίου.
Αυτή η ιδιότητα αφορά μόνο χρονική συσχέτιση και δεν δίνει βάση στα
συμφραζόμενα των δύο πλαισίων.
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2.3.4. Χωρικά πλαίσια

Η κλάση “E53 Place” χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση εκτάσεων στο χώρο και
τοποθεσιών. Τα στιγμιότυπα αυτής της κλάσης, συνήθως καθορίζονται μέσω αναφοράς σε
‘ακίνητα’ αντικείμενα, όπως κτίρια, ποτάμια, βουνά, κλπ. Για τον προσδιορισμό των
τοποθεσιών που περιγράφονται, χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα της
κλάσης “E44 Place Appellation” ή των υποκλάσεων αυτής (θα αναλυθούν στη συνέχεια).
Αν και ο προσδιορισμός μιας τοποθεσίας είναι ακριβέστερος μέσω συντεταγμένων ή
απόλυτων συστημάτων αναφοράς, οι σχετικές αναφορές που χρησιμοποιούνται στο
CIDOC/CRM είναι συχνά καταλληλότερες στα πλαίσια της πολιτιστικής τεκμηρίωσης και
τείνουν να είναι ακριβέστερες.
Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες που μας παρέχει η “E53 Place”, μπορούμε να
προσδιορίσουμε μια τοποθεσία ή/και να τη συσχετίσουμε με άλλες :
•

P87 is identified by (identifies) : E44 Place Appellation : Προσδιορίζει μια
τοποθεσία, χρησιμοποιώντας στιγμιότυπα της κλάσης “E44 Place Appellation”
(περιγράφεται παρακάτω).

•

P88 consists of (forms part of) : E53 Place : Επιτρέπει τη διαμέριση μιας
τοποθεσίας, σε άλλες με μικρότερη έκταση. Μέσω αυτής της ιδιότητας, έχουμε
συσχέτιση, όχι μόνο στα χωρικά πλαίσια των τοποθεσιών, αλλά και στα
συμφραζόμενα αυτών.

•

P89 falls within (contains) : E53 Place : Υποδηλώνει ότι μία τοποθεσία
περικλείεται από μία άλλη, μεγαλύτερη σε χωρική έκταση, χωρίς να δίνει βάση στα
συμφραζόμενα αυτών.

•

P121 overlaps with : E53 Place : Αυτή η συμμετρική ιδιότητα επιτρέπει την
επικάλυψη των χωρικών εκτάσεων των τοποθεσιών.
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•

P122 borders with : E53 Place : Συμμετρική ιδιότητα, η οποία συσχετίζει
τοποθεσίες που συνορεύουν μεταξύ τους.

2.3.5. Διαστάσεις και χρονικές διάρκειες

Μέσω της κλάσης “E54 Dimension” μπορούμε να περιγράψουμε τις διαστάσεις
αντικειμένων, είτε αυτές είναι φυσικές διαστάσεις είτε όχι, και τις διάρκειες των χρονικών
πλαισίων που περιγράφονται μέσω της “E52 Time-Span”.
Η “E54 Dimension” μας προσφέρει ιδιότητες για τον πλήρη καθορισμό των διάφορων
εκτάσεων. Συγκεκριμένα, οι ιδιότητες αυτές είναι:
•

P90 has value : E60 Number : Αριθμητική τιμή της έκτασης που περιγράφεται.

•

P91 has unit (is unit of) : E58 Measurement Unit : Μονάδα μέτρησης που
χρησιμοποιείται, π.χ. cm, km, κλπ.

Εκτός από τις παραπάνω ιδιότητες, που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της κάθε
έκτασης, έχουμε και άλλες για τη συσχέτιση με το αντικείμενο ή το χρονικό πλαίσιο στο
οποίο αναφέρεται το κάθε στιγμιότυπο της κλάσης :
•

P43 is dimension of (has dimension) : E70 Thing : Συσχέτιση μιας διάστασης
με το αντίστοιχο αντικείμενο.

•

P83 was minimum duration of (had at least duration) : E52 Time-Span :
Καθορίζει μια χρονική διάρκεια ως την ελάχιστη ενός χρονικού πλαισίου.

•

P84 was maximum duration of (had at most duration) : E52 Time-Span :
Καθορίζει μια χρονική διάρκεια ως τη μέγιστη ενός χρονικού πλαισίου.
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Τέλος, το κάθε στιγμιότυπο αυτής της κλάσης προέρχεται από ένα γεγονός μέτρησης
(στιγμιότυπο της “E16 Measurement”) και συσχετίζεται με αυτό μέσω της ιδιότητας “P40
was observed in (observed dimension) : E16 Measurement”.

2.3.6. Φυσικές και εννοιολογικές οντότητες

Η κλάση “E77 Persistent Item” περιλαμβάνει φυσικές και εννοιολογικές οντότητες, όπως
άνθρωποι, ζώα, πράγματα, έννοιες, ιδέες, κλπ. Η ιεραρχία των υποκλάσεων της “E77
Persistent Item” φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

Εικόνα 7 : Ιεραρχία των υποκλάσεων της κλάσης “E77 Persistent Item”

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε και θα αναλύσουμε τις υποκλάσεις της “E77 Persistent
Item”.

E39 Actor

Για την μοντελοποίηση των ανθρώπων, είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες, χρησιμοποιείται
η κλάση “E39 Actor” και οι υποκλάσεις αυτής. Τα ανθρώπινα όντα που περιλαμβάνουν
αυτές οι κλάσεις, έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν σκόπιμες ενέργειες για τις οποίες
θεωρούνται αρμόδιοι. Μέσω των παρακάτω ιδιοτήτων, μπορούμε να προσδιορίσουμε
πλήρως κάποιο άτομο:
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•

P74 has current or former residence (is current or former residence of) :
E53 Place : Περιγράφει την τρέχουσα ή προηγούμενη κατοικία ενός ατόμου ή μιας
ομάδας. Με τον όρο κατοικία εννοούμε είτε την τοποθεσία στην οποία κατοικεί
κάποιος, είτε μια νόμιμα καταχωρημένη διεύθυνση οποιουδήποτε είδους.

•

P75 possesses (is possessed by) : E30 Right : Συσχετίζει άτομα με τα
πνευματικά δικαιώματα (στιγμιότυπα της κλάσης “E30 Right”) που τους ανήκουν.

•

P76 has contact point (provides access to) : E51 Contact Point : Υποδηλώνει
τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιο άτομα ή
ομάδα ατόμων. Οι τρόποι επικοινωνίας μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, όπως
τηλέφωνο, ηλεκτρονική σελίδα, fax, κλπ.

•

P131 is identified by (identifies) : E82 Actor Appellation : Συσχετίζει
ανθρώπους με τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό τους.

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε την ιεραρχία των υποκλάσεων της “E39 Actor” :

Εικόνα 8 : Ιεραρχία των υποκλάσεων της κλάσης “E39 Actor”

E21 Person

Περιλαμβάνει πραγματικά πρόσωπα που είναι
ζωντανά ή έχουν ζήσει στο παρελθόν. Μυθικά
πρόσωπα που μπορεί να υπήρξαν μοντελοποιούνται
με αυτήν την κλάση μόνο αν αναφέρονται στη
τεκμηρίωση ως ιστορικά πρόσωπα.

E74 Group

Περιλαμβάνει

ομάδες

ή

περισσότερων

ατόμων,

οι
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συλλογικά ή με παρόμοιο τρόπο. Για ειδική
αναφορά σε άτομα που ανήκουν σε κάποια ομάδα,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα “P107 has
current or former member (is current or former
member of) : E39 Actor”.
E40 Legal Body

Περιλαμβάνει ομάδες ατόμων που έχουν αποκτήσει
νομική αναγνώριση και ενεργούν συλλογικά ως
πράκτορες, δηλαδή θεωρούνται συλλογικά υπεύθυνοι
για οποιαδήποτε πράξη όπως στην περίπτωση των
μεμονωμένων ατόμων.

Πίνακας 5 : Επεξήγηση των υποκλάσεων της κλάσης “E39 Actor”

E41 Appellation

Η κλάση “E41 Appellation” περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των στιγμιοτύπων των κλάσεων του μοντέλου
CIDOC/CRM. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι ονόματα, λέξεις, φράσεις, κωδικοί,
κλπ, και μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους, υποδηλώνοντας σχέση συνωνυμίας, μέσω
της συμμετρικής ιδιότητας “P139 has alternative form : E41 Appellation”. Το κάθε
χαρακτηριστικό ανήκει σε κάποιο πλαίσιο το οποίο εξαρτάται από τον εκάστοτε χρήστη.
Σε αντίθεση με τις άλλες κλάσεις, τα στιγμιότυπα αυτής δεν αποτελούν αναφορές σε
οντότητες του πραγματικού κόσμου. Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό “Αλέξανδρος”
δεν περιγράφει κάποιο άτομο του πραγματικού κόσμου, αλλά είναι απλά ένα όνομα που
αποτελεί χαρακτηριστικό κάποιου στιγμιοτύπου της κλάσης “E21 Person”.
Ανάλογα με το είδος του χαρακτηριστικού που θέλουμε να περιγράψουμε, το
CIDOC/CRM προσφέρει ένα πλήθος υποκλάσεων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
για σωστότερη μοντελοποίηση μιας περιγραφής. Στη συνέχεια περιγράφονται οι
υποκλάσεις της “E41 Appellation” :
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Εικόνα 9 : Ιεραρχία των υποκλάσεων της κλάσης “E41 Appellation”

E35 Title

Περιλαμβάνει κατάλληλες ονομαστικές ή λεκτικές
φράσεις που ανατίθενται σε κείμενα, έργα τέχνης,
κλπ., και αποτελούν τους τίτλους τους.

E42 Object Identifier

Περιλαμβάνει κωδικούς, όπως αριθμούς καταλόγων,
κωδικούς εγγραφής, κλπ., που ανατίθενται σε
αντικείμενα και τα προσδιορίζουν σε κάποιο πλαίσιο.

E44 Place Appellation

Περιλαμβάνει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που
προσδιορίζει κάποια τοποθεσία (στιγμιότυπο της
κλάσης “E53 Place”). Το CIDOC/CRM μας
προσφέρει επιπλέον υποκλάσεις για τη σωστότερη
μοντελοποίησή ορισμένων κατηγοριών αυτών των
χαρακτηριστικών.

E45 Address

Αποτελεί υποκλάση τόσο της κλάσης “E44 Place
Appellation” όσο και της “E51 Contact Point” (που
θα

αναλυθεί

παρακάτω)

και

περιλαμβάνει

ταχυδρομικές διευθύνσεις. Λόγω της πολλαπλής
κληρονομικότητας, τα στιγμιότυπα αυτής της κλάσης
μπορούν να χρησιμεύσουν για τον προσδιορισμό
κάποιας τοποθεσίας, αλλά και για ως σημείο επαφής
για κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων.
E46 Section Definition

Περιλαμβάνει

συγκεκριμένα

μέρη

κάποιου

αντικειμένου, όπως για παράδειγμα το “πλαίσιο”
ενός πίνακα, η “είσοδος” ενός κτιρίου, κλπ., που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χαρακτηριστικά
για τον προσδιορισμό κάποιας τοποθεσίας.
E47 Spatial Coordinates

Περιλαμβάνει συντεταγμένες για τον προσδιορισμό
μιας τοποθεσίας μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο.

33

Κεφάλαιο 2 – Το μοντέλο CIDOC/CRM

Αυτές οι συντεταγμένες δεν περιορίζονται μόνο στο
γεωγραφικό

πλάτος,

μήκος

και

ύψος,

αλλά

εξαρτώνται από το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η
τοποθεσία. Για παράδειγμα, η συντεταγμένη “Ε2”
προσδιορίζει το τετράγωνο μπροστά από τον λευκό
βασιλιά πάνω σε μια σκακιέρα.
E48 Place Name

Περιλαμβάνει ονόματα τοποθεσιών.

E49 Time Appellation

Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν
κάποιο χρονικό πλαίσιο (στιγμιότυπο της κλάσης
“E52 Time-Span”. Συγκεκριμένες ημερομηνίες
πρέπει να μοντελοποιούνται μέσω της υποκλάσης
“E50 Date”.

E50 Date

Περιλαμβάνει ημερομηνίες που χρησιμοποιούνται
για τον προσδιορισμό κάποιου χρονικού πλαισίου.

E75 Conceptual Object Appellation

Περιλαμβάνει

χαρακτηριστικά

για

τον

προσδιορισμό όλων των μη υλικών αντικειμένων.
E82 Actor Appellation

Περιλαμβάνει

χαρακτηριστικά

για

τον

προσδιορισμό των στιγμιοτύπων της κλάσης “E39
Actor”

και

των

υποκλάσεων

αυτής.

Τέτοια

χαρακτηριστικά μπορεί να είναι το όνομα κάποιου
ανθρώπου, ο αριθμός μητρώου του, κλπ.
Πίνακας 6 : Επεξήγηση των υποκλάσεων της κλάσης “E41 Appellation”

E51 Contact Point

Η κλάση “E51 Contact Point” περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για
την επικοινωνία με στιγμιότυπα της κλάσης “E39 Actor”, δηλαδή είτε με μεμονωμένα
άτομα, είτε με ομάδες ατόμων. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι αριθμοί τηλεφώνων
και fax, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κλπ. Επειδή οι περισσότερες ταχυδρομικές διευθύνσεις,
πέρα από τρόπο επικοινωνίας με κάποιον άνθρωπο ή ομάδα ατόμων, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν

και

ως

προσδιοριστικά

για

κάποια

τοποθεσία

πρέπει

να

μοντελοποιούνται μέσω της κλάσης “E45 Address”, η οποία αποτελεί υποκλάση τόσο της
“E51 Contact Point” όσο και της “E44 Place Appellation”. Σε περιπτώσεις όμως που η
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ταχυδρομική διεύθυνση δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό κάποιας τοποθεσίας,
για παράδειγμα μία ταχυδρομική θυρίδα, πρέπει να περιγράφεται μέσω της “E51 Contact
Point”.

E70 Thing

Η γενική κλάση “E70 Thing” περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα, είτε αυτά είναι υλικά είτε
όχι. Παρέχει ιδιότητες, όπως επίσης και ένα σύνολο υποκλάσεων μέσω των οποίων
μπορούμε να καθορίσουμε καλύτερα το είδος του αντικειμένου που θέλουμε να
περιγράψουμε.
•

P43 has dimension (is dimension of) : E54 Dimension : Συσχετίζει ένα
αντικείμενο με τις διαστάσεις του, είτε αυτές είναι φυσικές, είτε όχι.

•

P101 had as general use (was use of) : E55 Type : Προσδιορίζει τη γενική
χρήση που έχει κάποιο αντικείμενο. Για παράδειγμα, το αντικείμενο “Μπάλα
ποδοσφαίρου” μπορεί να έχει ως γενική χρήση το “Άθληση”.

Στη συνέχεια περιγράφονται και αναλύονται οι υποκλάσεις της “E70 Thing” :

Εικόνα 10 : Ιεραρχία των υποκλάσεων της κλάσης “E70 Thing”

E71 Man-Made Thing

Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα αντικείμενα, είτε υλικά
είτε

όχι,

τα

οποία

έχουν

κατασκευαστεί

ή

διαμορφωθεί μέσω ανθρώπινης παρέμβασης. Οι
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ιδιότητες αυτής της κλάσης είναι :
-

P102 has title (is title of) : E35 Title :
Καθορίζει τον τίτλο που εφαρμόζεται σε κάποιο
αντικείμενο.

-

P103 was intended for (was intention of) :
E55 Type : Προσδιορίζει τη σκοπιμότητα
χρήσης ενός αντικειμένου.

E24 Physical Man-Made Thing

Περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω.

E28 Conceptual Object

Περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω.

E72 Legal Object

Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα αντικείμενα, υλικά ή
άυλα, στα οποία μπορούν να έχουν δικαιώματα
(στιγμιότυπα της κλάσης “E30 Right”) ανθρώπινα
όντα. Τέτοια δικαιώματα μπορεί να είναι το
δικαίωμα χρήσης, δικαίωμα ιδιοκτησίας, κλπ, και
συσχετίζονται με το αντικείμενο μέσω της ιδιότητας
“P104 is subject to (applies to) : E30 Right”. Οι
άνθρωποι, στους οποίους ανήκει κάποιο δικαίωμα,
μπορούν να προσδιοριστούν μέσω της ιδιότητας
“P105 right held by (has right on) : E39 Actor”.

E18 Physical Thing

Περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω.

E73 Information Object

Περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω.

Πίνακας 7 : Επεξήγηση των υποκλάσεων της κλάσης “E70 Thing”

E24 Physical Man-Made Thing

Η κλάση “E24 Physical Man-Made Thing” περιλαμβάνει όλα τα φυσικά (υλικά) στοιχεία,
τα οποία έχουν δημιουργηθεί εσκεμμένα, μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι ιδιότητες
αυτής της κλάσης είναι :
•

P62 depicts (is depicted by) : E1 CRM Entity : Προσδιορίζει οτιδήποτε
απεικονίζεται πάνω σε κάποιο αντικείμενο αυτής της κλάσης.

•

P65 shows visual item (is shown by) : E36 Visual Item : Καθορίζει κάποιο
οπτικό στοιχείο που μπορεί να απεικονίζεται πάνω σε κάποιο αντικείμενο. Η
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συγκεκριμένη ιδιότητα είναι παρόμοια με την προηγούμενη, με τη διαφορά ότι με
αυτήν, δεν μας ενδιαφέρει τι μπορεί να είναι το οπτικό αντικείμενο που
προσδιορίζεται.
•

P128 carries (is carried by) : E73 Information Object : Περιγράφει
οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει πάνω σε ένα αντικείμενο.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι υποκλάσεις της “E24 Physical Man-Made Thing” :

Εικόνα 11 : Ιεραρχία υποκλάσεων της κλάσης “Ε24 Physical Man-Made Thing”

E22 Man-Made Object

Περιλαμβάνει όλα τα υλικά αντικείμενα που έχουν
δημιουργηθεί εσκεμμένα μέσα από ανθρώπινη
δραστηριότητα.

E25 Man-Made Feature

Περιλαμβάνει όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα που δημιουργούνται εσκεμμένα μέσω
ανθρώπινης δραστηριότητας. Παραδείγματα τέτοιων
φυσικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων είναι οι
τεχνητές σπηλιές, τα τεχνητά κανάλια ύδατος, ακόμη
και οι γρατσουνιές σε διάφορα υλικά αντικείμενα.

E78 Collection

Περιλαμβάνει συλλογές φυσικών στοιχείων που
συγκεντρώνονται και διατηρούνται από ανθρώπινα
όντα (στιγμιότυπα της κλάσης “E39 Actor” και των
υποκλάσεων αυτής) μέσα στην πάροδο του χρόνου.
Αυτές οι συλλογές έχουν δημιουργηθεί για κάποιον
σκοπό και ενδιαφέρουν ένα συγκεκριμένο κοινό. Οι
άνθρωποι που είχαν ή έχουν την ευθύνη μιας
συλλογής περιγράφονται μέσω της ιδιότητας “P109
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has current or former curator (is current or
former curator of) : E39 Actor”.
E84 Information Carrier

Περιλαμβάνει όλα τα υλικά αντικείμενα, τα οποία
έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να αποτελέσουν
φυσικούς μεταφορείς πληροφορίας (πληροφορία που
περιγράφεται μέσω της κλάσης “E73 Information
Object” που θα περιγραφεί παρακάτω). Αν και,
σύμφωνα με το μοντέλο, όλα τα υλικά αντικείμενα
μπορούν

να

αναπαριστούν

πληροφορία,

τα

στιγμιότυπα της συγκεκριμένης κλάσης έχουν
δημιουργηθεί

μόνο

για

αυτόν

τον

σκοπό.

Παραδείγματα στιγμιοτύπων μπορεί να είναι μια
δισκέτα υπολογιστή, ένας πίνακας (όχι η εικόνα του
πίνακα που αποτελεί την πληροφορία, αλλά ο
πίνακας σαν ενιαίο σύνολο), κλπ.
Πίνακας 8 : Επεξήγηση των υποκλάσεων της κλάσης “E24 Physical Man-Made Thing”

E28 Conceptual Object

Η κλάση “E28 Conceptual Object” περιλαμβάνει όλα τα μη-υλικά προϊόντα του μυαλού
μας, όπως για παράδειγμα εικόνες, ποιήματα, μουσική, κλπ. Αφού δημιουργηθούν,
μπορούν να καταγραφούν σε φυσικούς μεταφορείς, όπως έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα, έργα
ζωγραφικής, φωτογραφίες, ανθρώπινη μνήμη, κλπ. Η παύση ύπαρξης ενός άυλου στοιχείου
υφίσταται μόνο αν δεν υπάρχει κανένας μεταφορέας που να το καταγράφει. Στη συνέχεια
περιγράφονται οι υποκλάσεις της “E28 Conceptual Object” :
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Εικόνα 12 : Ιεραρχία υποκλάσεων της κλάσης “E28 Conceptual Object”

E30 Right

Περιλαμβάνει νομικά προνόμια και δικαιώματα στα
οποία υπόκεινται υλικά και άυλα αντικείμενα, και τα
οποία κατέχουν ανθρώπινα όντα.

E55 Type

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ανθαίρετες έννοιες
και παρέχει έναν μηχανισμό για την οργάνωση
αυτών των εννοιών σε ιεραρχίες. Μέσω αυτής
επιτρέπεται ο πρόσθετος καθορισμός κατηγοριών, οι
οποίες δεν απαιτούν περαιτέρω ανάλυση των
ιδιοτήτων

τους

αλλά

εξακολουθούν

να

αντιπροσωπεύουν σημαντικές τυπολογικές διακρίσεις
για δεδομένες ομάδες χρηστών. Επειδή το μοντέλο
CIDOC/CRM δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ των
κλάσεων και των τύπων, η κλάση “E55 Type”
μπορεί να θεωρηθεί και ως metaclass.
Μέσω της ιδιότητας “P127 has broader term (has
narrower term) : E55 Type” μπορούμε να
οργανώσουμε τους διάφορους τύπους σε ιεραρχίες,
ενώ με την “P137 is exemplified by (exemplifies)
: E1 CRM Entity” μπορούμε να ορίσουμε κάποιο
στιγμιότυπο οποιασδήποτε κλάσης ως παράδειγμα
για κάποιον τύπο.
E56 Language

Περιλαμβάνει τις έννοιες των φυσικών γλωσσών.
Σύμφωνα με το πρότυπο, ενθαρρύνεται η χρήση
διεθνώς συμφωνημένων κωδικών για την κάθε
γλώσσα, όπως ‘el’ για τα ελληνικά ή ‘en’ για τα
αγγλικά. Αυτοί οι κωδικοί ορίζονται στο ISO
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639:1988.
E57 Material

Περιλαμβάνει τις έννοιες των υλικών.

E58 Measurement Unit

Περιλαμβάνει τους τύπους μονάδων μέτρησης, όπως
‘cm’, ‘inches’, ‘litres’, κλπ.

E73 Information Object

Περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω.

Πίνακας 9 : Επεξήγηση των υποκλάσεων της κλάσης “E28 Conceptual Object”

E18 Physical Thing

Η κλάση “E18 Physical Thing” περιλαμβάνει όλα τα υλικά, με σχετικά σταθερή μορφή,
στοιχεία, είτε αυτά είναι δημιούργημα ανθρώπινης δραστηριότητας είτε είναι φυσικά. Το
μοντέλο CIDOC/CRM, μέσω των υποκλάσεων της “E18 Physical Thing”, διακρίνει τα
φυσικά αντικείμενα, τα οποία περιγράφονται μέσω της κλάσης “E19 Physical Object”,
από τα φυσικά γνωρίσματα, που περιγράφονται από την κλάση “E26 Physical Feature”.
Τα φυσικά αντικείμενα μπορούν να μετακινηθούν, αν το βάρος τους είναι κατάλληλο, ενώ
τα φυσικά γνωρίσματα, όπως σπηλιές, ποτάμια, βουνά, κλπ., είναι ενσωματωμένα στον
περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της κλάσης, μπορούμε να
καθορίσουμε την κατάσταση των αντικειμένων, τους ιδιοκτήτες τους και τη διαμέρισή τους
σε μικρότερα αντικείμενα από τα οποία αποτελούνται. Στη συνέχεια περιγράφονται αυτές
οι ιδιότητες και οι υποκλάσεις της “E18 Physical Thing” :
•

P44 has condition (condition of) : E3 Condition State : Συσχετίζει κάποιο
αντικείμενο με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ή βρισκόταν κάποια στιγμή
στην ιστορία.

•

P45 consists of (is incorporated in) : E57 Material : Περιγράφει τα υλικά από
τα οποία είναι φτιαγμένο ένα αντικείμενο.

•

P46 is composed of (forms part of) : E18 Physical Thing : Επιτρέπει στα
αντικείμενα να αναλυθούν στα εξαρτήματα ή μικρότερα αντικείμενα, από τα οποία
αποτελούνται.
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•

P49 has former or current keeper (is former or current keeper of) : E39
Actor : Προσδιορίζει τους ανθρώπους που είχαν ή έχουν την επιτήρηση κάποιου
αντικειμένου.

•

P50 has current keeper (is current keeper of) : E39 Actor : Προσδιορίζει τους
ανθρώπους που έχουν την επιτήρηση κάποιου αντικειμένου.

•

P51 has former or current owner (is former or current owner of) : E39 Actor
: Καθορίζει τους ανθρώπους που ήταν ή είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες κάποιου
αντικειμένου.

•

P52 has current owner (is current owner of) : E39 Actor : Καθορίζει τους
ανθρώπους που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες κάποιου αντικειμένου.

•

P53 has former or current location (is former or current location of) : E53
Place : Συσχετίζει κάποιο αντικείμενο με την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ή
βρισκόταν κάποια στιγμή στο παρελθόν.

•

P58 has section definition (defines section) : E46 Section Definition :
Συσχετίζει ένα αντικείμενο με κάποια περιοχή (στιγμιότυπο της κλάσης “E46
Section Definition”), η οποία βρίσκεται πάνω σε αυτό.

•

P59 has section (is located on or within) : E53 Place : Παρόμοια ιδιότητα με
την προηγούμενη, και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που δεν θέλουμε να
χρησιμοποιήσουμε κάποιο στιγμιότυπο της “E46 Section Definition” ως
ενδιάμεσο στάδιο.
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Εικόνα 13 : Ιεραρχία των υποκλάσεων της κλάσης “E18 Physical Thing”

E19 Physical Object

Περιλαμβάνει τα αντικείμενα, υλικής φύσης, που δεν
έχουν

δημιουργηθεί

μέσω

ανθρώπινης

δραστηριότητας. Οι ιδιότητές της είναι :
-

P47 is identified by (identifies) : E42
Object

Identifier

χαρακτηριστικά

:

Καθορίζει

των

τα

αντικειμένων

χρησιμοποιώντας στιγμιότυπα της κλάσης “E42
Object Identifier”.
-

P48 has preferred identifier (is preferred
identifier of) : E42 Object Identifier :
Προσδιορίζει το προτεινόμενο χαρακτηριστικό
που χρησιμοποιείται κατά την ώρα που
δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο
του αντικειμένου.

-

P54 has current permanent location (is
current permanent location of) : E53 Place :
Συσχετίζει κάποιο αντικείμενο με τη τωρινή
μόνιμη τοποθεσία, στην οποία βρίσκεται.

-

P55 has current location (currently holds) :
E53 Place : Προσδιορίζει την τοποθεσία στην
οποία βρίσκεται το αντικείμενο.

-

P56 bears feature (is found on) : E26
Physical Feature : Περιγράφει τα φυσικά
γνωρίσματα (στιγμιότυπα της “E26 Physical
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Feature”) που βρίσκονται πάνω σε κάποιο
αντικείμενο.
-

P57 has number of parts : E60 Number :
Καταγράφει τον αριθμό των μερών από τα
οποία αποτελείται κάποιο αντικείμενο.

E20 Biological Object

Περιλαμβάνει τα υλικά αντικείμενα τα οποία έχουν ή
είχαν ζωή, ή είναι προϊόντα ζωντανών οργανισμών.
Τεχνητά αντικείμενα που είχαν ζωή, όπως κάποιο
ταριχευμένο ζώο, πρέπει να μοντελοποιούνται σαν
στιγμιότυπο τόσο της κλάσης “E20 Biological
Object” όσο και της “E22 Man-Made Object”.

E21 Person

Αποτελεί υποκλάση τόσο της “E20 Biological
Object” όσο και της “E39 Actor” (που περιγράφηκε
παραπάνω) και περιλαμβάνει πραγματικά πρόσωπα
που είναι ζωντανά ή έχουν ζήσει στο παρελθόν.
Μυθικά

πρόσωπα

που

μπορεί

να

υπήρξαν

μοντελοποιούνται με αυτήν την κλάση μόνο αν
αναφέρονται στη τεκμηρίωση ως ιστορικά πρόσωπα.
E22 Man-Made Object

Αποτελεί υποκλάση τόσο της “E19 Physical
Object” όσο και της “E24 Physical Man-Made
Thing” και περιλαμβάνει όλα τα υλικά αντικείμενα
που έχουν δημιουργηθεί εσκεμμένα μέσα από
ανθρώπινη δραστηριότητα.

E24 Physical Man-Made Thing

Περιλαμβάνει όλα τα φυσικά (υλικά) στοιχεία, τα
οποία

έχουν

δημιουργηθεί

εσκεμμένα

μέσω

ανθρώπινης δραστηριότητας. Τέτοια στοιχεία μπορεί
να είναι αντικείμενα ή συλλογές αντικειμένων, φυσικά
γνωρίσματα του περιβάλλοντος, κλπ.
E25 Man-Made Feature

Αποτελεί υποκλάση τόσο της “E24 Physical ManMade Thing” όσο και της “E26 Physical Feature”
και περιλαμβάνει όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα που δημιουργούνται εσκεμμένα μέσω
ανθρώπινης δραστηριότητας. Παραδείγματα τέτοιων
φυσικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων είναι οι
τεχνητές σπηλιές, τα τεχνητά κανάλια ύδατος, ακόμη
και οι γρατσουνιές σε διάφορα υλικά αντικείμενα.
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E26 Physical Feature

Περιλαμβάνει γνωρίσματα τα οποία είναι φυσικά
συνδεδεμένα με συγκεκριμένα αντικείμενα. Τέτοια
γνωρίσματα μπορεί να είναι γρατσουνιές, τρύπες,
χρώματα μιας επιφάνειας, κλπ.

E27 Site

Περιλαμβάνει

ένα

υποσύνολο

των

φυσικών

γνωρισμάτων που περιγράφονται μέσω της κλάσης
“E26 Physical Feature”. Σε αυτό το υποσύνολο
ανήκουν κομμάτια του εδάφους ή του πυθμένα της
θάλασσας στην γη ή σε άλλους πλανήτες.
E78 Collection

Περιλαμβάνει συλλογές φυσικών στοιχείων που
συγκεντρώνονται και διατηρούνται από ανθρώπινα
όντα (στιγμιότυπα της κλάσης “E39 Actor” και των
υποκλάσεων αυτής) μέσα στην πάροδο του χρόνου.
Αυτές οι συλλογές έχουν δημιουργηθεί για κάποιον
σκοπό και ενδιαφέρουν ένα συγκεκριμένο κοινό. Οι
άνθρωποι που είχαν ή έχουν την ευθύνη μιας
συλλογής περιγράφονται μέσω της ιδιότητας “P109
has current or former curator (is current or
former curator of) : E39 Actor”.

E84 Information Carrier

Περιλαμβάνει όλα τα υλικά αντικείμενα, τα οποία
έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να αποτελέσουν
φυσικούς μεταφορείς πληροφορίας (πληροφορία που
περιγράφεται μέσω της κλάσης “E73 Information
Object” που θα περιγραφεί παρακάτω). Αν και,
σύμφωνα με το μοντέλο, όλα τα υλικά αντικείμενα
μπορούν

να

αναπαριστούν

πληροφορία,

τα

στιγμιότυπα της συγκεκριμένης κλάσης έχουν
δημιουργηθεί

μόνο

για

αυτόν

τον

σκοπό.

Παραδείγματα στιγμιοτύπων μπορεί να είναι μια
δισκέτα υπολογιστή, ένας πίνακας (όχι η εικόνα του
πίνακα που αποτελεί την πληροφορία, αλλά ο
πίνακας σαν ενιαίο σύνολο), κλπ.
Πίνακας 10 : Επεξήγηση των υποκλάσεων της κλάσης “E18 Physical Thing”

E73 Information Object
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Η κλάση “E73 Information Object” χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση στοιχείων
μη-υλικής φύσης, τα οποία αποτελούν χρήσιμη πληροφορία για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
Τέτοια στοιχεία μπορούν να είναι ποιήματα, εικόνες, αντικείμενα πολυμέσων, αλγόριθμοι,
μαθηματικοί τύποι, κλπ. Ένα στιγμιότυπο αυτής της κλάσης δεν εξαρτάται από τον
μεταφορέα του (οι μεταφορείς τέτοιας πληροφορίας μοντελοποιούνται μέσω της κλάσης
“E84 Information Carrier”, όπως αναφέραμε και παραπάνω), και μπορούν να υπάρξουν
σε πολλαπλούς μεταφορείς ταυτόχρονα. Το μοντέλο μας προσφέρει ένα πλήθος
υποκλάσεων της “E73 Information Object”, καθώς και ένα σύνολο ιδιοτήτων, για πιο
σωστή μοντελοποίηση της πληροφορίας που θέλουμε να περιγράψουμε.
•

P67 refers to (is referred to by) : E1 CRM Entity : Συσχετίζει την εκάστοτε
πληροφορία με οποιαδήποτε στοιχεία στο πλαίσιο του CIDOC/CRM, στα οποία
αναφέρεται.

•

P106 is composed of (forms part of) : E73 Information Object : Επιτρέπει τη
διαμέριση ενός στοιχείου που αποτελεί πληροφορία σε άλλα.

•

P129 is about (is subject of) : E1 CRM Entity : Προσδιορίζει τις οντότητες, οι
οποίες αποτελούν κύριο αντικείμενο ενός στοιχείου πληροφορίας.

Ακολουθεί η περιγραφή των υποκλάσεων της κλάσης “E73 Information Object” :

Εικόνα 14 : Ιεραρχία των υποκλάσεων της κλάσης “E73 Information Object”
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E29 Design or Procedure

Περιλαμβάνει σχέδια για την εκτέλεση ενεργειών
προκειμένου

να

επιτευχθεί

ένα

αποτέλεσμα

συγκεκριμένης ποιότητας, μορφής, ή περιεχομένου.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει σχέδια για τις σκόπιμες
ανθρώπινες

ενέργειες

που

οδηγούν

στην

τροποποίηση ή την παραγωγή φυσικών στοιχείων
(στιγμιότυπα της κλάσης “E24 Physical Man-Made
Thing” που περιγράφηκε παραπάνω). Για τον
προσδιορισμό των υλικών που είναι απαραίτητα για
κάποιο στιγμιότυπο της συγκεκριμένης κλάσης,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα “P68 usually
employs (is usually employed by) : E57
Material”, ενώ για τη συσχέτιση των στιγμιοτύπων
μεταξύ τους, η συμμετρική ιδιότητα “P69 is
associated with : E29 Design or Procedure”.
E31 Document

Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα άυλα αντικείμενα, τα
οποία κάνουν αναφορές στην πραγματικότητα. Αυτές
οι αναφορές μπορούν να εκφραστούν με κείμενο,
γραφικά, εικόνες, ηχογράμματα, κλπ. Ο καθορισμός
των στοιχείων που καταγράφονται σε στιγμιότυπα
αυτής της κλάσης μπορεί να γίνει μέσω της ιδιότητας
“P70 documents (is documented in) : E1 CRM
Entity”. Δεν θα πρέπει να υπάρξει σύγχυση της
συγκεκριμένης κλάσης με τον όρο “έγγραφο” που
χρησιμοποιείται στην τεχνολογία πληροφοριών και
μοντελοποιείται

μέσω

της “E73

Information

Object”.
E32 Authority Document

Αποτελεί υποκλάση της “E31 Document” και
περιλαμβάνει έγγραφα, τα οποία απαιτούν συνεπή
χρήση, και καθορίζουν ορολογίες ή εννοιολογικά
συστήματα.

E33 Linguistic Object

Περιλαμβάνει εκφράσεις της φυσικής γλώσσας.
Αυτές οι εκφράσεις μπορούν να αναπαρασταθούν με
πολλούς τρόπους, όπως γραπτό κείμενο, ομιλία, κλπ.
Παρ’όλα αυτά, το μοντέλο χειρίζεται τα στιγμιότυπα
της “E33 Linguistic Object” ανεξάρτητα από το
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μέσο ή τη μέθοδο με την οποία εκφράζονται. Η
γλώσσα αυτών των εκφράσεων περιγράφεται μέσω
της ιδιότητας “P72 has language (is language of)
: E56 Language”, ενώ με την “P73 has translation
(is translation of) : E33 Linguistic Object”
μπορούμε να συσχετίσουμε τέτοιες εκφράσεις με την
έννοια της μετάφρασης σε κάποια άλλη γλώσσα.
Εκφράσεις σε γλώσσες όπως κώδικες υπολογιστών ή
μαθηματικές φόρμουλες, δεν περιλαμβάνονται σε
αυτή τη κλάση, αλλά πρέπει να μοντελοποιηθούν ως
στιγμιότυπα της “E73 Information Object”.
E34 Inscription

Περιλαμβάνει αναγνωρίσιμα μικρά κείμενα, τα οποία
είναι προσαρτημένα σε στιγμιότυπα της κλάσης
“E24 Physical Man-Made Thing”.

E35 Title

Περιλαμβάνει κατάλληλες ονομαστικές ή λεκτικές
φράσεις που ανατίθενται σε κείμενα, έργα τέχνης,
κλπ., και αποτελούν τους τίτλους τους.

E36 Visual Item

Περιλαμβάνει τις διανοητικές και εννοιολογικές
πτυχές των αναγνωρίσιμων σημαδιών και εικόνων,
δηλαδή δεν περιγράφει κάποιο οπτικό στοιχείο,
αλλά το ελλοχεύων πρότυπο του στοιχείου. Για
παράδειγμα, κάποιο λογότυπο μιας εταιρείας μπορεί
να χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα. Το μέγεθος
ή το χρώμα αυτού του λογότυπου μπορεί να αλλάζει
κάθε φορά, αλλά το λογότυπο αυτό καθ’αυτό
παραμένει ίδιο. Το στοιχείο το οποίο αναπαριστάται
μέσω ενός τέτοιου στιγμιοτύπου, μπορεί να δηλωθεί
μέσω της ιδιότητας “P138 represents (has
representation) : E1 CRM Entity”.

E37 Mark

Περιλαμβάνει σύμβολα, σημάδια, υπογραφές ή
μικρά κείμενα, τα οποία εφαρμόζονται, μέσω
αυθαίρετων τεχνικών, σε υλικά στοιχεία που είναι
κατασκευασμένα από τον άνθρωπο (στιγμιότυπα της
κλάσης

“E24

Physical

Man-Made

Thing”),

προκειμένου να υποδείξουν τον δημιουργό, τον
ιδιοκτήτη, κλπ. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα
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οποία

δεν

προσδίδουν

καμία

σημασιολογική

πληροφορία, όπως οι γρατσουνιές ενός αντικειμένου,
δεν περιγράφονται με αυτήν την κλάση, αλλά πρέπει
να χρησιμοποιηθεί η “E25 Man-Made Feature” (η
οποία περιγράφηκε παραπάνω).
E38 Image

Περιλαμβάνει

κατανομές

μορφής,

τόνου

και

χρώματος που μπορούν να βρεθούν σε επιφάνειες,
όπως φωτογραφίες, έργα ζωγραφικής, γλυπτά, ή και
άμεσα στα ηλεκτρονικά μέσα.
Πίνακας 11 : Επεξήγηση των υποκλάσεων της κλάσης “E73 Information Object”

2.4. Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε μία λεπτομερής αναφορά στο μοντέλο CIDOC/CRM και
περιγραφή των δομών του. Σκοπός ήταν η αποσαφήνιση και πλήρης κατανόηση των
εννοιών του, προκειμένου να γίνει κατανοητή η αντιστοίχηση τους με αυτές του
σημασιολογικού μέρους του MPEG-7. Ακολουθεί η περιγραφή του μοντέλου MPEG-7,
στην οποία δίνεται έμφαση στο σημασιολογικό κομμάτι του.
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Κεφάλαιο 3

Το μοντέλο MPEG-7

3.1. Εισαγωγή

Σκοπός του εν λόγω κεφαλαίου είναι να μελετηθεί το μοντέλο MPEG-7, το οποίο
χρησιμοποιείται για την περιγραφή των μεταδεδομένων των οπτικοακουστικών υλικών.
Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στο σημασιολογικό κομμάτι του μοντέλου, προκειμένου να
κατανοήσει ο αναγνώστης την εννοιολογική υπόσταση των στοιχείων του, αφού αυτά θα
χρησιμοποιηθούν κυρίως για την απεικόνιση των οντοτήτων του CIDOC/CRM.

3.2. Γενική περιγραφή του μοντέλου

Το MPEG-7 [9] είναι ένα ISO πρότυπο, το οποίο αναπτύχθηκε από το Moving Pictures
Experts Group (MPEG), μία ομάδα η οποία ανήκει στο International Organization for

49

Κεφάλαιο 3 – Το μοντέλο MPEG-7

Standardization (ISO). Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιείται για την περιγραφή πολυμεσικού
περιεχομένου, με έναν τυποποιημένο τρόπο, ώστε να επιτρέψει την ευκολότερη
αρχειοθέτηση, πρόσβαση, πλοήγηση και διαχείριση της οπτικοακουστικής πληροφορίας. Η
ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μοντέλου, έγκειται στο γεγονός του ολοένα αυξανόμενου
αριθμού της οπτικοακουστικής πληροφορίας, στις βάσεις δεδομένων του παγκόσμιου ιστού
και στα διαφορετικά σχήματα μεταδεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε
οργανισμός για την περιγραφή αυτής.
Καθιερώθηκε ως επίσημο πρότυπο το 2001 και η επίσημη ονομασία του είναι Multimedia
Content Description Interface. Στόχος του είναι η περιγραφή του περιεχομένου των
οπτικοακουστικών δεδομένων, μέσω προσάρτησης μεταδεδομένων σε αυτό το περιεχόμενο.
Το MPEG-7 δεν αντικαθιστά προηγούμενα πρότυπα MPEG (όπως το MPEG-1 και
MPEG-2, που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της πολυμεσικής πληροφορίας και το
MPEG-4, το οποίο χρησιμοποιεί αλγορίθμους συμπίεσης και εισάγει αντικειμενοστρεφή
χαρακτηριστικά γνωρίσματα στις οπτικοακουστικές περιγραφές), αλλά αντίθετα παρέχει
πρόσθετη λειτουργία σε αυτά. Η λειτουργία των προηγούμενων MPEG πρότυπων ήταν να
κάνουν διαθέσιμα τα πολυμεσικά δεδομένα, ενώ το MPEG-7 βοηθάει στην εύρεση του
κατάλληλου υλικού, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.
Για τη δημιουργία των MPEG-7 περιγραφών, το μοντέλο μας προσφέρει ένα σύνολο από
στοιχεία μεταδεδομένων (metadata elements), τα οποία μπορούν να δομηθούν με
συγκεκριμένο τρόπο και να συσχετιστούν μεταξύ τους. Για τον καθορισμό αυτών των
στοιχείων μεταδεδομένων χρησιμοποιούνται οι Descriptors και τα Description Schemes
(που θα περιγραφούν στη συνέχεια). Μέσω αυτών, έχουμε τη δυνατότητα να περιγράψουμε
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τη σημασιολογία και τις δομικές πτυχές οποιουδήποτε
αρχείου πολυμέσων. Η αλυσίδα λειτουργίας του MPEG-7 περιλαμβάνει την εξαγωγή των
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός οπτικοακουστικού υλικού, είτε αυτή γίνεται αυτόματα,
είτε μέσω ανθρώπινης παρέμβασης, την περιγραφή του περιεχομένου, καθώς και την
εφαρμογή που κάνει χρήση αυτής της περιγραφής. Βέβαια, το μοντέλο επικεντρώνεται στην
περιγραφή, και σκοπός του δεν είναι ούτε η τυποποίηση του τρόπου εξαγωγής αυτής από το
υλικό, αλλά ούτε και η διευκρίνηση των μηχανών αναζήτησης που θα χρησιμοποιηθούν για
την εύρεση της περιγραφής, και των προγραμμάτων που θα τη χρησιμοποιήσουν. Αυτά
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εξαρτώνται από τους προμηθευτές λογισμικού. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα
παράδειγμα μιας αλυσίδας λειτουργίας του MPEG-7 :

Εικόνα 15 : Παράδειγμα εφαρμογής που χρησιμοποιεί MPEG-7 περιγραφές

Οι MPEG-7 περιγραφές δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύονται μαζί με το συσχετιζόμενο
οπτικοακουστικό υλικό. Σε περίπτωση που το υλικό και η περιγραφή του δεν βρίσκονται στο
ίδιο αποθηκευτικό σύστημα, πρέπει να υπάρχει εδικός μηχανισμός ο οποίος να μπορεί να τα
εντοπίσει. Επίσης, το MPEG-7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ανεξάρτητα από τα άλλα
πρότυπα MPEG, όπως η δημιουργία μιας περιγραφής για μία αναλογική ταινία.
Τα βασικά εργαλεία για την δημιουργία περιγραφών, όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι
οι Descriptors, τα Description Schemes και μία γλώσσα καθορισμού περιγραφής
(Description Definition Language). Επίσης, το πρότυπο καθορίζει μία δυαδική
αναπαράσταση των περιγραφών ώστε να διευκολύνει τη μεταφορά τους. Η Description
Definition Language επιτρέπει τον καθορισμό των Descriptors και των Description
Schemes, όπως επίσης και την επέκταση τους για συγκεκριμένες εφαρμογές. Η δυαδική
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αναπαράσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποδοτικότερη μεταφορά και αποθήκευση
των περιγραφών. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η συσχέτιση αυτών των στοιχείων :

Εικόνα 16 : Βασικά στοιχεία του MPEG-7

•

Descriptors : Καθορίζουν τη σύνταξη και τη σημασιολογία κάθε χαρακτηριστικού
γνωρίσματος. Παραδείγματα πληροφορίας που περιγράφονται μέσω Descriptors
είναι το χρώμα ενός οπτικοακουστικού υλικού, το κείμενο του τίτλου του, ο
δημιουργός του, κλπ.

•

Description Schemes : Διευκρινίζουν τη δομή και τη σημασιολογία των σχέσεων
μεταξύ των στοιχείων από τα οποία αποτελούνται, τα οποία μπορεί να είναι είτε
Descriptors, είτε άλλα Description Schemes.

•

Description Definition Language : Αυτή η γλώσσα επιτρέπει τη δημιουργία
νέων Descriptors και Description Schemes, όπως επίσης και την επέκταση ή
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τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων. Διευκρινίζει τους περιορισμούς στους οποίους
πρέπει να υπακούει μία MPEG-7 περιγραφή, ώστε να θεωρείται έγκυρη.
Χρησιμοποιεί τη W3C XML Schema ως γλώσσα βάσης, στην οποία προσθέτει
συγκεκριμένους MPEG-7 μηχανισμούς.
•

Binary format : Οι MPEG-7 περιγραφές τείνουν να γίνονται συνεχώς μεγαλύτερες,
οπότε μη αποδοτικές. Γι’αυτό το λόγο, το μοντέλο καθορίζει ένα δυαδικό σχήμα, το
οποίο επιτρέπει τη ροή και τη συμπίεση των περιγραφών. Συγκεκριμένα, αφού οι
περιγραφές αυτές είναι στην ουσία XML αρχεία, αυτό το σχήμα επιτρέπει τη
συμπίεση οποιουδήποτε XML εγγράφου.

Όπως είδαμε παραπάνω, κάθε περιγραφή αποτελείται από ένα σύνολο στιγμιοτύπων των
Description Schemes, τα οποία παρέχει το μοντέλο ή άλλα που έχουν δημιουργηθεί από
τους εκάστοτε χρήστες χρησιμοποιώντας τη Description Definition Language. Τα
Description Schemes που είναι ορισμένα στο MPEG-7, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
ανάλογα με τη λειτουργικότητά τους και το είδος της πληροφορίας που περιγράφουν. Αυτή
η κατηγοριοποίηση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και η κάθε ομάδα περιγράφεται και
αναλύεται παρακάτω :
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Εικόνα 17 : Επισκόπηση των κατηγοριών των Multimedia Description Schemes (MDS)
του MPEG-7, ανάλογα με λειγουργικότητά τους

Τα βασικά στοιχεία, τα οποία φαίνονται στο κατώτατο επίπεδο της παραπάνω εικόνας,
συνιστούν τις δομικές μονάδες για τα υψηλότερου επιπέδου εργαλεία περιγραφής, και
περιλαμβάνουν τα εξής :
•

Schema Tools : Περιλαμβάνει τα εργαλεία σχημάτων που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή των περιγραφών, όπως για παράδειγμα την ιεραρχία των εργαλείων
περιγραφής.

•

Basic Datatypes : Περιλαμβάνει τους βασικούς τύπους δεδομένων που
χρησιμοποιούνται από τα εργαλεία περιγραφής.
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•

Links & Media Localization : Περιλαμβάνει τους βασικούς τύπους δεδομένων
που χρησιμοποιούνται για τις παραπομπές μέσα στις περιγραφές, αλλά και για τη
σύνδεση των περιγραφών με τα αντίστοιχα περιεχόμενα πολυμέσων.

•

Basic Tools : Περιλαμβάνει τα βασικά εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως
συστατικά για άλλα εργαλεία περιγραφής.

Τα εργαλεία περιγραφής περιεχομένου, τα οποία παρουσιάζονται στο κέντρο της παραπάνω
εικόνας, περιγράφουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του περιεχομένου των πολυμέσων,
καθώς και των σχετικών μεταδεδομένων αυτού.
•

Creation & Production : Περιγράφει πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και
την

παραγωγή

του

περιεχομένου

πολυμέσων.

Παραδείγματα

τέτοιων

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ο τίτλος τους, ο δημιουργός, ο σκοπός δημιουργίας
του, κλπ. Τα χαρακτηριστικά της δημιουργίας και οι πληροφορίες παραγωγής δεν
εξάγονται από το περιεχόμενο του υλικού, αλλά αποτελούν μεταδεδομένα σχετικά
με το περιεχόμενο. Κάποια από αυτά τα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν για την
αντιστοίχηση με τις οντότητες του CIDOC/CRM, που θα περιγραφούν στο
επόμενο κεφάλαιο.
•

Media : Περιγράφει την αποθήκευση των στοιχείων πολυμέσων. Τέτοια
χαρακτηριστικά γνωρίσματα μπορεί να είναι η κωδικοποίηση ή το μέσο
αποθήκευσης του υλικού. Μέσω αυτών των Description Schemes μπορούμε να
ορίσουμε πολλαπλά στιγμιότυπα μέσων για το ίδιο περιεχόμενο πολυμέσων.

•

Usage : Περιγράφει τη χρήση του περιεχομένου πολυμέσων. Τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα χρήσης περιλαμβάνουν τα δικαιώματα πρόσβασης, οικονομικές
πληροφορίες, κλπ. Οι πληροφορίες χρήσης μπορούν να μεταβληθούν κατά τη
διάρκεια ύπαρξης του περιεχομένου πολυμέσων.

•

Structure : Περιγράφει τη δομή του περιεχομένου πολυμέσων. Τα δομικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν τα χωρικά, χρονικά, ή χωροχρονικά
τμήματα του περιεχομένου.
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•

Semantics : Περιγράφει τις οντότητες του “πραγματικού κόσμου”, οι οποίες είναι
σχετίζονται ή αναπαριστώνται από το περιεχόμενο. Τέτοια σημασιολογικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν αντικείμενα, γεγονότα, έννοιες, κλπ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα αναλυθεί εκτενώς στην
επόμενη παράγραφο, αφού τα Description Schemes που το απαρτίζουν, θα
χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αντιστοίχηση με τις οντότητες του CIDOC/CRM.

Τα εργαλεία πλοήγησης και πρόσβασης, που παρουσιάζονται στο μεσαίο επίπεδο του
παραπάνω σχήματος, χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση, την περιληπτική παρουσίαση και
την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Τα εργαλεία που σχετίζονται με την οργάνωση του
περιεχομένου, φαίνονται στο ανώτερο επίπεδο του σχήματος, και περιγράφουν τις συλλογές
(Collections) και τα πρότυπα (Models) του περιεχομένου πολυμέσων. Τέλος, για την
αλληλεπίδραση με τους χρήστες, χρησιμοποιούνται τα εργαλεία που παρουσιάζονται στο
δεξί μέρος της εικόνας και καταγράφουν τις προτιμήσεις των χρηστών (User Preferences)
σχετικά με τα πολυμέσα, καθώς και την ιστορία χρήσης (User History) του εκάστοτε
χρήστη.
•

Πλοήγηση & πρόσβαση : Διευκρινίζει τα εργαλεία που περιγράφουν τη πλοήγηση
και τη πρόσβαση στο περιεχόμενο. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν περιλήψεις των
πολυμέσων, τις απόψεις και τις αποσυνθέσεις της εικόνας, του βίντεο και των
ακουστικών σημάτων στο διάστημα, το χρόνο και τη συχνότητα, καθώς και τις
σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών παραλλαγών του περιεχομένου πολυμέσων.

•

Οργάνωση περιεχομένου : Διευκρινίζει τα εργαλεία που περιγράφουν την
οργάνωση και τη διαμόρφωση του περιεχομένου πολυμέσων και περιλαμβάνουν
συλλογές, πρότυπα πιθανότητας, αναλυτικά πρότυπα και πρότυπα ταξινόμησης.

•

Αλληλεπίδραση με χρήστη : Διευκρινίζει τα εργαλεία αλληλεπίδρασης των
χρηστών με το περιεχόμενο. Αυτά τα εργαλεία περιγράφουν τις προτιμήσεις των
χρηστών σχετικά με το περιεχόμενο, όπως και την ιστορία χρήσης των χρηστών του
περιεχομένου πολυμέσων.
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3.3. Σημασιολογικό κομμάτι του μοντέλου

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη σημασιολογία
του περιεχομένου των πολυμέσων. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να μοντελοποιήσουν έννοιες
του πραγματικού κόσμου, όπως αντικείμενα, ανθρώπους, γεγονότα, έννοιες, καταστάσεις,
τοποθεσίες, χρονικά πλαίσια και αφηγηματικούς κόσμους που απεικονίζονται από, ή
σχετίζονται με κάποιο πολυμεσικό περιεχόμενο. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την περιγραφή σημασιολογικών ιδιοτήτων και σχέσεων. Τα εργαλεία που περιγράφονται σε
αυτή την ενότητα, περιλαμβάνουν τα εξής :
Εργαλεία

Λειτουργικότητα
Περιγράφουν σημασιολογικές οντότητες,
όπως αντικείμενα, ανθρώπους, γεγονότα,

Semantic entity description tools

καταστάσεις, τοποθεσίες, χρονικά πλαίσια
και αφηγηματικούς κόσμους.
Περιγράφουν

ιδιότητες

σημασιολογικών
Semantic attribute description tools

οντοτήτων,

των
οι

οποίες

αφορούν τη γενικότητα της εκάστοτε
περιγραφής

και

τις

σημασιολογικές

μετρήσεις στο χωροχρόνο.
Semantic relation classification

Περιγράφουν σημασιολογικές συσχετίσεις.

schemes
Πίνακας 12 : Επισκόπηση των εργαλείων σημασιολογικής περιγραφής

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η οργάνωση αυτών των εργαλείων :
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Εικόνα 18 : Απεικόνιση της οργάνωσης των εργαλείων που σχετίζονται με τη σημασιολογία
του πολυμεσικού περιεχομένου

3.3.1. Semantic Entity Description Tools

Σε αυτή την υποενότητα περιγράφουμε τα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται στην
περιγραφή σημασιολογικών οντοτήτων, που απεικονίζονται από, ή σχετίζονται με κάποιο
περιεχόμενο πολυμέσων. Τα εργαλεία αυτά, η οργάνωση των οποίων παρουσιάζεται και στην
Εικόνα 18, είναι τα εξής :
•

SemanticBase DS : Το SemanticBase DS είναι ένας αφηρημένος τύπος, από τον
οποίο προέρχονται τα εξειδικευμένα εργαλεία σημασιολογικής περιγραφής
οντοτήτων, όπως το Object DS, το Event DS, κλπ. Παρέχει τη βάση για όλα τα
υπόλοιπα εργαλεία που περιγράφουν κάποια σημασιολογική οντότητα και
αναλύονται στη συνέχεια. Μέσω των στοιχείων που μας παρέχει, μπορούμε να
καθορίσουμε τις ιδιότητες των σημασιολογικών οντοτήτων, όπως οι ετικέτες και οι
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σχέσεις, οι οποίες ισχύουν για όλα τα εργαλεία που προέρχονται μέσω επέκτασης
αυτού. Κάποια από τα στοιχεία που μας παρέχει είναι τα εξής : AbstractionLevel,
Label, Definition, Property, MediaOccurence, κλπ.
•

SemanticBag DS : Το SemanticBag DS είναι ένα αφηρημένο εργαλείο, το οποίο
επεκτείνει το SemanticBase DS, και αποτελεί τη βάση των εργαλείων που
περιγράφουν μια συλλογή σημασιολογικών οντοτήτων και σχέσεων μεταξύ αυτών.

•

Semantic DS : Το Semantic DS περιγράφει αφηγηματικούς κόσμους που
απεικονίζονται ή σχετίζονται με κάποιον τρόπο με το περιεχόμενο πολυμέσων. Για
τη συσχέτιση των οντοτήτων μεταξύ τους, ή και με άλλες σε άλλους αφηγηματικούς
κόσμους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το SemanticRelation CS, το οποίο θα αναλυθεί
παρακάτω. Το Semantic DS επεκτείνει το SemanticBag DS.

•

Object DS : Το Object DS επεκτείνει το SemanticBase DS και χρησιμοποιείται
για την περιγραφή αντικειμένων, τα οποία αποτελούν σημασιολογικές οντότητες με
χωρικά και χρονικά πλαίσια. Οι σημασιολογικές οντότητες που μοντελοποιούνται
με αυτό το εργαλείο, μπορούν να είναι είτε διακριτά αντικείμενα, είτε αφηρημένα.
Ένα διακριτό αντικείμενο είναι μία οντότητα που υπάρχει στο φυσικό ή
αφηγηματικό κόσμο, όπως για παράδειγμα “το αυτοκίνητό μου”. Από την άλλη
μεριά, ένα αφηρημένο αντικείμενο προκύπτει από τη γενίκευση ενός διακριτού
αντικειμένου, όπως για παράδειγμα “οποιοδήποτε αντικείμενο”. Επίσης, το
εργαλείο αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα περιγραφής των αντικειμένων, από τα
οποία αποτελείται κάποιο άλλο, δηλαδή τη διαμέριση ενός αντικειμένου σε υποαντικείμενα.

•

AgentObject DS : Το AgentObject DS επεκτείνει το Object DS και
χρησιμοποιείται για την περιγραφή προσώπων, ομάδων ανθρώπων, οργανισμών και
προσωποποιημένων αντικειμένων σε κάποιον αφηγηματικό κόσμο. Κάθε πράκτορας
που περιγράφεται μέσω αυτού, μπορεί να αναλυθεί σε υπο-πράκτορες,
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αποσύνθεσης που παρουσιάστηκε στην περιγραφή του
Object DS.
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•

Event DS : Το Event DS περιγράφει κάποιο γεγονός, το οποίο λαμβάνει χώρα
κάποια συγκεκριμένη στιγμή, ή σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία. Επεκτείνει το
SemanticBase DS και μπορεί να μοντελοποιήσει είτε διακριτά, είτε αφηρημένα
γεγονότα ενός αφηγηματικού κόσμου. Ένα διακριτό γεγονός είναι μία δυναμική
σχέση μεταξύ ενός ή περισσότερων αντικειμένων, που συμβαίνει σε κάποιο χρονικό
ή χωρικό πλαίσιο. Από την άλλη, ένα αφηρημένο γεγονός αποτελεί γενίκευση ενός
διακριτού. Επίσης, αυτό το εργαλείο μάς δίνει τη δυνατότητα αποσύνθεσης ενός
γεγονότος σε υπο-γεγονότα, χρησιμοποιώντας το στοιχείο Event, όπως επίσης
καταγραφής του χωροχρόνου στον οποίο συνέβη, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία
SemanticPlace και SemanticTime. Φυσικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι
σημασιολογικές σχέσεις του SemanticRelation CS, οι οποίες θα παρουσιαστούν
παρακάτω, για τη μοντελοποίηση αυτής της πληροφορίας.

•

Concept DS : Το Concept DS αποτελεί επέκταση του SemanticBase DS, και
περιγράφει σημασιολογικές έννοιες, οι οποίες δεν μπορούν να περιγραφούν ως
γενικεύσεις άλλων σημασιολογικών οντοτήτων. Παραδείγματα τέτοιων εννοιών
μπορεί να είναι “αρμονία”, “ελευθερία”, κλπ.

•

SemanticState DS : Το εργαλείο SemanticState DS, το οποίο επεκτείνει το
SemanticBase DS, περιγράφει μία κατάσταση, ή τις παραμετρικές ιδιότητες μιας
σημασιολογικής οντότητας, ή μιας σημασιολογικής σχέσης. Μία κατάσταση
αποτελείται από ένα σύνολο αριθμητικών και λεκτικών ιδιοτήτων, που αφορούν
σημασιολογικές οντότητες, όπως αντικείμενα ή γεγονότα, όπως επίσης και άλλα
σημασιολογικά στοιχεία, όπως σημασιολογικές σχέσεις.

•

SemanticPlace DS : Το SemanticPlace DS επεκτείνει το SemanticBase DS και
χρησιμοποιείται για την περιγραφή γεωγραφικών θέσεων και τοποθεσιών ενός
αφηγηματικού κόσμου. Μέσω των στοιχείων Place, SemanticPlaceInterval, Position και
Extent, μπορούμε να προσδιορίσουμε επακριβώς κάποια γεωγραφική τοποθεσία ή
τη γεωγραφική της έκταση.
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•

SemanticTime DS : Το SemanticTime DS επεκτείνει το SemanticBase DS και
περιγράφει τα χρονικά σημεία και διαστήματα ενός αφηγηματικού κόσμου.
Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που μας παρέχει, όπως τα Time, SemanticTimeInterval,
TimePoint και Duration, μπορούμε να καθορίσουμε πλήρων μία χρονική στιγμή ή
διάρκεια.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα για να δειχτεί η χρήση ορισμένων από τα σημασιολογικά
εργαλεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Σε αυτό το παράδειγμα, έχουμε κάποιο
αντικείμενο πολυμέσων, μια εικόνα συγκεκριμένα, η οποία αναπαριστά το εξής : “Ο
Ντούσιας Αλέξανδρος γράφει τη διπλωματική του στα Χανιά κατά τη διάρκεια του
Δεκεμβρίου του 2007”.
<Mpeg7>
<Description xsi:type=”ContentEntityType”>
<MultimediaContent xsi:type=”ImageType”>
<Image id=”image_1”>
……
</Image>
</MultimediaContent>
</Description>
<Description xsi:type=”SemanticDescriptionType”>
<Semantics>
<Label>
<Name>Semantic description of writing</Name>
</Label>
<SemanticBase xsi:type=”EventType” id=”event_1”>
<Label>
<Name>Writes thesis</Name>
</Label>
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:depictedBy” target=”#image_1” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agent” target=”#agent_1” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:patient” target=”#object_1” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:location” target=”#place_1” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:time” target=”#time_1” />
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</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”AgentObjectType” id=”agent_1”>
<Label>
<Name>Ntousias Alexandros</Name>
</Label>
<Agent xsi:type=”PersonType”>
<Name>
<GivenName>Ntousias Alexandros</GivenName>
</Name>
</Agent>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi :type=”ObjectType” id=”object_1”>
<Label>
<Name>Thesis</Name>
</Label>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”SemanticPlaceType” id=”place_1”>
<Label>
<Name>Chania</Name>
</Label>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”SemanticTimeType” id=”time_1”>
<Label>
<Name>During December of 2007</Name>
</Label>
<SemanticTimeInterval>
<TimePoint origin=”1 December 2007”>
<Displacement measurementType=”length” unit=”month” value=”1” />
<Direction measurementType=”during” unit=”direction” value=”after” />
</TimePoint>
</SemanticTimeInterval>
</SemanticBase>
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</Semantics>
</Description>
</Mpeg7
Εικόνα 19 : Παράδειγμα χρήσης των Semantic Entity Description Tools

3.3.2. Semantic Attribute Description Tools

Εκτός από τις σημασιολογικές οντότητες που περιγράφηκαν παραπάνω, υπάρχουν και
εργαλεία που περιγράφουν χαρακτηριστικά αυτών των οντοτήτων. Αυτά τα εργαλεία είναι τα
εξής:
•

AbstractionLevel : Περιγράφει το επίπεδο γενικότητας μιας σημασιολογικής
οντότητας. Αποτελεί στοιχείο του SemanticBase DS, οπότε κληρονομείται και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις οντότητες που παρουσιάστηκαν στην
προηγούμενη υπο-ενότητα. Αυτό το στοιχείο θα περιγραφεί με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια παρακάτω, αφού αποτελεί πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για την
αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων ασυμβατότητας που παρουσιάστηκαν κατά
την αντιστοίχηση των δύο μοντέλων (βλ. Κεφάλαιο 4).

•

Extent : Αποτελεί στοιχείο των SemanticPlace DS και SemanticTime DS και
χρησιμοποιείται για την περιγραφή της έκτασης ή του μεγέθους, σε
σημασιολογικούς όρους, μιας γεωγραφικής τοποθεσίας ή χρονικής περιόδου.

•

Position : Αποτελεί στοιχείο των SemanticPlace DS και SemanticTime DS και
περιγράφει κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο χρόνο ή τοποθεσία στο χώρο.

AbstractionLevel
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Το MPEG-7 μάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε αφηρημένες οντότητες, οι οποίες
αποτελούν γενίκευσεις άλλων. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας το προαιρετικό στοιχείο
AbstractionLevel. Εφ’όσον αυτό το στοιχείο ανήκει στο SemanticBase DS, όπως
αναφέραμε και παραπάνω, κληρονομείται από όλα τα υπόλοιπα εργαλεία περιγραφής
σημασιολογικών οντοτήτων, αφού αποτελούν επέκταση του SemanticBase DS. Το
AbstractionLevel περιλαμβάνει το “dimension” attribute, το οποίο δέχεται αριθμητικές
τιμές μεγαλύτερες του μηδενός. Ανάλογα με την τιμή που έχει το “dimension” καθορίζεται
και το είδος της γενίκευσης κάποιας σημασιολογικής οντότητας. Τα είδη γενίκευσης που
έχουμε είναι τα εξής :
•

Concrete description : Δεν υπάρχει γενίκευση της σημασιολογικής οντότητας,
δηλαδή αυτή αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη οντότητα της πραγματικής ζωής.
Μία οντότητα είναι concrete όταν δεν χρησιμοποιείται στην περιγραφή της το
AbstractionLevel στοιχείο.

•

Media abstraction : Επιτυγχάνεται όταν το στοιχείο AbstractionLevel είναι
παρών σε μία περιγραφή σημασιολογικής οντότητας και το χαρακτηριστικό
“dimension” έχει τιμή 0. Μία media γενίκευση είναι μία σημασιολογική περιγραφή
που είναι αποκομμένη από το περιεχόμενο του αντικειμένου πολυμέσων και
περιγράφει όλα τα στιγμιότυπα του περιεχομένου που έχουν κάποια κοινά στοιχεία.

•

Formal abstraction : Επιτυγχάνεται όταν το στοιχείο AbstractionLevel είναι
παρών σε μία περιγραφή σημασιολογικής οντότητας και το χαρακτηριστικό
“dimension” έχει τιμή 1. Μία formal γενίκευση είναι μία σημασιολογική περιγραφή
κάποιας οντότητας που μπορεί να περιγράψει όλες τις υπόλοιπες οντότητες που
έχουν κοινά στοιχεία σε κάποιο πλαίσιο. Κατά μία έννοια μπορεί να θεωρηθεί ως
ένα είδος κλάσης και οι οντότητες που έχουν αυτά τα κοινά στοιχεία και είναι
ειδικέυσης αυτής της γενικευμένης οντότητας μπορούν να θεωρηθούν στιγμιότυπα
της κλάσης. Σε περίπτωση που η τιμή του “dimension” είναι μεγαλύτερη του 1,
τότε η σημασιολογική οντότητα αποτελεί γενίκευση της γενίκευσης του
προηγούμενου επιπέδου.
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το παράδειγμα της Εικόνα 19 με media abstraction.
Όπως βλέπουμε η σημασιολογική περιγραφή είναι πλέον αποκομμένη από το αντικείμενο
πολυμέσων και μπορεί να εφαρμοστεί ως σημασιολογικός σχολιασμός οποιασδήποτε
εικόνας, βίντεο, ήχου, κλπ. που αναπαριστά αυτό το γεγονός.
<Mpeg7>
<Description xsi:type=”SemanticDescriptionType”>
<Semantics>
<Label>
<Name>Semantic description of writing</Name>
</Label>
<SemanticBase xsi:type=”EventType” id=”event_1”>
<AbstractionLevel dimension=”0” />
<Label>
<Name>Writes thesis</Name>
</Label>
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agent” target=”#agent_1” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:patient” target=”#object_1” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:location” target=”#place_1” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:time” target=”#time_1” />
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”AgentObjectType” id=”agent_1”>
<Label>
<Name>Ntousias Alexandros</Name>
</Label>
<Agent xsi:type=”PersonType”>
<Name>
<GivenName>Ntousias Alexandros</GivenName>
</Name>
</Agent>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi :type=”ObjectType” id=”object_1”>
<Label>
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<Name>Thesis</Name>
</Label>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”SemanticPlaceType” id=”place_1”>
<Label>
<Name>Chania</Name>
</Label>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”SemanticTimeType” id=”time_1”>
<Label>
<Name>During December of 2007</Name>
</Label>
<SemanticTimeInterval>
<TimePoint origin=”1 December 2007”>
<Displacement measurementType=”length” unit=”month” value=”1” />
<Direction measurementType=”during” unit=”direction” value=”after” />
</TimePoint>
</SemanticTimeInterval>
</SemanticBase>
</Semantics>
</Description>
</Mpeg7
Εικόνα 20 : Παράδειγμα σημασιολογικής περιγραφής με media abstraction

Ακολουθεί το ίδιο παράδειγμα, αλλά με formal abstraction αυτή τη φορά. Σε αυτό
μπορούμε να δούμε ότι η συγγραφή του αντικειμένου “object_1” γίνεται από οποιονδήποτε
πράκτορα, χωρίς να συγκεκριμενοποιείται όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις.
<Mpeg7>
<Description xsi:type=”SemanticDescriptionType”>
<Semantics>
<Label>
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<Name>Semantic description of writing</Name>
</Label>
<SemanticBase xsi:type=”EventType” id=”event_1”>
<AbstractionLevel dimension=”0” />
<Label>
<Name>Writes thesis</Name>
</Label>
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agent” target=”#agent_1” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:patient” target=”#object_1” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:location” target=”#place_1” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:time” target=”#time_1” />
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”AgentObjectType” id=”agent_1”>
<AbstractionLevel dimension=”0” />
<Label>
<Name>Any person</Name>
</Label>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi :type=”ObjectType” id=”object_1”>
<Label>
<Name>Thesis</Name>
</Label>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”SemanticPlaceType” id=”place_1”>
<Label>
<Name>Chania</Name>
</Label>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”SemanticTimeType” id=”time_1”>
<Label>
<Name>During December of 2007</Name>
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</Label>
<SemanticTimeInterval>
<TimePoint origin=”1 December 2007”>
<Displacement measurementType=”length” unit=”month” value=”1” />
<Direction measurementType=”during” unit=”direction” value=”after” />
</TimePoint>
</SemanticTimeInterval>
</SemanticBase>
</Semantics>
</Description>
</Mpeg7>
Εικόνα 21 : Παράδειγμα σημασιολογικής περιγραφής με formal abstraction

3.3.3. Semantic Relation Classification Schemes

Το μοντέλο MPEG-7 προσφέρει διάφορα Classification Schemes (ή αλλιώς CS) όπου
ορίζονται συσχετίσεις που μπορούν να γίνουν μεταξύ οντοτήτων του μοντέλου. Σε αυτή την
ενότητα θα περιγράψουμε τις σημασιολογικές συσχετίσεις που ορίζονται στο
SemanticRelation CS, οι οποίες μοντελοποιούν σημασιολογική πληροφορία που αφορά τη
συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων. Οι παρακάτω συσχετίσεις θα χρησιμοποιηθούν στο
επόμενο κεφάλαιο για την αντιστοίχηση με τις ιδιότητες που προσφέρει το μοντέλο
CIDOC/CRM. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι σχέσεις που ορίζονται στο
SemanticRelation CS και δίδεται μία σύντομη περιγραφή για την κάθε μία :
Όνομα σχέσης

Αντίστροφη σχέση

Περιγραφή

key

keyFor

Συσχετίζει δύο οντότητες όπου η
δεύτερη αποτελεί “κλειδί” για την
πρόσβαση στην πρώτη.

annotatedBy

Χρησιμοποιείται όταν η πρώτη
οντότητα της σχέσης αποτελεί
σχολιασμό
(annotation)
της
δεύτερης.

annotates
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shows

appearsIn

Χρησιμοποιείται όταν η δεύτερη
οντότητα της σχέσης εμφανίζεται
στην πρώτη.

references

referencedBy

Χρησιμοποιείται όταν στην πρώτη
οντότητα έχουμε αναφορά για τη
δεύτερη.

qualityOf

Συσχετίζει δύο οντότητες όπου η
δεύτερη αποτελεί χαρακτηριστικό
ενός ή περισσοτέρων ιδιοτήτων της
πρώτης.

symbolizedBy

Συσχετίζει οντότητες όπου η
πρώτη αποτελεί ένα είδος
συμβόλου για τη δεύτερη. Για
παράδειγμα, μία εικόνα που δείχνει
1 και 0 συμβολίζει τους
υπολογιστές.

locationOf

Χρησιμοποιείται όταν η δεύτερη
οντότητα αποτελεί πληροφορία
σχετικά με την τοποθεσία στην
οποία βρίσκεται η πρώτη.

sourceOf

Σε περίπτωση που έχουμε κάποιο
γεγονός μετακίνησης κάποιου
αντικειμένου, χρησιμοποιούμε τη
συγκεκριμένη συσχέτιση για να
υποδείξουμε την αρχική θέση του
αντικειμένου.

destinationOf

Σε περίπτωση που έχουμε κάποιο
γεγονός μετακίνησης κάποιου
αντικειμένου, χρησιμοποιούμε τη
συγκεκριμένη συσχέτιση για να
υποδείξουμε την τελική θέση του
αντικειμένου.

path

pathOf

Συσχετίζει δύο οντότητες όπου η
δεύτερη αποτελεί το μονοπάτι της
κίνησης
της
πρώτης.
Για
παράδειγμα, όταν γράφουμε “Ο
άνθρωπος
βάδιζε
στο
πεζοδρόμιο”, το “πεζοδρόμιο”
αποτελεί το μονοπάτι του
γεγονότος “βάδιζε”.

time

timeOf

Χρησιμοποιείται για να υποδείξει
το χρόνο κατά τον οποίο συνέβη η
πρώτη οντότητα.

quality

symbolizes

location

source

destination
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depictedBy

Χρησιμοποιείται όταν η δεύτερη
οντότητα αναπαριστάται από την
πρώτη.

represents

representedBy

Συσχετίζει μία οντότητα με κάποια
άλλη,
όπου
η
πρώτη
αντιπροσωπεύει τη δεύτερη. Για
παράδειγμα, το άγαλμα της
ελευθερίας αντιπροσωπεύει την
έννοια της ελευθερίας.

context

contextFor

Συσχετίζει δύο οντότητες όπου η
μία αποτελεί το πλαίσιο της άλλης.

interprets

interpretedBy

Συσχετίζει δύο στοιχεία από τα
οποία το ένα αποτελεί ερμηνεία
του άλλου.

agent

agentOf

Συσχετίζει κάποιο γεγονός με τον
πράκτορα ο οποίος το εκτελεί ή
συμμετέχει ενεργά.

patient

patientOf

Συσχετίζει κάποιο γεγονός με την
οντότητα η οποία επηρεάζεται από
αυτό.

experiencer

experiencerOf

Χρησιμοποιείται όταν η δεύτερη
οντότητα λαμβάνει παθητικά
κάποιο ερέθισμα από την πρώτη.

stimulus

stimulusOf

Χρησιμοποιείται όταν η δεύτερη
οντότητα αποτελεί ερέθισμα για
την πρώτη.

causer

causerOf

Συσχετίζει ένα γεγονός με την
οντότητα που το προκαλεί και δεν
αποτελεί τον πράκτορα που το
εκτελεί ή συμμετέχει ενεργά.

goal

goalOf

Συσχετίζει κάποιο γεγονός με το
σκοπό για τον οποίο εκτελείται.

beneficiary

beneficiaryOf

Χρησιμοποιείται όταν η δεύτερη
οντότητα επωφελείται με κάποιον
τρόπο από την πρώτη.

theme

themeOf

Συσχετίζει μία οντότητα με το
θέμα της.

result

resultOf

depicts
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πρώτης.

instrument

instrumentOf

Χρησιμοποιείται όταν η δεύτερη
οντότητα χρησιμοποιείται για την
περάτωση της πρώτης.

combination

-

Συσχετίζει δύο στοιχεία, όπου το
πρώτο αποτελεί συνδυασμό του
δεύτερου.

summarizes

summarizedBy

Χρησιμοποιείται όταν κάποιο
στοιχείο αποτελεί σύνοψη κάποιου
άλλου.

specializes

generalizes

Χρησιμοποιείται όταν η πρώτη
οντότητα αποτελεί ειδίκευση του
νοήματος της δεύτερης.

similar

similar

Συσχετίζει δύο οντότητες που είναι
ίδιες σε νόημα ή συνόνυμες.

opposite

opposite

Συσχετίζει δύο αντίθετες σε νόημα
οντότητες.

exemplifies

exemplifiedBy

Χρησιμοποιείται όταν η πρώτη
οντότητα αποτελεί παράδειγμα της
δεύτερης.

interchangeable

interchangeable

Χρησιμοποιείται όταν οι δύο
οντότητες είναι ίδιες σε βαθμό που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μία
στη θέση της άλλης χωρίς να
αλλάξει καθόλου το νόημα.

identifier

identifier

Συσχετίζει δύο οντότητες που
αποτελούν προσδιοριστικό η μία
της άλλης.

part

partOf

Υπονοεί κάποιου είδους επικάλυψει
μεταξύ δύο οντοτήτων. Για
παράδειγμα η Κρήτη και τα Χανιά
θα μπορούσαν να συσχετιστούν
μέσω αυτής της ιδιότητας.

contrasts

contrasts

Χρησιμοποιείται όταν η πρώτη
οντότητα αποτελεί χρωματική
αντίθεση (contrast) της δεύτερης.

property

propertyOf

Χρησιμοποιείται όταν η δεύτερη
οντότητα αποτελεί χαρακτηριστικό
της πρώτης.
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component

componentOf

Χρησιμοποιείται για τη διαμέριση
μίας
οντότητας
σε
άλλες
μικρότερες, όπου η κάθε μία από
αυτές
αποτελεί
λειτουργικό
εξάρτημα της πρώτης. Για
παράδειγμα, οι ρόδες ενός
αυτοκινήτου αποτελούν εξάρτημά
του.

substance

substanceOf

Συσχετίζει μία οντότητα με το
υλικό από το οποίο αποτελείται.

entailedBy

Χρησιμοποιείται όταν η πρώτη
οντότητα
είναι
απαραίτητος
παράγοντας για να συμβεί η
δεύτερη.

manner

mannerOf

Υποδηλώνει ότι η δεύτερη
οντότητα
αποτελεί
τρόπο
εκτέλεσης της πρώτης. Για
παράδειγμα, το ψιθύρισμα είναι
ένας τρόπος ομιλίας.

state

stateOf

Συσχετίζει μία οντότητα με την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

influences

dependsOn

Χρησιμοποιείται
όταν
μία
οντότητα επηρεάζει κάποια άλλη.

entails

Πίνακας 13 : Περιγραφή των σημασιολογικών συσχετίσεων

3.4. Περίληψη

Στο κεφάλαιο που μόλις ολοκληρώθηκε έγινε μία λεπτομερής παρουσίαση του μοντέλου
MPEG-7, που χρησιμοποιείται για την περιγραφή του περιεχομένου πολυμεσικών
αντικειμένων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση του σημασιολογικού μέρους του
μοντέλου, αφού οι οντότητες αυτού θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αντιστοίχηση με τις
οντότητες του CIDOC/CRM.
Εφόσον έχουμε παρουσιάσει τα κυριότερα σημεία των δύο μοντέλων, στο κεφάλαιο που
ακολουθεί μπορούμε να επιχειρήσουμε την ενοποίησή τους, προτείνοντας αντιστοιχήσεις
μεταξύ των οντοτήτων του CIDOC/CRM και των στοιχείων του MPEG-7. Θα αναλύσουμε
τα σενάρια πάνω στα οποία βασιστήκαμε για την υλοποίηση της διαλειτουργικότηττας, τα
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προβλήματα που συναντήσαμε λόγω ορισμένων ασυμβατοτήτων των δύο μοντέλων και τις
λύσεις που ακολουθήσαμε για την επίλυσή τους. Τέλος θα παρουσιάσουμε τις αντιστοιχήσεις
τόσο των οντοτήτων, όσο και των ιδιοτήτων του CIDOC/CRM με στοιχεία του MPEG-7.
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Κεφάλαιο 4

Αντιστοίχηση CIDOC/CRM στο MPEG-7

4.1. Εισαγωγή

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε τα μοντέλα CIDOC/CRM και MPEG-7 και
περιγράψαμε κάποια από τα βασικότερα στοιχεία τους. Στο παρών κεφάλαιο θα
περιγράψουμε την αντιστοίχηση τους, ψάχνοντας να βρούμε τα κοινά σημεία μεταξύ τους.
Απώτερος σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός συνόλου αντιστοιχήσεων που θα
χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή CIDOC/CRM περιγραφών σε MPEG-7 περιγραφές
μεταδεδομένων.
Εφ’όσον τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούνται σε τελείως διαφορετικά πλαίσια (domains) είναι
φυσιολογικό να υπάρξουν αρκετά προβλήματα ασυμβατότητας λόγω του διαφορετικού
τρόπου μοντελοποίησης εννοιών, οι οποίες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο ένα
μοντέλο και μικρότερη στο άλλο. Στις ενότητες που ακολουθούν λοιπόν θα περιγράψουμε
τα προβλήματα που συναντήσαμε όπως και τους τρόπους επίλυσης που προτείνουμε και
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ακολουθήσαμε. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι αντιστοιχήσεις μεταξύ των οντοτήτων και των
ιδιοτήτων του CIDOC/CRM. Τέλος, θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε ορισμένες
αντιστοιχίσεις οντοτήτων που χρειάζονται γνώση σχετικά με το εκάστοτε στιγμιότυπο
προκειμένου να αποφασιστεί η μετατροπή τους από το ένα μοντέλο στο άλλο.

4.2. Πρόβλημα υποστήριξης άμεσων αντιστοιχήσεων

Το CIDOC/CRM, αν και αποτελεί ένα γενικό μοντέλο που είναι ικανό να μοντελοποιήσει
πληροφορία πέρα από το πολιτιστικό πλαίσιο, μοντελοποιεί με μεγάλη λεπτομέρεια τις
έννοιές του. Συγκεκριμένα, για έννοιες όπως γεγονότα, αντικείμενα, πράκτορες κλπ.,
προσφέρει ένα μεγάλο σύνολο υποκατηγοριών για την περιγραφή συγκεκριμένων
υποσυνόλων αυτών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κλάση E5 Event, που
χρησιμοποιείται για την περιγραφή γεγονότων, η οποία αποτελείται από 23 υποκλάσεις. Από
την άλλη μεριά το MPEG-7, για το σημασιολογικό σχολιασμό, μάς προσφέρει τα Object
DS, Agent DS, Event DS, κλπ. χωρίς να παρέχει υποκατηγοριοποιήσεις αυτών των γενικών
εννοιών.
Έτσι, αν και μία άμεση αντιστοίχηση των οντοτήτων του CIDOC/CRM στα γενικά στοιχεία
του MPEG-7 θα ήταν εφικτή, θα οδηγούσε σε εκτενή απώλεια σημασιολογικής
πληροφορίας μιας πολιτιστικής περιγραφής. Θεωρείστε για παράδειγμα ένα στιγμιότυπο της
κλάσης E67 Birth, η οποία είναι υποκλάση της E5 Event. Μία αντιστοίχηση αυτής της
κλάσης στο στοιχείο Event του MPEG-7, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή
γεγονότων, θα ήταν σωστή αλλά θα χάναμε τη σημασιολογική πληροφορία ότι το
συγκεκριμένο γεγονός περιγράφει μία γέννηση.
Για τη λύση αυτού του προβλήματος είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση θεματικής γνώσης
(domain knowledge) στο MPEG-7. Μέσω αυτής της ενσωμάτωσης θα μπορούμε να
αναπαραστήσουμε συγκεκριμένα μεταδεδομένα του CIDOC/CRM σε MPEG-7
περιβάλλον. Η πιο προφανής προσέγγιση για αυτή τη διαδικασία είναι η επέκταση του
μοντέλου MPEG-7 έτσι ώστε να περιγράψει έννοιες του CIDOC/CRM, δηλαδή η
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προσθήκη διάφορων υποκατηγοριών στα υπάρχοντα σημασιολογικά στοιχεία που θα
αντιστοιχούν στις οντότητες του CIDOC/CRM. Αυτό μπορεί να γίνει, αφού το MPEG-7,
μέσω της Description Definition Language (DDL), που περιγράφηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο, επιτρέπει την επέκταση των στοιχείων του. Παρ’όλα αυτά, η συγκεκριμένη
προσέγγιση εισάγει ένα σημαντικό πρόβλημα διαλειτουργικότητας δεδομένου ότι η νέα
επέκταση που θα παραχθεί δεν θα είναι κομμάτι του προτύπου και έτσι δεν θα μπορεί να
αξιοποιηθεί από συστήματα (αποθήκευσης, αναζήτησης, κ.λ.π.) που βασίζονται αποκλειστικά
και μόνο στο πρότυπο MPEG-7. Το γεγονός αυτό κάνει απαγορευτική τη συγκεκριμένη
προσέγγιση.

4.3. Ενσωμάτωση θεματικής γνώσης στο MPEG-7: Το πλαίσιο εργασίας
DS-MIRF

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος διαλειτουργικότητας χρησιμοποιούμε το
πλαίσιο εργασίας (framework) DS-MIRF [14], [15], το οποίο μας επιτρέπει την
ενσωμάτωση ειδικής γνώσης κάποιας περιοχής (δηλαδή θεματικής γνώσης) στο μοντέλο
MPEG-7 χωρίς να είναι απαραίτητη η επέκταση του βασικού μοντέλου του προτύπου. Το
πλαίσιο DS-MIRF μάς παρέχει μία οντολογική υποδομή για τη σημασιολογική περιγραφή
του οπτικοακουστικού περιεχομένου, η οποία επιτρέπει τη συστηματική ενοποίηση γνώσης
κάποιας συγκεκριμένης περιοχής στη σημασιολογία που ορίζεται από το MPEG-7. Αυτή η
υποδομή αναπαριστά το μοντέλο MPEG-7 ως μία ανωτέρου επιπέδου οντολογία και τις
διάφορες έννοιες περιοχής που θέλουμε να ενσωματώσουμε στο μοντέλο ως θεματικές
(domain specific) οντολογίες. Οι κλάσεις των οντολογιών αυτών αποτελούν άμεσες ή
έμμεσες

υποκλάσεις

των

κλάσεων

που

αναπαριστούν

τους

υποτύπους

του

SemanticBaseType, όπως οι EventType, ObjectType, AgentObjectType κλπ., οι οποίες
ορίζονται στην ανωτέρου επιπέδου οντολογία που αναπαριστά το MPEG-7.
Η διαλειτουργικότητα των περιγραφών με εφαρμογές που χρησιμοποιούν το κλασσικό
μοντέλο MPEG-7 γίνεται χρησιμοποιώντας τους κανόνες μετασχηματισμού που ορίζονται
στο DS-MIRF. Αυτοί οι κανόνες επιτρέπουν την μετατροπή των οντοτήτων των οντολογιών
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μιας συγκεκριμένης περιοχής καθώς και των στιγμιοτύπων αυτών, σε έγκυρα MPEG-7
έγγραφα. Συγκεκριμένα:
•

Οι οντότητες των οντολογιών περιοχής μετασχηματίζονται σε αφηρημένες
MPEG-7 σημασιολογικές περιγραφές. Οι κλάσεις των οντολογιών περιοχής
μετατρέπονται σε στιγμιότυπα των υποτύπων του SemanticBaseType. Επίσης
χρησιμοποιείται το στοιχείο AbstractionLevel, όπου το χαρακτηριστικό
Dimension έχει τιμή μεγαλύτερη του μηδενός (υποδηλώνει formal abstraction).
Για την αναπαράσταση της ιεραρχίας των οντοτήτων της οντολογίας περιοχής
χρησιμοποιούνται

οι

σημασιολογικές

σχέσεις

generalizes/specializes.

Συγκεκριμένα, μία κλάση συνδέεται με τις άμεσες υποκλάσεις της μέσω της σχέσης
generalizes, ενώ οι υποκλάσεις συσχετίζονται με την κλάση μέσω της specializes.
•

Τα στιγμιότυπα των κλάσεων των οντολογιών περιοχής μετασχηματίζονται σε
MPEG-7 περιγραφές. Συγκεκριμένα τα στιγμιότυπα των κλάσεων μετατρέπονται σε
στιγμιότυπα των υποτύπων του SemanticBaseType, όπως ακριβώς και οι κλάσεις. Η
διαφορά είναι ότι σε αυτά, το χαρακτηριστικό Dimension του AbstractionLevel
έχει τιμή ίση με το μηδέν (υποδηλώνει media abstraction). Η διασύνδεση αυτών
των στιγμιοτύπων με τις κλάσεις τους γίνεται μέσω των σημασιολογικών σχέσεων
exemplifies/exemplifiedBy. Για την ακρίβεια, τα στιγμιότυπα χρησιμοποιούν το
exemplifies για τη διασύνδεσή τους με την κατάλληλη κλάση, ενώ οι κλάσεις το
exemplifiedBy για τη συσχέτιση με τα στιγμιότυπά τους.

Έτσι λοιπόν, κατά τη διαδικασία της αντιστοίχησης του CIDOC/CRM στο MPEG-7, θα
γίνουν όσες άμεσες αντιστοιχήσεις είναι εφικτές, ενώ για όλες τις υπόλοιπες κλάσεις του
CIDOC/CRM θα δημιουργηθούν κατάλληλα αφηρημένα στιγμιότυπα (δηλαδή με
AbstractionLevel.Dimension

μεγαλύτερο

του

μηδενός)

των

υποτύπων

του

SemanticBaseType του MPEG-7. Η διατήρηση της ιεραρχίας που υπάρχει στο
CIDOC/CRM

θα

επιτυγχάνεται

μέσω

των

σημασιολογικών

σχέσεων

specializes/generalizes μεταξύ αυτών των αφηρημένων στιγμιοτύπων. Τα στιγμιότυπα των
κλάσεων, οι οποίες αντιστοιχίζονται με αυτά τα αφηρημένα στοιχεία, θα μεταφέρονται στο
MPEG-7 ως στιγμιότυπα των υποτύπων του SemanticBaseType, σύμφωνα με την εκάστοτε
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αντιστοίχηση, με AbstractionLevel.Dimension ίσο με μηδέν, και θα συσχετίζονται με τα
αφηρημένα

στοίχεια

που

αναφέραμε

μέσω

των

σημασιολογικών

σχέσεων

exemplifies/exemplifiedBy.
Όλα όσα αναφέραμε παραπάνω γίνονται περισσότερο κατανοητά μέσω του παρακάτω
σχήματος που αναπαριστά όλη τη διαδικασία.

Εικόνα 22 : Η μεθοδολογία DS-MIRF

Ένα παράδειγμα της εφαρμογής του πλαισίου εργασίας DS-MIRF στην ενσωμάτωση των
CIDOC/CRM semantics στο MPEG-7 φαίνεται στην Εικόνα 23.
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Εικόνα 23 : Ενσωμάτωση των CIDOC/CRM semantics στο MPEG-7

Τέλος, στην Εικόνα 24 φαίνεται η αναπαράσταση των στιγμιοτύπων των κλάσεων του
CIDOC/CRM σε περιβάλλον MPEG-7.

Εικόνα 24 : Αναπαράσταση CIDOC/CRM περιγραφών σε περιβάλλον MPEG-7

4.4. Αντιστοιχήσεις οντοτήτων CIDOC/CRM στο MPEG-7
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Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν οι αντιστοιχήσεις που έγιναν μεταξύ των οντοτήτων
του CIDOC/CRM με Description Schemes του MPEG-7. Στην περίπτωση που σε μία
πολιτιστική περιγραφή μοντελοποιείται κάποιο αντικείμενο πολυμέσων, τότε στο σχολιασμό
που θα προκύψει θα έχουμε τόσο σημασιολογική πληροφορία που θα αφορά το
περιεχόμενο του πολυμέσου, όσο και περιγραφή σχετικά με τη δημιουργία και
κατηγοριοποίηση αυτού του αντικειμένου. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο
πολυμεσικό αντικείμενο θα έχουμε μόνο σημασιολογική περιγραφή, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από κάποιον, ήδη υπάρχον, σχολιασμό οπτικοακουστικού υλικού.
Τα αντικείμενα πολυμέσων περιγράφονται στο CIDOC/CRM μέσω της κλάσης E31
Document. Επειδή όμως αυτή η κλάση περιλαμβάνει και άλλες έννοιες, είναι δύσκολο να
γίνει αυτόματη αναγνώριση των στιγμιοτύπων που μοντελοποιούν κάποιο οπτικοακουστικό
υλικό, όπως επίσης και η κατάταξη σε κάποιο συγκεκριμένο είδος πολυμέσου (ήχος, εικόνα,
βίντεο, κλπ.). Θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο ότι σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη η
(μόνη) παρέμβαση του χρήστη κατά τη διαδικασία μετατροπής. Εφόσον γνωρίζουμε τα
πολυμέσα που περιγράφονται από μία CIDOC/CRM περιγραφή μπορούμε να τα
αντιστοιχίσουμε με το στοιχείο MultimediaContentType του MPEG-7. Ο τύπος του
εξαρτάται από το είδος του πολυμέσου. Συγκεκριμένα έχουμε:
•

ImageType για εικόνες,

•

VideoType για βίντεο,

•

AudioType για ήχο,

•

AudioVisualType για οπτικοακουστικό υλικό και

•

MultimediaCollectionType όταν έχουμε πολλαπλά στιγμιότυπα πολυμεσικών
αντικειμένων. Σε αυτή τη περίπτωση, για το κάθε ένα από αυτά χρησιμοποιείται ένα
από τα παραπάνω στοιχεία ανάλογα με τη φύση του.

Επίσης, στην περιγραφή ContentEntity την οποία δημιουργούμε για στοιχεία που αφορούν
το αντικείμενο πολυμέσων και όχι το περιεχόμενό του, θα προστεθούν εκείνες οι
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πληροφορίες που αφορούν τη δημιουργία του και την ταξινόμησή του. Αυτές οι
πληροφορίες είναι οι εξής:
•

Οι τίτλοι που περιγράφονται από στιγμιότυπα της κλάσης E35 Title που
συσχετίζονται με το παραπάνω αντικείμενο πολυμέσων μέσω της ιδιότητας “P102 is
title of”.

•

Το γεγονός δημιουργίας του πολυμέσου που είναι στιγμιότυπο της κλάσης E65
Creation και συσχετίζεται με το αντικείμενο μέσω της ιδιότητας “P94 has created”.

•

Οι δημιουργοί του, που είναι στιγμιότυπα της κλάσης E39 Actor ή των υποκλάσεων
αυτής και συμμετείχαν στο γεγονός δημιουργίας που βρήκαμε παραπάνω.

•

Ο χρόνος και τόπος (στιγμιότυπα των E52 Time-Span και E53 Place αντίστοιχα)
που συνέβη το παραπάνω γεγονός δημιουργίας.

•

Οποιεσδήποτε σημειώσεις υπάρχουν για τα οπτικοακουστικά αντικείμενα που
μπορεί να υπάρχουν σε κάποια CIDOC/CRM περιγραφή, δηλαδή τα στιγμιότυπα
της κλάσης E62 String που συσχετίζονται με τα αντικείμενα πολυμέσων μέσω της
ιδιότητας “P3F has note”.

•

Στιγμιότυπα της κλάσης E55 Type που συσχετίζονται με το αντικείμενο μέσω των
ιδιοτήτων “P2 is type of” και “P101 was use of” και περιγράφουν την κατηγορία
και το σκοπό του αντικειμένου αντίστοιχα.

Οι αντιστοιχήσεις αυτών των στιγμιοτύπων με στοιχεία του MPEG-7 φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:
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CIDOC/CRM Οντότητες

MPEG-7 Στοιχεία

Σχόλια
Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα του E65 Creation αποτελούν τα
γεγονότα δημιουργίας των αντικειμένων πολυμέσων που μπορεί
να υπάρχουν σε κάποια CIDOC/CRM περιγραφή. Για την

Ε65 Creation στιγμιότυπα συσχετιζόμενα με το
αντικείμενο πολυμέσων μέσω της “P94 has

CreationInformation/Creation

created”

αντιστοίχησή τους λοιπόν, χρησιμοποιείται το Creation
στοιχείο του CreationInformation. Ο τόπος, ο χρόνος και οι
δημιουργοί που συσχετίζονται με το καθένα από αυτά τα
στιγμιότυπα, αν υπάρχουν στην περιγραφή, θα αποτελέσουν
εμφωλευμένα στοιχεία του αντίστοιχου γεγονότος δημιουργίας.
Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα του E52 Time-Span περιγράφουν
το

χρονικό

πλαίσιο

δημιουργίας

κάποιου

αντικειμένου

πολυμέσων. Το ορθότερο θα ήταν η αντιστοίχηση με το
στοιχείο CreationInformation/Creation/CreationCoordinates
/Date.

Παρ’όλα

αυτά,

λόγω

του

αυστηρού

τρόπου

μοντελοποίησης των χρονικά πλαισίων στο MPEG-7 και της
E52 Time-Span

SemanticBase[@type=”SemanticTimeType”
id=”E52.Time-Span”]

ελευθερίας που μας προσφέρει το CIDOC/CRM, αποφασίσαμε
να

χρησιμοποιήσουμε

το

SemanticBase[@type=”SemanticTimeType” id=”E52.TimeSpan”],

το

οποίο

AbstractionLevel.Dimension
στιγμιότυπο

του

τύπου

αποτελεί

αφηρημένο

μεγαλύτερο

του

SemanticTimeType.

(με

μηδενός)
Έτσι,

τα

συγκεκριμένα στιγμιότυπα μεταφέρονται στο MPEG-7 σαν
στιγμίοτυπα
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AbstractionLevel.Dimension

ίσο

με

το

μηδέν

και

συσχετίζονται με το αφηρημένο στοιχείο που αναφέραμε
παραπάνω

μέσω

των

σημασιολογικών

σχέσεων

exemplifies/exemplifiedBy. Η συσχέτισή τους με το αντίστοιχο
CreationInformation/Creation

στοιχείο

γίνεται

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες σημασιολογικές σχέσεις, όπως
time/timeOf.
Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα του E53 Place περιγράφουν τη
γεωγραφική τοποθεσία όπου έλαβε χώρα κάποιο γεγονός
δημιουργίας ενός αντικειμένου πολυμέσων. Γι’αυτόν τον λόγο
E53 Place στιγμιότυπα συσχετιζόμενα με το
γεγονός δημιουργίας του αντικειμένου
πολυμέσων μέσω της “P7 witnessed”

CreationInformation/Creation/
CreationCoordinates/Location

χρησιμοποιείται

το

CreationCoordinates.
εμφωλευμένο

Location
Το

στοιχείο

στοιχείο

CreationCoordinates

του

κατάλληλου

του
αποτελεί

Creation

που

μοντελοποιεί το γεγονός δημιουργίας το οποίο έλαβε χώρα
στην τοποθεσία που περιγράφει το αντίστοιχο στιγμιότυπο του
E53 Place.
Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα του E39 Actor περιγράφουν τους
E39 Actor στιγμιότυπα συσχετιζόμενα με το
γεγονός δημιουργίας του αντικειμένου

δημιουργούς του αντικειμένου πολυμέσων. Γι’αυτό το λόγο
CreationInformation/Creation/Creator

πολυμέσων μέσω της “P14 performed”

χρησιμοποιείται

το

στοιχείο

Creator,

το

οποίο

είναι

εμφωλευμένο στο κατάλληλο Creation που μοντελοποιεί το
γεγονός δημιουργίας στο οποίο έλαβαν μέρος οι δημιουργοί.

E21 Person στιγμιότυπα συσχετιζόμενα με το

CreationInformation/Creation/

Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα του E21 Person περιγράφουν τα

γεγονός δημιουργίας του αντικειμένου

Creator/Agent[@type=”PersonType”]

μεμονωμένα άτομα που λειτούργησαν ως δημιουργοί ενός
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πολυμέσων μέσω της “P14 performed”

αντικειμένου πολυμέσων. Όπως και για τα στιγμιότυπα του E39
Actor, έτσι και εδώ χρησιμοποιείται το Creator στοιχείο, με την
προσθήκη όμως του Agent που θα έχει τύπο PersonType, ώστε
να δηλώσουμε ότι ο συγκεκριμένος δημιουργός αποτελεί
μεμονωμένο άτομο.
Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα του Ε74 Group περιγράφουν τις
ομάδες ατόμων που λειτούργησαν ως δημιουργοί ενός

E74 Group στιγμιότυπα συσχετιζόμενα με το
γεγονός δημιουργίας του αντικειμένου
πολυμέσων μέσω της “P14 performed”

CreationInformation/Creation/
Creator/Agent[@type=”PersonGroupType”]

αντικειμένου πολυμέσων. Όπως και για τα στιγμιότυπα του E39
Actor, έτσι και εδώ χρησιμοποιείται το Creator στοιχείο, με την
προσθήκη

όμως

του

Agent

που

θα

έχει

τύπο

PersonGroupType, ώστε να δηλώσουμε ότι ο συγκεκριμένος
δημιουργός αποτελεί μια ομάδα ατόμων.
Τα

συγκεκριμένα

στιγμιότυπα

του

Ε40

Legal

Body

περιγράφουν τις νομικά κατοχυρωμένες ομάδες ατόμων που
E40 Legal Body στιγμιότυπα συσχετιζόμενα με
το γεγονός δημιουργίας του αντικειμένου
πολυμέσων μέσω της “P14 performed”

λειτούργησαν ως δημιουργοί ενός αντικειμένου πολυμέσων.
CreationInformation/Creation/

Όπως και για τα στιγμιότυπα του E39 Actor, έτσι και εδώ

Creator/Agent[@type=”OrganizationType”]

χρησιμοποιείται το Creator στοιχείο, με την προσθήκη όμως
του Agent που θα έχει τύπο OrganizationType, ώστε να
δηλώσουμε ότι ο συγκεκριμένος δημιουργός αποτελεί μία
νομικά κατοχυρωμένη ομάδα ατόμων.

E35 Title στιγμιότυπα συσχετιζόμενα με το
αντικείμενο πολυμέσων μέσω της “P102 is title

Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα του E35 Title περιγράφουν τους
CreationInformation/Creation/Title

of”

τίτλους των οπτικοακουστικών υλικών. Έτσι αντιστοιχίζονται με
το στοιχείο Title του Creation.
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Αυτά τα στιγμιότυπα χρησιμοποιούνται ως σημειώσεις για

E62 String στιγμιότυπα συσχετιζόμενα με το
οπτικοακουστικό αντικείμενο μέσω της ιδιότητας

TextAnnotation/FreeTextAnnotation

“P3F has note”
E55 Type στιγμιότυπα συσχετιζόμενα με το
αντικείμενο πολυμέσων μέσω της “P2 is type of”

δομών του CIDOC/CRM, αλλά και για πληροφορία που δεν
θεωρείται σημαντική.
Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα του E55 Type περιγράφουν το

CreationInformation/Classification/Genre

είδος/κατηγορία του πολυμέσου, π.χ. ντοκιμαντέρ. Γι’αυτό το
λόγο χρησιμοποιήθηκε το Genre στοιχείο του Classification.

E55 Type στιγμιότυπα συσχετιζόμενα με το
αντικείμενο πολυμέσων μέσω της “P101 was use

οποιαδήποτε πληροφορία δεν μπορεί να περιγραφεί μέσω των

Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα του E55 Type περιγράφουν τον
CreationInformation/Classification/Purpose

of”

σκοπό που έχει κάποιο αντικείμενο πολυμέσων. Έτσι
χρησιμοποιείται το Purpose του Classification.

Πίνακας 14 : Πίνακας αντιστοιχήσεων οντοτήτων του CIDOC/CRM που μοντελοποιούν πληροφορία σχετικά με κάποιο αντικείμενο
πολυμέσων, με στοιχεία του MPEG-7
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Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι αντιστοιχήσεις των οντοτήτων που θα
χρησιμοποιηθούν ως σημασιολογική περιγραφή κάποιου αντικειμένου πολυμέσων. Σε
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η άμεση αντιστοίχηση μιας οντότητας με κάποιο υπάρχον
στοιχείο του MPEG-7, θα χρησιμοποιείται ένα αφηρημένο (abstract) στοιχείο,
χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία DS-MIRF που περιγράφηκε παραπάνω, για την
αντιστοίχηση. Αυτό το γενικό στοιχείο θα αποτελεί στιγμιότυπο κάποιου υποτύπου του
SemanticBaseType, ανάλογα με την εκάστοτε αντιστοίχηση, και η τιμή του
χαρακτηριστικού Dimension του στοιχείου AbstractionLevel θα είναι μεγαλύτερη του
μηδενός (formal abstraction). Για παράδειγμα, η κλάση E12 Production αντιστοιχίζεται με
το στοιχείο SemanticBase[@type=”EventType” @id=”E12_Production”], το οποίο είναι
ένα στιγμιότυπο του υποτύπου EventType με id E12_Production και η τιμή του
Dimension του AbstractionLevel του στοιχείου είναι ίση με 1. Έτσι, σύμφωνα με τη
μεθοδολογία DS-MIRF για κάθε στιγμιότυπο της κλάσης E12 Production θα
δημιουργούμε

σε

περιβάλλον

AbstractionLevel.Dimension

MPEG-7

ίσo

με

0

ένα
και

στιγμιότυπο
συσχετίσεις

exemplifies/exemplifiedBy με αυτό το αφηρημένο στοιχείο.
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CIDOC/CRM Οντότητες

MPEG-7 Στοιχεία

Σχόλια
Το E1 CRM Entity αποτελεί την ανώτερη κλάση του μοντέλου
CIDOC/CRM που μπορεί να περιγράψει οποιαδήποτε έννοια ανήκει στην

E1 CRM Entity

DSType

περιοχή αυτή. Αποτελεί αφηρημένη κλάση (δεν έχει στιγμιότυπα) και
αντιστοιχίζεται με το αφηρημένο στοιχείο DSType του MPEG-7, από το
οποίο προέρχονται όλα τα DSs του MPEG-7.
Αποτελεί αφηρημένη κλάση που περιγράφει όλα τα φαινόμενα με χρονική
διάρκεια, όπως γεγονότα, περιόδους, κλπ. Θεωρητικά λοιπόν μπορεί να

E2 Temporal Entity

UnionOf( SemanticStateType, SemanticTimeType,
EventType)

αντιστοιχηθεί

με

SemanticTimeType

την
και

ένωση

των

EventType

στοιχείων
του

SemanticStateType,

MPEG-7,

τα

οποία

χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχηση με τις υποκλάσεις του E2 Temporal
entity.
Το E3 Condition State περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
κάποιο αντικείμενο (όχι απαραίτητα υλικό) κάποια δεδομένη στιγμή. Αυτή η
E3 Condition State

SemanticBase[@type=”SemanticStateType”

πληροφορία μπορεί να μοντελοποιηθεί στο MPEG-7 μέσω του στοιχείου

@id=”E3.Condition_State”]

SemanticStateType, του οποίου μία από τις λειτουργίες του είναι η καταγραφή
χαρακτηριστικών (όπως είναι η κατάσταση) άλλων στοιχείων, π.χ.
αντικειμένων.
Η οντότητα E4 Period χρησιμοποιείται κυρίως για τη μοντελοποίηση

E4 Period

SemanticBase[@type=”SemanticTimeType”

κάποιων χρονικών περιόδων, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο

@id=”E4.Period”]

ιστορικό πλαίσιο του εκάστοτε δημιουργού κάποιας περιγραφής. Έτσι η
αντιστοίχηση με το στοιχείο SemanticTimeType του MPEG-7 που
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περιγράφει χρονικά πλαίσια φαίνεται ως η σωστότερη λύση.
Η κλάση E5 Event θα αντιστοιχηθεί με το EventType, το οποίο αποτελεί
υποτύπο του SemanticBaseType, αφού και τα δύο χρησιμοποιούνται για τη
μοντελοποίηση γεγονότων. Όπως θα δούμε παρακάτω, το E5 Event έχει ένα
μεγάλο πλήθος υποκλάσεων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή
συγκεκριμένου είδους γεγονότος. Για τη διατήρηση αυτής της πληροφορίας
κατά τη μετατροπή σε MPEG-7 στοιχεία θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία
E5 Event

SemanticBase[@type=”EventType”]

DS-MIRF, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη υπο-ενότητα. Συγκεκριμένα,
για το κάθε είδος γεγονότος δημιουργήθηκε ένα αφηρημένο (formal
abstraction) στιγμιότυπο του EventType και η ιεραρχία του διατηρείται μέσω
των

σχέσεων

specializes/generalizes.

Έτσι,

το

κάθε

στιγμιότυπο

μοντελοποιείται ως στιγμιότυπο του EventType με media abstraction και
χρησιμοποιούνται οι σχέσεις exemplifies/exemplifiedBy για τη συσχέτιση με
το αντίστοιχο στοιχείο του γεγονότος.
Το E63 Beginning of Existence αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και
E63 Beginning of Existence

SemanticBase[@type=”EventType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E63.Beginning_of_Existence”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου EventType, το οποίο θα έχει ID “E63.Beginning_of_Existence”.
Το E12 Production αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,

E12 Production

SemanticBase[@type=”E5.Event”

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το

@id=”E12.Production”]

οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E12.Production”.
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Το E65 Creation αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,
E65 Creation

SemanticBase[@type=”EventType”

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το

@id=”E65.Creation”]

οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E65.Creation”.
Το E83 Type Creation αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και

E83 Type Creation

SemanticBase[@type=”EventType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E83.Type_Creation”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου EventType, το οποίο θα έχει ID “E83.Type_Creation”.
Το E66 Formation αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,

E66 Formation

SemanticBase[@type=”EventType”

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το

@id=”E66.Formation”]

οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E66.Formation”.
Το E67 Birth αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,

E67 Birth

SemanticBase[@type=”EventType” @id=”E67.Birth”]

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το
οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E67.Birth”.
Το E81 Transformation αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και

E81 Transformation

SemanticBase[@type=”EventType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E81.Transformation”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου EventType, το οποίο θα έχει ID “E81.Transformation”.

E64 End of Existence

SemanticBase[@type=”EventType”

Το E64 End of Existence αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και

@id=”E64.End_of_Existence”]

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο
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στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου EventType, το οποίο θα έχει ID “E64.End_of_Existence”.
Το E6 Destruction αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,
E6 Destruction

SemanticBase[@type=”EventType”

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το

@id=”E6.Destruction”]

οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E6.Destruction”.
Το E68 Dissolution αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,

E68 Dissolution

SemanticBase[@type=”EventType”

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το

@id=”E68.Dissolution”]

οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E68.Dissolution”.
Το E69 Death αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,

E69 Death

SemanticBase[@type=”EventType” @id=”E69.Death”]

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το
οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E69.Death”.
Το E7 Activity αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,

E7 Activity

SemanticBase[@type=”EventType” @id=”E7.Activity”]

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το
οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E7.Activity”.
Το E10 Transfer of Custody αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και

E10 Transfer of Custody

SemanticBase[@type=”EventType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E10.Transfer_of_Custody”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου EventType, το οποίο θα έχει ID “E10.Transfer_of_Custody”.
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Το E11 Modification αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,
E11 Modification

SemanticBase[@type=”EventType”

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το

@id=”E11.Modification”]

οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E11.Modification”.
Το E79 Part Addition αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,

E79 Part Addition

SemanticBase[@type=”EventType”

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το

@id=”E79.Part_Addition”]

οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E79.Part_Addition”.
Το E80 Part Removal αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,

E80 Part Removal

SemanticBase[@type=”EventType”

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το

@id=”E80.Part_Removal”]

οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E80.Part_Removal”.
Το E13 Attribute Assignment αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και

E13 Attribute Assignment

SemanticBase[@type=”EventType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E13.Attribute_Assignment”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου EventType, το οποίο θα έχει ID “E13.Attribute_Assignment”.
Το E14 Condition Assessment αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και

E14 Condition Assessment

SemanticBase[@type=”EventType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E14.Condition_Assessment”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου EventType, το οποίο θα έχει ID “E14.Condition_Assessment”.

E15 Identifier Assignment

SemanticBase[@type=”EventType”

Το E15 Identifier Assignment αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και

@id=”E15.Identifier_Assignment”]

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο
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στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου EventType, το οποίο θα έχει ID “E15 Identifier Assignment”.
Το E16 Measurement αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,
E16 Measurement

SemanticBase[@type=”EventType”

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το

@id=”E16.Measurement”]

οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E16.Measurement”.
Το E17 Type Assignment αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και

E17 Type Assignment

SemanticBase[@type=”EventType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E17.Type_Assignment”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου EventType, το οποίο θα έχει ID “E17.Type_Assignment”.
Το E8 Acquisition αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,

E8 Acquisition

SemanticBase[@type=”EventType”

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το

@id=”E8.Acquisition”]

οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E8.Acquisition”.
Το E9 Move αποτελεί ειδικό τύπο του E5 Event και αντιστοιχίζεται,

E9 Move

SemanticBase[@type=”EventType” @id=”E9.Move”]

ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο στιγμιότυπο (το
οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7 στοιχείου
EventType, το οποίο θα έχει ID “E9.Move”.
Τόσο το E52 Time-Span όσο και το SemanticTimeType περιγράφουν

E52 Time-Span

SemanticBase[@type=”SemanticTimeType”

χρονικά πλαίσια, οπότε η αντιστοίχηση μεταξύ τους είναι αναμενόμενη.

@id=”E52.Time-Span”]

Παρ’όλα αυτά χρησιμοποιούμε και εδώ ένα αφηρημένο στοιχείο (formal
abstraction),
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CIDOC/CRM, και η συσχέτιση με τα στιγμιότυπά τους γίνεται μέσω των
σχέσεων exemplifies/exmplifiedBy.
Με προσεκτική παρατήρηση μπορούμε να δούμε ότι με τη συγκεκριμένη
αντιστοίχηση παραβιάζεται η ένωση (union) που είχε οριστεί για το E5 Event.
Αυτό γίνεται λόγω του διαφορετικού τρόπου μοντελοποίησης που
χρησιμοποιούν τα δύο μοντέλα.
E53 Place

SemanticBase[@type=”SemanticPlaceType”
@id=”E53.Place”]

Όπως και στο E52 Time-Span, έτσι και εδώ η αντιστοίχηση είναι πλήρης,
αφού τόσο το E53 Place όσο και το SemanticPlaceType περιγράφουν
γεωγραφικές τοποθεσίες.
Το E77 Persistent Item χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση στοιχείων

E77 Persistent Item

SemanticBase[@type=”ObjectType”
@id=”E77.Persistent_Item”]

διαφορετικής φύσης, όπως υλικά και μη υλικά αντικείμενα, ανθρώπινα όντα,
χαρακτηριστικά, κλπ., ενώ το στοιχείο ObjectType του MPEG-7 μόνο για
αντικείμενα. Παρ’όλα αυτά, υποθέτοντας ότι όλα τα στοιχεία μπορούν να
θεωρηθούν ως αντικείμενα, η συγκεκριμένη αντιστοίχηση είναι έγκυρη.
Το E39 Actor χρησιμοποιείται για την περιγραφή ανθρώπινων όντων. Γι’αυτό
το λόγο έγινε η αντιστοίχηση με το AgentObject του MPEG-7. Οι
υποκλάσεις αυτού όμως μας επιτρέπουν να μοντελοποιήσουμε ξεχωριστά τα

E39 Actor

SemanticBase[@type=”AgentObjectType”]

στιγμιότυπα, ανάλογα με το αν αναφέρονται σε μεμονωμένους ανθρώπους, ή
σε ομάδες. Η αντιστοίχηση αυτών θα γίνει χρησιμοποιώντας το στοιχείο
Agent του AgentObject, και ανάλογα με το είδος της κλάσης θα
αρχικοποίησουμε το είδος του Agent.

E21 Person

SemanticBase[@type=”AgentObjectType”]
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/Agent[@type=”PersonType”]
E74 Group
E40 Legal Body

SemanticBase[@type=”AgentObjectType”]

---

/Agent[@type=”PersonGroupType”]
SemanticBase[@type=”AgentObjectType”]

---

/Agent[@type=”OrganizationType”]

Μέσω του E41 Appellation μπορούμε να περιγράψουμε χαρακτηριστικά που
αναφέρονται στα υπόλοιπα στοιχεία μιας περιγραφής. Ανάλογα με τη φύση του
στοιχείου στο οποίο αναφέρεται κάποιο χαρακτηριστικό, μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε την ανάλογη υποκλάση (πχ. για υλικά αντικείμενα
E41 Appellation

SemanticBase/Property[./Name=”E41.Appellation”
./Value=<AppellationValue>]

χρησιμοποιείται το E42 Object Identifier).
Επειδή λοιπόν ένα τέτοιο χαρακτηριστικό υπάρχει σε μια περιγραφή σε
συνδυασμό με την αντίστοιχη οντότητα που χαρακτηρίζει, σε περιβάλλον
MPEG-7 μοντελοποιείται ως Property του στοιχείου που μοντελοποιεί την
οντότητα που χαρακτηρίζεται. Η συγκεκριμένη αντιστοιχία δεν ισχύει για όλες
τις υποκλάσεις του E41 Appellation.

E42 Object Identifier

SemanticBase/Property[./Name= ”Object Identifier”
./Value=<ObjectIdentifierValue>]

--Το E44 Place Appellation και οι υποκλάσεις αυτού περιγράφουν

E44 Place Appellation

SemanticBase[@type=”SemanticPlaceType”
@id=”E44.Place_Appellation”]

χαρακτηριστικά γεωγραφικών τοποθεσιών. Επειδή τα στιγμιότυπα αυτών των
κλάσεων μπορούν να θεωρηθούν ως γεωγραφικές τοποθεσίες, χρησιμοποιούμε
το SemanticPlaceType για τη μοντελοποίησή τους. Πέρα από αυτό, ανάλογα
με το είδος της υποκλάσης, χρησιμοποιείται και διαφορετικό στοιχείο του

94

Κεφάλαιο 4 – Αντιστοίχηση CIDOC/CRM στο MPEG-7

SemanticPlaceType, όπως θα δούμε παρακάτω.
SemanticBase[@type=”SemanticPlaceType”
E46 Section Definition

@id=”E46.Section_Definition”]/Place
/InternalCoordinates

@id=”E47.Spatial_Coordinates”]/Place
/GeographicPosition

E48 Place Name

συγκεκριμένα σημεία εσωτερικά μιας γεωγραφικής τοποθεσίας. Γι’αυτό το
λόγο

χρησιμοποιείται

και

το

στοιχείο

InternalCoordinates

του

SemanticPlaceType.

SemanticBase[@type=”SemanticPlaceType”
E47 Spatial Coordinates

Το E46 Section Definition περιγράφει χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε

Το E47 Spatial Coordinates μοντελοποιεί τις συντεταγμένες κάποιου χώρου.
Για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται και το στοιχείο GeographicPosition του
SemanticPlaceType. Αυτό γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που οι συντεταγμένες
αναφέρονται σε γεωγραφικό μήκος, πλάτος και ύψος.

SemanticBase[@type=”SemanticPlaceType”
@id=”E48.Place_Name”]/Place/Name

Το E48 Place Name περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το
όνομα κάποιας τοποθεσίας. Έτσι, μαζί με το SemanticPlaceType
χρησιμοποιούμε και το στοιχείο Name.
Το E49 Time Appellation χρησιμοποιείται για την περιγραφή όλων των
ονομάτων ή κωδικών, όπως ιστορικές περίοδοι και ημερομηνίες, που

E49 Time Appellation

SemanticBase[@type=”SemanticTimeType”

προσδιορίζουν κάποιο χρονικό πλαίσιο (στιγμιότυπο της E52 Time-Span). Αν

@id=”E49.Time_Appellation”]

και αποτελούν προσδιοριστικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελούν και
αυτά με τη σειρά τους χρονικά πλαίσια. Γι’αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε το
στοιχείο SemanticTimeType του MPEG-7.
Το E50 Date, το οποίο αποτελεί υποκλάση του E49 Time Appellation,

E50 Date

SemanticBase[@type=”SemanticTimeType”
@id=”E50.Date”]

περιγράφει ημερομηνίες εκφρασμένες σε οποιαδήποτε μορφή. Όπως και η
υπερκλάση

του,

έτσι

SemanticTimeType.
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E75 Conceptual Object
Appellation
E82 Actor Appellation

SemanticBase/Property[./Name= ”Conceptual Object

---

Appellation”
./Value=<ConceptualObjectAppellationValue>]
SemanticBase/Property[./Name= ”Actor Appellation”

---

./Value=<ActorAppellationValue>]

Παρ’όλο που το E70 Thing μοντελοποιεί υλικά και άυλα αντικείμενα, με την
E70 Thing

SemanticBase[@type=”ObjectType” @id=”E70.Thing”]

ίδια υπόθεση που κάναμε στο E77 Persistent Item, η συγκεκριμένη
αντιστοίχηση θεωρείται έγκυρη.

E71 Man-Made Thing

SemanticBase[@type=”ObjectType” @id=”E71.ManMade_Thing”]

Για τη συγκεκριμένη οντότητα ισχύουν τα ίδια πράγματα όπως και με το E70
Thing.

E24 Physical Man-Made

SemanticBase[@type=”ObjectType”

Thing

@id=”E24.Physical_Man-Made_Thing”]

Η συγκεκριμένη κλάση, όπως και οι υποκλάσεις αυτής, μοντελοποιούν υλικά
αντικείμενα και γι’αυτό το λόγο έχουν αντιστοιχηθεί με το στοιχείο
ObjectType.
Το E22 Man-Made Object αποτελεί ειδικό τύπο του Ε24 Physical Man-

E22 Man-Made Object

SemanticBase[@type=”ObjectType” @id=”E22.ManMade_Object”]

Made Thing και αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα
αφηρημένο στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του
MPEG-7 στοιχείου ObjectType, το οποίο θα έχει ID “E22.ManMade_Object”.
Το E84 Information Carrier αποτελεί ειδικό τύπο του Ε24 Physical Man-

E84 Information Carrier

SemanticBase[@type=”ObjectType”

Made Thing και αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα

@id=”E84.Information_Carrier”]

αφηρημένο στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του
MPEG-7

96

στοιχείου

ObjectType,

το

οποίο

θα

έχει

ID

Κεφάλαιο 4 – Αντιστοίχηση CIDOC/CRM στο MPEG-7

“E84.Information_Carrier”.
Το E25 Man-Made Feature αποτελεί ειδικό τύπο του Ε24 Physical ManE25 Man-Made Feature

SemanticBase[@type=”ObjectType” @id=”E25.ManMade_Feature”]

Made Thing και αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα
αφηρημένο στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του
MPEG-7 στοιχείου ObjectType, το οποίο θα έχει ID “E25.ManMade_Feature”.
Το E78 Collection αποτελεί ειδικό τύπο του Ε24 Physical Man-Made Thing

E78 Collection

SemanticBase[@type=”ObjectType”

και αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E78.Collection”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ObjectType, το οποίο θα έχει ID “E78.Collection”.
Η κλάση E28 Conceptual Object, όπως και οι υποκλάσεις αυτής, περιγράφουν

E28 Conceptual Object

SemanticBase[@type=”ConceptType”

άυλα αντικείμενα. Γι’αυτό το λόγο έχει χρησιμοποιηθεί το στοιχείο

@id=”E28.Conceptual_Object”]

ConceptType. Εξαίρεση αποτελεί η κλάση E55 Type, η αντιστοίχηση της
οποίας περιγράφεται σε παρακάτω υποενότητα.
Το E56 Language αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual Object και

E56 Language

SemanticBase[@type=”ConceptType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E56.Language”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ConceptType, το οποίο θα έχει ID “E56.Language”.
Το E57 Material αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual Object και

E57 Material

SemanticBase[@type=”ObjectType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E57.Material”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ConceptType, το οποίο θα έχει ID “E57.Material”.
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Το E58 Measurement Unit αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual Object
E58 Measurement Unit

SemanticBase[@type=”ConceptType”

και αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E58.Measurement_Unit”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ConceptType, το οποίο θα έχει ID “E58.Measurement_Unit”.
Το E73 Information Object αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual

E73 Information Object

SemanticBase[@type=”ConceptType”
@id=”E73.Information_Object”]

Object και αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα
αφηρημένο στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του
MPEG-7

στοιχείου

ConceptType,

το

οποίο

θα

έχει

ID

“E73.Information_Object”.
Το E29 Design or Procedure αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual
E29 Design or Procedure

SemanticBase[@type=”ConceptType”
@id=”E29.Design_or_Procedure”]

Object και αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα
αφηρημένο στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του
MPEG-7

στοιχείου

ConceptType,

το

οποίο

θα

έχει

ID

“E29.Design_or_Procedure”.
Το E31 Document αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual Object και
E31 Document

SemanticBase[@type=”ConceptType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E31.Document”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ConceptType, το οποίο θα έχει ID “E31.Document”.
Το E32 Authority Document αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual

E32 Authority Document

SemanticBase[@type=”ConceptType”

Object και αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα

@id=”E32.Authority_Document”]

αφηρημένο στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του
MPEG-7
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“E32.Authority_Document”.
Το E33 Linguistic Object αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual Object
E33 Linguistic Object

SemanticBase[@type=”ConceptType”

και αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E33.Linguistic_Object”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ConceptType, το οποίο θα έχει ID “E33.Linguistic_Object”.
Το E34 Inscription αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual Object και

E34 Inscription

SemanticBase[@type=”ConceptType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E34.Inscription”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ConceptType, το οποίο θα έχει ID “E34.Inscription”.
Το E36 Visual Item αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual Object και

E36 Visual Item

SemanticBase[@type=”ConceptType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E36.Visual_Item”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ConceptType, το οποίο θα έχει ID “E36.Visual_Item”.
Το E37 Mark αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual Object και

E37 Mark

SemanticBase[@type=”ConceptType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E37.Mark”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ConceptType, το οποίο θα έχει ID “E37.Mark”.
Το E38 Image αποτελεί ειδικό τύπο του E28 Conceptual Object και

E38 Image

SemanticBase[@type=”ConceptType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E38.Image”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ConceptType, το οποίο θα έχει ID “E38.Image”.

E72 Legal Object

SemanticBase[@type=”ObjectType”
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@id=”E72.Legal_Object”]

με την ίδια υπόθεση που κάναμε στο E77 Persistent Item, η συγκεκριμένη
αντιστοίχηση θεωρείται έγκυρη.
Το E18 Physical Thing, όπως και οι υποκλάσεις του, περιγράφουν υλικά

E18 Physical Thing

SemanticBase[@type=”ObjectType”

αντικείμενα. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε και εδώ το ObjectType. Εξαίρεση

@id=”E18.Physical_Thing”]

αποτελούν το E21 Person, το οποίο έχει περιγραφεί παραπάνω, και το E27
Site που ακολουθεί.
Το E19 Physical Object αποτελεί ειδικό τύπο του E18 Physical Thing και

E19 Physical Object

SemanticBase[@type=”ObjectType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E19.Physical_Object”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ObjectType, το οποίο θα έχει ID “E19.Physical_Thing”.
Το E20 Biological Object αποτελεί ειδικό τύπο του E18 Physical Thing και

E20 Biological Object

SemanticBase[@type=”ObjectType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E20.Biological_Object”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ObjectType, το οποίο θα έχει ID “E20.Biological_Object”.
Το E26 Physical Feature αποτελεί ειδικό τύπο του E18 Physical Thing και

E26 Physical Feature

SemanticBase[@type=”ObjectType”

αντιστοιχίζεται, ακολουθώντας το πλαίσιο DS-MIRF, σε ένα αφηρημένο

@id=”E26.Physical_Feature”]

στιγμιότυπο (το οποίο έχει AbstractionLevel.Dimension > 0) του MPEG-7
στοιχείου ObjectType, το οποίο θα έχει ID “E26.Physical_Feature”.
Η συγκεκριμένη οντότητα μοντελοποιεί τοποθεσίες που βρίσκονται πάνω στη

E27 Site

SemanticBase[@type=”SemanticPlaceType”

Γη ή οπουδήποτε αλλού. Βέβαια, δεν έχει καθαρά γεωμετρική έννοια όπως το

@id=”E27.Site”]

E53 Place, παρ’όλα αυτά όμως θα χρησιμοποιήσουμε το SemanticPlaceType
του MPEG-7 για την αντιστοίχηση των στιγμιοτύπων του.
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Πίνακας 15 : Πίνακας αντιστοιχήσεων των οντοτήτων του CIDOC/CRM που αποτελούν σημασιολογική πληροφορία του περιεχομένου ενός
αντικειμένου πολυμέσων, με στοιχεία του MPEG-7
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4.5. Αντιστοιχήσεις ιδιοτήτων CIDOC/CRM στο MPEG-7

Οι περισσότερες ιδιότητες που είναι ορισμένες στο CIDOC/CRM θα αντιστοιχηθούν με
σχέσεις του MPEG-7, ενώ για μερικές θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα στοιχεία που θα
είναι εμφωλευμένα (sub-elements) στο στοιχείο που αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο
στιγμιότυπο

του

CIDOC/CRM

στο

οποίο

αναφέρεται

η

εκάστοτε

σχέση.

Χρησιμοποιούνται κυρίως σχέσεις διότι οι ιδιότητες του μοντέλου CIDOC/CRM είναι
object properties, δηλαδή χρησιμοποιούνται για τη συσχέτιση των στιγμιοτύπων μεταξύ
τους και όχι datatype properties που κρατούν πληροφορία, όπως κείμενο, αριθμούς, κλπ.,
για το κάθε στιγμιότυπο. Οι σχέσεις του MPEG-7 που θα χρησιμοποιηθούν είναι ορισμένες
στα SemanticRelation, BaseRelation και TemporalRelation CSs (Classification Schemes)
του μοντέλου. Κάθε φορά λοιπόν που εντοπίζουμε μία ιδιότητα σε μία περιγραφή, θα
δημιουργούμε ένα Relation στοιχείο στο DS που αναλογεί στο στιγμιότυπο που ανήκει η
ιδιότητα. Το Relation έχει δύο χαρακτηριστικά (attributes): το target το οποίο θα είναι το
αναγνωριστικό του άλλου στιγμιοτύπου που συμμετέχει στην ιδιότητα και το type το οποίο
θα είναι το είδος της σχέσης στην οποία αντιστοιχίζεται η συγκεκριμένη ιδιότητα. Για την
καλύτερη κατανόηση της αντιμετώπισης των ιδιοτήτων, παρουσιάζουμε ένα από παράδειγμα
αφού δείξουμε πρώτα τις αντιστοιχίσεις.
Θα πρέπει να αναφερθεί επιπλέον ότι ο αριθμός των σχέσεων που θα χρησιμοποιηθούν είναι
μικρότερος από τον αριθμό των CIDOC/CRM ιδιοτήτων και έτσι θα έχουμε αρκετές
ιδιότητες που θα αντιστοιχηθούν στην ίδια σχέση. Για να διατηρήσουμε λοιπόν τη διακριτή
πληροφορία που ορίζεται με την κάθε ιδιότητα, μαζί με το κάθε Relation στοιχείο που
ορίζουμε, δημιουργούμε και ένα Comment υποστοιχείο, στο οποίο κρατάμε το όνομα της
ιδιότητας από την οποία προήλθε η συγκεκριμένη σχέση.
Ακολουθεί ο πίνακας των αντιστοιχίσεων των ιδιοτήτων του CIDOC/CRM με σχέσεις του
MPEG-7.
CIDOC/CRM Ιδιότητες

MPEG-7 Σχέσεις & Στοιχεία

P1 is identified by

identifier
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P3 has note

Definition/FreeTextAnnotation

P4 has time-span

time

P5 consists of

part

P7 took place at

location

P8 took place on or within

location

P9 consists of

part

P10 falls within

during

P11 had participant

experiencer

P12 occurred in the presence of

experiencer

P13 destroyed

patient

P14 carried out by

agent

P15 was influenced by

influences

P16 used specific object

instrument

P17 was motivated by

stimulus

P19 was intended use of

goal

P20 had specific purpose

goal

P21 had general purpose

goal

P22 transferred title through

beneficiary

P23 transferred title from

agent

P24 transferred title of

patient

P25 moved

patient

P26 moved to

destination

P27 moved from

source

P28 custody surrendered by

agent

P29 custody received by

beneficiary

P30 transferred custody of

patient

P31 has modified

patient

P32 used general technique

manner

P33 used specific technique

manner

P34 concerned

beneficiary

P35 has identified

result

P36 registered

beneficiary

103

Κεφάλαιο 4 – Αντιστοίχηση CIDOC/CRM στο MPEG-7

P37 assigned

result

P38 deassigned

result

P39 measured

beneficiary

P40 observed dimension

result

P41 classified

beneficiary

P42 assigned

result

P43 has dimension

state

P44 has condition

state

P45 consists of

substance

P46 is composed of

component

P47 is identified by

identifier

P48 has preferred identifier

identifier

P49 has former or current keeper

agent

P50 has current keeper

agent

P51 has former or current owner

agent

P52 has current owner

agent

P53 has former or current location

location

P54 has current permanent location

location

P55 has current location

location

P56 bears feature

quality
SemanticBase/Property[./Name=”Number of

P57 has number of parts

parts” ./Value=<NumberValue>]

P58 has section definition

locationOf

P59 has section

locationOf

P62 depicts

depicts

P65 shows visual item

shows

P67 refers to

references

P68 usually employs

instrument

P69 is associated with

references

P70 documents

references

P71 lists

references

P72 has language

property
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P73 has translation

interpretedBy

P74 has current or former residence

location

P75 possesses

agentOf

P78 is identified by

identifier
SemanticBase/Property

P79 beginning is qualified by

[./Name=”Beginning is qualified by”
./Value=<StringValue>]

P80 end is qualified by

SemanticBase/Property[./Name=”End is qualified
by” ./Value=<StringValue>]
SemanticBase/Property

P81 ongoing throughout

[./Name=”Ongoing throughout”
./Value=<StringValue>]
SemanticBase/Property

P82 at some time within

[./Name=”At some time within”
./Value=<StringValue>]

P86 falls within

during

P87 is identified by

identifier

P88 consists of

part

P89 falls within

inside

P92 brought into existence

result

P93 took out of existence

patient

P94 has created

result

P95 has formed

result

P96 by mother

agent

P97 from father

agent

P98 brought into life

result

P99 dissolved

patient

P100 was death of

patient

P101 has as general use

instrumentOf

P102 has title

property

P103 was intended for

goal

P104 is subject to

property

P105 right held by

agent
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P106 is composed of

part

P107 has current or former member

member

P108 has produced

result

P109 has current or former curator

agent

P110 augmented

patient

P111 added

patient

P112 diminished

patient

P113 removed

patient

P114 is equal in time to

coOccurs

P115 finishes

finishes

P116 starts

starts

P117 occurs during

strictDuring

P118 overlaps in time with

overlaps

P119 meets in time with

meets

P120 occurs before

precedes

P121 overlaps with

overlaps

P122 borders with

touches

P123 resulted in

result

P124 transformed

patient

P125 used object of type

instrument

P126 employed

instrument

P127 has broader term

specializes

P128 carries

quality

P129 is about

theme

P130 shows features of

similar

P131 is identified by

identifier

P132 overlaps with

overlaps

P133 is separated from

separated

P134 continued

follows

P135 created type

result

P136 was based on

causer

P137 is exemplified by

exemplifiedBy
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P138 represents

represents

P139 has alternative form

interchangeable

P140 assigned attribute to

beneficiary

P141 assigned

patient

Πίνακας 16 : Πίνακας αντιστοιχίσεων των ιδιοτήτων του CIDOC/CRM με σχέσεις και στοιχεία
του MPEG-7

Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα μικρό παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση της
διαδικασίας από τον αναγνώστη. Παρουσιάζουμε πρώτα τη γραφική αναπαράσταση μιας
μικρής CIDOC/CRM περιγραφής, η οποία αποτελείται από 4 στιγμιότυπα και 3 ιδιότητες
και έπειτα τον αντίστοιχο σχολιασμό σε MPEG-7.

<Mpeg7>
……
<Description xsi:type=”SemanticDescriptionType”>
<Semantics>
<Label>
<Name>Semantic Description</Name>
</Label>
<SemanticBase xsi:type=”SemanticPlaceType” id=”Chania”>
<Label>
<Name>Chania</Name>
</Label>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”AgentObjectType” id=”Ntousias”>
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<Label>
<Name>Ntousias</Name>
</Label>
<Relation source=”#Ntousias” target=”cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person”
type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS :2001:exemplifies” />
<Relation source=”cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person” target=”#Ntousias”
type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS :2001:exemplifiedBy” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agentOf” target=”#Writes”>
<Header xsi:type=”DescriptionMetadataType”>
<Comment>
<FreeTextAnnotation>
CIDOC/CRM property: P14B performed
</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:location” target=”#Chania”>
<Header xsi:type=”DescriptionMetadataType”>
<Comment>
<FreeTextAnnotation>
CIDOC/CRM property: P74F has current or former residence
</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”EventType” id=”Writes”>
<Label>
<Name>Writes</Name>
</Label>
<Relation source=”#Writes” target=”cidoc_crm_v4.2.xml#E12.Production”
type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS :2001:exemplifies” />
<Relation source=”cidoc_crm_v4.2.xml#E12.Production” target=”#Writes”
type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS :2001:exemplifiedBy” />
<Relation type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:result” target=”#Thesis”>
<Header xsi:type=”DescriptionMetadataType”>
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<Comment>
<FreeTextAnnotation>
CIDOC/CRM property: P108F has produced
</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase xsi:type=”ObjectType” id=”Thesis”>
<Label>
<Name>Thesis</Name>
</Label>
<Relation source=”#Thesis” target=”cidoc_crm_v4.2.xml#E71.Man-Made_Thing”
type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS :2001:exemplifies” />
<Relation source=”cidoc_crm_v4.2.xml#E71.Man-Made_Thing” target=”#Thesis”
type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS :2001:exemplifiedBy” />
</SemanticBase>
</Semantics>
</Description>
</Mpeg7>
Εικόνα 25 : Παράδειγμα αντιστοιχίσεων των ιδιοτήτων του CIDOC/CRM με σχέσεις του
MPEG-7

4.6. Αντιστοιχήσεις υπο-συνθήκη

Γενικά, η ενοποίηση δύο μοντέλων μέσω αντιστοιχήσεων μεταξύ των οντοτήτων του ενός με
οντότητες του άλλου, αποτελεί μία στατική διαδικασία. Οι αντιστοιχήσεις προκύπτουν από
τη μελέτη των δύο μοντέλων και υλοποιούνται κατά το σχεδιασμό του συστήματος μαζί με
ένα σύνολο από κανόνες μετασχηματισμού, οι οποίοι διασφαλίζουν τα βήματα που πρέπει να
ακολουθηθούν για τη μετατροπή μιας περιγραφής από το ένα μοντέλο στο άλλο.
Μία σημαντική πτυχή όμως της σημασιολογικής ενοποίησης των μοντέλων CIDOC/CRM
και MPEG-7 είναι ότι υπάρχουν ορισμένες αντιστοιχήσεις που δεν μπορούν να καθοριστούν
από το στάδιο σχεδιασμού του συστήματος. Αυτό συμβαίνει γιατί ορισμένες από τις
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οντότητες του CIDOC/CRM περιγράφουν έννοιες που μπορούν να μοντελοποιηθούν από
περισσότερα του ενός στοιχεία στο MPEG-7. Για παράδειγμα η κλάση E51 Contact Point
του CIDOC/CRM περιγράφει τρόπους επικοινωνίας με έναν πράκτορα, όπως τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ. Στο MPEG-7 όμως υπάρχουν ξεχωριστά στοιχεία για τη
μοντελοποίηση αυτής της πληροφορίας, ανάλογα με το είδος του τρόπου επικοινωνίας. Έτσι,
κατά τη σχεδίαση του συστήματος έχουμε τις πιθανές αντιστοιχήσεις που μπορούν να γίνουν
για τις κλάσεις του CIDOC/CRM που παρουσιάζουν αυτές τις ασάφειες, αλλά η απόφαση
για το ποιά θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να παρθεί μόνο κατά την εκτέλεση του συστήματος,
αφού χρειάζεται επεξεργασία της γνώσης που περιγράφεται από το κάθε ένα από τα
στιγμιότυπα αυτών των οντοτήτων. Σε αυτήν την υπο-ενότητα θα παρουσιάσουμε αυτές τις
υπο-συνθήκη αντιστοιχήσεις και θα δώσουμε κάποια παραδείγματα ώστε να γίνουν πιο
κατανοητές από τους αναγνώστες.
Η κλάση E45 Address του CIDOC/CRM αποτελεί υποκλάση τόσο του E44 Place
Appellation όσο και του E51 Contact Point. Έτσι, τα στιγμιότυπα αυτής μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είτε ως προσδιοριστές για κάποια τοποθεσία, η οποία μοντελοποιείται
μέσω της E53 Place και αντιστοιχίζεται με το στοιχείο SemanticPlace, είτε ως σημείο
επικοινωνίας για κάποιον πράκτορα, για τον οποίο χρησιμοποιείται η κλάση E39 Actor ή
κάποια υποκλάση αυτής και αντιστοιχίζεται με το AgentObject στοιχείο χρησιμοποιώντας
και το Agent DS. Όταν εντοπίζουμε λοιπόν ένα στιγμιότυπο αυτής της κλάσης, μπορούμε
εύκολα να διαπιστώσουμε τί από τα δύο αντιπροσωπεύει ελέγχοντας τις ιδιότητές του. Στην
περίπτωση που αποτελεί προσδιοριστή κάποιας τοποθεσίας θα χρησιμοποιείται η ιδιότητα
P87 is identified by, ενώ στην άλλη περίπτωση, η ιδιότητα P76 has contact point. Το
στιγμιότυπο αντιστοιχίζεται στο στοιχείο SemanticPlace και για τις δύο περιπτώσεις, αλλά
ανάλογα το είδος της πληροφορίας χρησιμοποιείται διαφορετικού είδους σχέση για τη
συσχέτιση με την τοποθεσία ή τον πράκτορα. Συγκεκριμένα :
•

Αν αποτελεί προσδιοριστή τοποθεσίας, χρησιμοποιείται η σημασιολογική σχέση
identifier για τη συσχέτιση με την αντίστοιχη τοποθεσία.

•

Αν αποτελεί σημείο επικοινωνίας με κάποιον πράκτορα χρησιμοποείται το
στοιχείο AddressRef του Agent DS του αντίστοιχου πράκτορα.
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Οι τρόποι επικοινωνίας με έναν πράκτορα μοντελοποιούνται μέσω της κλάσης E51 Contact
Point. Όπως προείπαμε όμως, ανάλογα με το είδος της επικοινωνίας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και διαφορετικό στοιχείο του MPEG-7. Χρησιμοποιώντας pattern
matching μπορούμε να κατατάξουμε την πληροφορία σε ένα από τα ακόλουθα είδη
επικοινωνίας:
•

Ηλεκτρονική αλληλογραφία (E-mail) : Για την αντιστοίχησή του χρησιμοποιείται
το στοιχείο Email του ElectronicAddress DS του Agent DS που αναλογεί στον
κατάλληλο πράκτορα.

•

Τηλέφωνο : Για την αντιστοίχησή του χρησιμοποιείται το στοιχείο Telephone του
ElectronicAddress DS του Agent DS που αναλογεί στον κατάλληλο πράκτορα.

•

Hλεκτρονική διεύθυνση : Για την αντιστοίχησή του χρησιμοποιείται το στοιχείο
Url του ElectronicAddress DS του Agent DS που αναλογεί στον κατάλληλο
πράκτορα.

•

Άλλοι τρόποι επικοινωνίας : Σε περίπτωση που έχουμε κάποιο άλλο είδος
επικοινωνίας, δημιουργούμε ένα νέο στοιχείο Property στο ανάλογο AgentObject
που αντιστοιχεί στον πράκτορα, το οποίο έχει ως τιμή το “Contact Information”
και id αυτό του E51 Contact Point στιγμιοτύπου.

Τα στιγμιότυπα της κλάσης E54 Dimension χρησιμοποιούνται είτε για την περιγραφή της
διάρκειας μίας χρονικής έκτασης (στιγμιότυπο της κλάσης E52 Time-Span), είτε για την
περιγραφή των διαστάσεων ενός αντικειμένου, όχι απαραίτητα υλικού (στιγμιότυπο της E70
Thing). Το ποιά από τις δύο περιπτώσεις ισχύει κάθε φορά είναι εύκολο να διαπιστωθεί
ελέγχοντας το είδος του στιγμιοτύπου με το οποίο υπάρχει συσχέτιση, και αναλόγως την
περίπτωση χρησιμοποιούμε και διαφορετικό στοιχείο στο MPEG-7. Συγκεκριμένα:
•

Αν αναφέρεται σε διάρκεια μιας χρονικής έκτασης χρησιμοποιούμε το στοιχείο
Duration του SemanticInterval DS του SemanticTime που αντιστοιχεί στο
ανάλογο στιγμιότυπο της E52 Time-Span.
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•

Αν αναφέρεται σε διαστάσεις κάποιου αντικειμένου χρησιμοποιούμε το
SemanticState DS και για τη συσχέτισή του με το ανάλογο αντικείμενο τη
σημασιολογική σχέση state.

4.7. Αντιμετώπιση ιεραρχιών από τύπους

Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 2, όπου έγινε η περιγραφή του μοντέλου
CIDOC/CRM, ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματά του έναντι άλλων μοντέλων για την
περιγραφή πολιτιστικών αντικειμένων, είναι η δυνατότητα που δίνει στο χρήστη να
δημιουργήσει δικούς του τύπους για περαιτέρω κατηγοριοποίηση της πληροφορίας στο
επιθυμητό πλαίσιο εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της κλάσης E55 Type, η
οποία περιλαμβάνει αυθαίρετες έννοιες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των
στιγμιοτύπων μιας περιγραφής. Κατά μία έννοια, μπορούμε να θεωρήσουμε τα στιγμιότυπα
του E55 Type ως κλάσεις, για τις οποίες δεν χρειάζεται να ορίσουμε επιπλέον ιδιότητες. Η
σύνδεση ενός στιγμιοτύπου με τον τύπο που του αντιστοιχεί γίνεται μέσω της ιδιότητας “P2
has type”. Επιπλέον, το μοντέλο μας παρέχει έναν μηχανισμό, μέσω των ιδιοτήτων “P127
has broader term/has narrower term”, για την οργάνωση αυτών των τύπων σε ιεραρχίες.
Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της κλάσης, ακολουθεί ένα μικρό παράδειγμα,
στο οποίο έχουμε ένα στιγμιότυπο της κλάσης E84 Information Carrier που περιγράφει τον
πίνακα της Mona Lisa και ανήκει σε δύο κατηγορίες (στιγμιότυπα της κλάσης E55 Type) :
την “Italian Renaissance Art” και την “Paintings”. Επίσης, έχουμε και έναν επιπλέον
τύπο/κατηγορία, τον “Art”, για να δείξουμε το μηχανισμό ιεραρχίας που αναφέραμε.
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Εικόνα 26 : Παράδειγμα χρήσης του μηχανισμού τυπολογιών του μοντέλου CIDOC/CRM

Όπως μπορούμε να δούμε, η φύση του κάθε τύπου, δηλαδή αν αποτελεί γενίκευση
αντικεμένου, πράκτορα, γεγονότος, κλπ., εξαρτάται αποκλειστικά από τα στιγμιότυπα τα
οποία καθορίζει και επιπλέον μπορεί να υπάρξει περίπτωση όπου ένας τύπος να
χρησιμοποιείται για δύο ή περισσότερα στιγμίοτυπα διαφορετικής φύσης. Έτσι, δεν είναι
δυνατόν να υπάρξει αντιστοίχηση της κλάσης E55 Type με κάποιο από τα SemanticBase
DS, όπως έγινε με τις υπόλοιπες κλάσεις.
Γι’αυτό τον λόγο, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Classification Scheme του
MPEG-7. Ένα Classification Scheme στο MPEG-7 χρησιμοποιείται για να ορίσει και να
οργανώσει σε σύνολα τυποποιημένους όρους (στοιχεία Term), οι οποίοι περιγράφουν
κάποιο πλαίσιο εργασίας. Κάθε Term στοιχείο αναπαριστά μία καλά ορισμένη έννοια σε
κάποιο πλαίσιο εργασίας και αποτελείται από έναν μοναδικό προσδιοριστή (termId), ένα
όνομα και μία περιγραφή. Επιπλέον, τα Terms ενός ClassificationScheme μπορούν να
οργανωθούν σε ιεραρχίες, ως nested στοιχεία, ώστε να αναπαριστούν την αντίστοιχη
τυπολογική ιεραρχία μιας CIDOC/CRM περιγραφής. Η αναφορά των στιγμιοτύπων στους
τύπους τους μπορεί να γίνει στο MPEG-7 μέσω του στοιχείου StructuredAnnotation και
με τη χρήση του κατάλληλου υπο-στοιχείου, το οποίο εξαρτάται από τη φύση του
στιγμιοτύπου. Συγκεκριμένα, τα υπο-στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι :
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•

WhatObject για τα υλικά και άυλα αντικείμενα,

•

Who για τους πράκτορες,

•

WhatAction για τα γεγονότα,

•

Where για τις τοποθεσίες και

•

When για τα χρονικά πλαίσια

Μαζί με το κατάλληλο από τα παραπάνω υπο-στοιχεία, θέτουμε και την τιμή του
χαρακτηριστικού href έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο Term στοιχείο του επιθυμητού τύπου.
Λαμβάνοντας υπ’όψιν όσα αναφέραμε, το παράδειγμα της Εικόνα 26 θα γίνει σε MPEG-7
ως εξής:
<Mpeg7>
<Description xsi:type=”ClassificationSchemeDescriptionType”>
<Term termID=”Art”>
<Name>Art</Name>
<Term termID=”Italian_Renaissance_Art”>
<Name>Italian Renaissance Art</Name>
</Term>
</Term>
<Term termID=”Paintings”>
<Name>Paintings</Name>
</Term>
</Description>
<Description xsi:type=”SemanticDescriptionType”>
……
<SemanticBase xsi:type=”ObjectType” id=”Mona_Lisa”>
<Label>
<Name>Mona Lisa</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
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<WhatObject href=”Italia_Renessaince_Art” />
<WhatObject href=”Paintings” />
</StructuredAnnotation>
</Definition>
</SemanticBase>
……
</Description>
</Mpeg7>
Εικόνα 27 : Παράδειγμα CIDOC/CRM περιγραφής που χρησιμοποιεί τον μηχανισμό
τυπολογιών, μετασχηματισμένο σε MPEG-7 περιγραφή

4.8. Περίληψη

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήθηκε η λεπτομερής μελέτη της αντιστοίχησης των δομών του
μοντέλου CIDOC/CRM σε στοιχεία του MPEG-7. Αναφέρθηκαν τα σενάρια πάνω στα
οποία στηριχθήκαμε και παρουσιάστηκε η μεθοδολογία DS-MIRF την οποία
χρησιμοποιήσαμε για την ενσωμάτωση των εννοιών του CIDOC/CRM στο MPEG-7 χωρίς
να χρειαστεί η επέκτασή του, αφού αυτό θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα
διαλειτουργικότητας με τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές. Έπειτα αναλύσαμε τις
αντιστοιχήσεις που έγιναν μεταξύ των οντοτήτων του CIDOC/CRM με DS του MPEG-7,
αιτιολογώντας, όπου ήταν απαραίτητο, τις αποφάσεις που πήραμε. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε
σε αντιστοιχήσεις που χρειάζονται γνώση των στιγμιοτύπων της εκάστοτε εφαρμογής ώστε
να αποφασιστεί η κατάλληλη, όπως επίσης και στη μέθοδο μετατροπής των τυπολογιών του
CIDOC/CRM. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι αντιστοιχήσεις των ιδιοτήτων με τις αντίστοιχες
σχέσεις του MPEG-7, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μετατροπή αυτών
των ιδιοτήτων σε στοιχεία Relation του MPEG-7.
Έχοντας παρουσιάσει όλα τα παραπάνω, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην
επεξήγηση της διαδικασίας μετατροπής μιας CIDOC/CRM περιγραφής σε MPEG-7
σχολιασμό. Αυτό είναι και το θέμα του κεφαλαίου που ακολουθεί.
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Κεφάλαιο 5

Μεθοδολογία μετατροπής περιγραφών CIDOC/CRM σε MPEG-7

5.1. Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφεται η διαδικασία που έχουμε ορίσει για την αυτόματη
μετατροπή της πολιτιστικής πληροφορίας σε πολυμεσικά μεταδεδομένα. Θα παρουσιαστεί
ένα σύνολο διαγραμμάτων από ενέργειες, μέσω των οποίων μπορούμε να μετατρέψουμε
CIDOC/CRM περιγραφές σε MPEG-7.

5.2. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας μετατροπής

Βασιζόμενοι στο πλαίσιο εργασίας DS-MIRF, για την ενσωμάτωση θεματικής γνώσης στο
MPEG-7, καθώς και στις αντιστοιχήσεις που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο,
η μετατροπή CIDOC/CRM περιγραφών σε MPEG-7 έγγραφα είναι πλέον εφικτή. Για να
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επιτευχθεί λοιπόν αυτή η επιθυμητή λειτουργία, καθορίσαμε μία πλήρη διαδικασία
μετασχηματισμού, η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Η αναγκαίοτητα ύπαρξης μιας αυστηρά καθορισμένης διαδικασίας μετατροπής έγκειται στο
γεγονός ότι για την παραγωγή έγκυρων MPEG-7 περιγραφών πρέπει να ακολουθηθεί μία
συγκεκριμένη σειρά στη μετατροπή των CIDOC/CRM μεταδεδομένων. Επιπλέον, όπως
ήδη έχουμε αναφέρει, χρειάζεται διάκριση της πληροφορίας που συναντάμε σε μια
CIDOC/CRM περιγραφή, αφού αυτή μπορεί να αποτελεί είτε πληροφορία διαχείρισης
υλικού (Content Management Information) είτε σημασιολογική πληροφορία (Semantic
Information).
Η πληροφορία που μοντελοποιείται στις CIDOC/CRM περιγραφές, μπορεί να χωριστεί σε
αυτή που αναφέρεται στη διαχείριση του περιεχομένου (Content Management
Information) και στη σημασιολογική πληροφορία περιεχομένου (Semantic Information)
ενός πολυμέσου. Η πρώτη περιλαμβάνει γνώση σχετική με τη δημιουργία του
οπτικοακουστικού αντικειμένου, όπως τα άτομα που συμμετείχαν στη δημιουργία, ο τόπος
και ο χρόνος της κλπ., ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην πληροφορία σχετική με το
περιεχόμενο, όπως τα αντικείμενα που αναπαριστούνται κλπ. Αυτή η διάκριση είναι
σημαντικό να διευκρινιστεί, αφού όπως είδαμε ορίζονται διαφορετικές αντιστοιχήσεις για
οντότητες CIDOC/CRM ίδιων τύπων, ανάλογα με την κατηγορία πληροφορίας την οποία
περιγράφουν, και ακολουθείται διαφορετική διαδικασία μετατροπής αυτών, όπως θα δούμε
στη συνέχεια.
Ο μετασχηματισμός μίας CIDOC/CRM περιγραφής σε MPEG-7 έγγραφο αρχίζει
βρίσκοντας όλα εκείνα τα στιγμιότυπα που μπορεί να μοντελοποιούν κάποιο
οπτικοακουστικό αντικείμενο. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει αυτόματα και
απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση, για δύο λόγους :
1. Όλα τα αντικείμενα πολυμέσων περιγράφονται στο CIDOC/CRM μέσω των
κλάσεων “E31 Document” και “E38 Image”. Επίσης, αυτές οι δύο οντότητες
μοντελοποιούν και άλλου είδους πληροφορία. Έτσι, είναι πολύ δύσκολη η αυτόματη
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εύρεση εκείνων των στιγμιοτύπων που αφορούν πολυμέσα, καθώς και η
κατηγοριοποίησή τους σε ήχο, βίντεο, κλπ.
2. Παρά την ύπαρξη τέτοιας πληροφορίας σε μία CIDOC/CRM περιγραφή, υπάρχει
περίπτωση να χρησιμοποιηθεί αυτή ως σημασιολογικός σχολιασμός ενός άλλου,
ήδη υπάρχοντος οπτικοακουστικού αντικειμένου.

Είναι λοιπόν στην ευχέρεια του χρήστη να αποφασίσει ποιά από τα στιγμιότυπα
περιγράφουν οπτικοακουστικά αντικείμενα, το είδος τους, καθώς και το αν θα
χρησιμοποιηθούν ως σημασιολογικός σχολιασμός ή όχι. Εφόσον γνωρίζουμε αυτά τα
στιγμιότυπα, μπορούμε να προσδιορίσουμε την πληροφορία που αφορά τη διαχείριση αυτών
των πολυμέσων (Content Management Information) και να τη διαχωρίσουμε από την
υπόλοιπη που θα χρησιμοποιηθεί ως σημασιολογική περιγραφή (Semantic Information). Η
μέθοδος με την οποία γίνεται αυτός ο προσδιορισμός, περιγράφηκε στο 4ο κεφάλαιο, και θα
αναφερθεί περιληπτικά και παρακάτω. Αφού έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μπορεί να
ξεκινήσει η μετατροπή, η οποία είναι μία τριπλή παράλληλη διαδικασία, όπως φαίνεται και
στο παρακάτω σχήμα :
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Εικόνα 28 : Γενική διαδικασία μετασχηματισμού

Ο μετασχηματισμός της πληροφορίας που αφορά τη διαχείριση του περιεχομένου
πολυμέσων ξεκινάει βρίσκοντας όλα τα στιγμιότυπα του E62 String που συσχετίζονται με το
οπτικοακουστικό αντικείμενο που μπορεί να περιγράφει κάποια CIDOC/CRM περιγραφή
και δημιουργώντας για το κάθε ένα από αυτά ένα FreeTextAnnotation στοιχείο, τα οποία
θα είναι εμφωλευμένα σε ένα TextAnnotation στοιχείο. Έπειτα, μπορούμε να
κατηγοριοποιήσουμε περαιτέρω τη διαδικασία, στην μετατροπή της πληροφορίας σχετικής
με τη δημιουργία του οπτικοακουστικού αντικειμένου (περιλαμβάνει τους δημιουργούς, τον
τόπο και χρόνο δημιουργίας, κλπ.) και στην μετατροπή της πληροφορίας σχετικής με την
ταξινόμηση του αντικειμένου (σκοπός δημιουργίας και είδος).
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Εικόνα 29 : Παραγωγή Content Management Information

Ο προσδιορισμός των οντοτήτων μιας CIDOC/CRM περιγραφής, που μοντελοποιούν
πληροφορία σχετική με τη δημιουργία κάποιου αντικειμένου πολυμέσων , γίνεται ως εξής :
1. Προσδιορίζουμε τα στιγμιότυπα της κλάσης “E65 Creation”, που συνδέονται, μέσω
της ιδιότητας “P94 has created”, με τα στιγμιότυπα που περιγράφουν τα αντικείμενα
πολυμέσων.
2. Βρίσκουμε τους τίτλους για το κάθε οπτικοακουστικό αντικείμενο. Οι τίτλοι
μοντελοποιούνται μέσω της κλάσης “E35 Title” και συσχετίζονται με το ανάλογο
αντικείμενο μέσω της ιδιότητας “P102 is title of”.
3. Εντοπίζουμε τα στιγμιότυπα της κλάσης “E39 Actor”, ή των υποκατηγοριών αυτής,
που συμμετείχαν ενεργά στα γεγονότα που βρήκαμε από το πρώτο βήμα.
4. Τέλος, εξάγουμε το χρόνο και την τοποθεσία (στιγμιότυπα των κλάσεων “E52
Time-Span” και “E53 Place” αντίστοιχα), που έλαβε χώρα το κάθε γεγονός
δημιουργίας του πρώτου βήματος.
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Αφού έχουμε συγκεντρώσει όλα τα παραπάνω στιγμιότυπα, η μετατροπή τους σε στοιχεία
του MPEG-7 γίνεται όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα ενεργειών :

Εικόνα 30 : Παραγωγή πληροφορίας σχετική με τη δημιουργία του οπτικοακουστικού υλικού

Για την μετατροπή της πληροφορίας που αφορά την ταξινόμηση των οπτικοακουστικών
αντικειμένων (ClassificationInformation), χρησιμοποιούνται τα στιγμιότυπα της κλάσης
“E55 Type” που συσχετίζονται με αυτά τα αντικείμενα. Σε αυτόν τον μετασχηματισμό
χρησιμοποιούμε μόνο εκείνα τα στιγμιότυπα που συνδέονται με τα αντικείμενα πολυμέσων,
είτε μέσω της ιδιότητας “P2 is type of”, όπου δημιουργούμε ένα νέο Genre στοιχείο, είτε
μέσω της “P103 was intention of”, όπου δημιουργούμε ένα νέο Purpose στοιχείο. Τα
βήματα αυτού του μετασχηματισμού φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα :
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Εικόνα 31 : Παραγωγή πληροφορίας ταξινόμησης του οπτικοακουστικού υλικού

Όλα τα υπόλοιπα στιγμιότυπα μίας δεδομένης CIDOC/CRM περιγραφής, που δεν
αναφέρονται

σε

πληροφορία

διαχείρισης

κάποιου

αντικειμένου

πολυμέσων,

θα

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή της σημασιολογικής περιγραφής του πολυμεσικού
περιεχομένου. Συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη :
1. Δημιουργούμε ένα Semantics στοιχείο, το οποίο είναι εμφωλευμένο σε ένα
Description στοιχείο τύπου SemanticDescriptionType, που θα περιλαμβάνει τη
σημασιολογική πληροφορία.
2. Για κάθε ένα από τα στιγμιότυπα που μοντελοποιούν σημασιολογική πληροφορία,
δημιουργείται το αντίστοιχο MPEG-7 στοιχείο, σύμφωνα με τις αντιστοιχήσεις που
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4.4. Για όλα εκείνα τα στιγμιότυπα που
αντιστοιχίζονται σε υποτύπους του SemanticBaseType, όπως EventType,
SemanticPlaceType, κλπ., θέτουμε το AbstractionLevel.dimension ίσο με μηδέν
(σύμφωνα με το πλαίσιο εργασίας DS-MIRF). Επίσης, αν η αντιστοίχηση δεν είναι
άμεση με κάποιον υποτύπο του SemanticBaseType, αλλά χρησιμοποιείται κάποιο
αφηρημένο στοιχείο που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το DS-MIRF, τότε
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θέτουμε και τις σημασιολογικές σχέσεις exemplifies/exemplifiedBy μεταξύ του
στοιχείου που δημιουργείται και του αφηρημένου που ήδη υπάρχει.
3. Για όλα τα στιγμιότυπα που αντιστοιχίζονται με υποτύπους του SemanticBaseType
και

συσχετίζονται

με

κάποιον

τύπο

στην

CIDOC/CRM

περιγραφή,

χρησιμοποιείται ένα StructuredAnnotation στοιχείο, εμφωλευμένο σε ένα
Definition, μέσω του οποίου γίνεται η αναφορά στο ανάλογο Term που αντιστοιχεί
στον τύπο. Το στοιχείο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά στο Term,
όπως WhatObject, WhatAction, Who κλπ., εξαρτάται από τη φύση του
στιγμιοτύπου. Αυτή η διαδικασία έχει ήδη περιγραφεί στην ενότητα 4.7.
4. Για όλα τα στοιχεία που δεν αντιστοιχίζονται σε υποτύπους του SemanticBaseType
(είτε άμεσα είτε έμμεσα), όπως τα στιγμιότυπα της κλάσης E41 Appellation, τα
θέτουμε ως εμφωλευμένα στα στοιχεία τα οποία περιγράφουν.
5. Τέλος, δημιουργούμε Relation στοιχεία για τις συσχετίσεις των στοιχείων μεταξύ
τους, ανάλογα με τις ιδιότητες των στιγμιοτύπων της CIDOC/CRM περιγραφής. Ο
τύπος του κάθε Relation καθορίζεται από τις αντιστοιχήσεις των ιδιοτήτων που
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4.5. Επίσης, για κάθε Relation δημιουργούμε και ένα
εμφωλευμένο Comment στοιχείο, όπου βάζουμε την ιδιότητα από την οποία
προέκυψε η συγκεκριμένη σχέση. Αυτό είναι απαραίτητο, αφού πολλές ιδιότητες
αντιστοιχίζονται στις ίδιες MPEG-7 σχέσεις.
Η παραπάνω διαδικασία για την παραγωγή του σημασιολογικού σχολιασμού παρουσιάζεται
στο διάγραμμα που ακολουθεί :
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Εικόνα 32 : Παραγωγή σημαντικής πληροφορίας (Semantic Information)

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα στιγμιότυπα της κλάσης “E55 Type”
του CIDOC/CRM θα αναπαρασταθούν στο MPEG-7 ως Term στοιχεία μιας περιγραφής
ClassificationScheme. Τα βήματα αυτού του μετασχηματισμού είναι τα εξής :
1. Για κάθε CIDOC/CRM περιγραφή, εξετάζουμε αν υπάρχουν στιγμιότυπα της
κλάσης “E55 Type”. Εφόσον υπάρχουν, δημιουργούμε μία ClassificationScheme
περιγραφή στο MPEG-7.
2. Δημιουργούμε “Term” στοιχεία για κάθε ένα από αυτά τα στιγμιότυπα, με
“termId” το αναγνωριστικό του στιγμιοτύπου.
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3. Οργανώνουμε τα “Term” στοιχεία που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο βήμα
σύμφωνα με την ιεραρχία τυπολογιών που υπάρχει στη CIDOC/CRM περιγραφή
που εξετάζουμε. Αυτό γίνεται δημιουργώντας τον κατάλληλο εμφωλιασμό στα
“Term” στοιχεία, ανάλογα με τις συσχετίσεις “P2 has type” και “P127 has broader
term” που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των τύπων.
4. Τέλος,

προσθέτουμε

τα

“Term”

στοιχεία

ανωτέρου

επιπέδου

στη

“ClassificationScheme” περιγραφή που δημιουργήσαμε στο 1ο βήμα.

Η παραπάνω διαδικασία φαίνεται στο διάγραμμα ενεργειών του παρακάτω σχήματος :

Εικόνα 33 : Παραγωγή Classification Scheme

5.3. Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο κάναμε μία αναλυτική περιγραφή των βημάτων που ακολουθούνται για
το μετασχηματισμό μίας CIDOC/CRM περιγραφής, σε MPEG-7 στοιχεία. Παρουσιάσαμε
διαγράμματα ενεργειών τόσο για τη μετατροπή της πληροφορίας που αναφέρεται στη
διαχείριση ενός αντικειμένου πολυμέσων, όσο και αυτής που αποτελεί σημασιολογικό
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σχολιασμό. Επίσης εξηγήσαμε γιατί αυτή η διαδικασία πρέπει να έχει ημι-αυτόματο
χαρακτήρα, καθώς και το ρόλο του χρήστη σε αυτή. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί
επιχειρείται η υλοποίηση μιας εφαρμογής που ενσωματώνει τα αποτελέσματα της
αντιστοίχησης που έγινε στο 4ο κεφάλαιο και υλοποιεί τη διαδικασία μετασχηματισμού που
παρουσιάστηκε στο 5ο.
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Κεφάλαιο 6

Υλοποίηση συστήματος υποστήριξης αυτόματης μετατροπής
περιγραφών CIDOC/CRM σε MPEG-7

6.1. Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η περιγραφή της εφαρμογής Java και των γραφικών της
διεπαφών που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, προκειμένου να
πραγματώσει τα συμπεράσματα της θεωρητικής μελέτης για την αντιστοίχηση των δύο
μοντέλων σε επίπεδο μεταδεδομένων, όπως αναλύθηκαν στο 4ο κεφάλαιο. Για τη μετατροπή
CIDOC/CRM περιγραφών σε MPEG-7 έγγραφα, η διεπαφή υλοποιεί τη διαδικασία
μετατροπής που αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε στο 5ο κεφάλαιο.

6.2. Λειτουργικότητα
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Μια περίπτωση χρήσης αποτελεί την περιγραφή μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών
ενός συστήματος και του ίδιου του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, μια περίπτωση χρήσης
περιγράφει τη συμπεριφορά ενός συστήματος, κάτω από τις διάφορες συνθήκες οι οποίες
μπορούν να εμφανιστούν, καθώς αυτό ανταποκρίνεται στην αίτηση ενός από τους χρήστες
του (πρωτεύων ενεργών).
Ο πρωτεύων ενεργών ξεκινάει μια αλληλεπίδραση με το σύστημα με σκοπό την
εκπλήρωση κάποιου συγκεκριμένου σκοπού (goal). Ανάλογα με την αίτηση η οποία γίνεται
κάθε φορά, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή πραγματοποιείται, είναι δυνατόν
να οδηγηθούμε σε διαφορετικές ακολουθίες συμπεριφοράς του συστήματος. Μια περίπτωση
χρήσης ενοποιεί όλες αυτές τις περιπτώσεις συμπεριφοράς.
Η περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης γίνεται με τη μορφή κειμένου, επιτρέποντας έτσι την
εύκολη κατανόησή τους ακόμα και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια ειδική
εκπαίδευση. Οι τρεις βασικές έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την περιγραφή μιας
περίπτωσης χρήσης είναι:
•

Το Πεδίο (Scope) : Τι πραγματικά είναι το υπό μελέτη σύστημα;

•

Ο Πρωτεύων Ενεργών (Primary Actor) : Ποιόν ικανοποιεί η εκπλήρωση ενός
στόχου;

•

Το Επίπεδο (Level) : Πόσο υψηλού ή χαμηλού επιπέδου είναι ο στόχος αυτός ;

Η φόρμα η οποία προτείνεται από τον Cockburn για την περιγραφή των περιπτώσεων
χρήσης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :
USE CASE #

« Το όνομα της περίπτωσης χρήσης »

Goal in Context

« Περιγραφή του στόχου που καλείται να υπηρετήσει »

Scope & Level

« Ποια είναι η εμβέλεια της περίπτωσης χρήσης
Ένα από: Summary, Primary Task, Sub function »

Preconditions

« Ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει να ισχύουν όταν
ενεργοποιείται η περίπτωση χρήσης »
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Success End Condition

«οι συνθήκες που ισχύουν μετά την επιτυχή εκτέλεση της
περίπτωσης χρήσης »

Failed End Condition

«οι συνθήκες που ισχύουν όταν ο στόχος δεν ικανοποιηθεί,
δηλαδή όταν η περίπτωση χρήσης δεν εκτελεστεί επιτυχώς »

Primary,

« Το όνομα του πρωτεύοντος και άλλων πιθανών δευτερευόντων

Secondary Actors

ενεργούντων »

Trigger

« Η δράση πάνω στο σύστημα η οποία προκαλεί την εκκίνηση
της περίπτωσης χρήσης »

MAIN SUCCESS

Step

Action

1

« Τα βήματα που ακολουθούνται από την εκκίνηση της

SCENARIO
περίπτωσης χρήσης έως την επιτυχή ολοκλήρωσή της »

EXTENSIONS

2

« Βήμα 2ο »

3

« Βήμα 3ο » . . .

Step

Branching Action

1a

« Περιγραφή της συνθήκης που προκαλεί διακλάδωση :
δράση ή όνομα της υποπερίπτωσης χρήσης »

Πίνακας 17 : Πίνακας περιγραφής περιπτώσεων χρήσης όπως προτείνεται από τον Alistair
Cockburn

Για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει τον τρόπο περιγραφής των περιπτώσεων χρήσης
σύμφωνα με τον Cockburn [30], είναι απαραίτητη η κατανόηση των ακόλουθων ορισμών:
•

Ενεργών (Actor) : Οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε έχει συμπεριφορά

•

Συμμετέχων (Stakeholder) : Κάποιος ή κάτι το οποίο συμμετέχει στον
καθορισμό της συμπεριφοράς του υπό μελέτη συστήματος

•

Πρωτεύων Ενεργών (Primary Actor) : Ο συμμετέχων ο οποίος ξεκινάει την
αλληλεπίδραση με το υπό μελέτη σύστημα, με σκοπό την εκπλήρωση κάποιου
στόχου
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•

Δευτερεύων Ενεργών (Secondary Actor) : Ο συμμετέχων ο οποίος παίρνει
μέρος στην περίπτωση χρήσης αλλά δεν έχει εκκινήσει ο ίδιος τη διαδικασία της
αλληλεπίδρασης

•

Περίπτωση χρήσης (Use Case) : Ένα συμβόλαιο σχετικά με τη συμπεριφορά
του υπό μελέτη συστήματος

•

Πεδίο (Scope) : Προσδιορίζει το σύστημα το οποίο μελετάται

•

Προϋποθέσεις και Εγγυήσεις (Preconditions and Guarantees) : Τι πρέπει να
είναι αληθές πριν και μετά την εκτέλεση μιας περίπτωσης χρήσης

•

Πυροδοτητής (Trigger) : Μια κατάσταση ή ένα γεγονός το οποίο προηγείται και
προκαλεί την εκκίνηση μιας περίπτωσης χρήσης

•

Κύριο επιτυχές σενάριο (Main Success Scenario) : Η περίπτωση στην οποία
τίποτα δεν πάει λάθος

•

Επεκτάσεις (Extensions) : Ο,τιδήποτε διαφορετικό μπορεί να συμβεί κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του επιτυχούς σεναρίου. Οι αριθμοί που φαίνονται στον πίνακα
αποτελούν τα βήματα του κύριου επιτυχούς σεναρίου στα οποία αναφέρονται οι
επεκτάσεις

Σημειώνουμε ότι όταν μια περίπτωση χρήσης κάνει αναφορά σε μια άλλη, τότε η
αναφερόμενη περίπτωση χρήσης υπογραμμίζεται.
Όπως είναι φυσικό, τόσο οι στόχοι τους οποίους καλούνται να εκπληρώσουν οι διάφορες
περιπτώσεις χρήσης, όσο και οι διάφορες αλληλεπιδράσεις οι οποίες συμβαίνουν μεταξύ των
περιπτώσεων χρήσης, είναι δυνατόν να χωριστούν σε υπό-περιπτώσεις και υπόαλληλεπιδράσεις αντίστοιχα, προκαλώντας έτσι μια σύγχυση σχετικά με το επίπεδο στο
οποίο ανήκει ο στόχος που επιτυγχάνει η κάθε περίπτωση. Για να αποφευχθεί αυτή η
σύγχυση ο Cockburn όρισε τρία επίπεδα στόχων τους οποίους καλούνται να επιτύχουν οι
διάφορες περιπτώσεις χρήσης.
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Το επίπεδο των στόχων του χρήστη (user goals – primary tasks) είναι αυτό που
παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ως στόχο χρήστη ορίζουμε τον στόχο που
προσπαθεί να επιτύχει ο πρωτεύων χρήστης μέσω της εκτέλεσης μιας περίπτωσης χρήσης.
Μια ερώτηση η οποία μπορεί να σηματοδοτήσει το χαρακτηρισμό ενός στόχου χρήστη
είναι η εξής: μπορεί ο πρωτεύων χρήστης να φύγει ικανοποιημένος μετά την εκπλήρωση του
συγκεκριμένου στόχου; Πάνω από το επίπεδο των στόχων του χρήστη βρίσκεται το επίπεδο
των συνοπτικών ή στρατηγικών στόχων (summary level or strategic goals). Κάθε
στόχος αυτού του επιπέδου αποτελείται από πολλαπλούς στόχους χρήστη. Μια περιγραφή
ενός συστήματος σε αυτό το επίπεδο εξυπηρετεί τρεις κυρίως σκοπούς: παρουσίαση του
πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν οι στόχοι του χρήστη, παρουσίαση του κύκλου ζωής
των διαφόρων σχετιζόμενων στόχων, και τέλος αποτελεί έναν πίνακα περιεχομένων για τα
κατώτερα επίπεδα. Οι στόχοι του επιπέδου των υπό-λειτουργιών (sub-function level
goals) είναι αυτοί οι οποίοι απαιτούνται για την πραγματοποίηση των στόχων χρήστη. Στο
επίπεδο αυτό γίνεται περιγραφή εξειδικευμένων λειτουργιών οι οποίες χρησιμοποιούνται
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αρκετών στόχων χρήστη.
Για να επιτευχθεί η παρουσίαση της ολικής εικόνας του συνόλου των περιπτώσεων χρήσης οι
οποίες χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των απαιτήσεων ενός συστήματος απαιτούνται δύο
συμπληρωματικά εργαλεία:
•

Το διάγραμμα της «συνολικής εικόνας» (overall picture) το οποίο αναπαριστά
τις περιπτώσεις χρήσης ως κουτιά τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις
(ποιά περίπτωση χρήσης καλεί ποιά άλλη)

•

Ο «συνοπτικός πίνακας» (summary table) ο οποίος περιέχει πληροφορία
σχετικά με το αναγνωριστικό, το όνομα, τον κύριο ενεργούντα, το στόχο και μια
μικρή περιγραφή για κάθε περίπτωση χρήσης.

Ακολουθεί η αναπαράσταση των 3 use cases που υλοποιούν τους στόχους του χρήστη
(primary tasks) και συνοψίζουν τα πιθανά βήματα χρήσης της εφαρμογής.
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Εικόνα 34 : Συγκεντρωτικό σχήμα των 3 use cases της εφαρμογής

Ακολουθεί η λεπτομερής περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης σύμφωνα με τους πίνακες που
προτείνει ο Cockburn.
USE CASE 1

Μετατροπή CIDOC/CRM περιγραφών σε MPEG-7
σημασιολογικές περιγραφές.

Goal in Context

Ο χρήστης επιθυμεί την εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης
κάποιας από τις CIDOC/CRM περιγραφές που είναι
φορτωμένες στο σύστημα.

Scope

Γραφική διεπαφή

Level

Primary Task

Preconditions

Να υπάρχουν μία ή περισσότερες CIDOC/CRM περιγραφές
φορτωμένες στο σύστημα.

Success End Condition

Εμφανίζεται η γραφική αναπαράσταση της επιλεγμένης
περιγραφής.

Failed End Condition

Εμφάνιζεται το κατάλληλο μήνυμα λάθους και δεν εμφανίζεται η
γραφική αναπαράσταση κάποιας περιγραφής.

Primary,

Χρήστης

Secondary Actors
Trigger

Ο χρήστης επιχειρεί να εμφανίσει τη γραφική αναπαράσταση
κάποιας από τις CIDOC/CRM περιγραφές που είναι
φορτωμένες στο σύστημα.
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DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χρήστης επιχειρεί να μετατρέψει τις φορτωμένες
CIDOC/CRM περιγραφές σε MPEG-7
σημασιολογικές περιγραφές.

2

Το σύστημα επιχειρεί να αναγνώσει τις φορτωμένες
CIDOC/CRM περιγραφές με τη χρήση του Jena API.

3

Το σύστημα εντοπίζει τα στιγμιτότυπα των κλάσεων E31
Document και E38 Image που υπάρχουν σε κάθε μία
περιγραφή.

4

Το σύστημα εμφανίζει στο χρήστη τα στιγμιότυπα που
βρέθηκαν στο βήμα 3 και τον αφήνει να επιλέξει αν
κάποιο από αυτά θα αποτελέσει content management
πληροφορία και τι είδους αντικείμενο πολυμέσων
περιγράφει (ήχος, εικόνα, βίντεο, κλπ.).

5

Εφαρμογή των βημάτων μετασχηματισμού που
παρουσιάστηκαν στο προηγουμενο κεφάλαιο για την
κάθε μία από τις περιγραφές. Στα βήματα
μετασχηματισμού λαμβάνονται υπ’όψιν και οι επιλογές
που έκανε ο χρήστης στο προηγούμενο βήμα.

6

Παραγωγή των MPEG-7 εγγράφων και εμφάνιση
κατάλληλου μηνύματος επιτυχίας.

EXTENSIONS

Step

Branching Action

2a

Μία ή περισσότερες από τις υπο-μετασχηματισμό
περιγραφές δεν είναι έγκυρο RDF έγγραφο.
2a1. Ενημέρωση του χρήστη με το κατάλληλο
μήνυμα λάθους, και διακοπή της διαδικασίας
μετασχηματισμού.

3a

Δεν υπάρχουν στιγμιότυπα των κλάσεων E31 Document
και E38 Image σε καμία από τις περιγραφές.
3a1. Μετάβαση στο βήμα 5.
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5a

Κάποια από τις περιγραφές δεν αποτελεί έγκυρο
CIDOC/CRM έγγραφο.
5a1. Ενημέρωση του χρήστη με την εμφάνιση
κατάλληλου μηνύματος λάθους και διακοπή της
διαδικασίας.

6a

Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει στο δίσκο μία ή
περισσότερες MPEG-7 περιγραφές που έχουν παραχθεί.
6a1. Ο χρήστης επιχειρεί την αποθήκευση ενός ή
περισσοτέρων MPEG-7 εγγράφων.
6a2. Εμφανίζεται στο χρήστη ένα παράθυρο
διαλόγου, από το οποίο επιλέγει την τοποθεσία στο
δίσκο στην οποία θα αποθηκευτούν οι επιλεγμένες
MPEG-7 περιγραφές.
6a3. Το σύστημα αποθηκεύει στο δίσκο τους
σχολιασμούς και τυπώνει το κατάλληλο μήνυμα
επιτυχίας.

Πίνακας 18 : Use Case 1 – Μετατροπή CIDOC/CRM περιγραφών σε MPEG-7 περιγραφές

USE CASE 2

Εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης των CIDOC/CRM
περιγραφών.

Goal in Context

Ο χρήστης επιθυμεί την εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης
κάποιας από τις CIDOC/CRM περιγραφές που είναι
φορτωμένες στο σύστημα.

Scope

Γραφική διεπαφή

Level

Primary Task

Preconditions

Να υπάρχουν μία ή περισσότερες CIDOC/CRM περιγραφές
φορτωμένες στο σύστημα.

Success End Condition

Εμφανίζεται η γραφική αναπαράσταση της επιλεγμένης
περιγραφής.
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Failed End Condition

Εμφάνιζεται το κατάλληλο μήνυμα λάθους και δεν εμφανίζεται η
γραφική αναπαράσταση κάποιας περιγραφής.

Primary,

Χρήστης

Secondary Actors
Trigger

Ο χρήστης επιχειρεί να εμφανίσει τη γραφική αναπαράσταση
κάποιας από τις CIDOC/CRM περιγραφές που είναι
φορτωμένες στο σύστημα.

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χρήστης επιχειρεί να εμφανίσει τη γραφική
αναπαράσταση κάποιας από τις περιγραφές που είναι
φορτωμένες στο σύστημα.

2

Το σύστημα προσπαθεί να αναγνώσει την επιλεγμένη
περιγραφή με τη χρήση του Jena API.

3

Το σύστημα επιχειρεί να δημιουργήσει το γράφο,
βασιζόμενο στα στιγμιότυπα και στις συσχετίσεις της
περιγραφής.

EXTENSIONS

4

Εμφάνιση του γράφου της περιγραφής.

Step

Branching Action

2a

Η επιλεγμένη περιγραφή δεν αποτελεί έγκυρο RDF
έγγραφο.
2a1. Εμφάνιση του κατάλληλου μηνύματος λάθους
και διακοπή της διαδικασίας.

2b

Η επιλεγμένη περιγραφή έχει ήδη διαβαστεί από το
σύστημα είτε κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού της
που μπορεί να έχει προηγηθεί, είτε από προηγούμενη
επιλογή της εμφάνισης της γραφικής αναπαράστασής
της, και το μοντέλο της είναι ήδη αποθηκευμένο στη
μνήμη.
2b1. Μετάβαση στο βήμα 3.
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3a

Η επιλεγμένη περιγραφή δεν αποτελεί έγκυρο
CIDOC/CRM έγγραφο.
3a1. Εμφάνιση του κατάλληλου μηνύματος λάθους
και διακοπή της διαδικασίας.

3b

Ο γράφος της επιλεγμένης περιγραφής έχει
δημιουργηθεί από προηγούμενη επιλογή της εμφάνισής
του, και υπάρχει ήδη αποθηκευμένος στη μνήμη.
3b1. Μετάβαση στο βήμα 4.

Πίνακας 19 : Use Case 2 – Εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης των CIDOC/CRM
περιγραφών

USE CASE 3

Εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης των MPEG-7
περιγραφών.

Goal in Context

Ο χρήστης επιθυμεί την εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης
κάποιας από τις MPEG-7 περιγραφές που είναι φορτωμένες στο
σύστημα.

Scope

Γραφική διεπαφή

Level

Primary Task

Preconditions

Η ύπαρξη MPEG-7 περιγραφών στο σύστημα, η οποία μπορεί
να γίνει μόνο αν έχει προηγηθεί η μετατροπή CIDOC/CRM
περιγραφών.

Success End Condition

Εμφανίζεται η γραφική αναπαράσταση της επιλεγμένης MPEG7 περιγραφής.

Failed End Condition

Δεν υπάρχει.

Primary,

Χρήστης

Secondary Actors
Trigger

Ο χρήστης επιχειρεί να εμφανίσει τη γραφική αναπαράσταση
κάποιας από τις MPEG-7 περιγραφές που είναι αποθηκευμένες
στο σύστημα.

DESCRIPTION

Step

Action
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1

Ο χρήστης επιχειρεί να εμφανίσει τη γραφική
αναπαράσταση κάποιου από τους σχολιασμούς που
υπάρχουν στο σύστημα.

2

Το σύστημα προσπαθεί να αναγνώσει τον επιλεγμένο
σχολιασμό και να τον μετατρέψει σε ιεραρχία Java
κλάσεων με τη χρήση του XMLBeans.

3

Το σύστημα δημιουργεί τη γραφική αναπαράσταση της
επιλεγμένης MPEG-7 περιγραφής.

4

Εμφάνιση της δενδρικής αναπαράστασης του
σχολιασμού.

EXTENSIONS

Step

Branching Action

2a

Η ιεραρχία των κλάσεων του συγκεκριμένου σχολιασμού
υπάρχει ήδη αποθηκευμένη στη μνήμη από
προηγούμενη εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασής
του. Άρα, υπάρχει και η δενδρική αναπαράστασή του.
2a1. Μετάβαση στο βήμα 4.

Πίνακας 20 : Use Case 3 - Εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης των MPEG-7 περιγραφών

6.3. Τεχνολογίες υλοποίησης

6.3.1. XML/XML Schema

Όλες οι MPEG-7 περιγραφές δομούνται σε XML έγγραφα, που συνοδεύουν και
δεικτοδοτούν το υλικό, και υπακούουν σε ένα σχήμα δομημένο με βάση το αντίστοιχο XML
Schema. Έτσι, καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση του συστήματος, η μελέτη της XML
γλώσσας.

XML έγγραφα
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Η XML (eXtensible Markup Language) [16] δημιουργήθηκε με σκοπό τη δόμηση, την
αποθήκευση και τη μεταφορά πληροφοριών. Ένα XML έγγραφο είναι ένα έγγραφο με
αναγνωριστικά (tags) που επιτρέπουν να δομούνται τα περιεχόμενά του σε στοιχεία
(elements), που μπορούν να διαθέτουν χαρακτηριστικά (attributes), τα οποία συνδέονται με
τα στοιχεία. Τα στοιχεία παρουσιάζουν μία ιεραρχική δομή (μπορεί ένα στοιχείο να περιέχει
άλλα). Ένα έγκυρο XML έγγραφο πρέπει να είναι σωστά δομημένο (well-formed), δηλαδή
να είναι αυστηρά καθορισμένη η αρχή και το τέλος των χαρακτηριστικών και των στοιχείων
του. Εκτός από τη σωστή δόμηση, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη δομή ενός XML
εγγράφου. Ένα στιγμιότυπο XML εγγράφου παρατίθεται παρακάτω, και αναπαριστά ένα
μήνυμα :
<Note>
<To>George</To>
<From>Alexandros</From>
<Heading>Reminder</Heading>
<Text>Don’t forget to send the e-mail tomorrow</Text>
</Note>
Εικόνα 35 : Στιγμιότυπο XML εγγράφου

XML Schema

Η XML Schema [17] αποσκοπεί στον ορισμό της δομής των XML εγγράφων που
αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρέχει περισσότερη λειτουργικότητα από το προγενέστερο
DTD (Document Type Definition) που περιέγραφε με κανονικές εκφράσεις τη δομή τους.
Έτσι τα έγγραφα σε XML Schema είναι XML έγγραφα που υπακούουν σε ένα ορισμένο
DTD. Η XML Schema, για έγγραφα που υπακούουν σε ένα ορισμένο σχήμα, μας δίνει τη
δυνατότητα, εκτός των άλλων, να ορίσουμε :
•

Στοιχεία (elements) που εμφανίζονται στα έγγραφα.
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•

Χαρακτηριστικά (attributes) των στοιχείων που μπορούν να εμφανίζονται στα
έγγραφα.

•

Τη δομή των στοιχείων, δηλαδή την έγκυρη ιεραρχία αυτών.

•

Τη διάταξη των στοιχείων.

•

Την πολλαπλότητα των στοιχείων.

•

Τον τύπο των περιεχομένων των στοιχείων, δηλαδή αν είναι αριθμοί, κείμενο κλπ.

•

Τις προκαθορισμένες τιμές των χαρακτηριστικών ή των στοιχείων, που μπορούν
να αλλάξουν (default) ή όχι (fixed).

Ακολουθεί ένα στιγμιότυπο ενός εγγράφου σε XML Schema :
<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/xmlschema”
targetnamespace=”http://www.examples.gr”
xmlns=”http://www.examples.gr”
elementformdefault=”qualified”>
<xs:element name=”Note”>
<xs:complextype>
<xs:sequence>
<xs:element name=”To” type=”xs:string” />
<xs:element name=”From” type=”xs:string” />
<xs:element name=”Heading” type=”xs:string” />
<xs:element name=”Text” type=”xs:string” />
</xs:sequence>
</xs:complextype>
</xs:element>
</xs:schema>
Εικόνα 36 : Στιγμιότυπο εγγράφου σε XML Schema
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Στο

παραπάνω

σχήμα

ορίζεται

ότι

το

έγγραφο

αυτό

υπακούει

στο

http://www.w3.org/2001/XMLSchema. Δηλαδή, είναι ένα XML Schema και τα έγγραφα
που υπακούουν σε αυτό θα έχουν ένα σύνθετο στοιχείο με το όνομα “note” που θα περιέχει
μια σειρά από τέσσερα απλά στοιχεία : “To”, “From”, “Heading” και “Text”.
Τα XML έγγραφα, τα οποία ακολουθούν τους περιορισμούς που έχουν εκφραστεί σε XML
Schema, έχουν αυστηρότερη δομή από αυτά που βασίζονται σε DTDs και λέμε ότι είναι
έγκυρα (valid) με το σχήμα στο οποίο υπακούουν. Η XML Schema έχει σχεδόν
αντικαταστήσει πλήρως το DTD στην περιγραφή της δομής των XML εγγράφων.
Χρησιμοποιείται για την περιγραφή της δομής των XML εγγράφων που ακολουθούν το
πρότυπο MPEG-7, γιατί παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου μέσω της διαδικασίας της
επικύρωσης (validation), για το αν η πληροφορία που φέρουν και η δομή της είναι συμβατές
με αυτό το πρότυπο. Κατά τη διαδικασία αυτή, δεν ελέγχεται μόνο αν τα XML έγγραφα
είναι σωστά δομημένα (well-formed), αλλά και αν αυτή η δομή είναι συμβατή με αυτή που
ορίζεται στο έγγραφο XML Schema

6.3.2. XMLBeans

Ο όρος “XML data binding” αναφέρεται στην αναπαράσταση XML εγγράφων με
αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιούν ένα σχήμα (classes), σχεδιασμένο ειδικά
για τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτά τα έγγραφα. Αυτό επιτρέπει στις εφαρμογές να
διαχειρίζονται δεδομένα τα οποία υπάρχουν σε XML μορφή. Ας θεωρήσουμε για
παράδειγμα το εξής τμήμα ενός XML εγγράφου :
<Note>
<To>George</To>
<From>Alexandros</From>
<Text>
<Heading>Reminder</Heading>
<Body>Don’t forget to send the e-mail tomorrow</Body>
</Text>
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</Note>
Εικόνα 37 : Τμήμα XML εγγράφου

Το τμήμα αυτό του XML εγγράφου, μπορεί να αναπαρασταθεί με τις κλάσεις “Note”,
“From”, “To”, “Text”, “Heading” και “Body”, η ιεραρχία των οποίων (η οποία φαίνεται
στο παρακάτω σχήμα) είναι σύμφωνα με το XML Schema στο οποίο υπακούει το παραπάνω
XML έγγραφο. Έτσι, κάθε φορά που μεταφέρονται δεδομένα από το XML έγγραφο, το
αποτέλεσμα είναι ένα δένδρο από αντικείμενα.

Εικόνα 38 : Ιεραρχία των κλάσεων του XML εγγράφου

Υπάρχουν αρκετά εργαλεία στη γλώσσα προγραμματισμού Java, που χρησιμοποιούνται για
XML data binding. Αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής είναι το
XMLBeans [21]. Το εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να εκμεταλλευθούμε την αφθονία και τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της XML και του XML Schema και να τα χαρτογραφήσουμε,
όσο το δυνατόν φυσικότερα, στα ισοδύναμα κατασκευάσματα της Java. Το XMLBeans
χρησιμοποιεί το XML Schema, στο οποίο υπακούουν κάποια XML έγγραφα, για να
δημιουργήσει τις κατάλληλες Java διεπαφές και κλάσεις, οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση και τροποποίηση των XML δεδομένων.
Αν και υπάρχουν διάφορα Java εργαλεία για τη διαχείριση των XML εγγράφων, όπως το
DOM, το JAXB και το SAX, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το XMLBeans λόγω των
εξής πλεονεκτημάτων :
•

Το XMLBeans μπορεί να χειριστεί οποιοδήποτε έγγραφο, όσο μεγάλο και αν είναι,
χωρίς να υπερφορτώνεται η μνήμη.
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•

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του XMLBeans είναι ότι παρέχει πλήρη
υποστήριξη στην XMLSchema. Επίσης επιτρέπει την πρόσβαση σε ολόκληρο το
XML Infoset. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις η διάταξη των
στοιχείων ενός XML εγγράφου και τα σχόλια μπορεί να είναι πολύ κρίσιμα για
κάποια εφαρμογή.

•

Μας δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης της εγκυρότητας ενός XML εγγράφου, τη
στιγμή που αυτό φορτώνεται στη μνήμη ως δενδρική δομή στιγμιοτύπων των
κλάσεων που έχουν παραχθεί από το αντίστοιχο XML Schema.

•

Τέλος, μας προσφέρει καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπως η χρήση των XML
Cursors και η υποστήριξη εκφράσεων σε XQuery.

6.3.3. RDFS/RDF

Αν και η XML είναι μία πολύ ευέλικτη γλώσσα, δεν προσφέρει κάποιο μέσο για τη
σημασιολογία των δεδομένων που περιγράφει. Επιτρέπει την μοντελοποίηση της
πληροφορίας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και έτσι είναι πολύ δύσκολο για τα
προγράμματα να καθορίσουν αυτόματα την ερμηνεία της εκάστοτε XML περιγραφής.
Υποθέστε για παράδειγμα ότι θέλουμε να περιγράψουμε την πληροφορία “Ο κ.
Χριστοδουλάκης διδάσκει το μάθημα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων”. Στην XML κάποιοι
πιθανοί τρόποι αναπαράστασης αυτής της πληροφορίας θα ήταν:
<Course name=”Database Systems”>
<Teacher>Christodoulakis Stavros</Teacher>
</Course>
<Teacher name=”Christodoulakis Stavros”>
<Teaches>Database Systems</Teacher>
</Teacher>
<Courses>
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<Teacher>Christodoulakis Stavros</Teacher>
<Course>Database Systems</Course>
</Courses>

Η RDF (Resource Description Framework) [18] έρχεται να λύσει το παραπάνω πρόβλημα.
Αποτελεί ένα μοντέλο δεδομένων με σύνταξη παρόμοια με την XML, που αναπαριστά την
πληροφορία με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα προγράματα να καταλάβουν το νόημα
της εκάστοτε περιγραφής. Η αναπαράσταση των δεδομένων στηρίζεται στην έννοια των
statements, που αποτελούν τριπλέτες της μορφής κατηγορήμα – θέμα – αντικείμενο
(predicate – subject – object). Το θέμα και το αντικείμενο μια τριπλέτας είναι τα στοιχεία
στα οποία αναφέρεται το κάθε statement, ενώ το κατηγόρημα περιγράφει τη σχέση που έχει
το θέμα πάνω στο αντικείμενο. Οι θεμελιώδεις έννοιες που υπάρχουν στο RDF είναι οι εξής:
•

Resources: Αποτελούν τα στοιχεία για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε. Κάθε
resource έχει ένα URI (Universal Resource Identifier). Τα URIs μπορούν να είναι
ηλεκτρονικές διευθύνσεις (Unified Resource Locators) ή κάποιου άλλου είδους
αναγνωριστικά, όπως αριθμοί, γεωγραφικές τοποθεσίες κλπ., τα οποία δεν είναι
απαραίτητο να περιγράφουν την πρόσβαση σε ένα resource.

•

Properties: Τα properties είναι κάποια ειδικά resources που περιγράφουν τις
σχέσεις μεταξύ των στοιχείων για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε. Όπως και τα
resources, έτσι και τα properties προσδιορίζονται με τη χρήση URIs.

•

Statements: Για τα statements, αναφέραμε κάποια πράγματα παραπάνω. Είναι
τριπλέτες κατηγορήματος – θέματος – αντικειμένου, οι τιμές των οποίων μπορούν
να είναι είτε resources είτε literals (τα literals είναι ατομικές τιμές, κυρίως strings).
Μπορούμε να φανταστούμε την κάθε τριπλέτα (x, P, y) ως μία λογική συνάρτηση
P(x, y), όπου το δυαδικό κατηγόρημα P συσχετίζει τα στοιχεία x και y.

Ένα RDF έγγραφο αναπαριστάται μέσω του XML στοιχείου rdf:RDF. Το περιεχόμενο
αυτού του στοιχείου είναι ένας αριθμός περιγραφών (descriptions), για τις οποίες
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χρησιμοποιείται το στοιχείο rdf:Description. Κάθε περιγραφή δηλώνει κάποιο statement
για ένα resource. Η αναφορά στο εκάστοτε resource μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας:
•

το χαρακτηριστικό about, για την αναφορά σε κάποιο ήδη υπάρχον resource,

•

το χαρακτηριστικό ID, για τη δημιουργία ενός νέου resource και

•

χωρίς κάποιο όνομα δημιουργώντας ένα ανώνυμο resource

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, αν θέλαμε να περιγράψουμε την πληροφορία “ Ο κ.
Χριστοδουλάκης διδάσκει το μάθημα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων ” σε RDF, θα είχαμε:

<rdf:RDF
xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns:someDomain=”http://www.someDomain.org”>
<rdf:Description rdf:about=”Christodoulakis Stavros”>
<someDomain:teaches>
Database Systems
</someDomain:teaches>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Η RDF είναι μία καθολική γλώσσα που επιτρέπει στους χρήστες να περιγράψουν resources
χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του λεξιλόγιο. Δεν κάνει υποθέσεις σχετικά με τις
έννοιες κάποιας περιοχής, ούτε καθορίζει τη σημασιολογία της. Αυτό μπορεί να γίνει από το
χρήστη με τη χρήση της RDF Schema (RDFS) [18], [19].
Το RDFS είναι ένα λεξιλόγιο που επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν κλάσεις και ιδιότητες
για τα διάφορα RDF resources, καθώς και να τα οργανώσει σε ιεραρχίες. Αυτές οι κλάσεις
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και ιδιότητες καθορίζουν τη σημασιολογία των RDF statements για κάποια συγκεκριμένη
περιοχή. Οι κλάσεις μοντελοποιούν τις οντότητες κάποιας περιοχής και τους περιορισμούς
που τις διέπουν, ενώ οι ιδιότητες (properties) καθορίζουν τις σχέσεις που μπορεί να
υπάρξουν μεταξύ αυτών των οντοτήτων. Για την κάθε ιδιότητα ορίζεται κάποιο domain και
κάποιο range, τα οποία επιβάλλουν τους περιορισμούς ιδιοκτησίας. Παρ’όλα αυτά,
υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στην RDFS :
•

Το range κάποιας ιδιότητας επιβάλλεται για όλες τις κλάσεις. Έτσι δεν μπορούμε
να δηλώσουμε τον περιορισμό ότι ορισμένες ιδιότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε
ορισμένες μόνο κλάσεις.

•

Δεν υπάρχει η δυνατότητα δυαδικών συνδυασμών, όπως ένωση (union), τομή
(intersection) και συμπλήρωμα (complement).

•

Δεν μπορούμε να δηλώσουμε τον αριθμό των διακριτών τιμών που μπορεί να πάρει
κάποια ιδιότητα (cardinality constraints). Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να
καθορίσουμε ότι η ιδιότητα “has birth-mother” μπορεί να αναφερθεί μόνο σε ένα
πρόσωπο.

•

Δεν μπορούμε να δηλώσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων, όπως
μεταβατικότητα (transitive), μοναδικότητα (unique) και αντιθετικότητα (inverse).

Στα παραπάνω προβλήματα έρχονται να δώσουν λύσεις οι γλώσσες οντολογίων, αλλά αφού
η έκδοση του CIDOC/CRM που χρησιμοποιούμε είναι σε RDFS, δεν θα μπούμε σε
περισσότερες λεπτομέρειες.

6.3.4. Jena API

Το Jena [20] είναι ένα open source Semantic Web framework για Java. Παρέχει ένα ΑΡΙ
για την εξαγωγή και εγγραφή δεδομένων σε RDF γράφους. Οι γράφοι αναπαρίστανται σαν
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ένα αφηρημένο μοντέλο. Στο μοντέλο αυτό μπορούν να γίνουν ερωτήσεις ( queries ) μέσω
μίας συγκεκριμένης γλώσσας, της SPARQL.
Το Jena1 αρχικά εκδόθηκε το 2000 ενώ το Jena2 εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2003. Η
κύρια συνεισφορά του Jena1 είναι το εμπλουτισμένο Model API για τη διαχείριση RDF
γραφημάτων. Γύρω από αυτό το API το Jena1 παρέχει πολλά εργαλεία, όπως: ένα
RDF/XML parser, μία γλώσσα αναζήτησης (query language), επιπλέον I/O modules για
Ν3 και Ν-triple και RDF/XML εξόδους. Το Jena1 παρέχει επιπρόσθετο ΑPI για το
χειρισμό της DAML+OIL.
Το Jena2 παρέχει επιπλέον λειτουργικότητα με την υποστήριξη OWL και RDFS.
Υπάρχουν νέα APIs για την προσπέλαση των οντολογιών, και επίσης προσφέρονται 2 νέα
σημεία επέκτασης . Το πρώτο επιτρέπει την ανάπτυξη νέων APIs για νέα λειτουργικότητα
στους σχεδιαστές εφαρμογών. Το δεύτερο επιτρέπει την ανάπτυξη νέου μηχανισμού
τριάδων, όπως εικονικές τριάδες που δημιουργούνται δυναμικά και είναι προϊόντα ορισμένης
επεξεργασίας.
Οι δύο κύριοι στόχοι του Jena2 είναι :
•

Πολλαπλές ευέλικτες αναπαραστάσεις RDF γραφημάτων. Αυτό επιτρέπει εύκολη
πρόσβαση και διαχείριση των δεδομένων των γραφημάτων επιτρέποντας στον
χρήστη – προγραμματιστή την προσπέλαση – πλοήγηση μέσω του μηχανισμού των
τριάδων. Πιο συγκεκριμένα, το model API παρουσιάζει τα γραφήματα
χρησιμοποιώντας συνθήκες και περιορισμούς από τα RDF recommendations, και
το Ontology API το οποίο παρουσιάζει τα γραφήματα με τη χρήση της OWL και
της RDFS.

•

Μία απλουστευμένη προβολή του RDF γραφήματος στο χρήστη με σκοπό την
αναπαράσταση των δεδομένων με τη μορφή τριάδων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
για τις προσεγγίσεις RDFS και OWL.
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6.4. Αρχιτεκτονική συστήματος

Η αρχιτεκτονική του συστήματος σχεδιάστηκε σύμφωνα με το μοντέλο Model-ViewController (MVC) [27], το οποίο αποτελεί ένα αρχιστεκτονικό σχέδιο που
χρησιμοποιείται από την τεχνολογία λογισμικού. Ο υπεύθυνος για τη σχεδίαση και την
ανάπτυξη μιας εφαρμογής επιθυμεί συχνά να χωρίσει τα δεδομένα (μοντέλα) από τις
γραφικές διεπαφές που φαίνονται στο χρήστη, έτσι ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται
στο γραφικό περιβάλλον, να μην έχουν επιπτώσεις στο στάδιο της επεξεργασίας των
δεδομένων, αλλά και η αναδιοργάνωση των δεδομένων να μην επηρεάζει το γραφικό
μέρος της εφαρμογής. Το MVC λύνει αυτό το πρόβλημα με την αποσύζευξη της
πρόσβασης και των ενεργειών που γίνονται πάνω στα δεδομένα, από την παρουσιάση των
στοιχείων και την αλληλεπίδραση με τους χρήστες, εισάγωντας ένα ενδιάμεσο επίπεδο
(layer): τον ελεγκτή (controller). Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το MVC έχουμε:
•

Model : Περιλαμβάνει την αναπαράσταση της πληροφορίας την οποία
χρησιμοποιεί η εφαρμογή, όπως επίσης και τη λογική που χρησιμοποιείται για τη
διαχείριση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Τέλος, πολλά συστήματα
χρησιμοποιούν μηχανισμούς αποθήκευσης της πληροφορίας (persistency layer),
όπως βάσεις δεδομένων, ή αρχεία σε τοπικούς ή απομακρυσμένους δίσκους.

•

View : Περιλαμβάνει τις γραφικές διεπαφές που χρησιμοποιούνται για την
αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή.

•

Controller : Επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται στα γεγονότα, όπως οι ενέργειες
των χρηστών, και μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στις διάφορες πληροφορίες του
συστήματος.
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Εικόνα 39 : Αρχιτεκτονική του συστήματος σύμφωνα με το μοντέλο MVC
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6.4.1. Επίπεδο Graphical User Interface

Στο επίπεδο του GUI (Graphical User Interface), το οποίο αποτελεί το View επίπεδο
σύμφωνα με το MVC, περιέχονται όλες οι γραφικές διεπαφές του συστήματος τις οποίες
χρησιμοποιεί ο χρήστης για την αλληλεπίδραση του με αυτό. Συγκεκριμένα, έχουμε:
•

Actions Menu : Αυτό το τμήμα λογισμικού περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που
μπορεί να κάνει ο χρήστης, όπως φόρτωση νέων CIDOC/CRM περιγραφών,
μετασχηματισμό των ήδη φορτωμένων CIDOC/CRM περιγραφών σε MPEG-7
έγγραφα και αποθήκευση των παραγόμενων MPEG-7 εγγράφων στον τοπικό
δίσκο.

•

CIDOC/CRM View : Μέσω αυτής της γραφικής διεπαφής, ο χρήστης μπορεί να
δει τη γραφική αναπαράσταση των CIDOC/CRM περιγραφών που είναι
φορτωμένες στο σύστημα. Η αναπαράσταση γίνεται με την μορφή γράφων, όπως
θα δείξουμε παρακάτω (Εικόνα 51).

•

MPEG-7 View : Χρησιμοποιείται για τη γραφική αναπαράσταση των MPEG-7
περιγραφών που έχουν παραχθεί, μέσω της διαδικασίας μετασχηματισμού. Η
αναπαράσταση των MPEG-7 περιγραφών γίνεται με δενδρική μορφή όπως θα
περιγράψουμε παρακάτω (Εικόνα 53).

6.4.2. Επίπεδο Controller

Ο Controller αποτελεί το ενδιάμεσο στοιχείο μεταξύ της γραφικής διεπαφής και των
μοντέλων που περιλαμβάνει το σύστημα. Είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία και
εκτέλεση των εντολών που δίνονται από τον χρήστη. Για την τελική εκτέλεση των
ενεργειών που έχει επιλέξει ο χρήστης, επικοινωνεί με το στοιχείο Mapper (αν ο χρήστης
επιθυμεί τον μετασχηματισμό των CIDOC/CRM περιγραφών που είναι φορτωμένες στο
σύστημα), με τον Load Manager (για τη φόρτωση νέων CIDOC/CRM περιγραφών στο
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σύστημα) και με τον Storage Manager (για την αποθήκευση των MPEG-7 εγγράφων στον
τοπικό δίσκο.

6.4.3. Τα μοντέλα πληροφορίας του συστήματος

Στο επίπεδο Model State περιέχονται οι περιγραφές που είναι φορτωμένες στο σύστημα.
Συγκεκριμένα έχουμε τις CIDOC/CRM περιγραφές που έχουν φορτωθεί μέσω του Load
File Manager και έχουν μετασχηματιστεί σε μορφή κατάλληλη για διαχείριση,
χρησιμοποιώντας το Jena API, και τις MPEG-7 περιγραφές που έχουν παραχθεί από το
στοιχείο Mapper και διαχειρίζονται μέσω του XMLBeans. Οι CIDOC/CRM περιγραφές
χρησιμοποιούνται τόσο από το στοιχείο CIDOC/CRM View, για την προβολή της
γραφικής αναπαράστασής τους, όσο και από το Mapper για την παραγωγή των MPEG-7
περιγραφών. Από την άλλη μεριά, οι MPEG-7 περιγραφές χρησιμοποιούνται από το
MPEG-7 View, για την προβολή της γραφικής αναπαράστασής τους, αλλά και από το
Storage File Manager, που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευσή τους στον τοπικό δίσκο.

6.4.4. Επίπεδο αντιστοίχησης (mapping) και μετασχηματισμού (transformation)

Το επίπεδο μετασχηματισμού (CIDOC/CRM to MPEG-7 Converter) είναι υπεύθυνο για
τη διαχείριση και το μετασχηματισμό των CIDOC/CRM περιγραφών που είναι
φορτωμένες στο σύστημα, σύμφωνα με τις αντιστοιχήσεις και τη διαδικασία μετατροπής
που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Αποτελεί υπο-επίπεδο του Model Actions, αφού οι
διεργασίες που πραγματοποιεί επηρεάζουν άμεσα την κατάσταση των μοντέλων του
συστήματος. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι τα εξής :
•

Mapper : Το συγκεκριμένο στοιχείο χρησιμοποιείται από τον Controller και είναι
υπεύθυνο για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων αρχικών διεργασιών του
μετασχηματισμού των CIDOC/CRM περιγραφών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί
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τις CIDOC/CRM περιγραφές που είναι φορτωμένες στο σύστημα και διαχωρίζει
την πληροφορία, ανάλογα με το αν αυτή αποτελεί σημασιολογική πληροφορία,
πληροφορία διαχείρισης κάποιου οπτικοακουστικού υλικού, ή αν περιγράφει
ιεραρχίες τυπολογιών. Έπειτα, περνάει την κάθε ομάδα πληροφορίας στο
κατάλληλο στοιχείο (Semantic Information Mapper, Content Management
Information Mapper και Type Hierarchies Mapper) για το ξεχωριστό
μετασχηματισμό τους. Οι MPEG-7 περιγρφές που παράγονται τοποθετούνται στα
MPEG-7 models του επιπέδου των μοντέλων.
•

Content

Management

Information

Mapper

:

Αυτό

το

στοιχείο

χρησιμοποιείται από το Mapper για τον μετασχηματισμό της πληροφορίας που
περιγράφει τη διαχείριση του περιεχομένου κάποιου οπτικοακουστικού υλικού,
σύμφωνα με τους αλγορίθμους που παρουσιάζονται στις Εικόνα 29, Εικόνα 30
και Εικόνα 31. Οι απαραίτητες αντιστοιχίσεις λαμβάνονται από το Mapping
Tables.
•

Semantic Information Mapper : Είναι υπεύθυνο για τον μετασχηματισμό της
πληροφορίας μιας CIDOC/CRM περιγραφής, που θα χρησιμοποιηθεί ως
σημασιολογική περιγραφή του περιεχομένου ενός οπτικοακουστικού υλικού,
σύμφωνα με τον αλγόριθμο που παρουσιάζεται στην Εικόνα 32. Οι απαραίτητες
αντιστοιχίσεις λαμβάνονται από το Mapping Tables.

•

Type Hierarchies Mapper : Είναι υπεύθυνο για τον μετασχηματισμό των τύπων
και των τυπολογικών ιεραρχιών που περιέχει μία CIDOC/CRM περιγραφή,
σύμφωνα με τον αλγόριθμο που φαίνεται στην Εικόνα 33.

•

Mapping Tables : Περιέχει όλες τις αντιστοιχίσεις, τις οποίες χρησιμοποιούν τα
στοιχεία Content Management Information Mapper και Semantic Information
Mapper.
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6.4.5. Persistency manager

Το συγκεκριμένο επίπεδο, το οποίο αποτελεί υπο-επίπεδο του Model Actions αφού οι
ενέργειές του επηρεάζουν τα μοντέλα του συστήματος, είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση
των τοπικών αρχείων του δίσκου. Συγκεκριμένα, μέσω αυτού μπορούμε να φορτώσουμε
CIDOC/CRM περιγραφές στο σύστημα και να αποθηκεύσουμε τις παραγόμενες MPEG7 περιγραφές. Αυτές οι ενέργειες γίνονται μέσω των δύο στοιχείων του :
•

Load Manager : Είναι υπεύθυνο για τη φόρτωση νέων CIDOC/CRM
περιγραφών στο σύστημα. Προσπελαύνει τον δίσκο ώστε να βρει την επιθυμητή
CIDOC/CRM περιγραφή που έχει επιλέξει ο χρήστης (η επιλογή αυτή είναι
γνωστή μέσω του Controller) και χρησιμοποιώντας το Jena API, την φορτώνει
στο σύστημα (CIDOC/CRM model).

•

Storage Manager : Είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση των MPEG-7
περιγραφών που παράγονται κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού. Μέσω του
XMLBeans μετατρέπει την περιγραφή (MPEG-7 model) σε MPEG-7 έγγραφο
και την αποθηκεύει στο δίσκο, στη θέση που έχει υποδείξει ο χρήστης (η επιλογή
του χρήστη είναι γνωστή μέσω του Controller).

6.5. Διεπαφές συστήματος

Σε αυτό το σημείο θα περιγραφεί η Java γραφική διεπαφή που υλοποιήθηκε και θα γίνει
επεξήγηση του τρόπου χρήσης της. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα, η
εφαρμογή είναι χωρισμένη σε δύο panels. Στο αριστερό μέρος βρίσκονται όλα τα
απαραίτητα κουμπιά για την εκτέλεση οποιασδήποτε διαθέσιμης ενέργειας από την
εφαρμογή, όπως η φόρτωση CIDOC/CRM περιγραφών, η έναρξη της μετατροπής αυτών
των περιγραφών κλπ. Όλες οι διαθέσιμες ενέργειες θα περιγραφούν με λεπτομέρεια
παρακάτω. Στο δεξί μέρος παρουσιάζεται η γραφική αναπαράσταση τόσο των
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CIDOC/CRM περιγραφών (ως γράφοι, όπου οι κόμβοι συσχετίζονται μεταξύ τους ανάλογα
με τις ιδιότητες του κάθε στιγμιοτύπου της περιγραφής), όσο και των παραγόμενων MPEG7 εγγράφων (σε δενδρική μορφή).

Εικόνα 40 : Γενική επισκόπηση της γραφικής διεπαφής

Στο πάνω μέρος του αριστερού panel, μπορούμε να παρατηρήσουμε την παρακάτω γραμμή
εργαλείων :

Εικόνα 41 : Γραμμή εργαλείων

Μέσω αυτής της γραμμής εργαλείων μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες
ενέργειες :
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1. Φόρτωση νέων CIDOC/CRM περιγραφών στη μνήμη. Απαραίτητη ενέργεια,
αφού για να γίνει μετασχηματισμός των περιγραφών από το CIDOC/CRM στο
MPEG-7, πρέπει να φορτωθούν στη μνήμη.
2. Αποθήκευση του επιλεγμένου MPEG-7 εγγράφου, το οποίο έχει παραχθεί μέσω
της διαδικασίας μετασχηματισμού.
3. Έναρξη της διαδικασίας μετασχηματισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
ύπαρξη τουλάχιστον μίας CIDOC/CRM περιγραφής στη μνήμη.
4. Διακόπη της διαδικασίας μετατροπής. Το συγκεκριμένο κουμπί ενεργοποιείται
μόνο όταν αρχίσει η διαδικασία και γίνεται ανενεργό αφού αυτή τελειώσει.
5. Εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης της επιλεγμένης CIDOC/CRM
περιγραφής. Η αναπαράσταση αυτή είναι σε μορφή γράφου και παρουσιάζεται στο
δεξιό panel της εφαρμογής. Ο κάθε κόμβος αναπαριστά ένα στιγμιότυπο της
περιγραφής και αποτελείται από το είδος της οντότητας και το αναγνωριστικό του
στιγμιοτύπου. Οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω των ιδιοτήτων που μπορεί
να υπάρχουν. Για λόγους κομψότητας, οι ιδιότητες κάποιου στιγμιοτύπου
εμφανίζονται μόνο αν επιλέξουμε τον αντίστοιχο κόμβο του γράφου. Σε
περίπτωση που η διαδικασία μετασχηματισμού έχει ολοκληρωθεί, εμφανίζεται
στην οθόνη και η δενδρική αναπαράσταση του παραγόμενου XML εγγράφου.
6. Εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης του επιλεγμένου XML εγγράφου, το
οποίο έχει παραχθεί από τη διαδικασία μετασχηματισμού. Η αναπαράσταση
γίνεται σε δενδρική μορφή και μαζί της εμφανίζεται και ο γράφος της αντίστοιχης
CIDOC/CRM περιγραφής, από την οποία προέκυψε.
7. Όταν επιλεχθεί ένας κόμβος του γράφου μιας CIDOC/CRM περιγραφής,
επιλέγεται αυτόματα και ο αντίστοιχος κόμβος της δενδρικής αναπαράστασης του
αντίστοιχου XML εγγράφου και το αντίστροφο. Αυτή η ιδιότητα βοηθάει το
χρήστη να εντοπίσει ευκολότερα τις αντιστοιχήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια
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του μετασχηματισμού και μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του συγκεκριμένου
κουμπιού.
Αρχικά ο χρήστης φορτώνει κάποιες CIDOC/CRM περιγραφές στο σύστημα. Η εφαρμογή
δίνει τη δυνατότητα φόρτωσης περισσότερων της μίας περιγραφής, ώστε να γίνει
ταυτόχρονος μετασχηματισμός και παραγωγή πολλαπλών XML εγγράφων. Στο αριστερό
panel της εφαρμογής υπάρχουν δύο checkboxes που αντιστοιχούν στη φόρτωση μίας (1) ή
πολλαπλών περιγραφών (2). Έτσι, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει ενεργοποιώντας το
κατάλληλο checkbox και πατώντας το αντίστοιχο κουμπί ανοίγματος (3 και 4 αντίστοιχα), ή
αυτό που παρουσιάστηκε στην παραπάνω γραμμή εργαλείων, ή τέλος επιλέγοντας το “Open
CIDOC/CRM” από το “File” μενού. Όλες αυτές οι επιλογές παρουσιάζονται στην
παρακάτω εικόνα :

Εικόνα 42 : Φόρτωση CIDOC/CRM περιγραφών

Η διαδικασία φόρτωσης ολοκληρώνεται αφού ο χρήστης επιλέξει τις επιθυμητές
CIDOC/CRM περιγραφές.
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Εικόνα 43 : Επιλογή των επιθυμητών περιγραφών

Σε περίπτωση που φορτωθούν πολλαπλές περιγραφές, θα εμφανίζονται στη πάνω λίστα του
αριστερού panel. Για την προσθήκη επιπλέον περιγραφών μπορούμε να πατήσουμε το
κουμπί με το σύμβολο “+”, ενώ για την αφαίρεση των υπάρχοντων το κουμπί με το
πρόσημο “-”.
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Εικόνα 44 : Διαχείριση πολλαπλών περιγραφών

Αφού φορτωθούν οι επιθυμητές περιγραφές, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του
μετασχηματισμού τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω του αντίστοιχου κουμπιού από τη
γραμμή εργαλείων που παρουσιάσαμε παραπάνω, είτε επιλέγοντας το “Execute conversion”
από το “Actions” μενού.
Εκκινώντας τη διαδικασία μετατροπής, η εφαρμογή ψάχνει να βρει εκείνα τα στιγμιότυπα
των περιγραφών που μπορεί να μοντελοποιούν κάποιο αντικείμενο πολυμέσων. Έτσι ο
χρήστης μπορεί να επιλέξει αν κάποιο από αυτά δεν αποτελεί σημασιολογική πληροφορία,
αλλά περιγράφει το πολυμεσικό αντικείμενο αυτό καθ’αυτό και θα αποτελέσει πληροφορία
διαχείρισης του περιεχομένου. Τα αντικείμενα πολυμέσων μοντελοποιούνται μέσω των
κλάσεων “E31 Document” και “E38 Image”, οπότε η εφαρμογή επιλέγει όλα τα
στιγμιότυπά τους και αφήνει στο χρήστη τη δυνατότητα διαλογής εκείνων που χρειάζεται. Η
παρέμβαση του χρήστη κρίνεται αναγκαία σε αυτό το σημείο για τους εξής λόγους :
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•

Τα αντικείμενα πολυμέσων είναι μονάχα ένα υποσύνολο των εννοιών που περιγράφει
η κλάση “E31 Document” του CIDOC/CRM, και δεν υπάρχει κάποιος αυτόματος
τρόπος να αναγνωρίσουμε αν κάποιο στιγμιότυπο ανήκει σε αυτό το υποσύνολο.

•

Η κλάση “E31 Document” μοντελοποιεί όλα τα αντικείμενα πολυμέσων και
χρειάζεται η παρέμβαση του χρήστη για να καθοριστεί τι είδους είναι το καθένα,
π.χ. ήχος, βίντεο, κλπ.

•

Δεν είναι απαραίτητο κάποιο αντικείμενο πολυμέσων να αποτελεί πληροφορία
σχετικά με τη διαχείριση του περιεχομένου. Τις περισσότερες φορές
χρησιμοποιείται για τη σημασιολογική περιγραφή.

Έτσι, εμφανίζεται η οθόνη της Εικόνα 45. Αυτή αποτελείται από μία λίστα με όλα τα
στιγμιότυπα των κλάσεων “E31 Document” και “E38 Image”, καθώς και από τις δυνατές
επιλογές που μπορεί να κάνει ο χρήστης. Πατώντας το κουμπί “Continue” συνεχίζεται η
διαδικασία μετατροπής χρησιμοποιώντας τις επιλογές που έκανε ο χρήστης.

Εικόνα 45 : Επιλογή στιγμιοτύπων που περιγράφουν αντικείμενα πολυμέσων

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της διαδικασίας μετατροπής από τη μπάρα
προόδου που βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της εφαρμογής. Αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο
χαρακτηριστικό μόνο σε περιπτώσεις που θέλουμε να μετατρέψουμε μεγάλο αριθμό
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περιγραφών (αφού ο χρόνος για τον μετασχηματισμό μίας περιγραφής είναι πολύ μικρός,
μικρότερος από 1 δευτερόλεπτο).
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, τα παραγώμενα XML έγγραφα εμφανίζονται στην
κάτω λίστα που βρίσκεται στο αριστερό panel της εφαρμογής, όπως φαίνεται στην Εικόνα
46. Τα ονόματα αυτών των εγγράφων είναι ίδια με τα αντίστοιχα των CIDOC/CRM
περιγραφών από τις οποίες προέκυψαν και δεν μπορούν να αλλάξουν.

Εικόνα 46 : Λίστα με τα παραγώμενα XML έγγραφα

Τα έγγραφα που παράγονται δεν αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή, αλλά
παραμένουν στη μνήμη μέχρι να τα αποθηκεύσει ο χρήστης. Οι δυνατότητες που δίνονται
στο χρήστη είναι να αποθηκεύσει ξεχωριστά το κάθε ένα από αυτά, ή να τα αποθηκεύσει όλα
μαζί σε έναν κοινό φάκελλο. Η ξεχωριστή αποθήκευση μπορεί να γίνει επιλέγοντας το
επιθυμητό έγγραφο και πατώντας το κουμπί αποθήκευσης της γραμμή εργαλείων που
παρουσιάστηκε παραπάνω, ή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας το “Save selected file” από
το popup μενού που εμφανίζεται, ή τέλος επιλέγοντας το “Save Mpeg-7” από το “File”
μενού.
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Εικόνα 47 : Ξεχωριστή αποθήκευση των XML εγγράφων

Η αποθήκευση όλων των XML εγγράφων σε ένα φάκελο μπορεί να γίνει είτε κάνοντας δεξί
κλικ σε οποιοδήποτε έγγραφο και επιλέγοντας το “Save all”, είτε επιλέγοντας το “Save all
Mpeg-7” από το “File” μενού.
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Εικόνα 48 : Αποθήκευση όλων των XML εγγράφων

Έπειτα επιλέγουμε το φάκελο στον οποίο θέλουμε να αποθηκεύσουμε τις MPEG-7
περιγραφές. Τα ονόματα αυτών των περιγραφών είναι προεπιλεγμένα και δεν μπορούν να
αλλαχθούν.
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Εικόνα 49 : Επιλογή φακέλου αποθήκευσης των MPEG-7 περιγραφών

Η εφαρμογή μάς δίνει τη δυνατότητα να δούμε τη γραφική αναπαράσταση τόσο των
CIDOC/CRM περιγραφών που έχουν φορτωθεί στο σύστημα, όσο και των παραγόμενων
MPEG-7 εγγράφων.
Η εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης μιας CIDOC/CRM περιγραφής μπορεί να γίνει
πατώντας το ανάλογο κουμπί από τη γραμμή εντολών που παρουσιάσαμε παραπάνω, ή
επιλέγοντας το “Show” από το popup μενού που εμφανίζεται όταν κάνουμε δεξί κλικ σε
κάποια περιγραφή, ή τέλος επιλέγοντας το “Show CIDOC/CRM” από το “Actions” μενού
(Εικόνα 50). Η γραφική αναπαράσταση γίνεται με τη μορφή γράφων, όπου οι κόμβοι
αντιπροσωπεύουν τα στιγμιότυπα της περιγραφής (εμφανίζοντας το είδος της κλάσης και το
αναγνωριστικό του κάθε στιγμιοτύπου), ενώ οι γραμμές μεταξύ των κόμβων αντιστοιχούν
στις συσχετίσεις μεταξύ αυτών (Εικόνα 51). Για λόγους καλαισθησίας, οι συσχετίσεις
παρουσιάζονται μόνο αν επιλέξουμε κάποιον κόμβο της αναπαράστασης.
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Εικόνα 50 : Εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης μιας CIDOC/CRM περιγραφής

Εικόνα 51 : Παράδειγμα γραφικής αναπαράστασης CIDOC/CRM περιγραφής

Αντίστοιχα, η εμφάνιση ενός MPEG-7 εγγράφου γίνεται πατώντας το ανάλογο κουμπί από
τη γραμμή εντολών, ή επιλέγοντας το “Show” από το popup μενού που εμφανίζεται
κάνοντας δεξί κλικ σε κάποιο από τα παραγώμενα MPEG-7, ή τέλος επιλέγοντας το “Show
MPEG-7” από το “Actions” μενού. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη παραγόμενων
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MPEG-7 περιγραφών, αφού δεν υποστηρίζεται η φόρτωση ήδη υπάρχοντων στο σύστημα.
Η γραφική αναπαράσταση των MPEG-7 εγγράφων γίνεται με δενδρική μορφή. Στην
περίπτωση που επιλέξουμε την εμφάνιση κάποιου MPEG-7 και η CIDOC/CRM περιγραφή
από την οποία πρόηλθε είναι ακόμη φορτωμένη στο σύστημά μας, τότε εμφανίζεται και
αυτή. Αυτό βοηθάει το χρήστη να εντοπίσει ευκολότερα τις αντιστοιχήσεις που έγινας κατά
της διαδικασία μετατροπής.

Εικόνα 52 : Εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης ενός MPEG-7 εγγράφου
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Εικόνα 53 : Παράδειγμα γραφικής αναπαράστασης MPEG-7 εγγράφου

6.6. Περίληψη
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου ήταν η παρουσίαση και η αναλυτική περιγραφή της Java
εφαρμογής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Περιγράφηκε η
λειτουργικότητα την οποία πρέπει να καλύπτει, με τη μορφή πινάκων περιπτώσεων χρήσης,
αναφέρθηκαν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή της και
παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική του συστήματος όπως επίσης και ο τρόπος χρήσης του.
Στόχος αυτής της εφαρμογής ήταν η υλοποίηση του θεωρητικού υπόβαθρου που
παρουσιάστηκε στα κεφάλαια 4 και 5. Έτσι, στα πλαίσια αυτού του συστήματος, δίνεται η
δυνατότητα στο χρήστη να μετατρέψει ήδη υπάρχουσες περιγραφές πολιτιστικών
αντικειμένων (CIDOC/CRM περιγραφές) σε σχολιασμούς πολυμεσικών αντικειμένων
(MPEG-7 έγγραφα). Επιπρόσθετα, ο χρήστης μπορεί να δει τις γραφικές αναπαραστάσεις
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τόσο των CIDOC/CRM περιγραφών (σε μορφή γράφου), όσο και των παραγόμενων
MPEG-7 περιγραφών (σε δενδρική μορφή). Μέσω αυτού του χαρακτηριστικού είναι πολύ
πιο εύκολο να εντοπιστούν οι αντιστοιχήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια μετασχηματισμού.
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Κεφάλαιο 7

Εφαρμογές

7.1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε μία από τις CIDOC/CRM περιγραφές που
χρησιμοποιήσαμε, και μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του προτύπου
(http://cidoc.ics.forth.gr), ώστε να αξιολογήσουμε την ορθότητα και τη σωστή λειτουργία
της θεωρητικής μελέτης αλλά και της γραφικής διεπαφής που υλοποιήθηκε και περιγράφηκε
στο προηγούμενο κεφάλαιο. Γι’αυτήν την περιγραφή θα αναφέρουμε λίγα λόγια για το θέμα
της, θα παρουσιάσουμε τη γραφική της αναπαράσταση και έπειτα θα μελετήσουμε αναλυτικά
τα βήματα του αλγορίθμου, ο οποίος παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 5, ώστε να γίνει
περισσότερο κατανοητή η διαδικασία μετασχηματισμού. Τέλος θα παρουσιαστεί ο κώδικας
της

παραγόμενης

MPEG-7

περιγραφής.

Κάποια

επιπλέον

παραδείγματα

των

CIDOC/CRM περιγραφών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και των MPEG-7 εγγράφων που
προκύπτουν, μπορούν να βρεθούν στο Παράρτημα 1, στο τέλος του κειμένου.
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7.2. Παράδειγμα
David Beckham στο Euro του 2004
Αποτελεί ένα από τα πιο απλά παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν, παρ’όλα αυτά
αποτελεί το ιδανικό ξεκίνημα για την επεξήγηση και την πλήρη κατανόηση της διαδικασίας
μετασχηματισμού. Το συγκεκριμένο παράδειγμα περιγράφει πώς μπορεί να μοντελοποιηθεί
ένα πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται σε μία ψηφιακή εικόνα, στο CIDOC/CRM πρότυπο. Η
ψηφιακή

εικόνα,

η

οποία

φιλοξενείται

από

μία

ιστοσελίδα

(http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Beckham_Euro2004.jpg)

του

διαδικτύου

αναπαριστά

τον

ποδοσφαιριστή David Beckham, ο οποίος συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου που διοργάνωσε η Πορτογαλία το έτος 2004.
Η γραφική αναπαράσταση της CIDOC/CRM περιγραφής είναι η εξής:

Εικόνα 54 : CIDOC/CRM παράδειγμα – Ο David Beckham στο Euro του 2004
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Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πληροφορίας στις οποίες μπορεί να ανήκει το καθένα από τα
στιγμιότυπα μιας CIDOC/CRM περιγραφής. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι εξής:
•

Πληροφορία σχετική με κάποιο αντικείμενο πολυμέσων (content management
πληροφορία) και όχι με τη σημασιολογία αυτού. Τέτοιου είδους πληροφορία
αποτελούν οι δημιουργία κάποιου αντικειμένου πολυμέσων, ο χρόνος και τόπος
δημιουργίας του, κλπ.

•

Οι τύποι και οι ιεραρχίες τυπολογιών που μπορεί να υπάρχουν σε κάποια
CIDOC/CRM περιγραφή.

•

Πληροφορία που θα χρησιμοποιηθεί ως σημασιολογική περιγραφή κάποιου
αντικειμένου πολυμέσων (σημασιολογική πληροφορία).

Ο καθορισμός της κατηγορίας στην οποία ανήκει το εκάστοτε στιγμιότυπο κάποιας
περιγραφής γίνεται ως εξής:
1. Εντοπίζουμε τυχόν αντικείμενα πολυμέσων που μπορεί να υπάρχουν σε κάποια
CIDOC/CRM περιγραφή. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, αυτά τα
αντικείμενα μοντελοποιούνται ως στιγμιότυπα των κλάσεων E31 Document και E38
Image και σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη η παρέμβαση του χρήστη, ο οποίος
επιλέγει ποια από τα στιγμιότυπα αυτών των κλάσεων αποτελούν οπτικοακουστικά
αντικείμενα και τι τύπου. Έχοντας αυτά τα αντικείμενα, μπορούμε να συλλέξουμε
την πληροφορία που αναφέρεται σε αυτά (και όχι στη σημασιολογία τους)
χρησιμοποιώντας τα βήματα που περιγράφηκαν στην ενότητα 4.2 του παρόντος
κειμένου. Όλα αυτά τα στιγμιότυπα αποτελούν Content Management πληροφορία.
2. Συλλέγουμε τους τύπους της περιγραφής (στιγμιότυπα της κλάσης E55 Type) που
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως content management πληροφορία.
3. Όσα από τα στιγμιότυπα της περιγραφής δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο
παραπάνω κατηγορίες, θα αποτελέσουν πληροφορία για τη σημασιολογική
περιγραφή που θα παραχθεί.
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Ξεκινώντας τη διαδικασία μετασχηματισμού της παραπάνω περιγραφής, όπως αυτή ορίζεται
από το διάγραμμα ενεργειών που φαίνεται στην Εικόνα 28, μπορούμε να διακρίνουμε ότι
υπάρχει ένα αντικείμενο πολυμέσων, το “Beckham image”. Έτσι, διαχωρίζουμε την
πληροφορία που μοντελοποιείται σε αυτήν την περιγραφή στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
•

Content Management πληροφορία: “Beckham image”, “digital images”,
“David

Beckham

at

Euro

2004”

και

“http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Beckham_Euro2004.jpg”
•

Τύποι: “soccer”, “digital images” και “celebrity”

•

Σημασιολογική πληροφορία: “activity”, “David Beckham in Euro 2004”,
“activity time-span”, “2004”, “Portugal” και “David Beckham”

Για τον μετασχηματισμό των στιγμιοτύπων που αποτελούν content management
πληροφορία θα χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα ενεργειών που φαίνεται στην Εικόνα 29.
Σύμφωνα με αυτό, δημιουργούμε ένα MultimediaContentType στοιχείο για το “beckham
image”. Το συγκεκριμένο στοιχείο θα είναι τύπου ImageType. Στο εμφωλευμένο στοιχείο
Image, θέτουμε ως id, το ID που έχει το στιγμιότυπο που περιγράφει το αντικείμενο
πολυμέσων, στο CIDOC/CRM (επειδή το RDF επιτρέπει και χαρακτήρες οι οποίοι δεν
είναι αποδεκτοί στα ids στο MPEG-7, μετασχηματίζουμε κάθε τέτοιο αναγνωριστικό,
αντικαθιστώντας τους ακατάλληλους χαρακτήρες με ‘_’ ). Έπειτα, σύμφωνα με τον
αλγόριθμο που συνεχίζεται στην Εικόνα 29, δημιουργούμε FreeTextAnnotation στοιχεία,
τα οποία είναι εμφωλευμένα σε ένα TextAnnotation στοιχείο, για κάθε σημείωση
(στιγμιότυπα της κλάσης E62 String τα οποία συσχετίζονται με τα οπτικοακουστικά
αντικείμενα των CIDOC/CRM περιγραφών, μέσω της ιδιότητας “P3F has note”) και για
κάθε χαρακτηριστικό (στιγμιότυπα της κλάσης E41 Appellation τα οποία συσχετίζονται με
τα αντικείμενα πολυμέσων που μπορεί να υπάρχουν στις CIDOC/CRM περιγραφές, μέσω
της ιδιότητας “P1F is identified by”). Εφόσον δεν υπάρχουν στιγμιότυπα που να αφορούν
τη δημιουργία της εικόνας, όπως κάποιο γεγονός δημιουργίας, ή ο χρόνος και τόπος
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παραγωγής της, αλλά μόνο πληροφορία για την ταξινόμησή της (“digital images”), σύμφωνα
με την Εικόνα 31 δημιουργούμε ένα στοιχείο Genre και θέτουμε ως τιμή του
χαρακτηριστικού (attribute) href το ID του στιγμιοτύπου που περιέχει αυτή την πληροφορία
(κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να αποτελεί έγκυρο MPEG-7 αναγνωριστικό). Το
αποτέλεσμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ο παρακάτω κώδικας:
<Description xsi:type=”ContentEntityType”>
<MultimediaContent xsi:type=”ImageType”>
<Image id=”Beckham_image”>
<MediaLocator />
<TextAnnotation>
<FreeTextAnnotation>David Beckham at Euro 2004</FreeTextAnnotation>
<FreeTextAnnotation>
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Beckham_Euro2004.jpg
</FreeTextAnnotation>
</TextAnnotation>
<CreationInformation>
<Classification>
<Genre href=”digital_images” />
</Classification>
</CreationInformation>
</Image>
</MultimediaContent>
</Description>

Για τους τύπους (στιγμιότυπα της κλάσης E55 Type) που υπάρχουν σε μία περιγραφή και
δεν αποτελούν content management πληροφορία, θα χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος που
φαίνεται στην Εικόνα 33. Μέσω αυτού του αλγορίθμου θα παραχθεί ένα Description
στοιχείο, τύπου ClassificationSchemeDescriptionType, το οποίο θα περιέχει όλους τους
τύπους ως Term στοιχεία, οργανωμένα σύμφωνα με την ιεραρχία τυπολογιών της
αντίστοιχης CIDOC/CRM περιγραφής.
Στο παράδειγμα που εξετάζουμε υπάρχουν τρεις τύποι. Έτσι, θα δημιουργηθούν τρία Term
στοιχεία, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η αναφορά σε αυτά θα γίνεται χρησιμοποιώντας
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το termId τους, το οποίο είναι το ίδιο με το ID που χρησιμοποιείται από τη CIDOC/CRM
περιγραφή (κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να αποτελεί έγκυρο MPEG-7 χαρακτηριστικό).
Το αποτέλεσμα που προκύπτει αν εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο που παρουσιάζεται στην
Εικόνα 33, στο παράδειγμά μας φαίνεται παρακάτω:
<Description xsi:type=”ClassificationSchemeDescriptionType”>
<ClassificationScheme uri=”CRM2MPEG7:Types”>
<Term termId=”soccer”>
<Name>soccer</Name>
</Term>
<Term termId=”digital_images”>
<Name>digital images</Name>
</Term>
<Term termId=”celebrity”>
<Name>celebrity</Name>
</Term>
</ClassificationScheme>
</Description>

Για τα στιγμιότυπα που θα αποτελέσουν τη σημασιολογική περιγραφή, δηλαδή όλα τα
στιγμιότυπα μιας CIDOC/CRM περιγραφής που δεν ανήκουν σε κάποια από τις δύο
προηγούμενες κατηγορίες, θα χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος που φαίνεται στην Εικόνα 32.
Σύμφωνα με αυτόν:
•

Δημιουργούμε ένα Semantics στοιχείο, το οποίο είναι εμφωλευμένο σε ένα
Description στοιχείο τύπου SemanticDescriptionType, που θα περιλαμβάνει τη
σημασιολογική πληροφορία ενός αντικειμένου πολυμέσων.

•

Για κάθε ένα από τα στιγμιότυπα που μοντελοποιούν σημασιολογική πληροφορία,
δημιουργείται το αντίστοιχο MPEG-7 στοιχείο, σύμφωνα με τις αντιστοιχήσεις που
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4.4. Για όλα εκείνα που αντιστοιχίζονται σε
υποτύπους του SemanticBaseType, όπως EventType, SemanticPlaceType, κλπ.,
θέτουμε το AbstractionLevel.dimension ίσο με μηδέν (σύμφωνα με το πλαίσιο
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εργασίας DS-MIRF). Επίσης, αν η αντιστοίχηση δεν είναι άμεση με κάποιον
υποτύπο του SemanticBaseType, αλλά χρησιμοποιείται κάποιο αφηρημένο στοιχείο
που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το DS-MIRF, τότε θέτουμε και τις
σημασιολογικές σχέσεις exemplifies/exemplifiedBy μεταξύ του στοιχείου που
δημιουργείται και του αφηρημένου που ήδη υπάρχει.
•

Για όλα τα στιγμιότυπα που αντιστοιχίζονται με υποτύπους του SemanticBaseType
και

συσχετίζονται

με

κάποιον

τύπο

στην

CIDOC/CRM

περιγραφή,

χρησιμοποιείται ένα StructuredAnnotation στοιχείο, εμφωλευμένο σε ένα
Definition, μέσω του οποίου γίνεται η αναφορά στο ανάλογο Term που αντιστοιχεί
στον τύπο. Το στοιχείο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά στο Term,
όπως WhatObject, WhatAction, Who κλπ., εξαρτάται από τη φύση του
στιγμιοτύπου. Αυτή η διαδικασία έχει ήδη περιγραφεί στην ενότητα 4.7.
•

Για όλα τα στοιχεία που δεν αντιστοιχίζονται σε υποτύπους του SemanticBaseType
(είτε άμεσα είτε έμμεσα), όπως τα στιγμιότυπα της κλάσης E41 Appellation, τα
θέτουμε ως εμφωλευμένα στα στοιχεία τα οποία περιγράφουν.

•

Τέλος, δημιουργούμε Relation στοιχεία για τις συσχετίσεις των στοιχείων μεταξύ
τους, ανάλογα με τις ιδιότητες των στιγμιοτύπων της CIDOC/CRM περιγραφής. Ο
τύπος του κάθε Relation καθορίζεται από το είδος καθορίζεται από τις
αντιστοιχήσεις των ιδιοτήτων που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4.5. Επίσης, για
κάθε Relation δημιουργούμε και ένα εμφωλευμένο Comment στοιχείο, όπου
βάζουμε την ιδιότητα από την οποία προέκυψε η συγκεκριμένη σχέση. Αυτό είναι
απαραίτητο, αφού πολλές ιδιότητες αντιστοιχίζονται στις ίδιες MPEG-7 σχέσεις.

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα για τα στιμιότυπα που μοντελοποιούν σημασιολογική
πληροφορία, παίρνουμε την παρακάτω σημασιολογική περιγραφή:
<Description xsi:type=”SemanticDescriptionType”>
<Semantics>
<Label>
<Name>Semantic Description</Name>
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</Label>
<SemanticBase xsi:type=”EventType” id=”activity”>
<AbstractionLevel dimension=”0” />
<Label>
<Name>activity</Name>
<Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<WhatAction href=”soccer” />
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Property>
<Term termID=”David_Beckham_in_Euro_2004”>
<Name>E41.Appellation</Name>
<Definition>David Beckham in Euro 2004</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation

source=”#activity”

target=”cidoc_crm_v4.2.xml#E7.Activity”

type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:
SemanticRelationCS:2001:exemplifies” />
<Relation

source=”

cidoc_crm_v4.2.xml#E7.Activity”

target=”#activity”

type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:
SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy” />
<Relation

type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:time”

target=”#activity_time-

span”>
<Header xsi:type=”DescriptionMetadataType”>
<Comment>
<FreeTextAnnotation>
CIDOC/CRM property : P4F has time-span
</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation type=” urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:place” target=”#Portugal”>
<Header xsi:type=”DescriptionMetadataType”>
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<Comment>
<FreeTextAnnotation>
CIDOC/CRM property : P7F took place at
</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase type=”SemanticPlaceType” id=”Portugal”>
<AbstractionLevel dimension=”0” />
<Label>
<Name>Portugal</Name>
</Label>
<Relation

source=”#Portugal”

target=”cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place”

type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:
SemanticRelationCS:2001:exemplifies” />
<Relation

source=”

cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place”

target=”#Portugal”

type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:
SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy” />
</SemanticBase>
<SemanticBase type=”SemanticTimeType” id=”activity_time-span”>
<AbstractionLevel dimension=”0” />
<Label>
<Name>activity time-span</Name>
</Label>
<Property>
<Term termID=”d_2004”>
<Name>at some time within</Name>
<Definition>2004</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation

source=”#activity_time-span”

target=”cidoc_crm_v4.2.xml#E52.Time-Span”

type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:
SemanticRelationCS:2001:exemplifies” />
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<Relation

source=”

cidoc_crm_v4.2.xml#E52.Time-Span”

target=”#activity_time-span”

type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:
SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy” />
</SemanticBase>
<SemanticBase type=”AgentObjectType” id=”David_Beckham”>
<AbstractionLevel dimension=”0” />
<Label>
<Name>David Beckham</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<Who href=”celebrity” />
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Relation

source=”#David_Beckham”

target=”cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person”

type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:
SemanticRelationCS:2001:exemplifies” />
<Relation

source=”

cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person”

target=”#David_Beckham”

type=”urn:mpeg:mpeg7:cs:
SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy” />
<Relation type=” urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agentOf” target=”activity”>
<Header xsi:type=”DescriptionMetadataType”>
<Comment>
<FreeTextAnnotation>
CIDOC/CRM property : P14B performed
</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Agent xsi:type=”PersonType”>
<Name>
<GivenName>David Beckham</GivenName>
</Name>
</Agent>
</SemanticBase>
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</Semantics>
</Description>

7.3. Περίληψη
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε μία από τις CIDOC/CRM περιγραφές που
χρησιμοποιήθηκαν για την επιβέβαιωση της ορθής λειτουργίας των αλγορίθμων και
αντιστοιχίσεων που δείξαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, όπως επίσης και της γραφικής
διεπαφής που υλοποιήθηκε. Επεξηγήσαμε βήμα προς βήμα τον μετασχηματισμό της
συγκεκριμένης CIDOC/CRM περιγραφής ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητή η διαδικασία
που πρέπει να ακολουθηθεί από τον αναγνώστη. Οι υπόλοιπες CIDOC/CRM περιγραφές
που χρησιμοποιήθηκαν, μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του προτύπου
(http://cidoc.isc.forth.gr), και κάποιες από αυτές στο Παράρτημα 1 του παρόντος
κειμένου, μαζί με τις παραγόμενες MPEG-7 περιγραφές.
Στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το τελευταίο, γίνεται μια ανακεφαλαίωση των
όσων αναφέραμε και παρουσιάζονται κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις που μπορούν να
υλοποιηθούν.
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Κεφάλαιο 8

Ανακεφαλαίωση - Μελλοντικές επεκτάσεις

8.1. Ανακεφαλαίωση
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αντικείμενο έρευνας αποτέλεσε η
ενοποίηση δύο προτύπων από δύο εντελώς διαφορετικούς χώρους με σκοπό την αυτόματη
μεταφορά γνώσης μεταξύ αυτών. Το CIDOC/CRM χρησιμοποιείται για την περιγραφή
μεταδεδομένων που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και μέσω των δομών που μας
παρέχει μπορούμε να περιγράψουμε ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα, αντικείμενα,
χρονικά πλαίσια και τοποθεσίες κλπ., καθώς και να τα συσχετίσουμε μεταξύ τους
χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του μοντέλου. Από την άλλη μεριά, το MPEG-7 αποτελεί
πρότυπο για την περιγραφή μεταδεδομένων που αφορούν τα χαρακτηριστικά και τη
σημασιολογία του περιεχομένου των οπτικοακουστικών υλικών. Στόχος μας ήταν η
επαναχρησιμοποίηση της πολιτιστικής γνώσης που είναι μοντελοποιημένη μέσω του
CIDOC/CRM, ως σημασιολογικός σχολιασμός πολυμεσικών αντικειμένων που σχετίζονται
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με αυτήν. Έτσι επιχειρήθηκε μία σημασιολογική αντιστοίχηση του CIDOC/CRM και του
σημασιολογικού μέρους του MPEG-7, σε επίπεδο μεταδεδομένων.
Αφού έγινε μία αναλυτική παρουσιάση των δύο προτύπων, επιχειρήσαμε την αντιστοίχηση
του CIDOC/CRM στο MPEG-7. Παρουσιάσαμε το πρόβλημα των άμεσων
αντιστοιχήσεων, το οποίο έγκειται στη διαφορετική μοντελοποίηση των ίδιων εννοιών, και θα
οδηγούσε σε απώλεια πληροφορίας. Γι’αυτό το λόγο προτείναμε ως λύση τη χρήση της
μεθοδολογίας DS-MIRF, μέσω της οποίας μπορούμε να ενσωματώσουμε γνώση κάποιας
περιοχής στο MPEG-7 χωρίς να χρειαστεί να μεταβάλλουμε τον πυρήνα του μοντέλου ή να
το επεκτείνουμε. Μέσω της προσέγγισης αυτής, οι παραγόμενες MPEG-7 περιγραφές δεν
παρουσιάζουν προβλήματα διαλειτουργικότητας με τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία και
αποθήκες που χρησιμοποιούν το πρότυπο MPEG-7. Έπειτα παρουσιάσαμε τις
αντοιστιχήσεις τόσο των οντοτήτων του CIDOC/CRM με στοιχεία του σημασιολογικού
μέρους του MPEG-7, όσο και των ιδιοτήτων με σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε
ορισμένες αντιστοιχήσεις που απαιτούν γνώση των στιγμιοτύπων των περιγραφών ώστε να
αποφασιστεί το κατάλληλο στοιχείο του MPEG-7 που θα χρησιμοποιηθεί. Έπειτα
αναλύσαμε τη διαδικασία μετασχηματισμού που πρέπει να ακολουθηθεί για τη μετατροπή
των CIDOC/CRM περιγραφών σε MPEG-7 στοιχεία. Κατόπιν αυτής της μελέτης
παρουσιάστηκε η Java εφαρμογή που υλοποιήθηκε ώστε να εκτιμήσουμε την ορθότητα του
θεωρητικού υπόβαθρου που αναπτύξαμε, όπως επίσης και για να διευκολύνουμε τους
χρήστες. Τέλος, έγινε η εκτίμηση της ορθής λειτουργίας της γραφικής διεπαφής μέσω
παραδειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.

8.2. Μελλοντικές επεκτάσεις

Στην παρούσα διπλωματική εργασία δόθηκε περισσότερο έμφαση στην προσπάθεια
αντιστοίχησης των στοιχείων του CIDOC/CRM σε αυτά του MPEG-7, αφού σκοπός μας
ήταν η αξιοποίηση της πολιτιστικής γνώσης σε οπτικοακουστικά αντικειμένα τα οποία
αναφέρονται σε αυτήν. Μία μελλοντική επέκταση που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν η
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μελέτη των αντιστοιχίσεων που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να εκμεταλλευτούμε τις
υπάρχουσες περιγραφές πολυμέσων στην πολιτιστική περιοχή. Αυτό θα απαιτούσε την
πλήρη μελέτη του μοντέλου MPEG-7 και όχι μόνο των σημασιολογικών εργαλείων
περιγραφής που χρησιμοποιήθηκαν από εμάς. Επίσης θα κρινόταν απαραίτητη η εύρεση
ενός τρόπου μοντελοποίησης αυτής της πληροφορίας στο μοντέλο CIDOC/CRM. Αυτό
είναι αναγκαίο εφόσον τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούνται για διαφορετικές περιοχές γνώσης
και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την επέκταση του CIDOC/CRM όπως, για
παράδειγμα, το ενοποιημένο μοντέλο που προτάθηκε από τη Jane Hunter [13].
Επίσης, μία επιπλέον επέκταση θα μπορούσε να είναι η προσθήκη μίας διεπαφής για
αναζήτηση γνώσης στη γραφική διεπαφή που υλοποιήσαμε στα πλαίσια της εκτίμησης του
θεωρητικού υπόβαθρου που παρουσιάσαμε. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ένας
χρήστης είναι κάτοχος ενός αντικειμένου πολυμέσων και γνωρίζει ότι αναφέρεται σε κάποιο
συγκεκριμένο πολιτιστικό θέμα, αλλά δεν έχει την αντίστοιχη πολιτιστική περιγραφή. Μέσω
αυτής της προσθήκης θα του δίνεται η δυνατότητα αυτόματης εύρεσης της απαραίτητης
πολιτιστικής γνώσης και σημασιολογικού σχολιασμού του πολυμεσικού αντικειμένου που
κατέχει.
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Παράρτημα 1

David Beckham at Euro 2004
CIDOC/CRM
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:crm="http://cidoc.ics.forth.gr/rdfs/cidoc_v4.2.rdfs#"
xmlns="http://www.ced.tuc.gr/crm_examples/beckham.rdf#"
xml:base="http://www.ced.tuc.gr/crm_examples/beckham.rdf">
<crm:E53.Place rdf:about="Portugal"/>
<crm:E55.Type rdf:about="digital images"/>
<crm:E41.Appellation rdf:about="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Beckham_Euro2004.jpg"/>
<crm:E62.String rdf:about="David Beckham at Euro 2004"/>
<crm:E39.Actor rdf:about="David Beckham">
<crm:P2F.has_type>
<crm:E55.Type rdf:about="celebrity"/>
</crm:P2F.has_type>
<crm:P2F.has_type>
<crm:E55.Type rdf:about="soccer"/>
</crm:P2F.has_type>
<crm:P14B.performed>
<crm:E7.Activity rdf:about="activity">
<crm:P7F.took_place_at rdf:resource="Portugal"/>
<crm:P2F.has_type rdf:resource="soccer"/>
<crm:P1F.is_identified_by>
<crm:E41.Appellation rdf:about="David Beckham in Euro 2004"/>
</crm:P1F.is_identified_by>
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<crm:P4F.has_time-span>
<crm:E52.Time-Span rdf:about="time-span">
<crm:P82F.at_some_time_within>
<crm:E61.Time_Primitive rdf:about="2004"/>
</crm:P82F.at_some_time_within>
</crm:E52.Time-Span>
</crm:P4F.has_time-span>
</crm:E7.Activity>
</crm:P14B.performed>
</crm:E39.Actor>
<crm:E38.Image rdf:about="image">
<crm:P1F.is_identified_by rdf:resource="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Beckham_Euro2004.jpg"/>
<crm:P138F.represents rdf:resource="activity"/>
<crm:P2F.has_type rdf:resource="digital images"/>
<crm:P3F.has_note rdf:resource="David Beckham at Euro 2004"/>
</crm:E38.Image>
</rdf:RDF>
Εικόνα 55 : CIDOC/CRM περιγραφή του παραδείγματος – David Beckham at Euro 2004

MPEG-7
<Mpeg7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Description xsi:type="urn:ClassificationSchemeDescriptionType" xmlns:urn="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001">
<ClassificationScheme uri="CRM2MPEG7:Types">
<Term termID="digital_images">
<Name>digital images</Name>
</Term>
<Term termID="celebrity">
<Name>celebrity</Name>
</Term>
<Term termID="soccer">
<Name>soccer</Name>
</Term>
</ClassificationScheme>
</Description>
<Description xsi:type="urn:ContentEntityType" xmlns:urn="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001">

187

Ντούσιας Αλέξανδρος

Διπλωματική εργασία

<MultimediaContent xsi:type="urn:ImageType">
<Image id="image">
<MediaLocator/>
<CreationInformation>
<Classification>
<Genre href="#digital_images"/>
</Classification>
</CreationInformation>
<Relation

source="#image"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:represents"

target="#activity"/>
<Relation

source="#image"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier"

target="#http___en.wikipedia.org_wiki_Image_Beckham_Euro2004.jpg"/>
</Image>
</MultimediaContent>
</Description>
<Description xsi:type="urn:SemanticDescriptionType" xmlns:urn="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001">
<Semantics>
<Label>
<Name>Semantic Description</Name>
</Label>
<SemanticBase id="Portugal" xsi:type="urn:SemanticPlaceType">
<Label>
<Name>Portugal</Name>
</Label>
<Relation

source="#Portugal"

target="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation

source="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="time-span" xsi:type="urn:SemanticTimeType">
<Label>
<Name>time-span</Name>
</Label>
<Property>
<Term termID="d2004">
<Name>at some time within</Name>
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<Definition>2004</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation

source="#time-span"

target="cidoc_crm_v4.2.xml#E52.Time-Span"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation

source="cidoc_crm_v4.2.xml#E52.Time-Span"

target="#time-span"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="David_Beckham" xsi:type="urn:AgentObjectType">
<Label>
<Name>David Beckham</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<Who href="soccer"/>
<Who href="celebrity"/>
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Relation

source="#actor"

target="cidoc_crm_v4.2.xml#E39.Actor"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation

source="cidoc_crm_v4.2.xml#E39.Actor"

target="#actor"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation

source="#actor"

target="#activity"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agentOf">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P14B.performed</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Agent xsi:type="urn:PersonType">
<Name>
<GivenName>David Beckham</GivenName>
</Name>
</Agent>
</SemanticBase>
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<SemanticBase id="activity" xsi:type="urn:EventType">
<Label>
<Name>activity</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<WhatAction href="soccer"/>
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Property>
<Term termID="David_Beckham_in_Euro_2004">
<Name>E41.Appellation</Name>
<Definition>David Beckham in Euro 2004</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation

source="#activity"

target="cidoc_crm_v4.2.xml#E7.Activity"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation

source="cidoc_crm_v4.2.xml#E7.Activity"

target="#activity"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation

source="#activity"

target="#time-span"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:time">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P4F.has_time-span</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation

source="#activity"

target="#David_Beckham_in_Euro_2004"

type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P1F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation

source="#activity"
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type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:location">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P7F.took_place_at</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
</Semantics>
</Description>
</Mpeg7>
Εικόνα 56 : MPEG-7 περιγραφή του παραδείγματος – David Beckham at Euro 2004

The painting “Almond Blossom”
CIDOC/CRM
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:crm="http://cidoc.ics.forth.gr/rdfs/cidoc_v4.2.rdfs#"
xmlns="http://www.ced.tuc.gr/crm_examples/almond_blossom.rdf#"
xml:base="http://www.ced.tuc.gr/crm_examples/almond_blossom.rdf">

<crm:E55.Type rdf:about="donations"/>
<crm:E21.Person rdf:about="Vincent Willem">
<crm:P131F.is_identified_by>
<crm:E82.Actor_Appellation rdf:about="http://www.vggallery.com/photos/engineer.htm"/>
</crm:P131F.is_identified_by>
<crm:P2F.has_type>
<crm:E55.Type rdf:about="sons"/>
</crm:P2F.has_type>
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</crm:E21.Person>
<crm:E62.String rdf:about="On January 31 1890, Theo wrote to Vincent of the birth of his son, whom he had named
Vincent Willem. Van Gogh who was extremely close to his younger brother, immediately set about making him a painting of
his favorite subject which was blossoming branches against a blue sky. The gift was meant to hang over the couple's bed. As a
symbol of this new life, Vincent chose an almond tree, which blooms early in southern regions, announcing the coming spring as
early as February."/>
<crm:E61.Time_Primitive rdf:about="1890"/>
<crm:E55.Type rdf:about="art dealer"/>
<crm:E55.Type rdf:about="nation"/>
<crm:E82.Actor_Appellation rdf:about="http://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_Bonger"/>
<crm:E21.Person rdf:about="Theo van Gogh">
<crm:P97B.was_father_for>
<crm:E67.Birth rdf:about="Vincent Willem birth">
<crm:P7F.took_place_at>
<crm:E53.Place rdf:about="France">
<crm:P2F.has_type rdf:resource="nation"/>
</crm:E53.Place>
</crm:P7F.took_place_at>
<crm:P4F.has_time-span>
<crm:E52.Time-Span rdf:about="almond blossom production time-span">
<crm:P82F.at_some_time_within rdf:resource="1890"/>
</crm:E52.Time-Span>
</crm:P4F.has_time-span>
<crm:P98F.brought_into_life rdf:resource="Vincent Willem"/>
</crm:E67.Birth>
</crm:P97B.was_father_for>
<crm:P22B.acquired_title_through>
<crm:E8.Acquisition rdf:about="almond blossom acquisition">
<crm:P1F.is_identified_by>
<crm:E41.Appellation rdf:about="Acquisition of Almond Blossom"/>
</crm:P1F.is_identified_by>
<crm:P2F.has_type>
<crm:E55.Type rdf:about="gifts"/>
</crm:P2F.has_type>
<crm:P2F.has_type rdf:resource="donations"/>
</crm:E8.Acquisition>
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</crm:P22B.acquired_title_through>
<crm:P2F.has_type rdf:resource="art dealer"/>
<crm:P98B.was_born>
<crm:E67.Birth rdf:about="Theo van Gogh birth">
<crm:P1F.is_identified_by>
<crm:E41.Appellation rdf:about="Birth of Vincent Willem"/>
</crm:P1F.is_identified_by>
<crm:P120B.occurs_after>
<crm:E67.Birth rdf:about="Vincent van Gogh birth">
<crm:P120F.occurs_before rdf:resource="Theo van Gogh birth"/>
<crm:P96F.by_mother>
<crm:E21.Person rdf:about="Anna Cornelia van Gogh-Carbentus">
<crm:P2F.has_type>
<crm:E55.Type rdf:about="mothers"/>
</crm:P2F.has_type>
<crm:P131F.is_identified_by>
<crm:E82.Actor_Appellation rdf:about="ID: 500089487"/>
</crm:P131F.is_identified_by>
</crm:E21.Person>
</crm:P96F.by_mother>
<crm:P1F.is_identified_by>
<crm:E41.Appellation rdf:about="Birth of Vincent Van Gogh"/>
</crm:P1F.is_identified_by>
</crm:E67.Birth>
</crm:P120B.occurs_after>
<crm:P96F.by_mother rdf:resource="Anna Cornelia van Gogh-Carbentus"/>
</crm:E67.Birth>
</crm:P98B.was_born>
</crm:E21.Person>
<crm:E41.Appellation rdf:about="Van Gogh Painting Almond Blossom in 1890"/>
<crm:E55.Type rdf:about="paintings"/>
<crm:E12.Production rdf:about="almond blossom production">
<crm:P1F.is_identified_by rdf:resource="Van Gogh Painting Almond Blossom in 1890"/>
<crm:P4F.has_time-span rdf:resource="almond blossom production time-span"/>
<crm:P7F.took_place_at rdf:resource="France"/>
<crm:P17F.was_motivated_by rdf:resource="Vincent Willem birth"/>
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</crm:E12.Production>
<crm:E55.Type rdf:about="artists"/>
<crm:E21.Person rdf:about="Johanna Gesina Bonger">
<crm:P2F.has_type>
<crm:E55.Type rdf:about="wives"/>
</crm:P2F.has_type>
<crm:P2F.has_type rdf:resource="mothers"/>
<crm:P131F.is_identified_by rdf:resource="http://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_Bonger"/>
</crm:E21.Person>
<crm:E42.Object_Identifier rdf:about="Almond_Blossom, 1890"/>
<crm:E82.Actor_Appellation rdf:about="Vincent van Gogh"/>
<crm:E82.Actor_Appellation rdf:about="ID: 500115588"/>
<crm:E84.Information_Carrier rdf:about="almond blossom carrier">
<crm:P24B.changed_ownership_through rdf:resource="almond blossom acquisition"/>
<crm:P3F.has_note rdf:resource="On January 31 1890, Theo wrote to Vincent of the birth of his son, whom he had
named Vincent Willem. Van Gogh who was extremely close to his younger brother, immediately set about making him a
painting of his favorite subject which was blossoming branches against a blue sky. The gift was meant to hang over the couple's
bed. As a symbol of this new life, Vincent chose an almond tree, which blooms early in southern regions, announcing the coming
spring as early as February."/>
<crm:P2F.has_type rdf:resource="paintings"/>
<crm:P47F.is_identified_by rdf:resource="Almond Blossom, 1890"/>
<crm:P108B.was_produced_by rdf:resource="almond blossom production"/>
</crm:E84.Information_Carrier>
<crm:E21.Person rdf:about="Vincent van Gogh">
<crm:P131F.is_identified_by rdf:resource="ID: 500115588"/>
<crm:P14B.performed rdf:resource="almond blossom production"/>
<crm:P23B.surrendered_title_through rdf:resource="almond blossom acquisition"/>
<crm:P98B.was_born rdf:resource="vincent van gogh birth"/>
<crm:P2F.has_type rdf:resource="artists"/>
</crm:E21.Person>
</rdf:RDF>
Εικόνα 57 : CIDOC/CRM περιγραφή του παραδείγματος – The painting “Almond Blossom”

MPEG-7
<Mpeg7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
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<Description xsi:type="urn:ClassificationSchemeDescriptionType" xmlns:urn="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001">
<ClassificationScheme uri="CRM2MPEG7:Types">
<Term termID="artists">
<Name>artists</Name>
</Term>
<Term termID="mothers">
<Name>mothers</Name>
</Term>
<Term termID="sons">
<Name>sons</Name>
</Term>
<Term termID="wives">
<Name>wives</Name>
</Term>
<Term termID="art_dealer">
<Name>art dealer</Name>
</Term>
<Term termID="gifts">
<Name>gifts</Name>
</Term>
<Term termID="donations">
<Name>donations</Name>
</Term>
<Term termID="paintings">
<Name>paintings</Name>
</Term>
<Term termID="nation">
<Name>nation</Name>
</Term>
</ClassificationScheme>
</Description>
<Description xsi:type="urn:SemanticDescriptionType" xmlns:urn="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001">
<Semantics>
<Label>
<Name>Semantic Description</Name>
</Label>
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<SemanticBase id="almond_blossom_carrier" xsi:type="urn:ObjectType">
<Label>
<Name>almond blossom carrier</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<WhatObject href="paintings"/>
</StructuredAnnotation>
<FreeTextAnnotation>On January 31 1890 Theo wrote to Vincent of the birth of his son whom he had named
Vincent Willem. Van Gogh who was extremely close to his younger brother immediately set about making him a painting of
his favorite subject which was blossoming branches against a blue sky. The gift was meant to hang over the couple s bed. As a
symbol of this new life Vincent chose an almond tree which blooms early in southern regions announcing the coming spring as
early as February.</FreeTextAnnotation>
</Definition>
<Property>
<Term termID="Almond_Blossom__1890">
<Name>E42.Object_Identifier</Name>
<Definition>Almond Blossom, 1890</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#almond_blossom_carrier" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E84.Information_Carrier"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E84.Information_Carrier" target="#almond_blossom_carrier"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#almond_blossom_carrier" target="#almond_blossom_production"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:resultOf">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P108B.was_produced_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#almond_blossom_carrier" target="#Almond_Blossom__1890"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
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<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P47F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#almond_blossom_carrier" target="#almond_blossom_acquisition"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:patientOf">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P24B.changed_ownership_through</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="almond_blossom_production" xsi:type="urn:EventType">
<Label>
<Name>almond blossom production</Name>
</Label>
<Property>
<Term termID="Van_Gogh_Painting__Almond_Blossom__in_1890">
<Name>E41.Appellation</Name>
<Definition>Van Gogh Painting Almond Blossom in 1890</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#almond_blossom_production" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E12.Production"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E12.Production" target="#almond_blossom_production"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#almond_blossom_production" target="#Vincent_Willem_birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:stimulus">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P17F.was_motivated_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#almond_blossom_production" target="#France"
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type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:location">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P7F.took_place_at</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#almond_blossom_production" target="#almond_blossom_production_time-span"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:time">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P4F.has_time-span</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#almond_blossom_production" target="#Van_Gogh_Painting__Almond_Blossom__in_1890"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P1F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="Vincent_Willem" xsi:type="urn:AgentObjectType">
<Label>
<Name>Vincent Willem</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<Who href="sons"/>
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Property>
<Term termID="http___www.vggallery.com_photos_engineer.htm">
<Name>E82.Actor_Appellation</Name>
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<Definition>http://www.vggallery.com/photos/engineer.htm</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#Vincent_Willem" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person" target="#Vincent_Willem"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#Vincent_Willem" target="#http___www.vggallery.com_photos_engineer.htm"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P131F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Agent xsi:type="urn:PersonType">
<Name>
<GivenName>Vincent Willem</GivenName>
</Name>
</Agent>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="Theo_van_Gogh_birth" xsi:type="urn:EventType">
<Label>
<Name>Theo van Gogh birth</Name>
</Label>
<Property>
<Term termID="Birth_of_Vincent_Willem">
<Name>E41.Appellation</Name>
<Definition>Birth of Vincent Willem</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#Theo_van_Gogh_birth" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E67.Birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E67.Birth" target="#Theo_van_Gogh_birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#Theo_van_Gogh_birth" target="#Anna_Cornelia_van_Gogh-Carbentus"
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type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agent">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P96F.by_mother</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#Theo_van_Gogh_birth" target="#Vincent_van_Gogh_birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:follows">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P120B.occurs_after</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#Theo_van_Gogh_birth" target="#Birth_of_Vincent_Willem"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P1F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="Vincent_van_Gogh" xsi:type="urn:AgentObjectType">
<Label>
<Name>Vincent van Gogh</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<Who href="artists"/>
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Property>
<Term termID="ID__500115588">
<Name>E82.Actor_Appellation</Name>
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<Definition>ID: 500115588</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#Vincent_van_Gogh" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person" target="#Vincent_van_Gogh"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#Vincent_van_Gogh" target="#vincent_van_gogh_birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:resultOf">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P98B.was_born</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#Vincent_van_Gogh" target="#almond_blossom_acquisition"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agentOf">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P23B.surrendered_title_through</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#Vincent_van_Gogh" target="#almond_blossom_production"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agentOf">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P14B.performed</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#Vincent_van_Gogh" target="#ID__500115588"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P131F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
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</Comment>
</Header>
</Relation>
<Agent xsi:type="urn:PersonType">
<Name>
<GivenName>Vincent van Gogh</GivenName>
</Name>
</Agent>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="almond_blossom_acquisition" xsi:type="urn:EventType">
<Label>
<Name>almond blossom acquisition</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<WhatAction href="donations"/>
<WhatAction href="gifts"/>
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Property>
<Term termID="Acquisition_of_Almond_Blossom">
<Name>E41.Appellation</Name>
<Definition>Acquisition of Almond Blossom</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#almond_blossom_acquisition" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E8.Acquisition"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E8.Acquisition" target="#almond_blossom_acquisition"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#almond_blossom_acquisition" target="#Acquisition_of_Almond_Blossom"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P1F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
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</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="Vincent_Willem_birth" xsi:type="urn:EventType">
<Label>
<Name>Vincent Willem birth</Name>
</Label>
<Relation source="#Vincent_Willem_birth" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E67.Birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E67.Birth" target="#Vincent_Willem_birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#Vincent_Willem_birth" target="#Vincent_Willem"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:result">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P98F.brought_into_life</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#Vincent_Willem_birth" target="#almond_blossom_production_time-span"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:time">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P4F.has_time-span</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#Vincent_Willem_birth" target="#France"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:location">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P7F.took_place_at</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="Vincent_van_Gogh_birth" xsi:type="urn:EventType">
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<Label>
<Name>Vincent van Gogh birth</Name>
</Label>
<Property>
<Term termID="Birth_of_Vincent_Van_Gogh">
<Name>E41.Appellation</Name>
<Definition>Birth of Vincent Van Gogh</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#Vincent_van_Gogh_birth" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E67.Birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E67.Birth" target="#Vincent_van_Gogh_birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#Vincent_van_Gogh_birth" target="#Birth_of_Vincent_Van_Gogh"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P1F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#Vincent_van_Gogh_birth" target="#Anna_Cornelia_van_Gogh-Carbentus"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agent">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P96F.by_mother</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#Vincent_van_Gogh_birth" target="#Theo_van_Gogh_birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:preceds">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P120F.occurs_before</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
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</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="France" xsi:type="urn:SemanticPlaceType">
<Label>
<Name>France</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<Where href="nation"/>
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Relation source="#France" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place" target="#France"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="Anna_Cornelia_van_Gogh-Carbentus" xsi:type="urn:AgentObjectType">
<Label>
<Name>Anna Cornelia van Gogh-Carbentus</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<Who href="mothers"/>
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Property>
<Term termID="ID__500089487">
<Name>E82.Actor_Appellation</Name>
<Definition>ID: 500089487</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#Anna_Cornelia_van_Gogh-Carbentus" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person" target="#Anna_Cornelia_van_Gogh-Carbentus"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#Anna_Cornelia_van_Gogh-Carbentus" target="#ID__500089487"
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type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P131F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Agent xsi:type="urn:PersonType">
<Name>
<GivenName>Anna Cornelia van Gogh-Carbentus</GivenName>
</Name>
</Agent>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="Theo_van_Gogh" xsi:type="urn:AgentObjectType">
<Label>
<Name>Theo van Gogh</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<Who href="art_dealer"/>
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Relation source="#Theo_van_Gogh" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person" target="#Theo_van_Gogh"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#Theo_van_Gogh" target="#Theo_van_Gogh_birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:resultOf">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P98B.was_born</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#Theo_van_Gogh" target="#almond_blossom_acquisition"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:beneficiaryOf">
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<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P22B.acquired_title_through</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#Theo_van_Gogh" target="#Vincent_Willem_birth"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agentOf">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P97B.was_father_for</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Agent xsi:type="urn:PersonType">
<Name>
<GivenName>Theo van Gogh</GivenName>
</Name>
</Agent>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="almond_blossom_production_time-span" xsi:type="urn:SemanticTimeType">
<Label>
<Name>almond blossom production time-span</Name>
</Label>
<Property>
<Term termID="a1890">
<Name>at some time within</Name>
<Definition>1890</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#almond_blossom_production_time-span" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E52.Time-Span"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E52.Time-Span" target="#almond_blossom_production_time-span"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="Johanna_Gesina_Bonger" xsi:type="urn:AgentObjectType">
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<Label>
<Name>Johanna Gesina Bonger</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<Who href="mothers"/>
<Who href="wives"/>
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Property>
<Term termID="http___nl.wikipedia.org_wiki_Johanna_Bonger">
<Name>E82.Actor_Appellation</Name>
<Definition>http://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_Bonger</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#Johanna_Gesina_Bonger" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E21.Person" target="#Johanna_Gesina_Bonger"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#Johanna_Gesina_Bonger" target="#http___nl.wikipedia.org_wiki_Johanna_Bonger"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P131F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Agent xsi:type="urn:PersonType">
<Name>
<GivenName>Johanna Gesina Bonger</GivenName>
</Name>
</Agent>
</SemanticBase>
</Semantics>
</Description>
</Mpeg7>
Εικόνα 58 : MPEG-7 περιγραφή του παραδείγματος – The painting “Almond Blossom”
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Lawson Cabinet
CIDOC/CRM
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:crm="http://cidoc.ics.forth.gr/rdfs/cidoc_v4.2.rdfs#"
xmlns="http://www.ced.tuc.gr/crm_examples/lawson_cabinet.rdf#"
xml:base="http://www.ced.tuc.gr/crm_examples/lawson_cabinet.rdf">

<crm:E61.Time_Primitive rdf:about="Circa 1700"/>
<crm:E53.Place rdf:about="Europe">
<crm:P89F.falls_within>
<crm:E53.Place rdf:about="World"/>
</crm:P89F.falls_within>
</crm:E53.Place>
<crm:E55.Type rdf:about="photographs"/>
<crm:E62.String rdf:about="The cabinet was made in about 1700 to commemorate the marriage of Margaret Trotter to
George Lawson. The couple s monograms can be seen on the outer doors while the arms of the two families can be found on the
door of the inner cupboard."/>
<crm:E55.Type rdf:about="case furniture"/>
<crm:E38.Image rdf:about="image 1">
<crm:P3F.has_note>
<crm:E62.String rdf:about="Lawson Cabinet"/>
</crm:P3F.has_note>
<crm:P2F.has_type rdf:resource="photographs"/>
<crm:P1F.is_identified_by>
<crm:E41.Appellation rdf:about="http://www.vam.ac.uk/images/image/3689-popup.html"/>
</crm:P1F.is_identified_by>
<crm:P138F.represents>
<crm:E84.Information_Carrier rdf:about="information carrier">
<crm:P108B.was_produced_by>
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<crm:E12.Production rdf:about="production">
<crm:P1F.is_identified_by>
<crm:E41.Appellation rdf:about="Making the Lawson Cabinet"/>
</crm:P1F.is_identified_by>
<crm:P4F.has_time-span>
<crm:E52.Time-Span rdf:about="time-span">
<crm:P82F.at_some_time_within rdf:resource="Circa 1700"/>
</crm:E52.Time-Span>
</crm:P4F.has_time-span>
<crm:P7F.took_place_at>
<crm:E53.Place rdf:about="City of London">
<crm:P89F.falls_within>
<crm:E53.Place rdf:about="London">
<crm:P89F.falls_within>
<crm:E53.Place rdf:about="Greater London">
<crm:P89F.falls_within>
<crm:E53.Place rdf:about="England">
<crm:P89F.falls_within>
<crm:E53.Place rdf:about="United Kingdom">
<crm:P89F.falls_within rdf:resource="Europe"/>
</crm:E53.Place>
</crm:P89F.falls_within>
</crm:E53.Place>
</crm:P89F.falls_within>
</crm:E53.Place>
</crm:P89F.falls_within>
</crm:E53.Place>
</crm:P89F.falls_within>
</crm:E53.Place>
</crm:P7F.took_place_at>
<crm:P14F.carried_out_by>
<crm:E39.Actor rdf:about="actors">
<crm:P2F.has_type>
<crm:E55.Type rdf:about="cabinetmakers"/>
</crm:P2F.has_type>
</crm:E39.Actor>

210

Ντούσιας Αλέξανδρος

Διπλωματική εργασία

</crm:P14F.carried_out_by>
</crm:E12.Production>
</crm:P108B.was_produced_by>
<crm:P1F.is_identified_by>
<crm:E42.Object_Identifier rdf:about="www.vam.ac.uk/collections/furniture/object_stories/lawson/index.html"/>
</crm:P1F.is_identified_by>
<crm:P2F.has_type>
<crm:E55.Type rdf:about="cabinets">
<crm:P2F.has_type rdf:resource="case furniture"/>
</crm:E55.Type>
</crm:P2F.has_type>
<crm:P3F.has_note rdf:resource="The cabinet was made in about 1700 to commemorate the marriage of Margaret
Trotter to George Lawson. The couple s monograms can be seen on the outer doors while the arms of the two families can be
found on the door of the inner cupboard."/>
</crm:E84.Information_Carrier>
</crm:P138F.represents>
</crm:E38.Image>
<crm:E41.Appellation rdf:about="http://www.vam.ac.uk/images/image/3696-popup.html"/>
<crm:E41.Appellation rdf:about="http://www.vam.ac.uk/images/image/3692-popup.html"/>
<crm:E38.Image rdf:about="image 2">
<crm:P2F.has_type rdf:resource="photographs"/>
<crm:P138F.represents rdf:resource="information carrier"/>
<crm:P3F.has_note>
<crm:E62.String rdf:about="Lawson Cabinet Door"/>
</crm:P3F.has_note>
<crm:P1F.is_identified_by rdf:resource="http://www.vam.ac.uk/images/image/3692-popup.html"/>
</crm:E38.Image>
<crm:E38.Image rdf:about="image 3">
<crm:P2F.has_type rdf:resource="photographs"/>
<crm:P138F.represents rdf:resource="information carrier"/>
<crm:P3F.has_note>
<crm:E62.String rdf:about="Detail of Lawson Cabinet_draws"/>
</crm:P3F.has_note>
<crm:P1F.is_identified_by rdf:resource="http://www.vam.ac.uk/images/image/3696-popup.html"/>
</crm:E38.Image>
</rdf:RDF>
Εικόνα 59 : CIDOC/CRM περιγραφή του παραδείγματος – Lawson Cabinet

211

Ντούσιας Αλέξανδρος

Διπλωματική εργασία

MPEG-7
<Mpeg7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Description xsi:type="urn:ClassificationSchemeDescriptionType" xmlns:urn="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001">
<ClassificationScheme uri="CRM2MPEG7:Types">
<Term termID="cabinetmakers">
<Name>cabinetmakers</Name>
</Term>
<Term termID="photographs">
<Name>photographs</Name>
</Term>
<Term termID="case_furniture">
<Name>case furniture</Name>
<Term termID="cabinets">
<Name>cabinets</Name>
</Term>
</Term>
</ClassificationScheme>
</Description>
<Description xsi:type="urn:ContentEntityType" xmlns:urn="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001">
<MultimediaContent xsi:type="urn:MultimediaCollectionType">
<Collection xsi:type="urn:ContentCollectionType">
<Content xsi:type="urn:ImageType">
<Image id="image_3">
<MediaLocator/>
<CreationInformation>
<Classification>
<Genre href="#photographs"/>
</Classification>
</CreationInformation>
<Relation source="#image_3" type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier"
target="#http___www.vam.ac.uk_images_image_3696-popup.html"/>
<Relation source="#image_3" type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:represents"
target="#information_carrier"/>
</Image>
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</Content>
<Content xsi:type="urn:ImageType">
<Image id="image_2">
<MediaLocator/>
<CreationInformation>
<Classification>
<Genre href="#photographs"/>
</Classification>
</CreationInformation>
<Relation source="#image_2" type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier"
target="#http___www.vam.ac.uk_images_image_3692-popup.html"/>
<Relation source="#image_2" type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:represents"
target="#information_carrier"/>
</Image>
</Content>
<Content xsi:type="urn:ImageType">
<Image id="image_1">
<MediaLocator/>
<CreationInformation>
<Classification>
<Genre href="#photographs"/>
</Classification>
</CreationInformation>
<Relation source="#image_1" type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:represents"
target="#information_carrier"/>
<Relation source="#image_1" type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier"
target="#http://www.ced.tuc.gr/crm_examples/http___www.vam.ac.uk_images_image_3689popup.html"/>
</Image>
</Content>
</Collection>
</MultimediaContent>
</Description>
<Description xsi:type="urn:SemanticDescriptionType" xmlns:urn="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001">
<Semantics>
<Label>
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<Name>Semantic Description</Name>
</Label>
<SemanticBase id="time-span" xsi:type="urn:SemanticTimeType">
<Label>
<Name>time-span</Name>
</Label>
<Property>
<Term termID="Circa_1700">
<Name>at some time within</Name>
<Definition>Circa 1700</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#time-span" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E52.Time-Span"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E52.Time-Span" target="#time-span"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="United_Kingdom" xsi:type="urn:SemanticPlaceType">
<Label>
<Name>United Kingdom</Name>
</Label>
<Relation source="#United_Kingdom" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place" target="#United_Kingdom"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#United_Kingdom" target="#Europe"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:inside">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P89F.falls_within</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="Greater_London" xsi:type="urn:SemanticPlaceType">
<Label>
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<Name>Greater London</Name>
</Label>
<Relation source="#Greater_London" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place" target="#Greater_London"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#Greater_London" target="#England"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:inside">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P89F.falls_within</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="England" xsi:type="urn:SemanticPlaceType">
<Label>
<Name>England</Name>
</Label>
<Relation source="#England" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place" target="#England"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#England" target="#United_Kingdom"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:inside">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P89F.falls_within</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="Europe" xsi:type="urn:SemanticPlaceType">
<Label>
<Name>Europe</Name>
</Label>
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<Relation source="#Europe" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place" target="#Europe"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#Europe" target="#World" type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:inside">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P89F.falls_within</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="production" xsi:type="urn:EventType">
<Label>
<Name>production</Name>
</Label>
<Property>
<Term termID="Making_the_Lawson_Cabinet">
<Name>E41.Appellation</Name>
<Definition>Making the Lawson Cabinet</Definition>
</Term>
</Property>
<Relation source="#production" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E12.Production"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E12.Production" target="#production"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#production" target="#actors" type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:agent">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P14F.carried_out_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#production" target="#City_of_London"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:location">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
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<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P7F.took_place_at</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#production" target="#time-span" type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:time">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P4F.has_time-span</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#production" target="#Making_the_Lawson_Cabinet"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P1F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="London" xsi:type="urn:SemanticPlaceType">
<Label>
<Name>London</Name>
</Label>
<Relation source="#London" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place" target="#London"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#London" target="#Greater_London"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:inside">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P89F.falls_within</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
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</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="City_of_London" xsi:type="urn:SemanticPlaceType">
<Label>
<Name>City of London</Name>
</Label>
<Relation source="#City_of_London" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place" target="#City_of_London"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#City_of_London" target="#London"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:inside">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P89F.falls_within</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="information_carrier" xsi:type="urn:ObjectType">
<Label>
<Name>information carrier</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<WhatObject href="cabinets"/>
</StructuredAnnotation>
<FreeTextAnnotation>The cabinet was made in about 1700 to commemorate the marriage of Margaret Trotter to
George Lawson. The couple s monograms can be seen on the outer doors while the arms of the two families can be found on the
door of the inner cupboard.</FreeTextAnnotation>
</Definition>
<Property>
<Term termID="www.vam.ac.uk_collections_furniture_object_stories_lawson_index.html">
<Name>E42.Object_Identifier</Name>
<Definition>www.vam.ac.uk collections furniture object stories lawson index.html</Definition>
</Term>
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</Property>
<Relation source="#information_carrier" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E84.Information_Carrier"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E84.Information_Carrier" target="#information_carrier"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
<Relation source="#information_carrier"
target="#www.vam.ac.uk_collections_furniture_object_stories_lawson_index.html"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:identifier">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P1F.is_identified_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
<Relation source="#information_carrier" target="#production"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:resultOf">
<Header xsi:type="urn:DescriptionMetadataType">
<Comment>
<FreeTextAnnotation>CIDOC/CRM property : P108B.was_produced_by</FreeTextAnnotation>
</Comment>
</Header>
</Relation>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="actors" xsi:type="urn:AgentObjectType">
<Label>
<Name>actors</Name>
</Label>
<Definition>
<StructuredAnnotation>
<Who href="cabinetmakers"/>
</StructuredAnnotation>
</Definition>
<Relation source="#actors" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E39.Actor"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E39.Actor" target="#actors"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
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<Agent xsi:type="urn:PersonType">
<Name>
<GivenName>actors</GivenName>
</Name>
</Agent>
</SemanticBase>
<SemanticBase id="World" xsi:type="urn:SemanticPlaceType">
<Label>
<Name>World</Name>
</Label>
<Relation source="#World" target="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifies"/>
<Relation source="cidoc_crm_v4.2.xml#E53.Place" target="#World"
type="urn:mpeg:mpeg7:cs:SemanticRelationCS:2001:exemplifiedBy"/>
</SemanticBase>
</Semantics>
</Description>
</Mpeg7>
Εικόνα 60 : MPEG-7 περιγραφή του παραδείγματος – Lawson Cabinet
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