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Αναφορά από την 23η CIDOC CMR SIG και ISO/TC46/SC4/WG9 
ςυνάντηςη και τη 17η FRBR CIDOC CRM Harmonization ςυνάντηςη 

 
Θ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτο Θράκλειο τθσ Κριτθσ το διάςτθμα 17-20 Μαΐου του 

2011. Ακολουκεί ςυνοπτικι παρουςίαςθ των όςων ςυηθτικθκαν. Τα πρακτικά τθσ 

ςυνάντθςθσ κα δθμοςιευτοφν ςτο διαδικτυακό τόπο του CIDOC CRM [Σφνδεςμοσ: 

http://www.cidoc-crm.org/special_interest_meetings.html] 

2011-05-17 
 
Συηθτικθκαν κζματα μοντελοποίθςθσ του FRSAD και θ εναρμόνιςι του με τθν οντολογία 

CIDOC CRM. Το εννοιολογικό μοντζλο FRSAD, το οποίο αςχολείται με το “aboutness” των 

ζργων, δίνει ζμφαςθ ςτισ ςχζςεισ που αφοροφν τα κζματα.  

Οι 3 βαςικζσ οντότθτεσ του μοντζλου “Work”, “Thema” και “Nomen” αντιςτοιχοφνται ωσ 

ακολοφκωσ: 

FRSAD: Work = F1 Work 
FRSAD: Thema = E1 Entity 
FRSAD: Nomen = E41 Appellation  
 
Σχετικά με τθν οντότθτα “Thema” ςυηθτικθκαν τα εξισ:  
 

 Θα πρζπει να γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςε ζνα κζμα ωσ “propositional object”,  
εννοϊντασ κατά κάποιο τρόπο το ερμθνευτικό περιβάλλον ενόσ ζργου, και ςτθν 
αναφορά ςε οποιαδιποτε οντότθτα, χωρίσ να προςδιορίηεται ζνασ ςυγκεκριμζνοσ 
τρόποσ κατά τον οποίο εμφανίηεται θ οντότθτα.  

 Επιπλζον ηθτιματα: α) αναφερόμαςτε ςτο ςφνολο του ζργου ι ςε ζνα μζροσ του; β) 
το “Thema” μπορεί να είναι οποιοδιποτε ςτοιχείο, κακϊσ δεν υπάρχουν 
περιοριςμοί, γ) το “Thema” δεν είναι μια κλάςθ του “Work”, υπό αυτι τθν ζννοια 
και τθν οπτικι λοιπόν, το “Thema” αποτελεί περιςςότερο μια ςχζςθ παρά μια 
οντότθτα. 

 
Σχετικά με τθν οντότθτα “Nomen”: 
 

 Ζγινε πρόταςθ να γίνει αναφορά ςτο CRM, και να γίνει προςκικθ ςτθ κλάςθ Ε41 
ενόσ παραδείγματοσ μθ λατινικοφ ςυμβόλου (non-latin symbol) 

 
Επίςθσ, ςυηθτικθκε θ ςκζψθ να προςτεκεί μια νζα οντότθτα ςτο πρότυπο, το “Nomen 
expression” (ακόμα δεν ζχει αποφαςιςτεί ποια κα είναι θ τελικι του ονομαςία) 
 
 
 
 
                                                      Τι ακριβϊσ κα ορίηει αυτι θ νζα οντότθτα;;; Τθν φπαρξθ ενόσ  
                                                      “Nomen” μζςα ςε ζνα τεκμιριο. 
 
 
Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε θ αντιςτοίχιςθ των γνωριςμάτων (attributes) των οντοτιτων. 
 

 

Nomen 

 

 

http://www.cidoc-crm.org/special_interest_meetings.html
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Ενδεικτικά,  αναφζρεται το εξισ παραδείγμα για τθν οντότθτα “Thema”:  
 

 Scope note = E1 CRM Entity P3 has note: E62 String 
 

Και τα εξισ παραδείγματα για τθν οντότθτα “Nomen”: 
 

 Type of nomen = E41 Appellation P2 has type: E55 Type 

 Scheme = E41 Appellation 
FRSAD: Scheme = KOS, FRAD Authority file Ↄ E32 Authority Document  
(Να ςθμειωκεί ότι το E32 Authority Document δεν περιλαμβάνει τόπουσ και αυτό 
ςυνζβθ διότι δεν υπιρχε κάποιο ςχετικό παράδειγμα για να αναφερκεί. Συνεπϊσ 
κα πρζπει να γενικευτεί το E32, ϊςτε να περιλαμβάνει οποιοδιποτε KOS.) 

 Reference source of nomen = E41 Appellation Rxx forms part of: Fxx (το Rxx είναι 
Expression subproperty of P106B forms part of)   

 Representation = P2 has type: E55 Type 

 Language = E33 Linguistic Object P72 has language: E56 Language  
(Συηθτικθκε το εξισ παράδειγμα: Martinus, Μαρτίνοσ, Martin  κεωροφνται το 
ίδιο nomen?? Ο κ. Ντερ υποςτιριξε τθν άποψθ ότι πρόκειται για τρία διαφορετικά 
nomens.) 

 Script = P2 has type E55 Type 

 Script Conversion = Fxx Nomen Use Statement: Rxx used script conversion: Fxx 
Script Conversion  
(Αφορά ςε διαφορετικοφσ κανόνεσ μετατροπισ, π.χ. κυριλλικϊν ςε λατινικά. Σε 
αυτό το ςθμείο ο κ. Ντερ ζκεςε το ηιτθμα αν πρόκειται για ςχζςθ ανάμεςα ςε 2 
nomens ι ανάμεςα ςε ζνα nomen και ζνα thema. Ο ίδιοσ υποςτιριξε τθ δεφτερθ 
περίπτωςθ) 

 Audience = Fxx Nomen Use Statement: is preferred by: E74 Group 

 Status = Fxx Nomen Use Statement: Rxx specified by Fxx KOS: Rxx.1 has status… 
 
Δθμιουργία ςτο FRSADoo τθσ οντότθτασ Fxx Knowledge Organization Systems 
Θα πρζπει να τονιςτεί εδϊ το γεγονόσ ότι ζνα KOS μπορεί να περιλαμβάνει κανόνεσ 
καταλογογράφθςθσ αυτό όμωσ δε ςυνεπάγεται ταυτόχρονα ότι οι κανόνεσ 
καταλογογράφθςθσ μποροφν από μόνοι τουσ να αποτελζςουν ζνα KOS.  
 
“Thema” to “thema” ςχζςεισ (properties) 
 
Για τισ “thema” to “thema” ςχζςεισ προτείνεται να γίνεται χριςθ του SKOS/ βλζπε ISO2788 
(ISO25964) 
Ζνα παράδειγμα αντιςτοίχιςθσ τζτοιασ ςχζςθσ είναι θ ακόλουκθ: 

Whole-part = P106 has component 

 

2011-05-18 

Συηθτικθκαν κζματα μοντελοποίθςθσ του FRAD και θ εναρμόνιςι του με τθν οντολογία 
CIDOC CRM. 
 
Αναφζρονται ενδεικτικά τα ακόλουκα παραδείγματα: 
 

 FRBR Person = E21 Person 
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FRAD:Person = union of E21 Person and FRAD: Persona and FRAD: Literary Character 

 Στο FRAD το Person είναι πιο ευρφ από το E21 Person του CRM και περιλαμβάνει 

και τα υπόλοιπα  

(ςτο ςθμείο αυτό πραγματοποιικθκε μια λεπτομερισ ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ 

διαφορά ανάμεςα ςτο person, persona και literary character, π.χ King Arthur  

literary character, non historical part of time)  

(Τα persons και persona κεωροφνται ότι ζχουν δθμιουργιςει ζργα και ζχουν 

κακιερωκεί ωσ δθμιουργοί)  

 FRAD:Persona = Fxx Persona: subclass of E74 Group 

 FRAD:Character = Fxx Character: subclass of E28 Conceptual Object  

 Ζγινε θ πρόταςθ να δθμιουργθκεί ζνα property για το FRAD:Person, το οποίο κα 

πρζπει να ςυηθτθκεί περαιτζρω. Τα αντίςτοιχα properties για τα character και 

persona είναι τα ακόλουκα: 

Property Fxx Character Rxx is based on: E21 Person (or E39 Actor???) 

Property Fxx Persona Rxx is based on: Fxx Character. 

 FRAD:Family = Fxx Family, subclass of E74 Group (εδϊ κα πρζπει να μπει μια 

ςθμείωςθ ςκοποφ θ οποία κα ξεχωρίηει τθν οντότθτα family από όλθ τθν 

ανκρωπότθτα. Πικανότατα κα πρζπει το “birth” να λαμβάνεται ωσ θ νόμιμθ ζννοια 

τθσ διαδοχισ) 

 FRAD:Corporate Body = union of F11 Corporate Body and FRAD CB\Fxx Fictitious 

Group superclass of F11 Corporate Body 

(ο προβλθματιςμόσ εδϊ τίκεται ςτο εάν το Corporate Body ςτο FRAD και το FRBR 

είναι το ίδιο. Θ ομάδα κεωρεί ότι το Corporate Body ςτο FRBR (F11) ζχει πιο ευρεία 

ζννοια από ότι ςτο FRAD. Επίςθσ, κάκε φανταςτικι οντότθτα, φανταςτικι ομάδα ι 

οργανιςμόσ (Fictitious Group) μοντελοποιείται ωσ εξισ: Fxx Fictitious Group: 

subclass of E28 Conceptual Object) 

Επιπλζον, διάκριςθ ανάμεςα ςε type of activity και type of organization δε 

χρειάηεται να γίνει, κακϊσ αυτά πολλζσ φορζσ ςυγχζονται. Τζλοσ, θ 

κανονικοποίθςθ των ονομάτων των τόπων δεν είναι ςτουσ ςκοποφσ του FRAD, οφτε 

ακόμα και αν πρόκειται να γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ περιγραφισ των εκδοτϊν, οι 

φανταςτικοί τόποι (fictitious places) αντιμετωπίηονται ωσ ζννοιεσ (themata). 

Στο ςθμείο αυτό παρατθρικθκε το εξισ: Tο FRAD: Name και το FRSAD: Nomen είναι 

δφο εντελϊσ διαφορετικά πράγματα  Ε41 Appellation Ↄ FRSAD Nomen = F12 

name Ↄ FRBR Name Ↄ FRAD Name. Ζγινε θ πρόταςθ να δθλωκεί το F12 ωσ 

ταυτόςθμο με το FRSAD Nomen, υποκλάςθ του E41 

 FRAD Identifier = E42 Identifier = F13 Identifier Ↄ (union of FRAD Identifier and 

FRAD Control Access Point) 

Συηθτικθκε εδϊ ότι το FRAD Identifier δεν ζχει γενικά κάποιο γνϊριςμα το οποίο 

κα περιγράφει γενικά το string του. Αυτό κεωρικθκε ζλλειψθ, οπότε και κα πρζπει 

να προςτεκεί και να μοντελοποιθκεί. 

 FRAD Controlled Access Point = Fxx Controlled Access Point subclass of F13 

 FRAD Rules = Υποκλάςη του F43 Identifier, θ οποία να εφαρμόηεται ςε κάκε 

Identifier type, είναι υποκλάςθ του E29 Design or Procedure. Δε χρειάηεται 

μοντελοποίθςθ.  

 FRAD Agency = F44 Bibliographic Agency subclass of F11 CB. 
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Ιδιαίτερθ ςυηιτθςθ ζγινε για τθν οντότητα Exx Floruit, θ οποία ορίςτθκε ωσ εξισ: 

“Floruit means that the Actor so designated was active at a particular date or during a 

particular period. The type of floruit can be used to describe the type of activity the 

respective Actor was active”.  

Θ οντότθτα αυτι κα πρζπει να προςτεκεί και ςτο CRM.  

Εν μζρει, ςυηθτικθκαν και τα εξισ, τα οποία και παραμζνουν ακόμα ανοικτά ηθτιματα: 

 Αν μποροφμε να ζχουμε birth/death dates και Floruit dates ταυτόχρονα;  

 Πϊσ χειριηόμαςτε περιπτϊςεισ που μπορεί να ζχουμε 2 Fl. dates; 

 

Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε μοντελοποίθςθ των γνωριςμάτων για το person, ενδεικτικά 

αναφζρονται τα παρακάτω:  

 Dates of Person: 

P98B was born: E67 Birth 

P100B died in: E69 Death 

P14B performed: Exx Floruit (or E7… has type: “Floruit”) 

P12B was present at: E5 Event 

 Title of Person: 

P2 has type: E55 Type, (π.χ. κατθγορίεσ που προςδίδουν κάποιο επιπλζον γνϊριςμα 

ςτα ονόματα, όπωσ “Pr.”, Mrs”) 

 Place of Birth: 

P98B was born: E67 Birth P7 took place at: E53 Place 

 Affiliation:  

P107B is current or former member of: E74 Group 

“Cultural identity”: P2 has type: E55 Type 

(Π.χ. El Greco “Spanish Painters”) 

 Address: 

Περιλαμβάνει και το E51 Contact Point, αλλά και το E45 Address: 

a) P76 has Contact Point: E51 Contact Point (E45 Address subclass of E51 Contact 

Point) 

b) P107B is current or former member of: E74 Group P76 has contact point: E51 

Contact Point 

c) P74 has current or former residence: E53 Place P87 is identified: E45 Address 

 

2011-05-19 

Συνεχίςτθκε θ ςυηιτθςθ ςχετικά με κζματα μοντελοποίθςθσ του FRAD και θ εναρμόνιςι 
του με τθν οντολογία CIDOC CRM. 
 
Μερικά ακόμα γνωρίςματα για το person μοντελοποιικθκαν, όπωσ ενδεικτικά τα 
ακόλουκα:  

 Language of Person: 

P2 has type: E55 Type 

Είναι δυνατόν να ςχετίηεται και με το Floruit: 
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P148 performed: Exx Floruit (or E7… has type: “Floruit”) P16 used specific object: 

E56 language / P32 used general technique: E56 Language 

(προτιμάται να κεωρείται θ γλϊςςα ωσ μια μζκοδοσ για να δθμιουργείται ζνα 

Expression παρά ωσ εξισ: P16 used specific object: E56 Language) 

 Field of Activity: 

P148 performed: Exx Floruit P2 has type: E55 Type 

Profession/occupation: 

P2 has type: E55 Type 

 
Ακολοφκθςε θ μοντελοποίθςθ των γνωριςμάτων για το family, ενδεικτικά πάλι 
αναφζρονται τα ακόλουκα: 

 Dates: 

P95B was formed by: E66 Formation 

P99B was dissolved by: E68 Dissolution 

P14B performed: Exx Floruit?? (or E7… has type: “Floruit”) 

P12B was present at: E5 Event 

Ownership: 2 acquisition events 

 Places: 

P74 has current or former residence: E53 Place 

P14B performed: Exx Floruit?? (or E7… has type: “Floruit”) P7 took place at: E53 

Place 

 Field of Activity: 

P14B performed: Exx Floruit P2 has type  

(να ςυηθτθκοφν και να αναλυκοφν περαιτζρω όλεσ οι ζννοιεσ του Floruit) 

 Όλα τα properties του person (εκτόσ από ςυγκεκριμζνα birth/dates types), κα 

πρζπει να εφαρμόηονται επίςθσ και για τα families ςτο FRAD. Επίςθσ, όλα τα 

properties του family (εκτόσ από ςυγκεκριμζνα types) κα πρζπει να εφαρμόηονται 

και ςτα corporate bodies.  

 
Μοντελοποίθςθ των γνωριςμάτων ενόσ item. 

 Location of item: 

P55 has current location: E53 Place 

P46B forms part of: E78 Collection 

P46B forms part of: E78 Collection P55 has current location: E53 Place 

P50 has current keeper: E39 Actor 

P50 has current keeper: E39 Actor: P74 has current or former residence: E53 Place 

 Custodial history of item:  

P30B custody transferred through: E10 Transfer of Custody 

 

Mοντελοποίθςθ οριςμζνων γνωριςμάτων ενόσ name. 

 Type of name: 

Fxx Nomen Use Statement-use for-Thema P2 has type: E55 Type 

Δε χρειάηεται περαιτζρω μοντελοποίθςθ. 

 Name String: 
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P3 has note (P3.1 has type: “content”): E62 String 

Rxx has content: E62 String 

Εδϊ ςυηθτικθκε το ακόλουκο παράδειγμα: Goethe, Johann Wolfgang (1756- ). Στο 

FRAD αυτό δεν είναι name, αλλά control access point. 

 

2011-05-20 

Τθν τελευταία θμζρα τθσ ςυνάντθςθσ ςυηθτικθκαν οριςμζνα κζματα που αφοροφν το 
CRM, όπωσ:  
 

 Θ προςκικθ ςτθν οντολογία νζων οντοτιτων, όπωσ είναι το Floruit (η περιγραφή 
(scope note) τησ οντότητασ είχε ανατεθεί ςτο μζλοσ του DBIS κ. Λίνα Μπουντοφρη, η 
οποία και την κατζθεςε ςτο sig crm, βλζπε ςφνδεςμο: 
http://www.ionio.gr/labs/dbis/Floruit%20dates.pdf), ςτο οποίο ζγινε αναλυτικι 
αναφορά τισ προθγοφμενεσ μζρεσ και πικανότατα τθσ οντότθτασ Name Use 
Statement, θ οποία κα ςυηθτθκεί ςε επόμενεσ ςυναντιςεισ. 

 Το πϊσ κα διαχειριςτεί θ ομάδα τα διάφορα extensions του CRM. Αποφαςίςτθκε 
ότι κα πρζπει να γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςτα μοντζλα που περιλαμβάνουν CRM 
ζννοιεσ και εκείνα που αποτελοφν επεκτάςεισ ςυμβατζσ με το CRM. Όλεσ οι 
υπόλοιπεσ CRM εφαρμογζσ κα ςυνεχίςουν να αναφζρονται ςτθ ςελίδα του CRM. 
Αυτό που προβλθμάτιςε τθν ομάδα είναι πωσ κα ονομαςτοφν όλα αυτά τα μοντζλα 
που βαςίηονται ςτο CRM, ίςωσ “Recommended models” ι “Reviewed models”;; 

 Ο κ. Ντερ παρουςίαςε ςτθ ςυνζχεια ζνα ςχιμα με τίτλο “Harmonized EDM-CRM-

FRBRoo”, όπου διαφάνθκε θ πολυπλοκότθτα τθσ αρμονοποίθςθσ των 3 προτφπων. 

Ακολοφκθςε θ παρουςίαςθ τθσ RDFS version του CRM (θ version όπου κάκε κλάςθ 

μεταφράηεται ςε διάφορεσ γλϊςςεσ). Αποφαςίςτθκε όμωσ ςτο site να παραμείνει θ 

version με τα γλϊςςα ουδζτερθσ μορφισ. Επιπλζον, κα ςχεδιαςτεί και θ RDFS 

version για το FRBR, θ οποία και κα αναρτθκεί ςτο site τθσ IFLA. 

 Ακολοφκθςε θ ςυηιτθςθ οριςμζνων ηθτθμάτων ςε ότι αφορά ςυγκεκριμζνεσ 

κλάςεισ και ιδιότθτεσ τθσ οντολογίασ. Αναφζρονται ενδεικτικά τα ακόλουκα 

παραδείγματα: 

o Ηιτθμα (αρ. 164): αφορά το πϊσ κα μοντελοποιθκοφν τα primitive values, 
όπου εκφράςτθκε θ άποψθ να δθμιουργθκοφν 2 νζα properties (P81.a, 
P81.b)   
Οπότε θ πρόταςθ είναι να διαμορφωκοφν ωσ εξισ: 
If P81b > P82a  end of begin, begin of end 

       P81b ≤ P82a  throughout 

o Ηιτθμα (αρ. 172): θ χρονικότθτα των πνευματικϊν δικαιωμάτων 
(temporality of rights): πρόκειται για εννοιολογικό αντικείμενο, το οποίο 
δθμιουργικθκε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Ζχει μια εγκυρότθτα, θ 
οποία είναι μια χρονικι οντότθτα, με διακριτζσ θμερομθνίεσ. Εάν βρεκεί 
κάποιο μοντζλο για αυτό, κα προςτεκεί ςτο CRM specialization list. 

o Ηιτθμα (αρ. 182): Από τθ ςυηιτθςθ τθσ μοντελοποίθςθσ των προτφπων 
FRAD/FRSAD προζκυψε ότι λείπει κάποιο property που να ςυνδζει το Ε32 
με το Ε41. Επίςθσ, να γίνει αλλαγι του πεδίων τιμϊν του P71 προσ το Ε1 
CRM Entity. 

o Ηιτθμα (αρ. 188): θ ιδιότθτα P33 used specific technique (was used by) να 
γίνει ουδζτερθ του υλικοφ. 
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Τζλοσ ςυηθτικθκαν αρκετζσ αλλαγζσ, τόςο ωσ προσ τθν αναδιαμόρφωςθ του κεντρικοφ 

μενοφ του site, όςο και ςε αλλαγζσ που αφοροφν ςτθν ενθμζρωςθ των επιπλζον 

υποενοτιτων. 

 


