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Επίσημος ιστότοπος του MODS

 Επίσημος ιστότοπος του MODS: 
http://www.loc.gov/standards/mods
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Τι είναι το MODS
 Είναι ένα πρότυπο συμβατό με το MARC21 XML για περιγραφικά

μεταδεδομένα (descriptive metadata) .
 Το MODS είναι κατάλληλο για την περιγραφή βιβλίων, άρθρων

περιοδικών, χαρτών, παρτιτούρων κ.λ.π. 
 Δημιουργήθηκε από τους δημιουργούς του MARC (Βιβλιοθήκη του

Κογκρέσου). 
 Προσπαθεί να συμβιβάσει την πολυπλοκότητα του MARC με την

απλότητα του Dublin Core. 
 Έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνει βασικά στοιχεία του MARC δεν

ορίζει όμως όλα τα πεδία του MARC. 
 Παρά το ότι τα πρότυπα MARC και MODS είναι σε μεγάλο βαθμό

συμβατά, υπάρχουν στοιχεία στο MODS που δεν είναι συμβατά με το
MARC. Επομένως υπάρχει απώλεια μέρους της πληροφορίας τόσο
κατά τη μετατροπή από MARC στο MODS όσο και κατά τη μετατροπή
από το MODS στο MARC. 

 Εκδόσεις του MODS:
 Έκδοση 1:  δόθηκε για δημόσιο σχολιασμό το 2002 
 Έκδοση 3.4 : είναι η πιο πρόσφατη έκδοση (σε XML Schema):

http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-4.xsd
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Στοιχεία ρίζας

 mods
 modsCollection
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Στοιχεία ανωτέρου επιπέδου του
MODS
 titleInfo
 name
 typeOfResource
 genre
 originInfo
 language
 physicalDescription
 abstract
 tableOfContents
 targetAudience

 note
 subject
 classification
 relatedItem
 identifier
 location
 accessConditions
 part
 extension
 recordInfo
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Γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται
σε όλο το σχήμα (1/6)
 Γνωρίσματα που σχετίζονται με τη γλώσσα:
 lang – προσδιορίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στα

πλαίσια συγκεκριμένου στοιχείου χρησιμοποιώντας
κωδικούς από το ISO 639-2/b (π.χ. gre, fre, eng, cze, ita). 

 Παράδειγμα:
<name type="personal">

<namePart type="given">Jack</namePart>
<namePart type="family">May</namePart>
<namePart type="termsOfAddress">I</namePart>
<description lang="eng">District Commissioner</description>
<description lang="fre">Préfet de région</description>
<description lang=“gre">Περιφερειακός Διοικητής</description>

</name>
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Γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται
σε όλο το σχήμα (2/6)
 xml:lang – Στην XML το γνώρισμα αυτό προσδιορίζει τη

γλώσσα που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο
συγκεκριμένων στοιχείων, με βάση τις προδιαγραφές
του RFC 3066. Το RFC 3066 ("Request for Comments" που
χρησιμοποιείται στο Internet) χρησιμοποιεί κωδικούς
δύο χαρακτήρων του ISO 639-1 μαζί με τους κωδικούς
τριών χαρακτήρων από το ISO 639-2 για τις γλώσσες
που δεν προβλέπεται κωδικός στο 639-1. Είναι
ισοδύναμο με το γνώρισμα authority="rfc3066" που
χρησιμοποιείται στο στοιχείο language.

 Παράδειγμα:
<titleInfo xml:lang="fr" type="translated">

<nonSort>L'</nonSort>
<title>homme qui voulut être roi</title>

</titleInfo>
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Γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται
σε όλο το σχήμα (3/6)

 script – περιγράφει τη γραφή που
χρησιμοποιείται στα πλαίσια του
συγκεκριμένου στοιχείου χρησιμοποιώντας
κωδικούς από το πρότυπο ISO 15924 το οποίο
παρέχει κωδικούς που αναπαριστούν ονόματα
γραφών.
 transliteration – περιγράφει την τεχνική

μεταγραφής που χρησιμοποιεί το
συγκεκριμένο στοιχείο. Δεν χρησιμοποιείται
(προς το παρόν) πρότυπη λίστα τιμών.  
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Γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται
σε όλο το σχήμα (4/6)
 Γνωρίσματα που σχετίζονται με ημερομηνίες: 

 encoding – μπορεί να πάρει τις ακόλουθες τιμές:
 w3cdtf – Χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το “extended format” του ISO 8601. 

Αφορά ημερομηνίες της μορφής: YYYY-MM-DD. 
 iso8601 – Υποδηλώνει χρήση του “basic format” του ISO 8601. Αφορά ημερομηνίες

της μορφής: YYYYMMDD. Μπορούν ακόμη να προστεθούν και ώρες, λεπτά, 
δευτερόλεπτα, αλλά και χρονικά διαστήματα (με βάση τις προδιαγραφές του ISO 
8601).  

 marc – χρησιμοποιείται για ημερομηνίες κωδικοποιημένες με βάση το MARC 21. 
Εφαρμόζεται μόνο για γνώρισμα του dateIssued.   
 Παράδειγμα: <dateIssued encoding="marc">19uu</dateIssued>

Το “19uu” σημαίνει κάπου στον 20ο αιώνα (το u σημαίνει άγνωστο ψηφίο)
 point – αν απουσιάζει τότε έχουμε μια απλή ημερομηνία, διαφορετικά

παίρνει μια από τις τιμές: 
 start – περιγράφει την αρχική ημερομηνία σε ένα χρονικό διάστημα. 
 end – περιγράφει την τελική ημερομηνία σε ένα χρονικό διάστημα. 

 Παράδειγμα:
<originInfo>

<dateOther point="start">20011008</dateOther>
<dateOther point="end">20011027</dateOther>

</originInfo>
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Γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται
σε όλο το σχήμα (5/6)

 keyDate
 Παίρνει την τιμή yes. Ξεχωρίζει μια συγκεκριμένη ημερομηνία ανάμεσα σε άλλες. 
 Δεν μπορεί να εμφανίζεται σε περισσότερες από μια ημερομηνίες μιας εγγραφής. 
 Πιθανή χρήση: ως η ημερομηνία ως προς την οποία γίνεται η ταξινόμηση MODS 

εγγραφών (για περιπτώσεις ταξινόμησης ως προς την ημερομηνία).
 Παράδειγμα: 

<originInfo>
<dateOther keyDate="yes">20030328</dateOther>
<dateOther>20030427</dateOther>

</originInfo>
 qualifier – μπορεί να πάρει τις ακόλουθες τιμές:

 approximate – υποδηλώνει ότι η ημερομηνία ίσως δεν είναι ακριβής αλλά κατά
προσέγγιση π.χ. "ca. 1972".

 inferred – υποδηλώνει ημερομηνία που δεν έχει αντιγραφεί κατευθείαν από τον
πόρο π.χ. "[not before 1852]".

 questionable – υποδηλώνει ημερομηνία που επιδέχεται αμφισβήτηση π.χ. "1972?".
 Παράδειγμα: 

<originInfo>
<dateIssued qualifier="questionable" point="start"> 1894?</dateIssued> 

</originInfo>
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Γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται
σε όλο το σχήμα (6/6)

 Γνωρίσματα σύνδεσης: 
 ID – χρησιμοποιειται για να συνδέσει εσωτερικά και με βάση

την αναφορά στη τιμή του ID (που παίζει τον ρόλο
ταυτότητας) κάποια στοιχεία.

 xlink – Χρησιμοποιείται για εξωτερικές συνδέσεις
(περισσότερες πληροφορίες στο
http://www.w3.org/TR/xlink/ (XML Linking Language)), 

 Παράδειγμα: 
<abstract

xlink:href= "http://www.ionio.gr/~manolis/abstracts/paper1.htm "/>
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Τα στοιχεία ρίζας του MODS
 mods: περιγράφει μια απλή MODS εγγραφή. 
 Υποστοιχεία: όλα τα στοιχεία ανωτέρου επιπέδου. 
 Γνωρίσματα: 

 id
 version

 modsCollection: περιγράφει μια συλλογή από MODS 
εγγραφές. 
 Υποστοιχεία: mods
 Γνωρίσματα: δεν διαθέτει. 
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Το στοιχείο titleInfo
 titleInfo – Λέξη, φράση, χαρακτήρας ή ομάδα χαρακτήρων που

εμφανίζεται συνήθως στον πόρο και προσδίδει ονομασία στο
περιεχόμενό του. Στοιχείο-περιτύλιγμα που περιλαμβάνει τα
υποστοιχεία που σχετίζονται με την πληροφορία τίτλου και
εμπεριέχουν τα πραγματικά δεδομένα. 

 Υποστοιχεία:  
 title – ο κύριος τίτλος του πόρου.
 subTitle – ο κύριος υπότιτλος του πόρου.
 partNumber – αριθμός που σχετίζεται με τον τίτλο μέρους ή κεφαλαίου. 
 partName – χρησιμοποιείται για τον τίτλο μέρους ή κεφαλαίου. 
 nonSort – αρχικό η τελικό κομμάτι του τίτλου το οποίο αγνοείται κατά την

ταξινόμηση (π.χ. όταν θέλουμε να τυπώσουμε έντυπους καταλόγους).  
 Γνωρίσματα: 

 ID; xlink; lang; xml:lang; script; transliteration
 type (τιμές: abbreviated, translated, alternative, uniform) 
 authority (λεπτομέρειες στο:

www.loc.gov/marc/sourcecode/authorityfile/authorityfilesource.html)
 displayLabel – χρησιμοποιείται όταν για λόγους εμφάνισης απαιτείται

επιπλέον κείμενο πέρα από αυτό που περιλαμβάνεται στον τίτλο. 
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titleInfo: παραδείγματα (1/3)
 Παράδειγμα 1:

<titleInfo> 
<title>Reasoning about Knowledge</title> 

</titleInfo> 
 Παράδειγμα 2:

<titleInfo> 
<title>Focus on grammar </title> 
<subTitle>basic level</subTitle> 

</titleInfo>
 Παράδειγμα 3:

<titleInfo xml:lang="en"> 
<nonSort>The</nonSort> 
<title>man who would be king</title> 

</titleInfo> 
<titleInfo xml:lang="fr" type="translated"> 

<nonSort>L‘</nonSort> 
<title>homme qui voulut être roi</title> 

</titleInfo> 
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titleInfo: παραδείγματα (2/3)
 Παράδειγμα 4:

<titleInfo lang="rus" script="Latn" transliteration="Code to be 
determined "> 
<title> Geodezja i urzadzenia roline. </title> 

</titleInfo> 
<titleInfo type="translated" lang="eng"> 

<title> Land surveying and agriculture equipment </title> 
</titleInfo> 

 Παράδειγμα 5:
<titleInfo> 

<title>Annual report of notifiable diseases</title> 
</titleInfo> 
<titleInfo type="abbreviated"> 

<title>Annu. rep. notif. dis.</title> 
</titleInfo> 
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titleInfo: παραδείγματα (3/3)

 Παράδειγμα 6:
<titleInfo> 

<nonSort>The</nonSort> 
<title>Olympics</title> 
<subTitle>a history</subTitle> 
<partNumber>Part 1</partNumber> 
<partName>Ancient</partName> 

</titleInfo> 
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Το στοιχείο name
 name – Το όνομα προσώπου, οργανισμού ή γεγονότος (συνέδριο, συνάντηση, 

κ.λ.π.) που συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον πόρο. Στοιχείο-περιτύλιγμα που
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την πληροφορία ονόματος. 

 Υποστοιχεία:  
 namePart – περιλαμβάνει κάθε τμήμα του ονόματος που πρέπει να είναι διακριτό. 

 Γνωρίσματα: type (τιμές: date, family, given, termsOfAddress)
 displayForm
 affiliation – περιέχει το όνομα του οργανισμού, ινστιτούτου κ.λ.π. με τον οποίο

συνδέεται το όνομα που καταγράφεται στο name κατά το χρόνο δημιουργίας του
πόρου. Ενδέχεται επίσης να περιέχει στοιχεία όπως ταχυδρομική διεύθυνση, email, 
τίτλος εργασίας κ.λ.π.   

 role – περιγράφει την σχέση αυτού που περιγράφεται στο name με τον πόρο. 
 roleTerm

 Γνωρίσματα:
 type (code, text); 
 authority πληροφορίες στο www.loc.gov/marc/sourcecode/relator/relatorsource.html

 description – δίνει περιγραφή του ονόματος σε μορφή κειμένου εφόσον κριθεί
αναγκαίο. 

 Γνωρίσματα: 
 ID; xlink; lang; xml:lang; script; transliteration
 type (τιμές: personal, corporate, conference) 
 authority λεπτομέρειες στο:

www.loc.gov/marc/sourcecode/authorityfile/authorityfilesource.html
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name: παράδειγμα
<name type="personal"> 

<namePart type="termsOfAddress"> Prof. </namePart>
<namePart type="given">Manolis</namePart> 
<namePart type="family">Gergatsoulis</namePart> 
<affiliation>Dept. of Archives and Library Science, Ionian

University</affiliation> 
<role> 

<roleTerm type="text">creator</roleTerm> 
<roleTerm type="code">cre</roleTerm> 

</role> 
<role> 

<roleTerm type="text">author</roleTerm> 
<roleTerm type="code">aut</roleTerm> 

</role> 
</name> 
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Το στοιχείο typeOfResource
 typeOfResource – Ένας όρος που προσδιορίζει τα

χαρακτηριστικά και το γενικό τύπο του περιεχομένου του
πόρου (τιμές text, cartographic, notated music, sound
recording-musical, sound recording-nonmusical, sound
recording, still image, moving image, three dimensional
object, software, multimedia, mixed material). 
Κατηγοριοποιεί το υλικό αποδίδοντάς του έναν υψηλού
επιπέδου τύπο. Πιο εξειδικευμένη απόδοση τύπου
γίνεται δια μέσου του στοιχείου genre.

 Υποστοιχεία:  δεν διαθέτει. 
 Γνωρίσματα: 

 collection (yes) όταν ο πόρος είναι συλλογή (ομάδα επί μέρους
τμημάτων που δεν δημοσιεύτηκαν μαζί). Εφαρμόζεται και για
ηλεκτρονικούς πόρους. 

 manuscript (yes) όταν ο πόρος είναι χειρόγραφο ή
δακτυλογραφημένο κείμενο.
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Το στοιχείο genre
 genre – Όρος που υποδηλώνει μια κατηγορία που χαρακτηρίζει ένα

συγκεκριμένο στυλ, μορφή ή περιεχόμενο, για παράδειγμα
καλλιτεχνικό, μουσικό, όπως καλλιτεχνική δημιουργία, μουσική
σύνθεση, λογοτεχνική δημιουργία, κ.λ.π. Περιλαμβάνει πιο
εξειδικευμένους όρους από τους γενικούς που χρησιμοποιούνται στο
typeOfResource. Οι όροι μπορούν να προέρχονται από ένα
ελεγχόμενο λεξιλόγιο (το οποίο αναφέρεται ως τιμή του γνωρίσματος
authority), μπορεί όμως να μη προέρχεται από ελεγχόμενη λίστα
τιμών. Αν δεν προσδιορίζεται τιμή στο γνώρισμα authority, 
υπονοείται ότι δεν χρησιμοποιείται ελεγχόμενη λίστα τιμών. 

 Υποστοιχεία:  δεν διαθέτει. 
 Γνωρίσματα: 

 lang; xml:lang; script; transliteration
 authority (πληροφορίες στο

www.loc.gov/marc/sourcecode/genre/genresource.html)
 type – χρησιμοποιείται για να ξεχωρίσει διαφορετικές πλευρές του genre

παίρνοντας τιμές όπως: class, work type, ή style. 
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typeOfResource/genre:παραδείγματα
Παράδειγμα 1:
<titleInfo> 

<title>Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου</title>
<subTitle>Ομιλία Κάρολου Παπούλια</subTitle>

</titleInfo> 
<typeOfResource>sound recording-nonmusical</typeOfResource> 
<genre authority="marcgt">speech</genre>

Παράδειγμα 2:
<titleInfo> 

<title>Google</title> 
</titleInfo> 
<typeOfResource>software, multimedia</typeOfResource> 
<genre authority="marcgt">online system or service</genre> 
<genre>search engine</genre>
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Το στοιχείο originInfo (1/3)
 originInfo – Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την προέλευση του

πόρου (τόπος προέλευσης ή δημοσίευσης, εκδότης, ημερομηνίες κ.λ.π.). 
Στοιχείο-περιτύλιγμα που περιλαμβάνει τα στοιχεία που σχετίζονται με
τη δημοσίευση ή την προέλευση του πόρου. Περιλαμβάνει όλες τις
ημερομηνίες που συνδέονται με τον πόρο (εκτός της χρονικής κάλυψης
που καταχωρείται κάτω από το στοιχείο subject και τις ημερομηνίες της
εγγραφής που τοποθετούνται στο recordInfo). 

 Υποστοιχεία:
 place – Όνομα τοποθεσίας που συνδέεται με την κατασκευή, προέλευση, 

δημοσίευση, έκδοση, παραγωγή, διανομή κ.λ.π. του πόρου.  
 Υποστοιχεία: 

 placeTerm – εκφράζει τον τόπο σε μορφή κειμένου ή σε κωδικοποιημένη μορφή
 Γνωρίσματα: 

 type (τιμές text, code)
 authority (τιμές marccountry, iso3166 )

 publisher – Το όνομα της οντότητας που δημοσίευσε, εκτύπωσε, διένειμε, 
έθεσε σε κυκλοφορία, ή παρήγαγε τον πόρο. 

 dateIssued – η ημερομηνία που δημοσιεύθηκε ή τέθηκε σε κυκλοφορία ο
πόρος.
 Γνωρίσματα: encoding; point; keyDate; qualifier
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Το στοιχείο originInfo (2/3)
 dateCreated – η ημερομηνία δημιουργίας του πόρου. 

 Γνωρίσματα: encoding; point; keyDate; qualifier
 dateCaptured – η ημερομηνία ψηφιοποίησης του πόρου ή

ημερομηνία παραγωγής ενός στιγμιότυπου του.  
 Γνωρίσματα: encoding; point; keyDate; qualifier

 dateValid – ημερομηνία κατά την οποία το περιεχόμενο
του πόρου είναι έγκυρο. 
 Γνωρίσματα: encoding; point; keyDate; qualifier

 dateModified – η ημερομηνία τροποποίησης του πόρου.
 Γνωρίσματα: encoding; point; keyDate; qualifier

 copyrightDate – η ημερομηνία που ο πόρος καλύφθηκε με
πνευματικά δικαιώματα.
 Γνωρίσματα: encoding; point; keyDate; qualifier
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Το στοιχείο originInfo (3/3)
 dateOther – ημερομηνία που δεν εμπίπτει σε καμιά από τις

προηγούμενες κατηγορίες.
 Γνωρίσματα: encoding; point; keyDate; qualifier;

type – επιτρέπει την επέκταση της λίστας των τύπων ημερομηνίας
του MODS. 

 edition – πληροφορία αναφορικά με την έκδοση (edition) ή την
εκδοχή (version) στην οποία ανήκει ο πόρος. 

 issuance – ένας όρος που περιγράφει τον τρόπο κυκλοφορίας του
πόρου. Τιμές: 
 continuing – ένας πόρος που θα κυκλοφορεί στο χρόνο χωρίς

προκαθορισμένο τέλος (σειρές κ.λ.π.) 
 monographic – ένας πόρος που είτε αποτελείται από ένα μέρος είτε

πρόκειται να ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο αριθμό μερών.  
 frequency – δήλωση σχετικά με την περιοδικότητα της

δημοσίευσης.
 Γνωρίσματα: 

 lang; xml:lang; script; transliteration
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originInfo: παραδείγματα
 Παράδειγμα 1: 

<originInfo> 
<copyrightDate encoding="iso8601">20000122</copyrightDate> 
<dateCaptured encoding="iso8601">20010712</dateCaptured> 
<issuance>continuing</issuance> 

</originInfo> 
 Παράδειγμα 2:

<originInfo> 
<dateValid encoding="iso8601" point="start">20011008</dateValid> 
<dateValid encoding="iso8601" point="end">20011027</dateValid> 

</originInfo> 
 Παράδειγμα 3:

<originInfo> 
<place> 
<placeTerm type="code" authority="iso3166">usa</placeTerm> 
<placeTerm type="text">United States</placeTerm> 

</place> 
<dateIssued>1975</dateIssued> 

</originInfo> 
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Το στοιχείο language
 language – δηλώνει τη γλώσσα του περιεχόμενου του πόρου. Η

γλώσσα μπορεί επίσης να εκφραστεί και σε συνδυασμό με τα στοιχεία
δια μέσου του γνωρίσματος xml:lang και του γνωρίσματος lang οπότε
και καθορίζει τη γλώσσα της τιμής του συγκεκριμένου στοιχείου
μεταδεδομένων.

 Σημειώστε ότι το στοιχείο languageOfCataloging κάτω από το στοιχείο
recordInfo δηλώνει τη γλώσσα της καταλογογράφησης (της MODS 
εγγραφής (συνολικά)) και όχι τη γλώσσα του πόρου που
περιγράφεται. 

 Υποστοιχεία:  
 languageTerm

 Γνωρίσματα: type (code, text); authority (iso639-2b, rfc3066, iso639-3, rfc4646) 
 Γνωρίσματα: 

 objectPart – Καθορίζει ποιο τμήμα του πόρου είναι γραμμένο στη γλώσσα
στην οποία αναφέρεται το στοιχείο. Οι τιμές του γνωρίσματος δεν
προέρχονται από ελεγχόμενο λεξιλόγιο. Π.χ. 

<language objectPart="summary">
<languageTerm authority="iso639-2b">spa</languageTerm>

</language>
Δηλώνει ότι η περίληψη είναι γραμμένη στα Ισπανικά. 
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Το στοιχείο physicalDescription (1/2)
 physicalDescription – Στοιχείο-περιτύλιγμα. Περιλαμβάνει

τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φυσική περιγραφή του
πόρου.  

 Υποστοιχεία:  
 form – προσδιορίζει τη φυσική μορφή, το μέσο ή το υλικό του

πόρου.  Τιμές είτε από ελεγχόμενο λεξιλόγιο είτε ελεύθερο κείμενο. 
 Γνωρίσματα: authority (δες: 

www.loc.gov/marc/sourcecode/form/formsource.html); 
 type (Παραδείγματα: material, technique) 

 reformattingQuality – δείχνει τη συνολική αποτίμηση ποιότητας ενός
ηλεκτρονικού πόρου σε σχέση με τη χρήση για την οποία
προορίζεται. Πιθανές τιμές:
 access – στοχεύει να υποστηρίξει τις τρέχουσες ανάγκες προσπέλασης

δεν είναι όμως κατάλληλο για μακρόχρονη διατήρηση.
 preservation – δημιουργήθηκε με στόχο τη διατήρηση του αρχικού

πόρου. Ποιότητα σύλληψης και τεχνικές αποθήκευσης κατάλληλες για
μακροχρόνια διατήρηση.  

 replacement – ποιότητα ηλεκτρονικού πόρου κατάλληλη για να
αντικαταστήσει το πρωτότυπο αν χαθεί ή καταστραφεί. 
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Το στοιχείο physicalDescription (2/2)

 internetMediaType – προσδιορισμός του ηλεκτρονικού format (π.χ. 
text/html, ASCII, Postscript file, executable application ή JPEG image). 
Γενικά παίρνει τιμές από ελεγχόμενο λεξιλόγιο και ειδικότερα από
το Internet Media types (MIME types) (δες: 
www.iana.org/assignments/media-types/index.html για πλήρη λίστα).

 extent – αναφορά σε αριθμό και μονάδα μέτρησης που
προσδιορίζει τη φυσική έκταση του πόρου.  Χρησιμοποιείται και σε
ηλεκτρονικούς πόρους (π.χ. συλλογή από slides για να
προσδιορίσει το πλήθος των slides).  

 digitalOrigin – πιθανές τιμές born digital, reformatted digital, digitized
microfilm, digitized other analog.

 note – γενική πληροφορία σε μορφή κειμένου που αφορά την
φυσική περιγραφή του πόρου. 
 Γνωρίσματα: xlink; lang; xml:lang; script; transliteration; displayLabel; 

type
(Δες λίστα υλοποιημένων τύπων στο:
www.loc.gov/standards/mods/mods-notes.html) 

 Γνωρίσματα : 
 lang; xml:lang; script; transliteration
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physicalDescription: παραδείγματα
 Παράδειγμα 1:

<physicalDescription> 
<form authority="marcform">print</form> 
<extent>15 p.</extent> 

</physicalDescription> 
 Παράδειγμα 2:

<physicalDescription> 
<form authority="marcform">electronic</form> 
<digitalOrigin>born digital</digitalOrigin> 
<reformattingQuality>access</reformattingQuality> 
<internetMediaType>text/html</internetMediaType> 

</physicalDescription> 
 Παράδειγμα 3:

<physicalDescription> 
<extent>1 sound disc (56 min.) : digital ; 3/4 in.</extent> 

</physicalDescription> 
 Παράδειγμα 4:

<physicalDescription> 
<extent> 7" x 9" </extent> 
<note displayLabel="Location within resource">Between entry for April 7 and April 19, 

1843</note> 
</physicalDescription> 
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Το στοιχείο abstract
 abstract – Περιλαμβάνει περίληψη του

περιεχομένου του πόρου. Μπορεί να
περιλαμβάνει και σύνδεσμο.  

 Υποστοιχεία:  Δεν διαθέτει. 
 Γνωρίσματα : 
 type (Δεν υπάρχει ελεγχόμενο λεξιλόγιο για αυτό)
 displayLabel Χρησιμοποιείται όταν για τις ανάγκες

εμφάνισης του περιεχομένου του abstract απαιτείται και
επιπλέον κείμενο. 

 xlink
 lang
 xml:lang
 script
 transliteration
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abstract: παραδείγματα
 Παράδειγμα 1: 

<abstract
xlink:href= "http://www.ionio.gr/~manolis/abstracts/FGS08-IJWISabstr.htm "/>

 Παράδειγμα 2:
 <abstract xml:lang=“en" xlink:href= "http://www.ionio.gr/~manolis/abstracts/FGS08-

IJWISabstr.htm"> In a wide spectrum of applications it is desirable to manipulate
semistructured information that may present variations according to different
circumstances. Multidimensional XML (MXML) is an extension of XML suitable for
representing data that assume different facets, having different value and / or
structure under different contexts. In this paper we consider the problem of updating
MXML. Updating XML has been studied in the past, however updating MXML must
take into account the additional features which stem from incorporating context into
MXML. We introduce six basic update operations, which are capable of any possible
change. We specify those operations in an implementation independent way, and
explain their effect in the document through examples. We give algorithms that
implement those operations using SQL on a specific storage method that employs
relational tables for keeping MXML. We also give an overview of MXPath, an
extension of XPath that incorporates context, and show how to translate MXPath
queries to "equivalent" SQL queries.</abstract>
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Το στοιχείο tableOfContents
 tableOfContents – Περιλαμβάνει περιγραφή του

περιεχομένου του πόρου.  Είναι δυνατό να
περιλαμβάνεται και σύνδεσμος. Για πιο δομημένους και
πλούσιους πίνακες περιεχομένων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το relatedItem με type="constituent".

 Υποστοιχεία:  Δεν διαθέτει. 
 Γνωρίσματα : 

 xlink
 lang
 xml:lang
 script
 transliteration 
 displayLabel – Χρησιμοποιείται όταν για τις ανάγκες εμφάνισης του

περιεχομένου του tableOfContents απαιτείται επιπλέον κείμενο.
 type (Παραδείγματα: incomplete contents, partial contents) 
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tableOfContents: παραδείγματα

 Παράδειγμα 1: 
<tableOfContents displayLabel="Chapters included in book">Bluegrass odyssey --

Hills of Tennessee -- Sassafrass -- Muddy river -- Take your shoes off Moses --
Don't let Smokey Mountain smoke get in your eyes -- Farewell party -- Faded 
love -- Super sonic bluegrass -- Old love letters -- Will the circle be 
unbroken</tableOfContents>

 Παράδειγμα 2:
<tableOfContents type="partial contents">Baptisms, 1816-1872 --Church 

members, 1816-1831 --History of the Second Presbyterian Church of West 
Durham</tableOfContents>
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Το στοιχείο targetAudience
 targetAudience – Περιλαμβάνει περιγραφή του

πνευματικού επιπέδου του ακροατηρίου στο οποίο
απευθύνεται ο πόρος.  
 Για περισσότερα του ενός ακροατήρια το στοιχείο

επαναλαμβάνεται. 
 Οι τιμές του στοιχείου μπορεί να προέρχονται από ελεγχόμενη

λίστα τιμών μπορεί όμως και να είναι ελεύθερο κείμενο.   
 Υποστοιχεία:  Δεν διαθέτει. 
 Γνωρίσματα : 

 authority – Προσδιορίζει την ονομασία της λίστας καθιερωμένων
όρων. Μια τέτοια λίστα διατηρείται στην :
www.loc.gov/marc/sourcecode/target/targetsource.html

 lang
 xml:lang
 script
 transliteration
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targetAudience:παραδείγματα

 Παράδειγμα 1:
<targetAudience authority="marctarget">adolescent</targetAudience>
Ο πόρος περιέχει πληροφορία που απευθύνεται σε εφήβους. 

 Παράδειγμα 2:
<targetAudience authority="marctarget">adult</targetAudience>
Ο πόρος περιέχει πληροφορία που απευθύνεται σε ενήλικες. 

 Παράδειγμα 3:
<targetAudience authority="marctarget">adolescent</targetAudience>
<targetAudience authority="marctarget">adult</targetAudience>
Ο πόρος περιέχει πληροφορία που απευθύνεται και σε εφήβους και σε

ενήλικες. 
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Το στοιχείο note
 note – γενική πληροφορία σε μορφή κειμένου που σχετίζεται με τον

πόρο. Είναι δυνατό να περιλαμβάνεται και σύνδεσμος. Κάθε
υποσημείωση πρέπει να εισάγεται σε ξεχωριστό στοιχείο note. 
Υποσημειώσεις σχετιζόμενες με τη φυσική περιγραφή του πόρου
πρέπει να καταχωρούνται στο υποστοιχείο note του στοιχείου
physicalDescription. 

 Υποστοιχεία:  Δεν διαθέτει. 
 Γνωρίσματα: 

 lang
 xml:lang
 script
 transliteration 
 ID  
 xlink
 displayLabel
 type (λίστα πιθανών τιμών στο: 

www.loc.gov/standards/mods/mods-notes.html)
 Μερικές από τις τιμές της λίστας: funding, venue, original location, exhibitions, 

source characteristics, statementOfResponsibility, historical
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note: παραδείγματα

 Παράδειγμα 1: 
<note>Based on a play which originally appeared in France as "Un peu

plus tard, un peu plus tôt"</note>

 Παράδειγμα 2: 
<note type="historical" displayLabel="Historical note:" 

xlink:href=" http://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html">The 
Faribault State School and Hospital provided care, treatment, training, 
and a variety of other services to mentally retarded individuals and their 
families. It was operated by the State of Minnesota from 1879 to 1998 
under different administrative structures and with different names. A 
more detailed history of the Hospital may be found at:</note>
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Το στοιχείο subject (1/2)
 subject – Ένας όρος η φράση που αναπαριστά τα κύρια

θέμα(-τα) στα οποία εστιάζει ο πόρος. Στοιχείο-
περιτύλιγμα που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
σχετίζονται με τη θεματική πληροφορία. Είναι
επαναλαμβανόμενο στοιχείο. 

 Υποστοιχεία:  
 topic – χρησιμοποιείται για θεματικούς όρους οι οποίοι δεν

σχετίζονται με τα υποστοιχεία geographic, temporal, titleInfo, και
name. 

 geographic – χρησιμοποιείται για (μη ιεραρχικούς) γεωγραφικούς
θεματικούς όρους.

 temporal – χρησιμοποιείται για χρονολογικούς θεματικούς όρους. 
 titleInfo – περιλαμβάνει τίτλους που χρησιμοποιούνται ως

θεματικοί όροι. 
 name – περιλαμβάνει ονόματα που χρησιμοποιούνται ως

θεματικοί όροι. 
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Το στοιχείο subject (2/2)
 genre – υποδηλώνει κατηγορία ή μορφή που χρησιμοποιείται ως

τμήμα του θεματικού όρου, όταν η χρησιμοποιούμενη λίστα
καθιερωμένων όρων επιτρέπει την υποδιαίρεση του κυρίου
θέματος (π.χ. LCSH).

 hierarchicalGeographic – γεωγραφικό όνομα δοσμένο σε ιεραρχική
μορφή το οποίο σχετίζεται με τον πόρο. 
 Υποστοιχεία: continent, country, province, region, state, territory, county, 

city, island, area, extraterrestrialArea, citySection
 cartographics

 Υποστοιχεία: coordinates, scale, projection
 geographicCode – αναφέρεται σε κωδικό γεωγραφικής περιοχής

που συνδέεται με τον πόρο.  
 Γνωρίσματα: authority

 occupation – περιλαμβάνει όρο που είναι περιγραφικός για
επάγγελμα που αναφέρεται στο περιεχόμενο του περιγραφόμενου
πόρου. 

 Γνωρίσματα : 
 lang; xml:lang; script; transliteration; ID; xlink; authority
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subject: παραδείγματα (1/2)
 Παράδειγμα 1: 

<subject> 
<hierarchicalGeographic> 
<country>Canada</country> 
<province> British Columbia</province> 
<city>Vancouver</city> 

</hierarchicalGeographic> 
</subject> 

 Παράδειγμα 2:
<subject authority="lcsh"> 
<topic>Musicology</topic> 
<topic> Data processing</topic> 
<genre>Periodicals</genre> 

</subject>
 Παράδειγμα 3:

<subject authority="lctgm"> 
<topic>Educational buildings</topic> 
<geographic>Washington (D.C.) </geographic> 
<temporal>1890-1910</temporal> 

</subject>
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subject: παραδείγματα (2/2)

 Παράδειγμα 4:
<subject> 

<cartographics> 
<coordinates> E 72°--E 148°/N 13°--N 18° </coordinates> 
<scale>1:22,000,000</scale> 
<projection>Conic proj</projection> 

</cartographics> 
</subject>

 Παράδειγμα 5:
<subject authority="lcsh"> 

<name> 
<namePart>Garcia Lorca, Federico</namePart> 
<namePart type="date">1898-1936</namePart> 
</name> 

</subject> 
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Το στοιχείο classification
 classification – Χαρακτηρισμός που αποδίδεται στον πόρο και

υποδηλώνει το θέμα (subject) εφαρμόζοντας ένα τυπικό
σύστημα κωδικοποίησης και οργάνωσης των πόρων με βάση
τις θεματικές περιοχές (π.χ. ένα ταξινομικό σύστημα). Το
στοιχείο περιέχει τον αριθμό κατάταξης του πόρου στο
συγκεκριμένο ταξινομικό σύστημα. 

 Υποστοιχεία:  Δεν διαθέτει
 Γνωρίσματα : 

 lang; xml:lang; script; transliteration
 authority – Το όνομα του ταξινομικού συστήματος που

χρησιμοποιείται. Πιθανές τιμές του γνωρίσματος στη διεύθυνση: 
www.loc.gov/marc/sourcecode/classification/classificationsource.html

 edition – καθορίζει τον αριθμό της έκδοσης του χρησιμοποιούμενου
ταξινομικού συστήματος (για σχήματα που έχουν διαφορετικές
εκδόσεις (π.χ. το DDC). 

 displayLabel – Κείμενο για τις ανάγκες εμφάνισης του ταξινομικού
αριθμού.
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classification: παραδείγματα

 Παράδειγμα 1: Xρήση του Dewey Decimal Classification (ddc). 
Ο κωδικός 668 σημαίνει “Technology of other organic
products”
<classification authority="ddc" edition="11">683</classification>

 Παράδειγμα 2: Xρήση του Library of Congress Classification
(lcc). 
<classification authority="lcc">JK609.M2</classification>

 Παράδειγμα 3: Xρήση του Canadian federal and provincial
government documents classification scheme (cacodoc). 
<classification authority="cacodoc">CA2 PQ C07 81P52</classification>
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Το στοιχείο relatedItem (1/2)
 relatedItem – πληροφορία που προσδιορίζει την

ταυτότητα άλλων πόρων που σχετίζονται με τον
υπό περιγραφή πόρο. 
 Προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού του τύπου της

σχέσης των δύο πόρων (ως τιμή του γνωρίσματος
type).

 Είναι στοιχείο-περιτύλιγμα που μπορεί να
περιλαμβάνει ως υποστοιχεία κάθε στοιχείο του
MODS. Επομένως είναι πλήρως αναδρομικό (μπορεί
δηλαδή να περιλαμβάνει ως υποστοιχεία άλλα
relatedItem). 

 Κατάλληλο για την περιγραφή συστατικών μερών ενός
πόρου τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο αντικείμενο. (π.χ.
Ένα CD με διάφορα tracks). 

 Υποστοιχεία:  όλα τα στοιχεία του MODS. 
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Το στοιχείο relatedItem (2/2)
 Γνωρίσματα : 

 type – Η τιμή του περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στο relatedItem και
στον πόρο που περιγράφει η MODS εγγραφή. Το γνώρισμα αυτό
μπορεί να πάρει τις ακόλουθες τιμές: 
 preceding – πληροφορία που αφορά προηγούμενη μορφή του πόρου. 
 succeeding – πληροφορία που αφορά διάδοχη μορφή του πόρου. 
 original – πληροφορία που αφορά μια πρωτότυπη μορφή του πόρου.
 host – πληροφορία που αφορά ένα πόρο γονιό για τον περιγραφόμενο

πόρο. Ενδέχεται αυτός να είναι συλλογή. 
 constituent – πληροφορία που αφορά μια συστατική μονάδα του

πόρου. 
 series – πληροφορία που αφορά τη σειρά στην οποία εμφανίζεται ο

πόρος.
 otherVersion – πληροφορία που αφορά μια διαφορετική έκδοση του

πόρου.  
 otherFormat – πληροφορία που αφορά ένα άλλο format του πόρου.
 isReferencedBy – αναφορά στην δημοσιευμένη βιβλιογραφική

περιγραφή, σε περίληψη, σε κριτική κ.λ.π. Του περιεχομένου του
πόρου.

 xlink:href, displayLabel, ID 
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relatedItem: παραδείγματα (1/2)
 Παράδειγμα 1:

<relatedItem type="host">  
<titleInfo> 

<title>International Journal of Urban and Regional Research</title> 
</titleInfo> 
<part> 

<detail type="volume"> 
<number>24</number> 

</detail> 
<detail type="issue"> 

<number>2</number> 
<caption>no.</caption> 

</detail> 
<extent unit="page"> 

<start>361</start> 
<end>378</end> 

</extent> 
<date>2000</date> 

</part> 
</relatedItem> 
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relatedItem: παραδείγματα (2/2)

 Παράδειγμα 2:
<relatedItem type="otherVersion"> 

<titleInfo type="uniform"> 
<title>Modern maturity (NRTA edition)</title> 

</titleInfo> 
<identifier type="lccn">sn 84010086</identifier> 

</relatedItem>
 Παράδειγμα 3:

<relatedItem type="otherFormat"> 
<titleInfo> 

<title>Americas</title> 
</titleInfo> 
<identifier type="issn">0003-1615</identifier> 
<identifier type="local">(OCoLC)8370205</identifier> 

</relatedItem>
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Το στοιχείο identifier
 identifier – περιέχει αριθμό ή κωδικό ο οποίος προσδιορίζει

μοναδικά τον πόρο. Το στοιχείο identifier επαναλαμβάνεται
για κάθε προσδιοριστή που θέλουμε να καταγράψουμε.  

 Υποστοιχεία:  δεν διαθέτει. 
 Γνωρίσματα: 

 type – δεν υπάρχει ελεγχόμενη λίστα τύπων. Μερικές από τις
προτεινόμενες τιμές είναι οι ακόλουθες: doi (Digital Objects Identifier), 
hdl (Handle), isbn (International Standard Book Number), ismn
(International Standard Music Number), isrc (International Standard 
Recording Code), issn (International Standard Serials Number), issue 
number, istc (International Standard Text Code), lccn (Library of Congress 
Control Number), local, matrix number, music plate, music publisher, sici
(Serial Item and Contribution Identifier), stock number, upc (Universal 
Product Code), uri (Uniform Resource Identifier), videorecording
identifier

 invalid – υποδηλώνει (παίρνοντας την τιμή “yes”) έναν προσδιοριστή
που είναι μη έγκυρος ή έχει καταργηθεί.

 lang; xml:lang; script; transliteration; displayLabel
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identifier: παραδείγματα
<identifier type="music publisher">N.M. 275 Nova Music</identifier>

<identifier type="isbn" invalid="yes">0877780116</identifier>

<identifier type="doi">doi:10.1006/jmbi.1995.0238</identifier>

<identifier type="uri">http://hdl.loc.gov/loc.law/llst.072</identifier>

<identifier type="uri" displayLabel="Electronic resource
(JPEG)">http://susdl.fcla.edu/cgi-
bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2F.jpg</identifier>
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Το στοιχείο location (1/3)
 location – περιγράφει τον οργανισμό ή το αποθετήριο όπου

διατηρείται ο πόρος ή μια απομακρυσμένη τοποθεσία, με τη
μορφή URL, όπου είναι διαθέσιμος ο πόρος. 

 Υποστοιχεία:  
 physicalLocation – ο οργανισμός ή το αποθετήριο που κατέχει τον

πόρο ή από όπου ο πόρος είναι διαθέσιμος. Η τιμή του στοιχείου
μπορεί να είναι κείμενο ή κωδικός. 

 Γνωρίσματα: 
 type – υποδηλώνει τους διαφορετικούς τύπους τοποθεσίας, π.χ. current, 

discovery, former, creation. 
 authority – το όνομα της λίστας καθιερωμένων όρων. Δες στο: 

www.loc.gov/marc/sourcecode/organization/organizationsource.html. If
authority = "marcorg", τότε το physicalLocation παίρνει τιμή από το MARC 
Code List for Organizations. Αν το γνώρισμα authority παραληφθεί, η τιμή
του στοιχείου είναι κείμενο (δηλ. η ονομασία του οργανισμού). 

 xlink; lang; xml:lang; script; transliteration; displayLabel
 shelfLocator – καθορίζει το ράφι στο οποίο είναι τοποθετημένο ένα

αντίγραφο του πόρου. 
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Το στοιχείο location (2/3)
 url – το URL του πόρου. 
 Γνωρίσματα: 

 dateLastAccessed – δηλώνει την ημερομηνία που έγινε
απομακρυσμένη προσπέλαση στον ψηφιακό πόρο για τελευταία
φορά. 

 note – σημειώσεις σε μορφή απλού κειμένου που αφορούν το
σύνδεσμο.  

 access – δείχνει τον τύπο του πόρου στον οποίο οδηγεί ο
σύνδεσμος. Πιθανές τιμές του γνωρίσματος access: 
 preview – αφορά σύνδεσμο σε μικρογραφία.  
 raw object – υποδηλώνει απευθείας σύνδεσμο στο αντικείμενο που

περιγράφεται (π.χ. ένα jpg ή pdf αρχείο). Χρησιμοποιείται μόνο
όταν ο πόρος έχει τοποθετηθεί σε ένα ενιαίο αρχείο.  

 object in context – δείχνει σύνδεσμο σε αντικείμενο μαζί με το
περιβάλλον του (σχετικά μεταδεδομένα κ.λ.π.)

 usage – δείχνει πως πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αντικείμενο
στο οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος. Πιθανές τιμές: 
 primary display – υποδηλώνει ότι ο σύνδεσμος είναι κατάλληλος

κυρίως για εμφάνιση στους τελικούς χρήστες.  
 displayLabel
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Το στοιχείο location (3/3)
 holdingSimple – γενική πληροφορία σχετικά με το τι κρατά (και που) ο

οργανισμός που αναφέρεται στο στοιχείο physicalLocation.
 Υποστοιχεία: 

 copyInformation
 Υποστοιχεία:

 form – καθορίζει τη συγκεκριμένη μορφή του πόρου. 
 Γνώρισμα: authority

 sublocation – τμήμα, τομέας ενός οργανισμού που κρατά τον πόρο. 
 shelfLocator – δείχνει το ράφι ή τη συγκεκριμένη θέση που φυλάσσεται ο πόρος. 
 electronicLocator – το URL Του πόρου
 note – σημείωση σχετιζόμενη με το συγκεκριμένο αντίγραφο του αντικειμένου. 
 enumerationAndChronology – Αλφαριθμητικός προσδιορισμός, όπως τόμος, και τεύχος, 

και ημερομηνία έκδοσης ή δημοσίευσης ενός τμήματος ενός πόρου που αποτελείται από
πολλά τμήματα η οποία το ξεχωρίζει από άλλα τμήματα του συγκεκριμένου πόρου. 
 Γνώρισμα: unitType. Τιμές: 
 1 – η πληροφορία αφορά τη βασική βιβλιογραφική μονάδα
 2 – η πληροφορία αφορά συμπληρωματικό υλικό της βασικής βιβλιογραφικής

μονάδας. 
 3 – η πληροφορία αφορά ευρετήριο της βασικής μονάδας.  

 holdingExternal – πληροφορία σχετικά με το τι κρατά ο οργανισμός με χρήση
εξωτερικού σχήματος περιγραφής. 
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location: παραδείγματα (1/2)
 Παράδειγμα 1: 

<location> 
<physicalLocation xlink:href="http://www.loc.gov/rr/mss/" >Library of 
Congress Manuscript Division</physicalLocation> 

</location> 
Το γνώρισμα xlink παραπέμπει στην ιστοσελίδα του οργανισμού που
αντιπροσωπεύει η τιμή του στοιχείου.

 Παράδειγμα 2:
<location> 

<url displayLabel="French version">
http://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm</url> 

</location>
 Παράδειγμα 3:

<location>
<physicalLocation>University of Chicago </physicalLocation>  

<url> http://pi.lib.uchicago.edu/1001/dig/chopin/373</url>  
</location> 
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location: παραδείγματα (2/2)
 Παράδειγμα 4: 

<location>
<physicalLocation authority=”marcorg”>CaOON</physicalLocation> 
<holdingSimple> 

<copyInformation>  
<form authority=”marcform“>print</form>  
<sublocation>Chem</sublocation>  
<shelfLocator> QD.C454L55</shelfLocator> 
<enumerationAndChronology unitType=”1“>v. 1-24 1994-
2000</enumerationAndChronology>  

</copyInformation> 
<copyInformation> 

<form authority=”marcform“>electronic</form>  
<electronicLocator>http://cisti-icist.nrc-
cnrc.gc.ca/journal1.html</electronicLocator> 
<enumerationAndChronology unitType=”1“>v. 16-24 1998-
2000</enumerationAndChronology>  

</copyInformation> 
</holdingSimple> 

</location> 
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Το στοιχείο accessCondition
 accessCondition – πληροφορία που σχετίζεται με

περιορισμούς στην πρόσβαση στον πόρο. Το
περιεχόμενο του στοιχείου είναι δυνατό να συνοδεύεται
από ένα σύνδεσμο ή να έχουμε μόνο τον σύνδεσμο. 

 Υποστοιχεία:  δεν διαθέτει. Είναι όμως επεκτάσιμο
στοιχείο (επομένως μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία
από κάποιο άλλο σχήμα εκτός του MODS). 

 Γνωρίσματα: 
 xlink; lang; xml:lang; script; transliteration
 displayLabel Χρησιμοποιείται όταν για τις ανάγκες εμφάνισης του

περιεχομένου του accessCondition απαιτείται επιπλέον κείμενο.
 type (προτεινόμενες τιμές: restriction on access; use and

reproduction) 
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accessCondition: παραδείγματα

 Παράδειγμα 1: 
<accessCondition> Classified under national security provisions; 

Department of Defense; Title 50, chapter 401, 
U.S.C</accessCondition>

 Παράδειγμα 2:
<accessCondition type="restriction on access">Restricted: cannot be 

viewed until 2010; Members of donor's family</accessCondition>

 Παράδειγμα 3:
<accessCondition type="use and reproduction" 

xlink:href="http://www.loc.gov/rr/print/res/273_brum.html">Rights 
status not evaluated. For general information see "Copyright and
Other Restrictions". </accessCondition>
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Το στοιχείο part (1/2)
 part – περιγράφει λεπτομερώς τα φυσικά μέρη από τα

οποία αποτελείται ο πόρος. Χρησιμοποιείται ως στοιχείο
υψηλού επιπέδου για να περιγράψει τα φυσικά μέρη του
πόρου ή μέσα στο relatedItem. Στην περίπτωση αυτή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναφερθεί στη θέση ενός
τμήματος μέσα στον πατρικό πόρο. 

 Υποστοιχεία:  
 detail

 Υποστοιχεία: 
 number – περιέχει τον αριθμό του μέρους. 
 caption – περιέχει επικεφαλίδα που αναφέρεται στην αρίθμηση στα πλαίσια

του τμήματος. 
 title – περιέχει τον τίτλο του μέρους (χρήση μόνο αν αυτός είναι

διαφορετικός από τον τίτλο στο <titleInfo><title>.
 Γνωρίσματα:

 type – περιγράφει τον τύπο του μέρους. Οι προτεινόμενες τιμές
περιλαμβάνουν τις:  part, volume, issue, chapter, section, paragraph, 
track.

 level – περιγράφει το επίπεδο της αρίθμησης στον εμπεριέχοντα
πόρο. Χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ότι η αρίθμηση
διατηρείται σε κατάλληλη σειρά. Παράδειγμα: "v.2, no. 3". 
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Το στοιχείο part (2/2)
 extent – περιέχει τις μονάδες μέτρησης που αφορούν το μέρος, όπως οι

σελίδες, τα λεπτά κ.λ.π.  
 Υποστοιχεία: 

 start – περιέχει την αρχική μονάδα που αφορά το μέρος (π.χ. την πρώτη σελίδα). 
 end – περιέχει την τελική μονάδα που αφορά το μέρος (π.χ. την τελευταία σελίδα). 
 total – περιέχει τον συνολικό αριθμό μονάδων (π.χ. αριθμό σελίδων). 
 list – περιέχει λίστα των μονάδων σε μορφή κειμένου (π.χ., "pp. 5-9".) 

 Γνωρίσματα: unit – οι προτεινόμενες τιμές περιλαμβάνουν τις page, minute, κ.α. 
 date – περιέχει χρονική πληροφορία που σχετίζεται με το μέρος που

περιγράφεται. 
 Γνωρίσματα: encoding, point, qualifier

 text - περιέχει πληροφορία σε μορφή κειμένου που αφορά τον πόρο. 
 Γνωρίσματα: 

 type – προσδιορίζει τον τύπο του τμήματος του τεκμηρίου. Οι
προτεινόμενες τιμές περιλαμβάνουν: volume, issue, chapter, section, 
paragraph, track.  

 order – ένας ακέραιος αριθμός που προσδιορίζει την σειρά των μερών.  
 ID
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part: παραδείγματα (1/2)
 Παράδειγμα 1: 

<titleInfo>
<title> Washington observer</title>

</titleInfo>
<part>

<detail type="volume">
<number>1</number>

</detail>
</part>

 Παράδειγμα 2: 
<titleInfo> 

<title>Dana</title> 
<subTitle>an Irish magazine of independent thought</subTitle> 
<partNumber>Vol. 1, no. 4</partNumber> 

</titleInfo> 
<part> 

<detail> 
<title>Wayfarers (Poem)</title> 

</detail> 
<extent unit="pages"> 

<start>97</start> 
<end>98</end> 

</extent> 
</part> 
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part: παραδείγματα (2/2)
 Παράδειγμα 3:

<titleInfo>
<title>Hlisen Sunnuntai-lehti. no. 78 20.02.2006</title> 

</titleInfo> 
<genre>newspaper</genre> 
<relatedItem type="constituent" ID="MODSMD_ARTICLE1> 

<titleInfo> 
<title>Nuppineula.</title>

</titleInfo> 
<genre>article</:genre>  
<part ID="DIVL15" type="paragraph" order="1"/> 
<part ID="DIVL17" type="paragraph" order="2"/> 
<part ID="DIVL19" type="paragraph" order="3"/> 

</relatedItem> 
<relatedItem type="constituent" ID="MODSMD_ARTICLE2> 

<titleInfo> 
<title>Is meidn rukouksen waikutuS. Kuolema Puusepp,</title> 

</titleInfo> 
<genre>article</genre> 
<part ID="DIVL74" type="paragraph" order="1" /> 
<part ID="DIVL76" type="paragraph" order="2" /> 

</relatedItem> 
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Το στοιχείο extension
 extension – χρησιμοποιείται για να περιγράψει

επιπλέον πληροφορία που δεν καλύπτεται από
το MODS. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στοιχεία
που είναι τοπικά και αφορούν τον δημιουργό των
δεδομένων. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για να
επεκτείνει το MODS για διάφορους σκοπούς όταν
ένα άλλο XML Schema ενδέχεται να χειριστεί αυτή
την πληροφορία.  

 Υποστοιχεία:  δεν διαθέτει. 
 Γνωρίσματα : δεν διαθέτει. 
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extension: παράδειγμα

 Παράδειγμα: 
<extension

xmlns:ip="http://www.ionio.gr/standards/metadata/std/1.0/std.xsd" > 
<ip:degree> 

<ip:name>Doctor of Philosophy</ip:name>  
<ip:level>Doctoral</ip:level> 
<ip:discipline>Information Science</ip:discipline>  

</ip:degree> 
</extension> 
Χρησιμοποιεί το στοιχείο extension για να συμπεριλάβει πληροφορία

που δεν προβλέπεται από το MODS. Το Schema από το οποίο
δανειζόμαστε στοιχεία αναφέρεται στη δήλωση χώρου ονομάτων
xmlns:ip="http://www.ionio.gr/standards/metadata/std/1.0/std.xsd"
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Το στοιχείο recordInfo (1/3)
 recordInfo – περιλαμβάνει πληροφορία που αφορά τα ίδια τα

μεταδεδομένα. Στοιχείο-περιτύλιγμα που περιλαμβάνει
στοιχεία που σχετίζονται με πληροφορία αναγκαία για τη
διαχείριση των μεταδεδομένων. 

 Υποστοιχεία:  
 recordContentSource – ο κωδικός ή το όνομα του οργανισμού που

δημιούργησε ή τροποποίησε την αρχική MODS εγγραφή. Το πεδίο
επαναλαμβάνεται για κάθε κωδικό ή όνομα οργανισμού που
καταχωρείται. 
 Γνωρίσματα:

 authority
(δες: www.loc.gov/marc/sourcecode/organization/organizationsource.html);

 lang; xml:lang; script; transliteration
 recordCreationDate – η ημερομηνία αρχικής δημιουργίας της

εγγραφής. 
 Γνωρίσματα:

 encoding (w3cdtf, iso8601, marc); 
 point (start, end); 
 keyDate (yes);
 qualifier (approximate, inferred, questionable)
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Το στοιχείο recordInfo (2/3)
 recordChangeDate – μπορεί να παίξει το ρόλο προσδιοριστή

έκδοσης της εγγραφής.  
 Γνωρίσματα:

 encoding (w3cdtf, iso8601, marc); 
 point (start, end); 
 keyDate (yes);
 qualifier (approximate, inferred, questionable)

 recordIdentifier – περιέχει αριθμό ελέγχου του συστήματος που
επισυνάπτεται από τον οργανισμό που δημιουργεί χρησιμοποιεί ή
διανέμει την εγγραφή. Το recordIdentifier δεν μπορεί να
επαναλαμβάνεται στα πλαίσια μιας εγγραφής. 
 Γνωρίσματα:

 source
 recordOrigin – δείχνει την προέλευση της MODS εγγραφής. Είναι

δυνατό να περιέχει το ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τη
δημιουργία του (machine generated ή human prepared), ή ποιοι
μετασχηματισμοί εφαρμόστηκαν για την παραγωγή του (π.χ. 
Μετατροπή από υπάρχουσα MARC 21 ή MARCXML εγγραφή σε
MODS). Ελεύθερο κείμενο ή ελεγχόμενο λεξιλόγιο που εισάγεται από
τον οργανισμό κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία. 
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Το στοιχείο recordInfo (3/3)

 languageOf Cataloging
 languageTerm
 Γνωρίσματα:

 type (code, text); 
 authority (iso639-2b, rfc3066)
 descriptionStandard (δες:

http://www.loc.gov/marc/relators/reladesc.html#rela040b

 descriptionStandard – καθορίζει τους κανόνες
που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή του
περιεχομένου της εγγραφής.  

 Γνωρίσματα : 
 lang, xml:lang, script, transliteration
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recordInfo: παραδείγματα (1/2)
Παράδειγμα 1:

<recordInfo> 
<recordCreationDate>October 8, 2002</recordCreationDate> 
<recordOrigin>machine generated</recordOrigin> 

</recordInfo> 
Παράδειγμα 2:

<recordInfo> 
<recordContentSource>Library of Congress</recordContentSource> 

</recordInfo> 
Παράδειγμα 3:

<recordInfo> 
<languageOfCataloging>  

<languageTerm authority="rfc3066">en </languageTerm>  
</languageOfCataloging> 
<languageOfCataloging> 

<languageTerm authority="rfc3066">fr</languageTerm>  
</languageOfCataloging> 

</recordInfo> 
[Για την καταλογογράφηση χρησιμοποιούνται η Αγγλική και η Γαλλική γλώσσα.] 
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recordInfo: παραδείγματα (2/2)

 Παράδειγμα 4:
<recordInfo> 

<recordContentSource> Université René Descartes
Bibliothèque</recordContentSource> 

<recordOrigin>human prepared</recordOrigin> 
<languageOfCataloging

authority="iso639-2b">fre</languageOfCataloging> 
</recordInfo> 



Μανόλης Γεργατσούλης
Μάρτιος 2017

68

Ένα πλήρες παράδειγμα: Digitized Photograph
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<mods version="3.3"> 
<titleInfo> 

<title>Telescope Peak from Zabriskie Point</title> 
</titleInfo> 
<titleInfo type="alternative" > 

<title>Telescope PK from Zabriskie Pt.</title> 
</titleInfo> 
<name type="personal"> 

<namePart type="family">Cushman</namePart> 
<namePart type="given">Charles Weever</namePart> 
<namePart type="date">1896-1972</namePart> 
<role> 

<roleTerm type="code" authority="marcrelator">pht</roleTerm> 
<roleTerm type="text" authority="marcrelator">Photographer</roleTerm> 

<role> 
</name> 
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Digitized Photograph (συνέχεια 2/5)
<typeOfResource>still image</typeOfResource> 

<genre authority="gmgpc">Landscape photographs</genre> 
<originInfo> 

<dateCreated encoding="w3cdtf" keyDate="yes">1955-03-22</dateCreated> 
<copyrightDate encoding="w3cdtf">2003</copyrightDate> 

</originInfo> 
<physicalDescription> 

<internetMediaType>image/jpeg</internetMediaType> 
<digitalOrigin>reformatted digital</digitalOrigin> 
<note> Original 35mm slide was digitized in 2003 as a TIFF image. Display versions

in JPEG format in three sizes are available.</note> 
<note>100 f 6.3 tl</note> 

</physicalDescription> 
<subject authority="lctgm"> 

<topic>Mountains</topic> 
</subject> 
<subject authority="lctgm"> 

<topic>Snow</topic> 
</subject>  
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Digitized Photograph (συνέχεια 3/5)
<subject> 

<topic>Telescope Peak (Inyo County, Calif.) </topic> 
</subject> 
<subject> 

<topic>Zabriskie Point (Calif.) </topic> 
</subject> 
<subject> 

<hierarchicalGeographic> 
<country> United States</country> 
<state> California</state> 
<county>Inyo</county> 

</hierarchicalGeographic> 
</subject> 
<relatedItem type="original"> 

<originInfo> 
<dateCreated encoding="w3cdtf" keyDate="yes">1955-03-22</dateCreated> 

</originInfo> 
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Digitized Photograph (συνέχεια 4/5)
<physicalDescription> 

<form authority="gmd">graphic</form> 
<extent>1 slide : col. ; 35mm</extent> 
<note> Original 35mm slide was digitized in 2003 as a TIFF image. Display
versions in JPEG format in three sizes are available.</note> 

</physicalDescription> 
<location> 

<physicalLocation displayLabel="Original slide">Indiana University, Bloomington. 
University Archives P07803 </physicalLocation> 

</location> 
</relatedItem> 

<relatedItem type="host"> 
<titleInfo type="uniform" authority="dlfaqcoll"> 

<title>Indiana University Digital Library Program: Charles W. Cushman
Photograph Collection</title> 

</titleInfo> 
</relatedItem> 
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Digitized Photograph (συνέχεια 5/5)
<identifier displayLabel="Cushman number" type="local">955.11</identifier> 

<identifier displayLabel="IU Archives number" type="local">P07803</identifier> 
<location> 

<url>http://purl.dlib.indiana.edu/iudl/archives/cushman/P07803</url> 
<url

access="preview">http://quod.lib.umich.edu/m/mods/thumbs/Indiana/oai.dlib.indian
a.edu/archives/cushman/oai_3Aoai.dlib.indiana.edu_3Aarchives_5Ccushman_5CP0780
3.png</url> 

</location> 
<accessCondition> Copyright and reproduction rights for all Charles W. Cushman

photographs are held by Indiana University and administered by the University
Archives, Indiana University, Bloomington, IN 47405</accessCondition> 

<recordInfo> 
<recordContentSource>Indiana University Digital Library Program</recordContentSource> 
<recordCreationDate encoding="w3cdtf">2004-09-09</recordCreationDate> 
<recordIdentifier>archives/cushman/P07803</recordIdentifier> 
</recordInfo> 

</mods>


