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Περίληψη
Βασικοί προβληµατισµοί σε θέµατα ορισµού πολιτισµικών περιόδων και κατανόησης
των πολύπλοκων συσχετίσεων µεταξύ αυτών, ακόµα και σε περιπτώσεις που δεν
υπάρχει απόλυτη γνώση του χρόνου και του χώρου, και σε δυσκολίες σε θέµατα
επικοινωνίας και γνώσης (στην επιστηµονική κοινότητα) που προκύπτουν από
ασυµφωνίες σε ζητήµατα ορολογίας, δηµιουργούν την ανάγκη για την ανάπτυξη µίας
συνεπούς µεθοδολογίας ορισµού περιόδων και διαχείρισης – παράστασης τέτοιου
είδους προβληµατισµών. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η δηµιουργία µίας
πρότυπης τυπολογίας (µε τη βοήθεια ενός πληροφοριακού συστήµατος) ορισµού
περιόδων.
Το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε µε :
- Την ανάπτυξη µίας µεθοδολογίας, που βασίζεται στο µοντέλο του CIDOC CRM,
στην αρχαιολογική γνώση και θεωρία, και την τεχνητή νοηµοσύνη (παράσταση
γνώσεων)
- Την ανάπτυξη ενός σχήµατος ορισµού περιόδων (που ουσιαστικά αποτελεί την
δοµή των όρων και των µεταξύ τους συσχετίσεων) σε µορφή XML DTD,
προσφέροντας τη δυνατότητα ανάκτησης και ανταλλαγής δεδοµένων.
- Εισαγωγή ικανοποιητικού µέρους δεδοµένων (δηµιουργία θησαυρού Ελλαδικών
περιόδων), το οποίο ουσιαστικά επαληθεύει το µοντέλο των όρων και αποδεικνύει τη
λειτουργικότητα της διαχείρισης τους
Επόπτης: Πάνος Κωνσταντόπουλος,
Καθηγητής

4

A Model for defining periods
Athina Kritsotaki
Master Thesis
Computer Science Department and Archeology Department
of University of Crete

Abstract
Basic problems of the definition of cultural periods and their interrelations, even when
precise time and space are considered as unknown parameters to the scientific
knowledge, and the applied problem of communication that arises because of
disagreements between scientists about the respective terminology need to be resolved
by a development of a consistent methodology of defining periods and generally a
representation of these speculations. The main goal of this work is to create a standard
typology of period definitions using informational systems.
The problem was generally addressed by:
- A development of a methodology building on top of the CIDOC specifications,
archaeological theory and knowledge and results from Computer Science and
Knowledge Representation.
- A construction of a schema (which describes the structure between terms and
relations) of period definitions in a form of XML DTD for data acquisition and
exchange.
- A creation of an example- thesaurus of period names within Helladic periods, which
verifies the mapping of the terms and finally proves the functionality of their
management and representation.
Supervisor: Panos Constantopoulos,
Professor
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I. Εισαγωγή
i) Πρόβληµα
Η έννοια της περιόδου αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόµενο για το οποίο ελάχιστη
δουλειά έχει γίνει, που να αναλύει µε συνέπεια την όλη πολυπλοκότητα του ορισµού
των πολιτισµικών περιόδων και της χρονολογικής τεκµηρίωσης γενικότερα.
Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι η δηµιουργία ενός πρότυπου συστήµατος
ορισµού περιόδων (θησαυρού).
Γνωσιολογικές προσεγγίσεις της έννοιας της περιόδου έχουν γίνει αρκετές και
συνήθως από την αρχαιολογική θεωρία αντιµετωπίζονται µε διαφορετικές απόψεις ως
προς την ορολογία και τον ορισµό.
Στη συγκεκριµένη εργασία, πραγµατοποιείται µία συστηµατική προσέγγιση ορισµού
των πολιτισµικών περιόδων – έτσι είναι δυνατόν να

αντιµετωπιστούν βασικά

προβλήµατα,

ορισµού

που

προκύπτουν

από

τη

δυσκολία

περιόδων

και

προσδιορισµού των πιθανών συσχετίσεων µεταξύ τους, ακόµη και όταν δεν υπάρχει
ακριβής ή απόλυτη γνώση του χώρου και του χρόνου ή κάποιων άλλων ιδιοτήτων
τους (στην επιστηµονική κοινότητα).
Παράλληλα υπάρχει σύγχυση και ως προς τον ορισµό. Συχνά η έννοια µιας περιόδου
προσδιορίζεται απλά χωροχρονικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι προσδιορισµοί
προκαλούν σύγχυση ή απλά περιορίζονται σε ρηχούς παραδοσιακούς ορισµούς ή
αναλώνονται σε απόλυτες χρονολογήσεις – η ουσία µίας περιόδου δεν είναι τα
χρονικά όρια (το διάστηµα που καταλαµβάνει η έκτασή της), στα οποία αρκούνται
κάποιοι να προσδιορίσουν, όταν αναφέρονται σε µία περίοδο. Χρειάζεται να
διευκρινιστεί µε ποια κριτήρια (βάσει αρχαιολογικών συµφραζόµενων) διακρίνουν
και ορίζουν µία περίοδο και δεν την περιγράφουν απλά. Αυτή η τάση οδηγεί συχνά
σε απόψεις και συµπεράσµατα αναφορικά µε τις περιόδους, που δεν προέρχονται από
τη µελέτη των αρχαιολογικών τεκµηρίων.
Επιπλέον, υπάρχει και το πρόβληµα της επικοινωνίας και γνώσης (στην επιστηµονική
κοινότητα), που προκύπτει συνήθως από ασυµφωνία σε ζητήµατα ορολογίας,
ορισµού περιόδων και γενικότερα σχετικής χρονολόγησης.
Ειδικότερα, το πρόβληµα της ορολογίας είναι ενδεικτικό της κατάστασης που
επικρατεί. Απ’ τη µία έχει δηµιουργηθεί ένα καθεστώς ορολογίας και απ’ την άλλη
υπάρχουν συνεχώς αντικρουόµενες απόψεις, που καταρρίπτουν την καθιερωµένη
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ορολογία, προτείνοντας νέους όρους ή συστήµατα, τα οποία βασίζονται πιθανόν σε
διαφορετικά κριτήρια.
Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές «σχολές»/απόψεις, οι οποίες προσεγγίζουν µε
διαφορετικούς τρόπους και υποστηρίζουν διαφορετικούς ορισµούς για τις περιόδους.
Το αποτέλεσµα όλων αυτών των διαφωνιών και προβληµατισµών είναι τελικά η
δυσκολία στην επικοινωνία, στην ανταλλαγή απόψεων /συγκριτικών µελετών που θα
συνέβαλαν στην πρόοδο της έρευνας και στην απόκτηση γνώσης.
ii) Στόχοι
Το συγκεκριµένο σύστηµα στοχεύει στη συστηµατική µεταχείριση όλων αυτών των
προβληµατισµών. ∆εν αποσκοπεί στην πρόταση της ορθής επιστηµονικής άποψης
ούτε ενδιαφέρει η επίλυση

χρονολογικών προβληµάτων ή διαφωνιών µεταξύ

επιστηµόνων σχετικά µε τις περιόδους και τα χρονικά ζητήµατα – αντίθετα,
ενδιαφέρει ο αντικειµενικός προσδιορισµός τέτοιου είδους διαφωνιών και των αιτιών
τους.
Εποµένως, υποστηρίζει τον συνδυασµό και τη συνολική διάθεση όλων αυτών των
εναλλακτικών απόψεων, που υπάρχουν, µέσα από µία µεθοδική προσέγγισή τους.
Η δηµιουργία του συγκεκριµένου συστήµατος αποτελεί εξειδίκευση του πεδίου του
CIDOC CRM και επέκταση του αντικειµένου προς διαχείριση και βάσει αυτού,
τελικά, προτείνεται ως ένα πρότυπο σχήµα διαχείρισης και περιγραφής ορισµού
περιόδων, το οποίο ακολουθεί ένα τυπικό και κατανοητό τρόπο.
Ειδικότερα το σύστηµα στοχεύει στο να:
¾ ορίσει πολιτισµικές περιόδους βάσει των διακριτών χαρακτηριστικών τους
(που προκύπτουν από τα αρχαιολογικά συµφραζόµενα) και όχι βάσει της
χωροχρονικής τους διάστασης (που προτείνεται να εκτιµάται ως προσέγγιση
της πραγµατικής έκτασης µιας περιόδου)
¾ οργανώσει τις αρχαιολογικές πληροφορίες (για τις περιόδους) µε ένα συνεπή
και κατανοητό τρόπο σε ένα αυτοµατοποιηµένο περιβάλλον
¾ ταξινοµήσει τα µουσειακά αντικείµενα µε κριτήριο την περίοδο δηµιουργίας
τους, µε ένα συστηµατικό τρόπο, ιδιαιτέρως σε διαφορετικές γεωγραφικές
περιοχές
¾ αναγνωρίσει τα ευρήµατα και να διευκολύνει τη χρονολόγησή τους στην
αρχαιολογική έρευνα και ανασκαφή
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¾ διευκολύνει την επικοινωνία και ανταλλαγή γνώσης για τις περιόδους
Έτσι γίνεται δυνατή κάθε είδους επικοινωνία µεταξύ επιστηµόνων ως προς ένα
πρότυπο σχήµα διαχείρισης ιστορικού χρόνου. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη βασική
λειτουργία του θησαυρού, που είναι η οργάνωση ενός συγκεκριµένου συνόλου
εννοιών, που προκύπτει από κοινή σύµβαση και συµφωνία, και όχι από µεµονωµένες
αναπαραστάσεις µίας έννοιας.
iii) Προσέγγιση
Το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε µε την ανάπτυξη µίας µεθοδολογίας που βασίζεται
στο µοντέλο του CIDOC CRM καθώς και σε γνωσιολογικές προσεγγίσεις της έννοιας
της περιόδου και της χωροχρονικής διάστασης από την θεωρία της αρχαιολογίας, της
επιστήµης υπολογιστών και της τεχνητής νοηµοσύνης (συγκεκριµένα, από την
παράσταση γνώσεων). Η συγκεκριµένη µεθοδολογία αναλύεται σε µία έρευνα και
µελέτη ως προς τον ορισµό της περιόδου από την επιστήµη της αρχαιολογίας και
υπολογιστών, και σε µία συγκέντρωση (µε σκοπό τη µετέπειτα µοντελοποίηση) των
διαφόρων απόψεων/θεωρήσεων, που διαµορφώνονται γύρω από την έννοια της
περιόδου – δεν µελετώνται τρόποι επίλυσης διαφωνιών ή επιστηµονικών αντιφάσεων
σχετικά µε τον ορισµό, ούτε απαιτείται ως τελικός σκοπός η δηµιουργία µίας πλήρους
βάσεως δεδοµένων µε καταχώρηση της µεγαλύτερης δυνατής ποσότητας δεδοµένων.
Ειδικότερα, η προσέγγιση του όλου θέµατος πραγµατοποιήθηκε µε την ανάπτυξη
ενός πρότυπου σχήµατος ορισµού περιόδων (που αποτελεί τη δοµή των όρων και των
µεταξύ τους συσχετίσεων) σε µορφή XML DTD1, προσφέροντας τη δυνατότητα
ανάκτησης και ανταλλαγής δεδοµένων, καθώς και τη µετατροπή σε άλλα σχήµατα
και µοντέλα δεδοµένων.
Το σχήµα προκύπτει από την κοινή διαχείριση των ορισµών των περιόδων από τους
συντάκτες (editors) του θησαυρού και από τους χρήστες. Το σχήµα περιγράφει µία
έννοια της περιόδου σε ένα έγγραφο («έγγραφο ορισµού περιόδου»), που δύναται να
συνδεθεί µε άλλα έγγραφα ορισµών περιόδων ή άλλες έννοιες (π.χ βιβλιογραφία).
Έτσι ο θησαυρός περιόδων κατασκευάζεται από ένα σύνολο συνδεόµενων ορισµών
περιόδων.

1

Η γλώσσα XML είναι µία σηµασιολογική γλώσσα ευρετηριασµού που υποστηρίζει τις σχέσεις όρων
ενός θησαυρού.
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Επιπλέον, πραγµατοποιείται εισαγωγή ικανοποιητικού µέρους δεδοµένων µε τη
µορφή ενός παραδείγµατος πολύγλωσσου θησαυρού πολιτισµικών περιόδων του
Ελλαδικού χώρου, το οποίο ουσιαστικά ελέγχει εάν όντως επαληθεύει το µοντέλο
των όρων και εάν τελικά αποδεικνύει τη λειτουργικότητα της διαχείρισής τους.
Ουσιαστικά, µε αυτόν τον τρόπο υλοποιείται (µερικώς) σε µία βάση γνώσης.
Οι σηµαντικότερες κατηγορίες/πληροφοριακές ενότητες που περιλαµβάνει το
µοντέλο ορισµού περιόδων είναι η ορολογία (που υπάρχει για κάθε περίοδο) σε
περισσότερες από µία γλώσσες, τα µεταδεδοµένα που αφορούν την διαδικασία της
επινόησης της έννοιας της περιόδου και την αρχική αναφορά στην περίοδο, ο ορισµός
µιας περιόδου (που θεωρείται και η πιο σηµαντική κατηγορία), η χωροχρονική
έκταση και οι χωροχρονικές σχέσεις που πιθανόν να υπάρχουν, τα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα των περιόδων και οι πιθανές πολιτισµικές επιρροές που παρατηρούνται
µεταξύ αυτών.
Επιπλέον, προβλέπεται να ικανοποιείται η ανάγκη της συνεχής προσθήκης,
διατήρησης και ενηµέρωσης των δεδοµένων µε τη διαδικασία της πρότασης
εισαγωγής νέων δεδοµένων ή τροποποιήσεων των ήδη καταγεγραµµένων όρων
(διαδικασία που µοντελοποιείται σε ξεχωριστό σχήµα).
iv) Αποτέλεσµα
Το αποτέλεσµα αυτής της διεργασίας ήταν η δηµιουργία µιας συστηµατικής µεθόδου
τεκµηρίωσης των ορισµών των πολιτισµικών περιόδων, που βασίζεται στους
ορισµούς του CIDOC CRM, στην αρχαιολογική τεκµηρίωση και στην επιστήµη της
πληροφορικής.
Η συγκεκριµένη µέθοδος εκφράζεται µέσα από ένα σχήµα δόµησης και διαχείρισης
αυτών των προβληµατισµών σε αφηρηµένο επίπεδο (DTD), το οποίο µετέπειτα
χρησιµοποιείται για τη δόµηση και τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων (σε XML), απ’
όπου µπορεί να επιτευχθεί ταύτιση, ευρετηριασµός και αναζήτηση του υλικού.
Αυτό γίνεται εφικτό µε την εισαγωγή ενός παραδείγµατος πολιτισµικών περιόδων µε
δεδοµένα που προέρχονται από την προϊστορία του Ελλαδικού χώρου, το οποίο
δοκιµάζει, παράλληλα, τη χρησιµότητα του συστήµατος. Με αυτόν τον τρόπο,
αποδεικνύεται κατά πόσο το µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρότυπο για άλλα
µοντέλα.
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v) Προηγούµενα συστήµατα/ έρευνα πάνω στο συγκεκριµένο αντικείµενο
Το ζήτηµα αναπαράστασης περιόδων και γενικότερα της χρονικής πληροφορίας έχει
αντιµετωπιστεί από µοντέλα και projects όπως π.χ το CIDOC CRM, το CLIO, το
MIDAS, το ArchTerra, το Perseus, το AAT (Getty). Κάθε ένα από αυτά προσέγγισε
την έννοια του χρόνου και του χώρου (και ειδικότερα της περιόδου) µε έναν ιδιαίτερο
τρόπο.
Το CIDOC CRM (Doerr 2003, Crofts, Doerr, Gill, Stead and Stiff 2004) είναι ένα
εννοιολογικό (οντοκεντρικό) µοντέλο που έγινε από την Επιτροπή Τεκµηρίωσης του
∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (CIDOC/ICOM2). Το CIDOC CRM χρησιµοποιεί
ένα πρότυπο σχήµα δόµησης δεδοµένων για την ανάπτυξη µίας γενικής οντολογίας
(Guarino 1998) που έχει ως κύριο στόχο τη συγχώνευση και ανταλλαγή ετερογενών
πηγών πολιτισµικής πληροφορίας – ο στόχος αυτός καθορίζει και το επίπεδο/βάθος
λεπτοµερειών στο οποίο φτάνει η παράσταση του CIDOC. ∆εν ορίζει ορολογίες αλλά
προβλέπει τις συσχετίσεις µεταξύ οντοτήτων και παριστάνει σε µία τυπική γλώσσα
(81) έννοιες και (132) σχέσεις που αφορούν στην πολιτισµική τεκµηρίωση γενικά. Το
CIDOC CRM ορίζει την βασική έννοια µιας (ιστορικής) περιόδου και των
συσχετίσεων όπως αυτές διαφαίνονται στην πολιτισµική τεκµηρίωση, µε τον εξής
τρόπο: “.. comprises sets of coherent phenomena or cultural manifestations bounded
in time and space. It is the social or physical coherence of these phenomena that
identify an E4 Period and not the associated spatio-temporal bounds. These bounds
are a mere approximation of the actual process of growth, spread and retreat.
Consequently, different periods can overlap and coexist in time and space, such as
when a nomadic culture exists in the same area as a sedentary culture. …”.
Η γενική, λοιπόν, οντολογία του CIDOC περιλαµβάνει χρονικές οντότητες όπως τις
ιστορικές/αρχαιολογικές περιόδους. Μοντελοποιεί τις περιόδους (βλ. εικ. 1) ως
γενίκευση3 των συµβάντων µέσα στον χωροχρόνο. Αποδίδει χρονικές και χωρικές

2

International Committee for Documentation of the International Council of Museums
Στο CIDOC CRM η Περίοδος (Ε4 Period) είναι υπερκλάση του Γεγονότος (E5 Event) και
ταυτόχρονα υποκλάση της Χρονικής Οντότητας (E2 Temporal Entity), η οποία αποτελεί µε τη σειρά
της υποκλάση της ευρύτερης (όλων) και πιο αφηρηµένης έννοιας, της Οντότητας CRM (E1 CRM
Entity).
Οι ιδιότητες που αποδίδονται άµεσα στην Περίοδο (Ε4 Period) είναι: P7 took place at (witnessed): E53
Place, P8 took place on or within (witnessed): E19 Physical Object, P9 consists of (forms part of): E4
Period, P10 falls within (contains): E4 Period, P132overlaps with: E4 Period, P133 is separated from:
E4 Period.
3
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σχέσεις ακόµη και σε περιπτώσεις που ο απόλυτος χρόνος και χώρος µας είναι
άγνωστος. Το CIDOC CRM είναι η πρώτη ευρέως αποδεκτή (ISO/CD 21127) τυπική
οντολογία που ορίζει τις περιόδους (ιστορικές/αρχαιολογικές) και τις βασικές σχέσεις
µε τα γεγονότα και τα αντικείµενα. Το CIDOC προτείνει εννοιολογικούς ορισµούς
και ταξινοµήσεις µε σκοπό την καθιέρωση, διανοµή και ανταλλαγή της πολιτισµικής
πληροφορίας γενικά και όχι την δηµιουργία θησαυρών ή συστηµάτων ορολογίας. ∆εν
προχωράει, εποµένως, σε λεπτοµέρειες µε στόχο να δηµιουργήσει και να
διαχειρίζεται ένα θησαυρό περιόδων. Μοντελοποιεί πολύ λίγα στοιχεία και
στοιχειώδεις ορισµούς , που χρησιµοποιούνται αναφορικά µε την περίοδο. ∆εν
περιγράφει µία µεθοδολογία ορισµού περιόδων.

Εικ. 1 Μοντελοποίηση περιόδου (E4 Period) από CIDOC CRM

Οι ιδιότητες που κληροδοτούνται στην Περίοδο από τις υπερκλάσεις της και εποµένως αποδίδονται
έµµεσα είναι: P4 has time-span (is time-span of):E52 Time-span, P114 is equal in time to: ( ενν. σε Ε4
Period), P115 finishes (is finished by), P116 starts (is started by), P117 occurs during (includes), P118
overlaps in time with (is overlapped in time by), P119 meets in time with (is met in time by), P120
occurs before (occurs after), P1 is identified by (identifies):E41 Appellation, P2 has type (is type of):
E55 Type, P3 has note: E62 String.
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Το CLIO4 (Christoforaki, Constantopoulos and Doerr 1995) από την άλλη πλευρά,
ένα πληροφοριακό σύστηµα που ικανοποιεί ανάγκες επιστηµονικού καταλόγου
µουσειακών αντικειµένων, περιγράφει τα τέχνεργα µέσα σε γεωγραφικά, χρονικά,
πολιτισµικά και ιστορικά συµφραζόµενα/πλαίσια. Αναπτύσσει µία γενική οντολογία
για

την

πολιτισµική

τεκµηρίωση,

λαµβάνοντας

υπόψη

τις

αµοιβαίες

εξαρτήσεις/συσχετίσεις ανάµεσα στον χώρο και στον χρόνο. Χρησιµοποιεί χρονικούς
και χωρικούς προσδιορισµούς σε σχετικούς και απόλυτους όρους. Ο χώρος και ο
χρόνος αντιµετωπίζονται και περιγράφονται ως εννοιολογικές υποστάσεις συµβάντων
µέσα σε ένα εννοιολογικό σχήµα στα πλαίσια, πάντα, ανάπτυξης µίας γενικής
οντολογίας για την πολιτισµική τεκµηρίωση. Το CLIO µοντελοποιεί πιθανές
συσχετίσεις (όπως after, in, within, overlap κ.λ.π.) µεταξύ γεγονότων και εποχών
(eras) µε γνώση ή µη του χωροχρόνου.
Ορίζει την οντότητα «event space» (era) ως µία έννοια, που προσδιορίζεται από την
περιοχή (region) και το χρονικό διάστηµα (time interval), αναγνωρίζοντας ότι
συνήθως δεν υφίσταται ουσιαστική διάκριση µεταξύ χώρου και χρόνου.
Η ιστορική περίοδος στο CLIO, εποµένως, νοείται ως «era»

και δύναται να

σχετίζεται µε τον Ρυθµό, την πολιτική κατάσταση, τα βασίλεια/ηγεµονίες, τους
πολιτισµούς, τις τεχνολογίες. Στην ουσία, όµως, το CLIO προσδιορίζει τις πορείες
(timelines) των τέχνεργων στον χρόνο µε άµεση εξάρτηση (όπως δηλ. αυτά
ορίζονται) από τα γεγονότα5 (τα οποία τοποθετεί µέσα σε χωροχρονικά πλαίσια
περιόδων).
Αυτή η πρακτική υιοθετήθηκε και από το CIDOC CRM6, όπου και εκεί επίσης η
ιστορία νοείται ως τροχιές/πορείες της ζωής των αντικειµένων στον χρόνο, που
εκδηλώνονται/αποδεικνύονται µέσα σε ένα γεγονός. Η διαφοροποίηση, όµως,
φαίνεται στο ότι το γεγονός (E5 Event) στο CIDOC CRM δεν αποτελεί πλέον
εξειδίκευση του χρόνου και του χώρου (όπως γινόταν στο CLIO). Στο CIDOC ο
χρόνος και ο χώρος υπάρχουν ανεξάρτητα (αντικειµενικά) ως πραγµατικός χρόνος
και χώρος, που όµως δύναται να εµπεριέχονται και σε ένα γεγονός (event)7.
Ένα γεγονός (στο CIDOC CRM) µπορεί να θεωρηθεί εξειδίκευση µιας περιόδου,
όταν αναλύεται σε επιµέρους φαινόµενα µέσα σε ένα χωροχρονικό πλαίσιο. Σε
4

Το CLIO είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε το Μουσείο
Μπενάκη.
5
Π.χ αρχή ύπαρξης, δηµιουργία , καταστροφή ύπαρξης.
6
Το CLIO θεωρείται πρόδροµος του CIDOC CRM – δικαιολογηµένα, λοιπόν, το µοντέλο του CIDOC
CRM δέχτηκε επιρροές στη διαµόρφωσή του από το CLIO.
7
Στο CLIO το γεγονός αναφέρεται και ως τόπος και ως χρόνος.
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γενικές γραµµές, η διάκριση µεταξύ γεγονότος και περιόδου µοιάζει να είναι θέµα
παρατήρησης (αν και γενικότερα η πραγµατική χρονική και χωρική έκταση φαίνεται
ότι δεν είναι παρατηρήσιµη).
Άλλο ένα project που έχει προβλέψει (λίγο-πολύ) τον τρόπο καταγραφής χρονικής
πληροφορίας είναι το MIDAS. Το MIDAS (Monument Inventory Data Standard) του
English Heritage (MIDAS 1999) λειτουργεί ως ένα πρότυπο σχήµα ανάπτυξης και
σχεδίασης καταλόγων για µνηµεία (αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά) γενικότερα. Στο
προτεινόµενο σχήµα του προβλέπει την ύπαρξη περιόδου ως προτεινόµενο πεδίο που
ανήκει στην πληροφοριακή µονάδα «Χαρακτήρας Μνηµείου»(Character Monument).
Η περίοδος στο MIDAS ορίζεται ως η αρχαιολογική περίοδος στην οποία ανήκει
χρονολογικά ένα µνηµείο και συνήθως περιγράφεται από ακριβείς ηµεροµηνίες όπως
π.χ µέγιστη –ελάχιστη χρονολογία (minimum dates – maximum dates).
Ουσιαστικά, το κύριο αντικείµενο ορισµού του MIDAS είναι τα µνηµεία και τα
γεγονότα , τα οποία αποτελούν και ξεχωριστές περιγραφικές ενότητες πληροφοριών.
Η έννοια της περιόδου απλά χρησιµοποιείται ως ένα χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο
εντάσσονται τα µνηµεία (που καταγράφονται).
Ένα Ευρωπαϊκό project, το ArchTerra (van Leusen 2000) ασχολήθηκε ειδικότερα µε
το ζήτηµα ορισµού των περιόδων (βλ. εικ.2, 3).
Το συγκεκριµένο project προσπάθησε να προσεγγίσει τις πολλαπλές και πολύπολιτισµικές σηµασίες του ίδιου όρου και πρότεινε ένα σύστηµα σχετικής
χρονολόγησης µε σκοπό να ορίσει αρχαιολογικές περιόδους.
Στην ουσία όµως δεν κατάφερε κάποιο σηµαντικό αποτέλεσµα. Το ArchTerra,
ουσιαστικά, ερµήνευσε τις σχέσεις χρονικού εγκλεισµού µεταξύ περιόδων ως σχέσεις
«ευρύτερου – στενότερου όρου» (broader-narrower term), αποδεικνύοντας, στην
ουσία, την ακαταλληλότητα (για τη συγκεκριµένη περίπτωση) του ISO2788.
Η προσπάθεια περιορίστηκε απλά σε µεταφράσεις κάθε όρου και στο να ορίσει µε
απόλυτο τρόπο τα χρονικά όρια (max date, min date) των περιόδων αντί να ορίσει τις
περιόδους ανεξαρτήτως χρόνου (και ειδικότερα απόλυτου) και παράλληλα να
κατανοήσει τις χωροχρονικές σχέσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν µεταξύ τους.
Βεβαίως, αναγνωρίζει ότι οι (αρχαιολογικές) περίοδοι καθορίζονται από ένα
συνδυασµό

χρονολογικών,

πολιτισµικών,

τεχνολογικών,

πολιτικών

και

αρχιτεκτονικών κριτηρίων. Αποδίδει απόλυτες χρονολογίες για γεγονότα, περιόδους
αντιπροσωπευτικές µνηµείων και τέχνεργων, και για σηµαντικές πολιτισµικές και
τεχνολογικές καινοτοµίες. Εφόσον, όµως, δεν έχει γνώση του ακριβούς χώρου ή
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χρόνου εφαρµογής

αυτών των κριτηρίων, δυσκολεύεται στο να αναγνωρίσει

περιόδους. Αυτό συµβαίνει γιατί ακριβώς ορίζει τις περιόδους µε εκτιµήσεις
απόλυτου χρόνου και χώρου.
Αδυνατεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της πολυπλοκότητας των σχέσεων και
γενικότερα του ορισµού µίας περιόδου, όταν π.χ τα χρονικά της όρια δεν είναι
γνωστά ή όταν π.χ µία περίοδος αρχίζει και τελειώνει σε διαφορετικές χρονικές
στιγµές και παράλληλα σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις.

Εικ. 2 ∆είγµα θησαυρού όρων περιόδων (στα πλαίσια του project) που αφορά τη Μεγάλη
Βρετανία

Αρκετά ,λοιπόν, συστήµατα διευκολύνονται µε το να θεωρούν διάφορα σηµεία (όρια)
στον χρόνο ως µέσο για να αναγνωρίζουν γεγονότα και τα χρονικά όρια λήξης
περιόδων, συγχέοντας µε αυτόν τον τρόπο τον ορισµό µε το συµπέρασµα.
Υπάρχουν αρκετά projects που προσπάθησαν να ορίσουν πρότυπα συστήµατα
περιόδων µε κύριο στόχο τον ευρετηριασµό, ερµηνεύοντας τις χωροχρονικές ή
στυλιστικές

ιδιότητες

ως

σχέσεις

τύπου

«ευρύτερων/στενότερων

όρων»
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(“broader/narrower term”), βασιζόµενα στις σχέσεις ιεραρχίας που µεταξύ άλλων
προτείνει το ISO2788 για τη δηµιουργία θησαυρών.

Εικ. 3 ArchTerra

Αυτήν την προσέγγιση υιοθετεί και το Getty στο AAT8 (The J.Paul Getty Trust &
College Art Association 2000, AAT 2000), το οποίο ορίζει τις περιόδους σε σχέση µε
τον Ρυθµό/Οµάδες (Σχολές)/Κινήσεις (Ρεύµατα)9 για να περιγράψει αντικείµενα
τέχνης.
Καταλήγει σε ένα «στυλιστικό» χαρακτηρισµό περιόδων (“stylistic periods”10), ένα
γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην ιεραρχία του ΑΑΤ, όπου ο Ρυθµός (Styles) και
οι περίοδοι (Periods) ταξινοµούνται ως µία ενιαία κατηγορία, που υποδιαιρείται σε
στενότερους όρους βάσει κάποιων κριτηρίων (guide terms), όπως π.χ “styles and
periods by general era”, “three age system”, “styles and periods by region” (βλ. εικ.4).
8

Art & Architecture Thesaurus
Styles/Periods/Groups/Movements ονοµάζεται η κατηγορία στο AAT - βασικά αποτελεί την
περιγραφή ενός τέχνεργου, το οποίο συσχετίζει µε ένα συγκεκριµένο στυλ (ρυθµό), µια οµάδα (σχολή)
ή µία κίνηση (ρεύµα), των οποίων τα χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύονται στο συγκεκριµένο
(τέχνεργο).
10
Με τον όρο αυτό εννοεί την εποχή κατά την οποία ένα συγκεκριµένο στυλ χρησιµοποιείτο ευρέως ή
έχαιρε ιδιαίτερης προτίµησης.
9
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Αναγνωρίζει ότι οι «στυλιστικές περίοδοι» ενδεχοµένως να βασίζονται σε ιστορικά
γεγονότα ή να συνδέονται π.χ µε µία ηγεµονία ή γενικότερα µία πολιτική κατάσταση.
Υπάρχει η παραδοχή ότι η χρονολόγηση δεν είναι καθοριστική για τον χαρακτηρισµό
µιας περιόδου, µια και υπάρχουν στυλ ή περίοδοι που είναι δυνατόν να υπάρχουν
ανεξαρτήτως συγκεκριµένης χρονολόγησης (π.χ σε σχέση επικάλυψης).
Γενικά όµως, αυτή η προσέγγιση δεν είναι αρκετή για να συλλάβει την πραγµατική
πολυπλοκότητα της έννοιας της περιόδου (η οποία δεν ορίζεται µόνο από ένα στυλ,
και δεν περιορίζεται σε σχέσεις «ευρύτερου/στενότερου όρου» απλά για να
ικανοποιήσει ανάγκες ταξινόµησης) όπως θα αντιµετωπιζόταν, εάν γινόταν
αποκλειστικά από ένα σύστηµα. ορισµού (θησαυρό) περιόδων.

Εικ. 4 Ταξινόµηση περιόδου από το AAT

To Perseus Digital Library (Smith 2002) είναι µία ψηφιακή βιβλιοθήκη, η οποία
χρησιµοποιεί πηγές από την µελέτη των ανθρωπιστικών επιστηµών (αρχαίων
ελληνικών

και

λατινικών

κειµένων),

σχεδιασµένη

για

χωροχρονικές

αλληλεπιδράσεις. Το συγκεκριµένο project βασίζεται σε name-entities όρους µε

18

συνδυασµό χρονολογιών και (πολλαπλών) γεωγραφικών ονοµάτων11 περιοχών για
τον εντοπισµό ιστορικών εγγράφων που αφορούν γεγονότα. Εποµένως δεν ορίζει
αρχαιολογικές περιόδους, χρησιµοποιεί όµως τη διάσταση του χώρου και του χρόνου
(σε χωροχρονικό χάρτη) για ευρετηριασµό γεγονότων, εφαρµόζοντας στατιστικές
µεθόδους σε φράσεις και συσχετισµούς χρονολογιών και τοποθεσιών.
Σχετική µελέτη σε ζητήµατα γενικά χωρο-χρονικών προβληµάτων έχει γίνει απ’ την
πλευρά της επιστήµης των υπολογιστών (και ιδιαίτερα της τεχνητής νοηµοσύνης),
όπου δίδεται έµφαση σε συλλογισµούς για χρονικά ζητήµατα σε αυτοµατοποιηµένα
ελεγχόµενα περιβάλλοντα.

Συνήθως αναφέρονται σε ξεχωριστά γεγονότα και

χρονικά διαστήµατα, αδιαφορώντας για τις χωροχρονικές εξαρτήσεις και συσχετίσεις
γενικότερα.
Οι περισσότεροι προσεγγίζουν τους χρονικούς λογισµούς (temporal reasoning)
συγκρίνοντας χρονικά σηµεία (instants) και περιόδους (χρονικά διαστήµατα12 δηλ.),
µε την ανάπτυξη θεωριών13 που βασίζονται σε αυτά (Ligozat and Vila 1998,
Williamson and Hanks 1993) ή µε το να αντιµετωπίζουν τον χρόνο στην
εννοιολογική σχεδίαση µελετώντας µοντέλα και γλώσσες (όπως π.χ τη CML14) που
αναπαριστούν τον χρόνο χρησιµοποιώντας χρονικά διαστήµατα και χρονικές σχέσεις
µεταξύ αυτών (Theodoulidis and Loucopoulos 1991).
Η λογική του Allen (Allen 1983, 1991), για παράδειγµα, είναι µόνο χρονική, όχι
χωροχρονική15. Ο Allen ερευνά τεχνικές (περιγράφοντας 13 πιθανές σχέσεις16 µεταξύ

11

Εξετάζεται η πιθανότητα ένας τόπος να έχει πολλά γεωγραφικά ονόµατα στο πέρασµα του χρόνου.
Η σύλληψη της απροσδιοριστίας των χρονικών διαστηµάτων µε χρονικούς περιορισµούς
ακεραιότητας και η επέκταση των πιθανών σχέσεων µεταξύ χρονικών διαστηµάτων έχει εξετασθεί
διεξοδικά από τους (Cowley and Plexousakis 2000).
13
Οι επονοµαζόµενες “period-based” («περιοδο-κεντρικές») θεωρίες βασίζονται στην αρχή ότι οι
περίοδοι είναι προεκτάσεις του χρόνου, πρωταρχικές µονάδες, που σχετίζονται περισσότερο µε την
εµπειρία µας παρά µε τις στιγµές/στιγµιότυπα. Σχέσεις µεταξύ περιόδων που δύναται να αναπτυχθούν
είναι σχέσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε πιθανή ποιοτική σχέση που µπορεί να αναπτυχθεί ανάµεσα
σε δύο διαστήµατα.
Οι Period-based («περιοδο-κεντρικές») θεωρίες κατά κάποιο τρόπο συνδέονται µε τις event-based
(«γεγονο-κεντρικές») θεωρίες, εφόσον βασίζονται σε χρονικές µονάδες που καταλαµβάνονται από
γεγονότα, εποµένως διαθέτουν κοινές ιδιότητες. Η διαφορά µεν είναι, ότι τα γεγονότα δεν είναι
καθαρά χρονικές οντότητες αλλά περιπτώσεις (περιστατικά) αυτών.
14
Η CML (Conceptual Modelling Language) εξετάζεται ως µία από τις διάφορες τεχνικές
µοντελοποίησης χρόνου. Ο χρόνος παριστάνεται ως διάστηµα, που τίθεται υπό περιορισµούς από
χρονικές παραµέτρους, όπως αυτές δηλώνονται από την CML. Αυτές οι παράµετροι, ουσιαστικά είναι
χρονικές σχέσεις σε ένα χρονικό διάστηµα µε απόλυτες τιµές (date).
15
Η λογική του Allen είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για παράσταση χρόνου σε πεδία όπου η χρονική
πληροφορία είναι σχετική και ανακριβής και οι απόλυτες χρονολογήσεις δεν είναι δυνατές (π.χ
σχετική χρονολόγηση στην αρχαιολογία).
Περιλαµβάνεται στο Cidoc CRM για την απόδοση των χρονικών σχέσεων: P114 is equal in time to,
P115 finishes (is finished by), P116 starts (is started by), P117 occurs during (includes), P118 overlaps
12
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χρονικών διαστηµάτων – βλ. εικ. 5) διαθέσιµες για αναπαράσταση γνώσης του
χρόνου µε σχετικό τρόπο σε γενικές εφαρµογές , που είναι κυρίως απαραίτητες στην
Τεχνητή Νοηµοσύνη.
Σε γενικές

γραµµές οι περισσότεροι εξετάζουν συστήµατα πολύπλοκων

συσχετίσεων, κυρίως για να προβλέψουν τη συµπεριφορά µηχανικών κατασκευών ή
διαγραµµάτων ροής.

Εικ. 5 Οι 13 πιθανές σχέσεις του Allen (Allen’s operators)

Παρόµοια έρευνα που όµως, εξειδικεύτηκε στις χωρικές σχέσεις, έγινε από (Cohn,
Bennett, Gooday and Gotts 1997) και η οποία εκφράστηκε µε Region-based
προσεγγίσεις για παράσταση χωρικής πληροφορίας. Τέτοιου είδους συλλογισµοί
θεωρούν τις εκτεταµένες οντότητες (περιοχές - διαστήµατα) ως πρωταρχικές και ως
πρωταρχική σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ τους εκείνη της σύνδεσης (connection).
Τα όρια των περιοχών θεωρούνται αβέβαια και άρα απροσδιόριστα. Οι region-based
in time with (is overlapped in time by), P119 meets in time with (is met in time by), P120 occurs before
(occurs after).
16
Η αναπαράσταση αυτή συλλαµβάνει 213 διαφορετικούς πιθανούς περιορισµούς µεταξύ δύο
διαστηµάτων.
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θεωρίες αντανακλούν τις interval-based θεωρίες, εφόσον και οι δύο θεωρίες
βασίζονται σε εκτεταµένες οντότητες αντί για σηµεία και επιπλέον ερευνούν τις
πιθανές σχέσεις, παίρνοντας ως παράδειγµα τους διαστηµατικούς υπολογισµούς.
Καθαρά χωροχρονικές έννοιες δεδοµένων έχουν εξετασθεί από χωροχρονικές βάσεις
όπως π.χ το µοντέλο του Chorochronos Approach17 (Koubarakis, Sellis. et al. 2003).
Το συγκεκριµένο µοντέλο περιγράφει χωροχρονικής φύσεως δεδοµένα βασιζόµενο σε
κβάντα (quanta), χωρικές οντότητες µε προσθήκη χρονικών διαστηµάτων. Τέτοιου
είδους προσεγγίσεις έχουν γίνει µε κύριο στόχο τη µελέτη της ανάπτυξης
οικολογικών, οικονοµικών ή άλλων φαινοµένων που παρατηρούνται στη γη.
Σε γενικές γραµµές, οι περισσότεροι (συλ)λογισµοί που έχουν γίνει από την επιστήµη
των υπολογιστών πάνω σε χρονικά ζητήµατα, περιορίζονται σε υπολογιστικές
πράξεις, που είτε αφορούν την χρονική πληροφορία µόνο είτε τη χωροχρονική,
αγνοώντας όµως την εννοιολογική εξέταση της ουσίας του γεγονότος/συµβάντος και
της περιόδου, και ειδικότερα τον ορισµό της έννοιας (µιας περιόδου).
Η αρχαιολογική επιστήµη δεν έχει σχηµατίσει κάποια ολοκληρωµένη θεωρία για το
συγκεκριµένο ζήτηµα. Συστήµατα για χρονικούς (συλ)λογισµούς στην αρχαιολογία
επικεντρώνονται σε στατιστικές προσεγγίσεις και σε χρονολογήσεις αρχαιολογικών
ευρηµάτων. Αυτές οι προσεγγίσεις εκτιµούν τα συγκεκριµένα φαινόµενα σαφώς
καθορισµένα και τα συσχετίζουν µε συγκεκριµένες χρονολογίες.
Εν ολίγοις, δεν έχει δοθεί µέχρι τώρα κάποια ικανοποιητική απάντηση στο
συγκεκριµένο ζήτηµα. Τα σηµερινά πρότυπα συστήµατα θησαυρών αδυνατούν να
συλλάβουν την έννοια της περιόδου εξαιτίας της πολυδιάστατης φύσης της και
δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν την ισοδυναµία ενός «ευρύτερου» όρου αλλά και
γενικότερα την πολυπλοκότητα των πιθανών σχέσεων.

17

Το Chorochronos Approach προτείνει µία αρχιτεκτονική συστήµατος διαχείρισης χωροχρονικής
βάσης µελετώντας τις χωρικές και χρονικές οντολογίες, τις συσχετίσεις τους και τη χρησιµότητά τους
σε συστήµατα βάσεων.
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vi) Η αρχαιολογική αντιµετώπιση - Το ζήτηµα της ορολογίας στην (Αιγιακή)
αρχαιολογία
Οι αρχαιολόγοι κατασκευάζουν συστήµατα ορολογίας για περιόδους µε σκοπό να
ταξινοµήσουν ευρήµατα σύµφωνα µε ένα σχήµα σχετικής χρονολόγησης18 (περίοδος)
και να συσχετίσουν καθώς και να ερµηνεύσουν ακολουθίες εγκαταστάσεων και
πολιτισµών.
Για τους αρχαιολόγους η οργάνωση του χρόνου µε στόχο την παράλληλη οργάνωση
της πολιτισµικής εξέλιξης για την ερµηνεία του παρελθόντος και των υλικών
καταλοίπων ήταν πάντα ένα φιλοσοφικό ζήτηµα, στο οποίο η σχετική χρονολόγηση
έδινε λύση. Οι περίοδοι αντιµετωπίζονται µε προσεγγίσεις που αντιπροσωπεύουν/
εκφράζουν µια κοινή συµφωνία, µια σύµβαση µεταξύ διαφόρων ερευνητών. Για
κάποιους, οι περίοδοι είναι µια σύγχρονη κατασκευή, η οποία προσδιορίζεται από την
κλίµακα του χρόνου και δηµιουργείται από την καλλιτεχνική ή ιστορική
απόδειξη/µαρτυρία, που κάποια είναι δυνατόν να χρονολογηθεί.
Η χρήση µιας καθορισµένης και καθιερωµένης ορολογίας αντιπροσωπεύει ένα
σύνολο ιδεών που διαφοροποιούνται από ερευνητή σε ερευνητή εκφράζοντας τη τάση
να ορίζουν πολιτισµικές περιόδους ακόµη και του ίδιου πολιτισµού µε διαφορετικό
τρόπο και να χρησιµοποιούν διαφορετική ορολογία γι’ αυτούς
Γνωστό παράδειγµα διαφορετικής αντιµετώπισης και τελικά διαφωνίας αποτελεί η
περίπτωση κατά την οποία, (στο παρελθόν) τέθηκε το ζήτηµα της ύπαρξης ή µη της
Πρωτοµινωικής ΙΙΙ περιόδου. Αρκετοί αρχαιολόγοι πήραν θέση και κάποιοι
υποστήριζαν την ύπαρξη της περιόδου ,όπως π.χ ο Α. Ζώης (Ζώης 1967), ο οποίος
εξετάζοντας την εξελικτική σχέση των Ρυθµών, (και µελετώντας ειδικότερα τον
18

Η σχετική χρονολόγηση δεν παράγει απόλυτες χρονολογίες αλλά προσδιορίζει τα υλικά κατάλοιπα
σε συσχετισµό µε άλλα υλικά κατάλοιπα (χαρακτηρίζοντάς τα νεότερα ή παλαιότερα, δηλ. συγκριτικά
µε άλλα) και έτσι κατασκευάζει χρονολογικά σχήµατα βάσει αλλαγών που παρατηρούνται στη
στρωµατογραφία, στυλ, τεχνολογία και σε άλλους παράγοντες.
Η σχετική χρονολόγηση είναι τριών ειδών: 1) αυτή η οποία ακολουθεί τις αρχές της γεωλογίας
(στρωµατογραφίας), όπου η θέση σε κατώτερα στρώµατα χαρακτηρίζει τα αντικείµενα ως παλαιότερα
σε σχέση µε τα υπερκείµενά τους, 2) αυτή που βασίζεται σε µελέτη διασποράς, εξέλιξης σκελετικού
υλικού και καταλοίπων πανίδας στο χώρο και στον χρόνο και η 3) χρονολόγηση που βασίζεται σε
ανθρώπινα πολιτισµικά χαρακτηριστικά, σε κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες και στην τεχνολογική
εξέλιξη (three - age system – σύστηµα ταξινόµησης ανθρώπινης προϊστορίας σε ακολουθία τριών
εποχών τεχνολογίας – εποχή Λίθου, Χαλκού, Σιδήρου – σύµφωνα µε το υλικό κατασκευής εργαλείων).
Σε αυτά τα είδη εντάσσονταν και οι σχετικές χρονολογήσεις που προέκυπταν από την γραµµική
ταξινόµηση του Petrie (οργάνωση τέχνεργων σε χρονική/γραµµική ακολουθία σύµφωνα µε
κανονικοποιηµένα σχέδια στη στυλιστική ποικιλία) ή από δια-χρονολόγηση αντικειµένων γνωστής
χρονολογίας που εντοπίζονταν ως εισαγόµενα σε άλλα (ξένα) αρχαιολογικά περιβάλλοντα (contexts)
και συνέβαλαν στη χρονολόγηση µιας περιόδου.
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Λευκό Ρυθµό), απέδειξε ότι υφίσταται η συγκεκριµένη περίοδος (ως περίοδος που
αντιπροσωπεύεται από ένα ρυθµό που δείχνει την εξέλιξη από την Πρωτοµινωική ΙΙ
περίοδο και προετοιµάζει την αρχή της Μεσοµινωικής Ια - εξέλιξη σπείρας ). Υπήρχε
όµως και η αντίθετη άποψη εκείνων που υποστήριζαν τη µη ύπαρξη της
συγκεκριµένης περιόδου, βασιζόµενοι σε επιχειρηµατολογία που στηρίχτηκε στην
κεραµική και σε γεωγραφικά κριτήρια (π.χ ο

Pendlebury, ο οποίος διαπίστωσε

διασπορά του Λευκού ρυθµού και συχνότητα παρουσίας υλικού αντιπροσωπευτικού
της Μεσοµινωικής Ια περιόδου –

ακολούθως, ο Pendlebury, ο Αλεξίου, o

Schachermeyer κ.α τον όρισαν ως ΜΜΙα ρυθµό και αµφισβήτησαν την ύπαρξη της
ΠΜΙΙΙ περιόδου).
Τα ονόµατα περιόδων µπορεί να αντιπροσωπεύουν ίδιες ή διαφορετικές έννοιες
ανάλογα µε την άποψη ή την κοινωνική οµάδα. Οι παραδοσιακοί όροι/ονόµατα
µπορεί να διατηρηθούν, να αλλάξουν ή να επανα-ορισθούν (Barber 1987) στη βάση
προηγούµενων αναφορών/δηµοσιεύσεων.
Βέβαια τίθεται το ερώτηµα εάν π.χ ένα παλαιότερο σύστηµα ορολογίας, σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει ατέλειες και λάθη, είναι σωστό να
αντικατασταθεί από κάποιο άλλο, δεδοµένου ότι έχει ήδη καθιερωθεί ένα standard
λεξιλόγιο, το οποίο έχει ήδη διαδοθεί και εποµένως η όποια αλλαγή του θα
προκαλούσε σύγχυση19.
Όµως, ακόµη κι αν υπάρχει µια καθιερωµένη ορολογία, κάποτε λειτουργεί εναντίον
της ερµηνείας και της κατανόησης . Οι αρχές της ονοµατοθεσίας συχνά οδηγούν σε
αντιφάσεις και σύγχυση όταν π.χ ένα όνοµα χαρακτηρίζει πολλές έννοιες. (Γι’ αυτό
και η χρήση της ορολογίας χρειάζεται πάνω απ’ όλα να κατανοηθεί).
Επίσης, αν και αναγκαίες για την κατανόηση εξέλιξης συγκεκριµένων οµάδων
υλικών καταλοίπων, όταν εφαρµόζονται σε µεγαλύτερη κλίµακα, οι «ετικέτες» έχουν
την τάση να διαιρούν το παρελθόν σε υποδιαιρέσεις (συχνά κεραµικές), που µπορεί
τελικά να έχουν ελάχιστη σχέση µε τους βασικούς πολιτισµικούς παράγοντες που
διαµορφώνονται στην πάροδο του χρόνου.
Γενικά, µε βάση τη λογική του Αριστοτέλη (Γεωργούλης 1992, Νικολούδης 1997,
Charlton 1970) ότι ο χρόνος είναι κίνηση (από την άποψη του ότι ο χρόνος υφίσταται
– γίνεται αντιληπτός µέσω της µεταβολής), µετρώντας τον χρόνο, οι επιστήµονες
προσπαθούν, στην ουσία, να κατανοήσουν την εξέλιξη.
19

Είναι γνωστό το παράδειγµα του Μινωϊκού σχήµατος του A.Evans, που αντικαταστάθηκε ή
παραλληλίστηκε µε εκείνο των ανακτορικών περιόδων του Πλάτωνος.
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Οι αρχαιολόγοι µετρούσαν (και συνεχίζουν να µετρούν) τον χρόνο, την εξέλιξη δηλ.,
κυρίως µε τη διαδοχή των κεραµικών ρυθµών. Συγκεκριµένοι τύποι διαµορφώνονται
και

εξελίσσονται20ως

προς

την

τεχνοτροπία

(διακόσµηση

και

σχήµα)

αντιπροσωπεύοντας τo πολιτισµικό περιβάλλον που τους δηµιούργησε για ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σε ένα ορισµένο χώρο. Οι κεραµικές ακολουθίες
ήταν το βασικό κριτήριο για την ανάπτυξη του Μινωικού και Ελλαδικού
χρονολογικού συστήµατος.
Τα σχήµατα της Αιγιακής προϊστορίας που καθιερώθηκαν ήταν λογικές ταξινοµήσεις
που κληρονοµήθηκαν από τις θεωρίες και τις ορολογίες του 19ου αιώνα (ειδικότερα
από τη γραµµική ανθρωπολογία που ακολουθούσε τη θεωρία της εξέλιξης).
Ιδιαίτερα, η τριµερής διαίρεση (σε πρώιµη, µέση και ύστερη φάση) µε περαιτέρω
υποδιαιρέσεις αντίστοιχα στα σχήµατα που καθιερώθηκαν, αποτελούσε µεταφορά
του κυκλικού φαινοµένου της ζωής και της εξέλιξης, δηλ. της γέννησης, της ζωής
και του θανάτου.

Πίνακας 1 - Η εφαρµογή του τριµερούς συστήµατος ταξινόµησης στην ορολογία
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Οι ρυθµοί αυτής της εξέλιξης ποικίλουν – για παράδειγµα, στην κεραµική, η διακόσµηση αλλάζει
πιο γρήγορα απ’ ό,τι το σχήµα του αγγείου, τα µεταλλικά αντικείµενα εξελίσσονται πιο γρήγορα απ’
ό,τι τα λίθινα.
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Αυτό το σχήµα ακολούθησε και ο A.Evans και δηµιούργησε το τριµερές σχήµα (βλ.
πίνακα 1) των εννέα Μινωικών περιόδων (εκφράζοντας αυτήν τη µεταφορική
διάσταση της γέννησης, ανάπτυξης-ωρίµανσης και θανάτου σε κάθε τριµερή
υποδιαίρεση µε αρχή, µέση και τέλος).
Ο Evans είδε αυτήν την βιολογική εξέλιξη µε όρους κεραµικής τυπολογίας –
οµαδοποίησε τους κεραµικούς ρυθµούς και σε όλους διέκρινε στάδια εξέλιξης21,
διαδοχής, ανάπτυξης από το ένα στυλ στο άλλο, µε φάσεις απαρχής, ανάπτυξης και
παρακµής. Για κάποιους (Dickinson 1994) το συγκεκριµένο σχήµα κρίθηκε22 ως
αντιφατικό µια και στην ουσία δεν φαίνεται να εφαρµόζεται ακόµη και από τον ίδιο
τον δηµιουργό του σχήµατος η θεωρία της αρχής – ακµής – παρακµής, εφόσον π.χ η
ΠΜΙΙΙ για τον Evans δεν αντιπροσώπευε περίοδο παρακµής (παρόλο που ήταν η
ύστερη φάση της Πρωτοµινωικής περιόδου), όπως και η Μεσοµινωική ΙΙΙ (ΜΜΙΙΙ),
ενώ η αρχή της Υστεροµινωικής (ΥΜ) εθεωρείτο χρυσή εποχή που ακολουθήθηκε
από παρακµή.
Μια άλλη κριτική εξέφρασε το γεγονός ότι το συγκεκριµένο σύστηµα, που βασίστηκε
κυρίως σε αλλαγές της µόδας στην κεραµική της Κνωσού, είναι δύσκολο να
εφαρµοστεί, µια και διαπιστώθηκαν αρκετές επαρχιακές διαφοροποιήσεις στην
κεραµική – εποµένως, θεωρείται δύσκολος ο ορισµός περιόδων από υλικό που
προέρχεται µόνο από ένα (ανακτορικό) κέντρο, όπως είναι π.χ η Κνωσός23.
Πιο ασφαλείς ορισµοί περιόδων προτείνονται (από τον V.Hankey – Aström 1987) να
προέρχονται από κεραµικές εξελίξεις µεγάλων/βασικών κέντρων, όπου η κεραµική
υπάρχει σε ποσότητα και επιπλέον προέρχεται από καθαρά στρωµατογραφικά
περιεχόµενα. Όµως ακόµη κι αυτό (δηλ. το µέγεθος του δείγµατος) και η
σπουδαιότητα του κέντρου υπόκειται τελικά στην κρίση του αρχαιολόγου. Με
τέτοιου είδους παραδείγµατα γεννιούνται και γενικά ερωτήµατα του τύπου: σε ποια
έκταση κρίνεται ότι το υλικό είναι αντιπροσωπευτικό ενός πολιτισµού/µιας περιόδου;
Επιπλέον, εκφράζονται προβληµατισµοί αλλά και διαφορές απόψεων ως προς τη
σηµασία των αποθέσεων (που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό περιόδων), που
21

Όµως, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, η απουσία εξέλιξης στον ρυθµό και
στην τεχνική µπορεί να εκφράζει καλλιτεχνική στασιµότητα και µεγάλο χρονικό διάστηµα.
22
Το τριµερές σχήµα κατακρίθηκε και από άλλους, όπως π.χ τον D.H.French (French 1972), ο οποίος
στην προσπάθειά του να χρησιµοποιήσει κάτι αντίστοιχο και στη Νεολιθική κεραµική στον Ελλαδικό
χώρο, διαπίστωσε ότι ένα τέτοιο σχήµα δεν µπορεί να συµπεριλάβει όλες τις οµάδες κεραµικής που
έχουν βρεθεί στην Ελλάδα και ότι γενικά δεν είναι ευέλικτο µια και δεν δέχεται τροποποιήσεις και
µελλοντικές προσθήκες ως προς τις ακολουθίες και τις οµάδες, που µπορεί να προκύψουν µε την
πρόοδο της αρχαιολογικής έρευνας.
23
Έτσι αµφισβητήθηκε και η ύπαρξη της ΠΜΙΙΙ περιόδου.
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προέρχονται από τάφους και εκείνων που προέρχονται από εγκαταστάσεις24.
Αποθέσεις (σε στρωµατογραφική διαδοχή) που προέρχονται από εγκαταστάσεις, αν
και έχουν λιγότερα ακέραια

αντικείµενα (περισσότερα µεν, όστρακα δε),

αντιπροσωπεύουν µια πιο συγκεκριµένη δραστηριότητα σε ένα µικρότερο χρονικό
διάστηµα (απ’ ό,τι των τάφων). Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις όπου η διασπορά του
υλικού είναι µικρή, άλλοι προβληµατισµοί θα µπορούσαν να εκφραστούν ως προς
τον τρόπο µε τον οποίο τελικά τεκµηριώνεται η µετάβαση (υπό την έννοια της
συνέχειας) από µία φάση σε µία άλλη.
Το συγκεκριµένο σύστηµα ορολογίας έγινε πρόκληση για ορισµένους που θέλησαν
να επανατοποθετηθούν, δίνοντας έµφαση στην πολιτισµική µοναδικότητα της
ενδοχώρας. Έτσι ο Wace και ο Blegen επινόησαν ένα σύνολο όρων που εξέφραζε τη
διαφοροποίηση από τις Κνωσό-κεντρικές θεωρίες, αν και στην πραγµατικότητα
φαίνεται ότι επηρεάστηκαν τελικά σε µεγάλο βαθµό από αυτές.
Το σχήµα τους (McNeal 1975) βασιζόταν στην κεραµική ακολουθία και
στρωµατογραφία25, που όµως βάσει της τελευταίας φαινόταν και η όποια
διαφοροποίηση στην αρχιτεκτονική, ταφές, κατάλοιπα, πληθυσµιακές αλλαγές –
κύµατα λαών (φαινόµενο «εισβολής» κατά την ερµηνεία τους). Βασικά, και αυτοί
θεωρούσαν τον πολιτισµό ως εξέλιξη της κεραµικής τυπολογίας – στην ουσία πήραν
το σχήµα του Evans για την Κρήτη και το εφάρµοσαν στην ενδοχώρα26.
Ο όρος Ελλαδικός χρησιµοποιείτο για µια πιο γενική περιγραφή και εξέφραζε τον
κοινό για την ενδοχώρα πολιτισµό (δεν περιοριζόταν δηλ. στις Μυκήνες). Ο όρος
Υστεροελλαδικός εξέφραζε τον πολιτισµό που ήταν υπό Μινωική επιρροή το
διάστηµα 1600-1200 π.Χ περίπου και προερχόταν κυρίως από ανασκαφές στις
Μυκήνες – έτσι Υστεροελλαδικός και Μυκηναϊκός ήταν συνώνυµοι όροι.

24

Π.χ η ταξινόµηση του Α.Fururmark στηρίχτηκε σε µεγάλο βαθµό σε οµοιότητες (τυπολογίας ) από
τάφους (Aström 1987).
25
H ορολογία προήλθε από τη στρωµατογραφία των ανασκαφών Κοράκου το 1915: εκεί βρέθηκαν
τρία στρώµατα χαρακτηριστικής κεραµικής (πρωτό-Urfirnis - Πρωτοελλαδική, Μινυακή,
Αµαυρόχρωµη και Μυκηναϊκή κεραµική). Το τελευταίο (πιο πρόσφατο) στρώµα µε τη Μυκηναϊκή
(Υστεροελλαδική) κεραµική διαιρείτο σε τρία στρώµατα (τρία στυλ κεραµικής). Έτσι προέκυψε η
υποδιαίρεση σε ΥΕΙ(Υστεροελλαδική Ι), ΥΕΙΙ (Υστεροελλαδική ΙΙ), ΥΕΙΙΙ (Υστεροελλαδική ΙΙΙ).
Όπου δεν διαπίστωναν επιβεβαιωµένη εξέλιξη για µία περίοδο βάσει στρωµατογραφίας συνολικά, δεν
όριζαν υποπεριόδους.
26
Η ΥΕΙ ήταν η περίοδος των βασιλικών ταφών, η χρυσή εποχή των Μυκηνών , η ΥΕΙΙ ήταν η
συνέχεια της παράδοσης και η αρχή της καλλιτεχνικής ακµής και η ΥΕΙΙΙ ήταν κατώτερης ποιότητας
τέχνης – εποµένως εκφράζεται η γνωστή µεταφορά του σχήµατος της αρχής, ακµής και παρακµής.
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Ο Wace και ο Blegen έδωσαν έµφαση στο γεωγραφικό στοιχείο της ορολογίας (µε
γεωγραφικά ονόµατα), διότι διέκριναν τοπικές ιδιαιτερότητες (π.χ στη Νότια και
Ανατολική –Κεντρική Ελλάδα).
Γενικά, υπάρχουν τρία είδη αρχαιολογικής ορολογίας: η γεωγραφική, η χρονολογική
και η πολιτισµική – το Μινωικό σύστηµα ορολογίας αντιπροσώπευε και τα τρία είδη,
γιατί εξέφραζε µία πολιτισµική ενότητα, κάτι που δεν επαρατηρείτο στην ενδοχώρα.
Για παράδειγµα, η Πρωτοελλαδική Ι, ΙΙ και ΙΙΙ διακρίνονται µε πολιτισµικές
οµοιότητες.
Για τους αρχαιολόγους, όταν χρονικά κάποιες περίοδοι διαδέχονται η µια την άλλη,
σηµαίνει (µε βάση το χρονικό κριτήριο) ότι δεν µπορεί να είναι σύγχρονες – όµως
από καθαρά πολιτισµική άποψη, αυτό δύναται να συµβεί (δηλ. να υπάρχει
συγχρονισµός): π.χ η χαρακτηριστική από τους κεραµικούς τύπους των σαλτσιέρων
πολιτισµική φάση στη Λέρνα («Λέρνα ΙΙΙ» ή Πρωτοελλαδική ΙΙ) µπορεί να
συνεχιζόταν αλλού, ενώ ταυτόχρονα στη Λέρνα (ή και σε άλλη περιοχή) να
διαµορφωνόταν µια νέα πολιτισµική φάση («Λέρνα IV» ή Πρωτοελλαδική ΙΙΙ).
Γενικά, τα συστήµατα είναι αρκετά πολύπλοκα. Ο όρος για τους αρχαιολόγους δεν
µπορεί να εκφράζει ταυτόχρονα µια έννοια πολιτισµικά και άλλη έννοια χρονικά.
Έτσι, κάποιοι (όπως π.χ ο Renfrew) πρότειναν µια τροποποίηση στα συστήµατα
ορολογίας (Caskey 1978), που θα επιτρέπει την αναφορά (και εποµένως διάκριση)
χωριστά σε πολιτισµικά και χρονολογικά ζητήµατα (βλ. σχήµα στην εικ.6).

EH I

Eutresis C ulture

E H II ( Lerna III) :

K orakou C ulture

EH III (Lerna IV & V ) :

Tiryns C ulture

Εικ.6 ∆ιάκριση πολιτισµικών και χρονολογικών συστηµάτων ορολογίας (του C.Renfrew)
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Η λέξη Πολιτισµός (Culture) σε συνδυασµό µε ένα γεωγραφικό όνοµα τόπου
καθιερώθηκε στην Αιγιακή ορολογία (π.χ «Πολιτισµός Σάλιαγκου», «Πολιτισµός
Σύρου-Κέρου» ). Η συγκεκριµένη λέξη έχει πολλές ερµηνείες και έννοιες27. Εδώ
χρησιµοποιείται µε τη στενότερη έννοια. Ο πολιτισµός, που χρησιµοποιείται ως
ορολογία σχήµατος ταξινόµησης, ονοµάζεται από τις περιοχές που έδωσαν το τυπικό,
αντιπροσωπευτικό υλικό για την ταξινόµηση. Έπειτα, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο
χρονολογικό πλαίσιο (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ28 κ.λ.π.), το οποίο συνήθως ισχύει για µία ευρύτερη
περιοχή. Η έννοια του Πολιτισµού µε βάση αυτή τη θεωρία περιορίζεται και αφήνει
απροσδιόριστο το χρονολογικό πλαίσιο.
Άλλοι επιστήµονες χρησιµοποιούν συνδυασµούς ορολογιών καθιερωµένων και
σαφώς ορισµένων,

π.χ στην Τροία, όταν διαπιστώθηκε κενό/ασυνέχεια µεταξύ

φάσης VIIa και VIIb2, ο Blegen άλλαξε την ονοµατοθεσία και τελικά ονόµασε την
ακρόπολη VII, εφόσον δεν διέκρινε κάποια συνέχεια/ ακολουθία φάσεων.
Άλλοι ,πάλι, αποκλείουν τους συνδυασµούς και χαρακτηρίζουν κάθε µέρος χωριστά .
Όµως, πάντα θα διαπιστώνονται αλληλοσυνδέσεις, αλληλοσυσχετίσεις ή και
αλληλοεξαρτήσεις.
Η πολυπλοκότητα διαπιστώνεται απ’ τη στιγµή που µπορεί να υπάρχει ταυτόχρονα
και πολιτισµική ενότητα και ανάπτυξη του πολιτισµού σε γεωγραφικές περιοχές.
Γενικά, σε µία οµοιογενή εικόνα είναι δυνατόν να διακριθούν και τοπικά
χαρακτηριστικά (βλ. πίνακα 2).
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Πολιτισµός στην αρχαιολογία (Mignon 1993) ορίζεται ως το σύνολο των υλικών καταλοίπων,
τέχνεργων, κατασκευών, οργανικών καταλοίπων που τεκµηριώνουν τη ζωή και δραστηριότητα
παρελθοντικών κοινωνιών. Ο David Clarke το 1968 όρισε τον αρχαιολογικό πολιτισµό ως σύνολο
ορισµένων τύπων τέχνεργων που συστηµατικά ξανά-βρίσκονται σε οµοιότητες/συσχετίσεις µεταξύ
τους σε µία περιορισµένη γεωγραφική περιοχή (Meinander 1981:101-102).
Ο πολιτισµός αντιµετωπίζεται και σαν σχήµα που υιοθετείται στην πάροδο του χρόνου απ’ τους
ανθρώπους και περιλαµβάνει οικονοµικά, τεχνολογικά, κοινωνικά και ιδεολογικά συστήµατα που
αντανακλώνται στα υλικά κατάλοιπα.
Ο Hodder (Hodder 1987) ορίζει τον πολιτισµό ως µία έννοια που έχει δοµή, στυλ και περιεχόµενο…
Τον κατανοεί ως ένα είδος που κατασκευάζεται από άλλα είδη συµπεριφορών, εγκαταστάσεων,
ταφικών µοντέλων κ.λ.π..
Ο Renfrew (Renfrew and Bahn 2001), από την άλλη, δίνει µια πιο στενή έννοια : πολιτισµός είναι ένα
οµοιογενές σύνολο τεχνουργηµάτων, που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά ενός είδους δραστηριοτήτων
και συµπεριφοράς και έλαβαν χώρα σε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Με αυτήν τη στενή έννοια
χρησιµοποιείται ο πολιτισµός στην ορολογία.
28
Τα σύµβολα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ ή Α, Β, C ή τα επίθετα «Μπλέ», «Κίτρινη» κ.λ.π. που το συνοδεύουν,
εκφράζουν ακολουθία, διαδοχή φάσεων ή π.χ εγκαταστάσεων σε ένα µέρος.
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Πίνακας 2 - Ενιαίες πολιτισµικές φάσεις και τοπικές ιδιαιτερότητες («Πολιτισµοί»)

Για παράδειγµα, ο όρος Κυκλαδικός προσδιορίζει την πολιτισµική ταυτότητα των
Κυκλάδων την εποχή του Χαλκού. Ο όρος εκφράζει µία πολιτισµική ενότητα για τις
Κυκλάδες αλλά διαθέτει και τοπικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά µε κάποια
ευδιάκριτα χρονικά όρια. Έτσι, άλλος επιστήµονας ονοµάζει µία πολιτισµική φάση
Πρωτοκυκλαδική Ι και άλλος την ονοµάζει «Πολιτισµό Γρόττα-Πηλου».
Απ’ την άλλη πλευρά, θα µπορούσε κάποιος να εκφράσει και την άποψη ότι ο
Πρωτοελλαδικός πολιτισµός (βάσει χαρακτηριστικών π.χ κεραµικής) µοιάζει στις
ρίζες του να είναι Κυκλαδικός – σε αυτήν την περίπτωση θα υπήρχε σύγκρουση στη
χρήση γεωγραφικών και πολιτισµικών όρων.
Γενικότερα, δεν υπάρχει κανένας κανόνας, τίποτα το ιερό και απαραβίαστο στην
καθιερωµένη ορολογία. ∆ιαφωνίες και αντιπροτάσεις για τροποποιήσεις και άλλα
συστήµατα πάντα θα υπάρχουν. Η εισαγωγή νέων όρων, βέβαια, δεν διευκολύνει τη
χρήση προηγούµενων αναφορών για το ίδιο υλικό, αλλά

µε άλλη ορολογία.
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Υπάρχουν και επιστήµονες που αδιαφορούν για τις «ετικέτες», προτείνοντας την
κατασκευή της πολιτισµικής ιστορίας να συµβαδίζει µε την κατανόηση των
δηµογραφικών και οικολογικών σχέσεων.
Η ουσία είναι ότι η ορολογία υπάρχει και είναι κυρίως θέµα σύµβασης. Μπορεί να
εκφράζει µία συνεκτική εικόνα, µπορεί όµως να κάνει τελικά και το αντίθετο.
Ειδικότερα οι χρονολογικές ετικέτες ίσως υπερτονίζουν αλλαγές ή διαφορές σε
τεχνουργήµατα, χωρίς να εκφράζουν τις ουσιαστικές αλλαγές που έγιναν σταδιακά
και µη ιδιαιτέρως εµφανώς σε άλλους πιο σηµαντικούς τοµείς (π.χ στο κλίµα, στη
γεωργία/ οικονοµία, σε τύπους ή θέσεις εγκαταστάσεων κ.λ.π). Η ονοµατοθεσία, ενώ
µοιάζει να εκφράζει µία δυναµική διαδικασία (υπό την έννοια ότι περιγράφει τη
διαδικασία κατά την οποία µία περίοδος αλλάζει σε µία άλλη), στην ουσία δεν είναι,
διότι δεν εκφράζει σηµαντικές κοινωνικές εξελίξεις ή οικονοµικές αλλαγές. Οι
περίοδοι κατά πρώτον ορίζουν πολιτισµικές και χωρικές οµάδες και επιτρέπουν την
ανάπτυξη χρονικών σχέσεων µέσα από τη συσχέτιση των οµάδων αυτών (Warren
1984).
Το βέβαιο είναι ότι η ορολογία εκφράζει ιδέες, ορισµούς και συµβάσεις, που είναι
απαραίτητο πάνω απ’ όλα να κατανοηθούν. Η συγκέντρωση, κατανόηση και
διαχείριση (της διαφορετικότητας) αυτών των ιδεών αποτελεί εξάλλου και τον
βασικό σκοπό που υπηρετεί το µοντέλο της παρούσης εργασίας και όχι η επίλυση
των προβληµατισµών που προκύπτουν από αυτή τη διαφορετικότητα/ποικιλία.
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II. Μεθοδολογία
i) ∆ηµιουργία θησαυρού (περιόδων)
Η µέθοδος, που χρησιµοποιείται στη συγκεκριµένη εργασία, ακολουθεί τις βασικές
λειτουργίες που απαρτίζουν τον κύκλο ζωής ενός θησαυρού.
Γενικά, οι θησαυροί οργανώνουν (και δοµούν) όρους και σχετιζόµενες έννοιες σε
µορφή απλών σηµασιολογικών δικτύων. Σχεδιάζονται ως µία συµφωνία

(Doerr

2001) και ως ένας συµβιβασµός σε ένα σύνολο όρων που χρησιµοποιούνται από
κοινού για κοινές έννοιες. Εννοιοκεντρικός σχεδιασµός του θησαυρού ερµηνεύεται
ως ο σχεδιασµός στον οποίο οι δόκιµοι (αναγνωριστικοί) όροι («descriptors»)
χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση της έννοιας. Η έννοια είναι το πρωταρχικό
στοιχείο. Η έννοια δηλ. αναγνωρίζεται από ένα δόκιµο όρο, µία γλωσσική έκφραση,
που εκφράζει µε τον καλύτερο τρόπο την κοινή κατανόηση των ειδικών ή του κοινού
και είναι µοναδική στα πλαίσια στα οποία ορίστηκε.
Οι έννοιες διαχωρίζονται από τους όρους (σε αντίθεση µε το ISO2788). Η έννοια
εκλαµβάνεται

ως

ένα

σύνολο

οντοτήτων

(στιγµιοτύπων

έννοιας)

που

χαρακτηρίζονται από µία κοινή σύµβαση/συµφωνία29 παρά από ένα συµβατικό
λογισµό ως προς τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν µία ξεχωριστή οντότητα ως
στιγµιότυπο µιας έννοιας. ∆ηλ. η έννοια είναι µια ιδέα, στην οποία κάποιοι άνθρωποι
συµφωνούν να αναφέρονται µε ένα καλά ορισµένο τρόπο έκφρασης σε ένα σύνολο
αντικειµένων του πραγµατικού κόσµου µε ίδιες ιδιότητες, χωρίς απαραιτήτως να
προσδιορίζουν σαφώς διακριτές ιδιότητες.
Η σύνδεση ανάµεσα στην ορολογία και τον ορισµό της έννοιας υποστηρίζεται από τις
κλασσικές λειτουργίες ενός θησαυρού (Soergel 1996, Doerr and Fundulaki 1998):


καθοδήγηση του χρήστη ώστε να εντοπίζει την έννοια στο θησαυρό. Σύµφωνα
µε τον Soergel και τον Foskett, ένας από τους βασικούς σκοπούς του
θησαυρού είναι να χαρτογραφεί ένα συγκεκριµένο πεδίο γνώσης, δείχνοντας
µε ποιο τρόπο οι έννοιες ή οι ιδέες για τις έννοιες αλληλοσυσχετίζονται,
βοηθώντας έτσι έναν ερευνητή να κατανοήσει τη δοµή του πεδίου και να
ανακαλύψει τα εννοιολογικά πλαίσια ενός προβλήµατος, και τελικά να

29

Οι θησαυροί ορίζονται ως συλλογές όρων που χαρακτηρίζονται από µία ευρέως αποδεκτή
συµφωνία/σύµβαση ως προς τη σηµασιολογία τους και όχι ως ξεχωριστοί ορισµοί ή αναπαραστάσεις
µίας έννοιας (Doerr and Kalomoirakis 2000).
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δοµήσει το πρόβληµα σε ένα συνεπές πλαίσιο. Γενικότερα, έχει τη
δυνατότητα να συσχετίζει έννοιες και όρους ξεπερνώντας περιορισµούς,
γλώσσες και πολιτισµούς. Έτσι, συµβάλλει στην επικοινωνία και στην
µάθηση, στην ταξινόµηση, στη σύγκριση αποτελεσµάτων, στην έρευνα και
τελικά στην ανακάλυψη της πραγµατικής διάστασης ενός προβλήµατος
(ταξινοµώντας τις προσεγγίσεις του και ορίζοντας συνεπή κριτήρια
εκτίµησης αυτού).


επεξήγηση/διασαφήνιση της σηµασίας της έννοιας. Θεωρείται ιδιαίτερα
σηµαντική και αναγκαία η κατανόηση της έννοιας που ορίζεται. Η
συγκεκριµένη δυνατότητα προσφέρεται µε το να τεθεί η έννοια στα πλαίσια
µίας ταξινόµησης/τυπολογίας, συνοδευόµενη από επεξηγήσεις µέσω ορισµών
(scope

notes),

από

αναφορές,

πηγές,

χρήση

πολυµέσων,

γραφική

αναπαράσταση αυτών και των συσχετίσεών τους (προσφέρεται δηλ. και µε τη
µορφή κειµένου και µε τη µορφή γραφικού).


µοναδικά αναγνωριστικά που χρησιµοποιούνται για την ικανοποιητική
ταύτιση/αναγνώριση, ευρετηριασµό και ταξινόµηση του αρχαιολογικού
υλικού. Ως εργαλείο ευρετηριασµού υποστηρίζει τον λεξιλογικό έλεγχο.
Ελέγχει δηλ. ένα λεξιλόγιο30 στη διαδικασία ανάλυσης της πληροφορίας
(Foskett 1997). ∆ιευκολύνει τον συνδυασµό πολλαπλών βάσεων δεδοµένων
µέσω µίας κοινής γλώσσας αναζήτησης/ευρετηριασµού. Χρησιµοποιείται ως
εννοιολογική βάση για συστήµατα γνώσης.



επίσης, προβλέπεται να ικανοποιείται, επιπλέον, η όποια ανάγκη συντήρησης
των δεδοµένων, ο έλεγχος της διαδικασίας συγκέντρωσης εννοιών από
χρήστες και ειδικούς, και γενικότερα να αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της
επικοινωνίας και συµφωνίας ανάµεσα σε χρήστες και ειδικούς. ∆ιευκολύνεται
η µεταφορά πληροφοριών µεταξύ εκδόσεων (διατηρώντας δηλ. ένα ιστορικό
εκδόσεων).
Γενικότερα, ένα εννοιολογικό µοντέλο θησαυρού πρέπει να είναι ευέλικτο.
Στις

απαιτούµενες

πληροφορίες

για

τη

διαχείριση

του

θησαυρού

30

Ένα λεξιλόγιο είναι ελεγχόµενο όταν αποτελείται από περιορισµένο υποσύνολο πιθανών όρων
(Svenonius 1989).
Οι όροι που περιλαµβάνονται σε αυτό είναι όροι εξουσιοδοτηµένοι για χρήση. Τα ελεγχόµενα
λεξιλόγια αναφέρονται και σε σηµασιολογικές σχέσεις µεταξύ όρων. Γενικά συµβάλλουν στην
αναζήτηση, βελτιώνουν την ακρίβεια και ανακαλούν τις πιθανότητες µίας γλώσσας ανάκτησης.
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περιλαµβάνονται και πληροφορίες για προτάσεις, αποφάσεις, καταστάσεις
(«status») όρων, ενηµερώσεις αλλαγών (µε έλεγχο εκδόσεων31) κ.λ.π.


υποστηρίζει την παρουσίαση της πληροφορίας µε έναν κατανοητό τρόπο
οργάνωσης των πληροφοριακών ενοτήτων.



έχει τη δυνατότητα να διαθέσει µία ταξινόµηση/οντολογία για τυποποίηση
(standardization) στοιχείων δεδοµένων. Αυτός είναι ένας από τους
επιθυµητούς σκοπούς, που θα επιτελούσε ένας θησαυρός (κατά τον Fosket),
δηλ. το να παρέχει τα µέσα µε τα οποία, η χρήση όρων σε ένα ορισµένο
θεµατικό πεδίο µπορεί να µετατραπεί σε υπόδειγµα/πρότυπο.

Επιπλέον, ο συγκεκριµένος θησαυρός ανήκει στην κατηγορία των πολύγλωσσων
θησαυρών (ISO5964), µια και η επιλογή των όρων δεν γίνεται σε µία φυσική γλώσσα
αλλά σε περισσότερες. Η δηµιουργία των πολυγλωσσικών δεδοµένων συνδέεται µε
τη διαδικασία της µετάφρασης/αντιστοίχησης.
Ως µετάφραση συνήθως νοείται η αναφορά των σχέσεων µεταξύ όρων θησαυρών σε
διαφορετικές φυσικές γλώσσες. Στην πραγµατικότητα, όµως, η µετάφραση
διαφοροποιείται απ’ τον εννοιοκεντρικό σχεδιασµό και την διασυµφωνία. Υπάρχουν
διάφορα είδη πολύγλωσσων θησαυρών: α) µεταφρασµένοι θησαυροί, όπου κάθε
έννοια ερµηνεύεται σε λέξεις άλλων γλωσσών β)συσχετιζόµενοι θησαυροί, όπου από
µία συνάθροιση (ανεξάρτητων) θησαυρών προκύπτει ένα σύνολο σχεδιασµένων
(εννοιοκεντρικά) εννοιών, οι οποίες δεν αποτελούν καλές µεταφράσεις, εφόσον δεν
ερµηνεύουν την άλλη έννοια, αλλά τα συσχετιζόµενα σύνολα των σχεδιαζόµενων
εννοιών που περικλείουν κοινά αντικείµενα. Χρησιµοποιούνται δηλ. για τη µετάβαση
εννοιών και όρων, όπως αυτοί έχουν καθιερωθεί σε άλλες οµάδες χρηστών.
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται ο θησαυρός περιόδων, ο οποίος δεν προορίζεται
για ακριβή µετάφραση της ορολογίας των περιόδων σε άλλες γλώσσες, αλλά στην
αντιστοίχιση/µετάβαση µίας καθιερωµένης (σε χρήση) ορολογίας περιόδων σε άλλες
γλώσσες.
γ) Interlingua, δηλ. ένας θησαυρός που κατασκευάζεται από έννοιες που προέρχονται
από µία συγχώνευση κάθε οµάδας παρόµοιων εννοιών από διαφορετικές κοινωνικές
31

Στον έλεγχο εκδόσεων (που βασίζεται σε κυκλοφορίες εκδόσεων) καταγράφονται αλλαγές όπως:
1) Εάν ένας αναγνωριστικός όρος (descriptor) έχει εισαχθεί (δηλ. µία νέα έννοια)
2) Εάν ένας ήδη υπάρχων αναγνωριστικός όρος έχει εγκαταλειφθεί, επειδή θεωρήθηκε ως
ακατάλληλη για ταξινόµηση έννοια
3) Εάν ένας αναγνωριστικός όρος επονοµάζεται ή συντίθεται δυναµικά από άλλες έννοιες
4) Εάν έχει αλλάξει η σηµασιολογική πληροφορία γύρω από έναν αναγνωριστικό όρο..
Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται µέσα από φόρµες εισαγωγής.
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οµάδες µέσα σε µία έννοια. ∆ηλ. ένας όρος από κάθε οµάδα χρήστη επισυνάπτεται
στην νέα έννοια, όπως ο αναγνωριστικός όρος θα χρησιµοποιείται από αυτήν την
οµάδα. Περιλαµβάνει, δηλ. ένα σύνολο συµβιβασµών µε βασικό σκοπό να
αποφευχθούν οι ερµηνευτικές δυσκολίες. Οι έννοιες µπορούν ξανά να µεταφραστούν
και να συσχετιστούν µε άλλους θησαυρούς.
Το τελικό αποτέλεσµα της συγκεκριµένης εργασίας είναι ένα προϊόν οντολογίας και
πολύγλωσσου θησαυρού για την συστηµατική περιγραφή και τεκµηρίωση της έννοιας
της περιόδου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο θησαυρός περιόδων συνδυάζει όψεις οντολογικές
και ορολογίας. Στην πραγµατικότητα, είναι µία οντολογία (που ορίζει και
τεκµηριώνει οντότητες/έννοιες και σχέσεις βάσει µίας λογικής), η οποία
υποστηρίζεται από ένα σχήµα, το οποίο χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία του
θησαυρού (περιόδων).
Επιπρόσθετη πληροφορία βασίζεται στην οντολογική ανάλυση που στοχεύει στο να
υποστηρίξει


την τεκµηρίωση των σχέσεων µεταξύ περιόδων, και µεταξύ περιόδων και
ευρηµάτων.
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ii) Χρήση πρότυπων σχηµάτων
Κατά τη σχεδίαση του συγκεκριµένου συστήµατος, κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν
υπόψη τα υπάρχοντα πρότυπα (standards) που είναι δυνατόν να σχετίζονται εν µέρει
ή εξολοκλήρου µε το αντικείµενο διαχείρισης, δίδοντας µία γενική, στοιχειώδη
κατεύθυνση περιγραφής και ανάπτυξης σχετικού υλικού/δόµησης δεδοµένων.
Τα πρότυπα προσφέρουν ένα κοινό πλαίσιο ανάπτυξης και σχεδίασης, το οποίο
εξειδικεύεται ως προς τα δεδοµένα και το πρόβληµα/τοµέα που καλείται να
δοµήσει/ταξινοµήσει και ως προς τους σκοπούς που εξυπηρετεί το συγκεκριµένο
σύστηµα. Ορίζουν τα είδη των πληροφοριών που θα καταγραφούν και δοµούν αυτήν
την πληροφορία (και τις σχέσεις µεταξύ διαφόρων κατηγοριών πληροφοριών)32.
Θέτουν κανόνες για την κατασκευή της πληροφορίας, µε σκοπό την αναγνωσιµότητα,
την ταξινόµηση, τον ευρετηριασµό, την ανάκτηση και την ανταλλαγή των δεδοµένων
που θα εισαχθούν στο σύστηµα.
Γενικά, η επιλογή προτύπων σχηµάτων33 τεκµηρίωσης διευκολύνει την εφαρµογή του
πληροφοριακού συστήµατος και κάνει ευκολότερη τη διασύνδεση (µε άλλα) και τη
διαλειτουργικότητά του.
Τα πρότυπα χρησιµοποιούνται µε την έννοια του συστηµατικού οδηγού υποδείγµατος
µε σκοπό την ευρύτερη εφαρµογή και την καθιέρωση µιας επιτυχηµένης,
οµοιόµορφης

πρακτικής στην µοντελοποίηση και οργάνωση της πληροφορίας.

Επιτρέπουν στους χρήστες να µετέχουν σε µία κοινή προσέγγιση, µαζί µε άλλους που
δηµιουργούν και χρησιµοποιούν τα ψηφιακά δεδοµένα στο µέλλον. Η εφαρµογή τους
αντιπροσωπεύει µία καθολική προσέγγιση στην κατασκευή δεδοµένων και ανεβάζει
την αξία της χρήσης µίας συγκεκριµένης πηγής πληροφοριών.
Τα πρότυπα αυτά προσαρµόζονται στις ανάγκες ενός συγκεκριµένου µοντέλου,
κάνοντάς το λειτουργικό και χρήσιµο, και δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο
σύστηµα να είναι συµβατό και µε άλλα συστήµατα/µοντέλα, κάνοντάς το πρακτικό
και ευέλικτο. Η τυποποίηση µίας περιγραφής που είναι κοινώς αποδεκτή, διευκολύνει

32

Αυτά είναι τα λεγόµενα πρότυπα δοµής δεδοµένων (metadata standards). Παράλληλα, υπάρχουν και
τα πρότυπα καταγραφής (cataloguing standards ή content standards), καθώς και τα «value standards»
(θησαυροί ή ελεγχόµενες λίστες , πρότυπα λεξιλογίου και σχήµατα ταξινόµησης), που συµβάλλουν
στη συνεπή καταλογογράφηση µέσω µίας συνεπούς µορφής δεδοµένων ή ενός ορισµένου λεξιλογίου –
βοηθούν τους χρήστες να επιλέξουν τον κατάλληλο όρο για την περιγραφή του αντικειµένου.
33
Υπάρχουν διάφορα είδη προτύπων που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των πληροφοριακών
συστηµάτων. Ποικίλουν σε είδη: από τα τεχνικά πρότυπα (technical standards) µέχρι τα πιο γενικά, και
τα πρότυπα τεκµηρίωσης (documentation standards).
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την χρήση, ανταλλαγή και επιµερισµό της πληροφορίας και γενικά την επικοινωνία.
Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα επέκτασης για ικανοποίηση περαιτέρω
αναγκών που πιθανόν να προκύψουν µακροπρόθεσµα. Γενικά, αυξάνουν τη
µακροβιότητα ενός συστήµατος.
Συνοψίζοντας, το πρότυπο ορίζεται ως µία αµοιβαία συµφωνία ως προς ένα
χαρακτηρισµό, που µας βοηθάει να εξασφαλίσουµε ένα συνεπές αποτέλεσµα (Getty
Art History Information Program and the International Council of Museum.
International Committee For Documentation, 1993). Προστατεύει τη µακροχρόνια
αξία των δεδοµένων.
Βάσει αυτής της λογικής και όλων των παραπάνω πλεονεκτηµάτων που
αναφέρθηκαν, δικαιολογείται η χρήση προτύπων στο συγκεκριµένο µοντέλο.
Ειδικότερα, τα κυριότερα πρότυπα συστήµατα ορολογίας που χρησιµοποιήθηκαν για
την παρούσα εργασία , είναι:
o To CIDOC CRM34, είναι ένα οντοκεντρικό σηµασιολογικό µοντέλο που
χρησιµοποιεί ένα πρότυπο σχήµα δόµησης δεδοµένων καλύπτοντας ένα ευρύ
πεδίο οντολογίας. Σηµασιολογικά σχετίζει διάφορες µορφές πολιτισµικής
πληροφορίας.

Καθοδηγεί

σε

µία

καλή

πρακτική

εννοιολογικής

µοντελοποίησης και πολιτισµικής τεκµηρίωσης και ενθαρρύνει τους χρήστες
να προχωρήσουν σε µία εξειδίκευση της ιεραρχίας.
Στο θησαυρό περιόδων, το CIDOC CRM

χρησιµοποιήθηκε35 ως υπόδειγµα

αναφοράς για τις πιθανές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ περιόδων
(χωρικές, χρονικές36, χωροχρονικές) και ως βάση για τον ορισµό και την
κατανόηση της έννοιας της περιόδου.
o Το ΙSΟ2788 είναι ένα πρότυπο για τη µεθοδολογία, τις οντότητες και τις
συσχετίσεις ενός θησαυρού. Στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιήθηκε για την
οργάνωση της ορολογίας της περιόδου (preferred term, used for, alternatives,
part-whole relationships, κ.λ.π.). Επιπλέον, επειδή ο θησαυρός περιόδων
ανήκει στην κατηγορία πολύγλωσσων θησαυρών, το ISO5964 θεωρήθηκε
κατάλληλο υπόδειγµα για την µετάφραση της συγκεκριµένης ορολογίας σε
διαφορετικές γλώσσες.
34

Αποτελεί σχέδιο προτύπου ISO ( ISO/CD21127).
Η συµβατότητα του µοντέλου ορισµού περιόδων κατά ένα µεγάλο µέρος µε το µοντέλο του CIDOC
CRM, το οποίο δεν έχει µεταφραστεί ακόµα στην Ελληνική γλώσσα, δικαιολογεί τη µετάφραση της
δοµής του (θησαυρού περιόδων) στην Αγγλική γλώσσα, ακολουθώντας το συγκεκριµένο πρότυπο.
36
Οι χρονικές σχέσεις που περιλαµβάνει το CIDOC CRM, προκύπτουν από τις χρονικές σχέσεις του
Allen (Allen’s operators).
35

36

o Οι Thesaurus of Geographic Names (TGN) και Alexandria Digital
Library Gazetteer (ADL): αποτελούν πηγές πληροφοριών για γεωγραφικές
θέσεις παγκόσµια. Οι τόποι στο TGN και στο ADL (Hill 2000) είναι
οργανωµένοι σε ιεραρχική δοµή, συνοδευόµενοι από πληροφορίες για την
ορολογία τους, τις συντεταγµένες, χρονολογίες και άλλα σχόλια.
Στο συγκεκριµένο µοντέλο, εφαρµόστηκε η πρακτική του TGN και του ADL
στην εισαγωγή γεωγραφικών δεδοµένων, και ειδικότερα στον προσδιορισµό
της περιοχής (στην οποία εκτείνεται κάθε περίοδος) µε συντεταγµένες, και
στην ταύτισή της µε τοπωνύµια που αναγνωρίζονται και ελέγχονται από τους
έγκυρους θησαυρούς όρων τους.
o Το FGDC (Content Standard for Digital Geospatial Metadata)37: ανήκει
στα πρότυπα γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών, που ορίζουν και
οργανώνουν γεωγραφικά δεδοµένα µε βασικό σκοπό την τεκµηρίωση και τη
διάθεση/ανταλλαγή αυτών.
Στην παρούσα εργασία, το FGDC εφαρµόστηκε κυρίως ως πρότυπο για τη
µοντελοποίηση µίας περιοχής (έκτασης περιόδου) τύπου πολυγώνου. Αρχικά,
είχε χρησιµοποιηθεί το σχήµα του ADL (βλ. εικ. 7) για το συγκεκριµένο
σκοπό, όµως στην πορεία το FGDC κρίθηκε ως το καταλληλότερο για την
παράσταση τέτοιου είδους δεδοµένων (βλ. εικ. 8, 9). To FGDC διαθέτει το
πλεονέκτηµα ότι χρειάζεται ένα µόνο ζεύγος συντεταγµένων για να ορίσει τη
µικρότερη περιοχή για ένα αντικείµενο, και ότι, παράλληλα, δίνει τη
δυνατότητα για πιο περίπλοκες περιγραφές (Larson and Frontiera 2004).
o Latex (BibTex): είναι ένα πρότυπο βιβλιογραφίας (που χρησιµοποιείται µαζί
µε το LaTeX, για ευρετηριασµό αναφορών), το οποίο εφαρµόστηκε στον
θησαυρό για να δοµήσει πληροφορία, που αφορά οποιαδήποτε βιβλιογραφική
αναφορά τεκµηριώνει τον ορισµό µιας περιόδου38. Η συγκεκριµένη
βιβλιογραφία που προτείνεται,

µπορεί να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις

οποιασδήποτε µορφής δηµοσίευσης (βλ.εικ.10). Το σχήµα του είναι ευέλικτο
και δεκτικό σε κάθε είδους επέκταση (µια και η κατασκευή του βασίζεται σε
37

CSDGM Version 2-FGDC-STD-001-1998. Χρησιµοποιήθηκε και για τον ορισµό του γεωγραφικού
ύψους
38
Η βιβλιογραφική παραποµπή στο µοντέλο περιόδων χρησιµοποιείται µε την ίδια λογική που
χρησιµοποιείται (ως Reference) στο Barrington Atlas of The Greek and Roman World, που ουσιαστικά
αποτελεί εφαρµογή του προτύπου του LaTeX (Talbert 2000).

37

πεδία). Είναι συµβατό µε άλλα πρότυπα (όπως π.χ το πρότυπο στυλ του
Harvard).

Εικ.7 - ADL Gazetteer: location – µέρος του σχήµατος

Εικ.8 - µέρος του σχήµατος του FGDC

38

Εικ.9 - Θησαυρός Περιόδων: εφαρµογή προτύπου FGDC

39

Εικ.10 - BibTex: bibiography
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III. Το Μοντέλο πολιτισµικών περιόδων
Το µοντέλο των πολιτισµικών περιόδων είναι ουσιαστικά ένα σχήµα που
κατασκευάζεται από ένα σύνολο συνδεόµενων µε σταθερό και συνεπή τρόπο
«ορισµών» (εννοιών) περιόδων. Αυτό το σχήµα αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία
του θησαυρού περιόδων («Period Thesaurus»).
Το βασικό αντικείµενο (η οντότητα) του µοντέλου είναι η περίοδος. Γύρω από την
έννοια της περιόδου (βλ. εικ.11) αναπτύσσονται οι υπόλοιπες έννοιες – βασικές
κατηγορίες πληροφοριών (πολύγλωσση ορολογία , µεταδεδοµένα για την ίδια τη
σύλληψη της έννοιας και πρώτη αναφορά στην περίοδο, ορισµός της έννοιας
περιόδου, χωροχρονική έκταση και συσχετίσεις, χαρακτηριστικά και πολιτισµικές
επιρροές , καθώς και πληροφορίες για τη διαχείριση) οι οποίες είναι απαραίτητες για
την καταγραφή και τεκµηρίωση κάθε έννοιας περιόδου, και στην ουσία αποτελούν τα
σηµαντικότερα πεδία/στοιχεία του µοντέλου που απαρτίζουν/κατασκευάζουν την
περίοδο.

Εικ.11 – Θησαυρός περιόδων (Period Thesaurus)

i) Η Ορολογία
Με βασικό σκοπό την περιγραφή και κατανόηση της εξέλιξης των πολιτισµών στο
χρόνο και την ταξινόµηση του αρχαιολογικού υλικού, διαµορφώθηκαν συστήµατα
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ορολογίας από τους εκπροσώπους της επιστήµης της αρχαιολογίας.
χαρακτηρισµοί και ονόµατα για περιόδους καθιερώθηκαν
διαφορετικών

κριτηρίων.

Υπάρχει

ορολογία

που

Ποικίλοι

βάσει πολλών και

χρησιµοποιήθηκε

(όπως

προαναφέραµε) για την περιγραφή του υλικού πολιτισµού και ορολογία που
χρησιµοποιήθηκε για τη χρονολόγηση. Σε κάποιες περιπτώσεις, το αρχαιολογικό
υλικό αντιµετωπίζεται από τα συστήµατα ορολογίας µε σχολαστικότητα, χωρίς να
συνδέεται ουσιαστικά µε τις πολιτισµικές εξελίξεις.
Η ορολογία είναι θέµα σύµβασης κυρίως, παρά αλήθειας. Εκφράζει ιδέες, οι οποίες
αντανακλούν την άποψη του κάθε επιστήµονα – κάποιες από αυτές ταυτίζονται, και
κάποιες (σύνηθες φαινόµενο) διαφοροποιούνται µεταξύ τους σε µεγάλο βαθµό. Το
αποτέλεσµα είναι να δηµιουργούνται διαφορετικοί ορισµοί (ακόµη και για την ίδια
περίοδο) και να αποδίδονται διαφορετικές «ετικέτες» για αυτούς τους ορισµούς.
Η κοινωνική οµάδα, η επιστηµονική κοινότητα, η άποψη του κάθε ερευνητή είναι
αυτή που κατασκευάζει τον όρο για µία έννοια. Οι όροι µε την πάροδο του χρόνου
καθιερώνονται ή µε την πρόοδο της επιστηµονικής έρευνας τροποποιούνται,
ενηµερώνονται και επαναπροσδιορίζονται. Μία έννοια µπορεί να περιγραφεί από
πολλούς όρους ή ο ίδιος όρος να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή πολλών εννοιών.
Εποµένως, φαίνεται ότι οι αρχές της ονοµατοθεσίας κάποτε δηµιουργούν αµφισηµία
και σύγχυση.
Παρόµοιοι προβληµατισµοί έχουν απασχολήσει και άλλες επιστηµονικές ειδικότητες
(βιολόγους,

βοτανολόγους),

που

κατ’

ανάγκη

κατασκευάζουν

συστήµατα

ταξινόµησης για να αναγνωρίζουν τα είδη και την εξέλιξή τους. Σε τέτοιες
περιπτώσεις (ειδικότερα στην χρήση επιστηµονικών ονοµάτων για είδη φυτών)
διαµορφώθηκε η άποψη από κάποιους (Berendsohn 1995), ότι πιθανόν να χρειάζεται
ένας πιο λειτουργικός ορισµός, δηλ. ένα σύνολο από κριτήρια , από δεδοµένα, που
περικλείουν όλη την πληροφορία που φέρει κάθε ξεχωριστή έννοια υπό ταξινόµηση
και που ορίζουν το υπό ταξινόµηση είδος, όπως ένα αναγνωριστικό επιτρέπει να του
αποδώσουµε ένα νέο υλικό. Έτσι, µπορεί να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των
διαφορετικών (εναλλακτικών) εκδοχών ταξινοµήσεων ενός είδους από διαφορετικούς
επιστήµονες [για παράδειγµα, το γένος «Cecropia Loefl.sec.W.C.Burger39 (1983)»
αποδίδεται στο «Cecropiaceae sec. W.C.Burger (1983)», ενώ το «Cecropia Loefl.sec.
39

∆ηλ. η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται µε τον εξής τρόπο: προτίθεται µία περιγραφή της αναφοράς
στο όνοµα του είδους, συνοδεύεται από τον όρο sensu/secundum – συντοµογραφικά sec, δηλ.
«σύµφωνα µε», και ακολουθείται από την αναφορά (δηλ. το όνοµα του ανθρώπου που όρισε, κατά τα
δικά του κριτήρια, το είδος, και τη χρονολογία, κατά την οποία αναφέρει τον συγκεκριµένο ορισµό).
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Croat (1978)» π.χ θα αποδιδόταν στην οικογένεια «Moraceae sec.Croat (1978)»]
καθώς και το πρόβληµα της µη διαφοροποίησης µεταξύ διαφορετικών ειδών που
φέρουν το ίδιο όνοµα40.
Συνεπώς, µε βάση τις πρακτικές41 που εφαρµόζονται στην βιολογία (Berendsohn
1995) , ο όρος που χρησιµοποιείται για να αναγνωρίσει την έννοια µιας περιόδου,
συνοδεύεται από µία αναφορά στην πρώτη γνωστή δηµοσίευση42 που πρωτο-όρισε
αυτήν την έννοια ( π.χ «Fringilla coelebs Linnaeus, 1758»). Έτσι, τα δεδοµένα τα
οποία διαφέρουν σηµαντικά, αποδίδονται σε ένα νέο είδος συνοδευόµενα από το
όνοµα της πηγής (που προστίθεται ως αναφορά του ορισµού του43).
Η κατηγορία

«Πρώτη ∆ηµοσίευση Όρου» («First Publication») (βλ. εικ.12)

λειτουργεί ως αναφορά στην επινόηση του αρχικού, επισήµως δηλωµένου ορισµού
της έννοιας/όρου (σε σχέση µε όλες τις πιθανές τροποποιήσεις που µπορεί να έγιναν
σε αυτόν) και παράλληλα λειτουργεί και ως ταυτότητα , ως αναγνωριστικό δηλ. της
έννοιας, ανεξάρτητα από το γεγονός της επινόησης του όρου. Εποµένως, η έννοια της
περιόδου αναγνωρίζεται από έναν όρο («original name» – τον αρχικό όρο) που
βασίζεται στην αναφορά/δηµοσίευση («Title of First Publication») του ορισµού της.
Έτσι, η συγκεκριµένη περίοδος είναι αναγνωρίσιµη και ταξινοµείται µε διακριτό
τρόπο σε σχέση µε τις υπόλοιπες.

Εικ.12 - First Publication (Πρώτη ∆ηµοσίευση Όρου)
40

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα όνοµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να χαρακτηρίσει
πολλά είδη (έννοιες) υπό ταξινόµηση.
41
Ένα µοντέλο που ακολούθησε αυτήν την πρακτική, αναπτύχθηκε στα πλαίσια του IOPI project plan
για τη Global Plant List.
42
Πίσω από έναν όρο, υπάρχει µία ιδέα, µία άποψη, ο άνθρωπος δηλ. που τον δηµιούργησε, που τον
επινόησε. Η αναφορά, εποµένως, σχετίζεται άµεσα µε αυτόν. Συνήθως, ο επιστήµονας που επινοεί τον
όρο, δηµοσιεύει σχετικό κείµενο µε αναφορά σε αυτόν και σε αυτό που εκφράζει – στην πρώτη
δηµοσίευση πρωτο-ορίζεται η έννοια (αρχικός ορισµός περιόδου).
43
Επίσης, για την ανάκτηση της πληροφορίας, είναι απαραίτητο να χρησιµοποιείται ένα «αποδεκτό
όνοµα» για κάθε είδος υπό ταξινόµηση, ένα όνοµα δηλ που προκύπτει από µία σύµβαση/συµφωνία ως
προς τη χρήση του.
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Για παράδειγµα, ο έννοια (ορισµός) της Πρωτοµινωικής περιόδου αναγνωρίζεται από
τον όρο «Πρωτοµινωική» (Early Minoan), ο οποίος βασίζεται στην αναφορά
«Evans_1921» (Evans, A. (1921).The Palace of Minos, Vol: I. London ), δηλ του
A.Evans που το 1921 έδωσε τον συγκεκριµένο (αρχικό44) ορισµό στη συγκεκριµένη
περίοδο (µε αυτή τη δηµοσίευση).
Σε περίπτωση που ο πρωτότυπος/αρχικός ορισµός έχει εξελιχθεί45 - ο διαφορετικός
χρόνος (χρονολογία) µπορεί να υποδηλώνει τροποποίηση - συνίσταται να
καταγράφεται η πιο πρόσφατη ερµηνεία του - π.χ ο όρος «Πολιτισµός ΠηλούΛακκούδων» (Doumas 1977) αποτελεί εξέλιξη (ονοµατοθεσίας, χωρίς ουσιαστική
αλλαγή στην έννοια) του όρου «Πολιτισµός Πηλού – Γκρόττας» (Renfrew 1972).
Αυτό όµως διαφέρει σηµαντικά από έναν επανα-ορισµό , που ουσιαστικά πιθανόν να
δηµιουργεί µία νέα έννοια. Όταν υπάρχουν δύο διαφορετικές ερµηνείες, προτείνεται
να δηµιουργούνται (να καταγράφονται δηλ. ως) δύο διαφορετικοί ορισµοί (βάσει
αυτών).
Με άλλη κατηγορία, αποδίδονται αναλυτικά οι πληροφορίες που υπάρχουν για την
ορολογία. Για την ορολογία (Language Specific Name) που χρησιµοποιείται για την
περιγραφή µίας συγκεκριµένης περιόδου (βλ. εικ.13), συµπεριλαµβάνονται
συνώνυµοι όροι46 («Used for» - ISO2788), µια και είναι πιθανόν περισσότεροι όροι
(του ενός) να αναφέρονται και να εκφράζουν την ίδια έννοια ισοδύναµα (π.χ για την
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδο, ο δόκιµος όρος είναι «Πρωτοκυκλαδική ΙΙ» (Early
Cycladic II) και ο συνώνυµος όρος «Πολιτισµός Σύρου-Κέρου»). Οι συνώνυµοι όροι
δεν είναι απαραίτητο να είναι µοναδικοί – χρησιµοποιούνται για να καθοδηγήσουν
τον χρήστη στην έννοια και στον δόκιµο όρο.
Ο δόκιµος όρος (preferred term) είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται µε συνέπεια
για την αναπαράσταση µίας συγκεκριµένης έννοιας. Αποτελεί τον κατά προτίµηση
όρο, αυτόν που επιλέγεται να αντιπροσωπεύσει και να αναγνωρίσει47 την έννοια. Η
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Αν και ο συγκεκριµένος όρος πρωτο-ορίστηκε/επινοήθηκε από τον Karl Hoeck το 1823-1829,
αναφέρεται παραταύτα ως σχόλιο, µια και στη συγκεκριµένη περίπτωση προτιµάται να καταγράφεται
η αναφορά του Evans ως πρώτη αναφορά που τεκµηριώνει/ανταποκρίνεται στον συγκεκριµένο ορισµό
που καταγράφεται.
45
Π.χ για τον όρο Late Cycladic: παρατηρείται εξέλιξη : από την αναφορά του Scholes_1956 έως την
αναφορά του Barber_1981 (συγκριτικά, θα προτιµηθεί η τελευταία, πιο πρόσφατη αναφορά).
46
Συνώνυµος (Use for) όρος είναι ο όρος που αναφέρεται στην ίδια έννοια και διακρίνεται από τον
δόκιµο (preferred term)/αναγνωριστικό όρο.
47
Γι’ αυτό , ο δόκιµος (preferred term) όρος είναι συχνά γνωστός και ως «descriptor» , κατά ISO2788.

44

περίοδος δηλ. είναι γνωστή στην επιστηµονική κοινότητα µε ένα αντιπροσωπευτικό
όνοµα.

Εικ.13 - Ορολογία (Language specific name)

Επιπλέον, η ορολογία, εφόσον µιλάµε για πολύγλωσσο θησαυρό, καταγράφεται σε
περισσότερες από µία φυσικές γλώσσες (στη συγκεκριµένη περίπτωση, σε τρεις:
Αγγλική, Ελληνική, Ιταλική) – βάσει αυτής της λογικής, εισάγεται η γλώσσα48 στην
οποία χρησιµοποιείται η συγκεκριµένη ορολογία που περιγράφει µία έννοια. Η
διάκριση και ο προβληµατισµός στη συγκεκριµένη περίπτωση έγινε ως προς τη
µοντελοποίηση της γλώσσας και τη χρήση της στην ορολογία: σκοπός του
συστήµατος δεν είναι η µηχανική µετάφραση (translation) των ονοµάτων σε άλλες
γλώσσες, αλλά η καταγραφή της ορολογίας µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται (ως
καθιερωµένη ορολογία για την ίδια έννοια) από την κάθε επιστηµονική οµάδα/σχολή
σε µία άλλη φυσική γλώσσα.
ii) Ο Ορισµός µιας περιόδου
Ο Ορισµός (Definition) εκτιµάται ως η πιο σηµαντική κατηγορία πληροφοριών στο
µοντέλο. Ορίζει την έννοια κάθε περιόδου µε ειδικό τρόπο. Ο ορισµός βασίζεται σε
µία επιστηµονική άποψη, σε µία αντίληψη για την έννοια.
Η περίοδος ως έννοια είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να προσδιοριστεί και να κατανοηθεί,
µια και έχει πολλές διαστάσεις, που προκύπτουν απ’ τις πολύπλοκες συσχετίσεις,
48

Εξαιτίας της ιδιόµορφης και διαφορετικής φύσεως που έχει η φυσική γλώσσα γενικά, οι όροι που
επιλέγονται από περισσότερες γλώσσες ποικίλουν (ακολούθως) ως προς την έκταση στην οποία
αντιπροσωπεύουν µία έννοια. ∆ηλ. οι γλώσσες ποικίλουν/διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως προς τον
αριθµό των συνώνυµων όρων που εκφράζουν µία συγκεκριµένη έννοια – ένας όρος σε µία γλώσσα
µπορεί να αναφέρεται σε µία έννοια, η οποία όµως δεν µπορεί ίσως να εκφραστεί από έναν ισοδύναµο
όρο σε µια άλλη γλώσσα. Για τέτοιου είδους προβλήµατα, προτείνονται (από το ISO 5964) 5
κατηγορίες βαθµών ισοδυναµίας, που πιθανόν να προκύψουν από τέτοιες περιπτώσεις σχέσεων σε
πολύγλωσσους θησαυρούς.

45

που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ανάµεσα σε πολιτισµικά φαινόµενα. ∆εν είναι
απλά µία έννοια που έχει µόνο χρονική ή χωροχρονική διάσταση.
Ο ορισµός της περιόδου συνδέεται µε τον ορισµό του πολιτισµού49. Η περίοδος
ορίζεται, αναγνωρίζεται και διαφοροποιείται µέσα σε πολιτισµικά πλαίσια.
Επιπλέον, καθώς ένας πολιτισµός αναπτύσσεται σταδιακά, τα χαρακτηριστικά του
αυξοµειώνονται σε ένταση και συχνότητα. Αυτή η εξέλιξη κάνει την έννοια της
περιόδου απροσδιόριστη, ασαφή ως προς τον χωροχρόνο, αλλά παράλληλα την κάνει
πραγµατική, υπαρκτή. Επίσης, ένας πολιτισµός µπορεί να αναπτύσσεται σε πολλές
κατευθύνσεις την ίδια χρονική στιγµή. Ο βαθµός του συγχρονισµού µεταξύ
διαφορετικών ειδών φαινοµένων µπορεί να ποικίλει σε µεγάλο βαθµό. Συνακόλουθα,
οι ερµηνείες που δίδονται, διαφέρουν κυρίως ως προς τα χωροχρονικά τους όρια.
Τελικά, η αρχαιολογική παρατήρηση περιορίζεται σε προϊόντα του παρελθόντος
(αρχαιολογικά κατάλοιπα που αποτελούν µόνο το υποσύνολο ενός µεγαλύτερου
συνόλου, µίας ιδανικής συνάθροισης δηµιουργηµάτων) και σε ίχνη µερικών από αυτά
τα φαινόµενα. Ο βαθµός µε τον οποίο αυτά συσχετίζονται µε τα µη παρατηρούµενα
φαινόµενα οδηγεί σε υποκειµενικές ερµηνείες. Ο J-Cl.Gardin (Gardin 1990) αναλύει
αυτή τη διαδικασία – στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιείται η διάκριση του Gardin
«Μ0» (τα αντικείµενα που µελετήθηκαν και έπαιξαν ρόλο στη διαµόρφωση µιας
θεωρίας – µας δίνουν την εικόνα της ιδανικής συνάθροισης των αντικειµένων στον
πολιτισµικό και φυσικό χρόνο τους) από τα ακόλουθα σύνολα «Μ΄» (δηλ. ένα
µεγαλύτερο σύνολο παρατηρούµενων υλικών καταλοίπων).
Το CIDOC CRM έδωσε έναν επιτυχηµένο και πιο γενικό ορισµό για την έννοια ης
περιόδου, δίνοντας έµφαση στην έννοια της πολιτισµικής περιόδου. Ο συγκεκριµένος
ορισµός, βέβαια, βασίζεται στην έννοια της συνοχής ως κριτήριο «ενότητας» (unity
criterion κατά Guarino and Welty 2002), που συνδέει φαινόµενα -

σχέση που

προκύπτει από τα παρατηρούµενα ίχνη αυτών των φαινοµένων.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το CIDOC CRM, η περίοδος απαρτίζεται από ένα σύνολο
συνεκτικών φαινοµένων ή πολιτισµικών εκδηλώσεων συνδεόµενων στον χώρο και
στον χρόνο. Η περίοδος (κατά τον ορισµό του CIDOC) αναγνωρίζεται από την
κοινωνική

ή

φυσική

συνοχή

αυτών

των

φαινοµένων

και

όχι

από

τις

αλληλοσυσχετίσεις των χωροχρονικών ορίων τους. Αυτά τα όρια αποτελούν εν µέρει
49

Αρκετοί από τους εκπροσώπους της Αιγιακής αρχαιολογίας χρησιµοποίησαν την λέξη «Πολιτισµός»
σε συνδυασµό µε ένα τοπωνύµιο για να αναφερθούν σε µία περίοδο που ορίζεται ως µία πολιτισµική
ενότητα.
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µία προσέγγιση της πραγµατικής διαδικασίας της ανάπτυξης, διάδοσης και
υποχώρησης. Ακολούθως, διαφορετικές περίοδοι µπορούν να επικαλύπτονται και να
συνυπάρχουν στον χώρο και στον χρόνο, µε τον τρόπο που ένας νοµαδικός
πολιτισµός υπάρχει στην ίδια περιοχή και σαν µόνιµα εδραιωµένος πολιτισµός
(Crofts, Doerr, Gill, Stead and Stiff 2004).
Στο συγκεκριµένο µοντέλο, η περίοδος (που φέρει µία πιο ειδική έννοια από εκείνη
που της αποδίδει το CIDOC) περιγράφεται ως µία µονάδα (ενότητα), η οποία
διακρίνεται/ορίζεται από τα αρχαιολογικά/ιστορικά συµφραζόµενα, από την
πολιτισµική της έκταση.
Κατά το σχεδιασµό του Ορισµού (Definition), θεωρήθηκε απαραίτητο να υπάρξει µία
διάκριση ανάµεσα στα είδη των φαινοµένων που άφησαν διακριτά ίχνη και
αποτελούν (αντικειµενικά) ενδεικτικά της συνοχής µιας περιόδου (identity criterion),
και στα (χαρακτηριστικά) φαινόµενα (διακριτά ή µη), που είτε αποτελούν προϊόν
ερµηνείας είτε δεν συνδέονται άµεσα µε την ενότητα/συνοχή µιας περιόδου
καθολικά.
Για παράδειγµα, η δυναστεία των Ming ορίζεται από το πολιτικό σύστηµα. Όποια
αλλαγή στη γνώση µας για τις χρονολογίες διακυβέρνησης των αυτοκρατόρων Ming
θα αλλάξει και τα ισχυριζόµενα χρονικά όρια της δυναστείας Ming. Αντίθετα, η
πορσελάνη Ming είναι µία καλή ένδειξη για τη χρονολόγηση ευρηµάτων από την
δυναστεία των Ming. Όµως, εάν αλλάξει η γνώση µας για τις χρονολογίες παραγωγής
ενός συγκεκριµένου στυλ πορσελάνης Ming, αυτό δεν θα επηρεάσει τα χρονικά όρια
των Ming, αλλά κυρίως χαρακτηρίζουν αυτό το στυλ ως µη πια βασικό/κεντρικό για
τους Ming κ.λ.π. Σε αυτήν την περίπτωση το πολιτικό σύστηµα δίνει το identity
criterion, µια νέα δυναστεία που συνδέεται µε την ιστορία της Κίνας, µια νέα
πολιτισµική εποχή, και η παραγωγή πορσελάνης (ενός στυλ κεραµικής) απλά ένα
διακριτό/ξεχωριστό (distinct) φαινόµενο που χαρακτηρίζει αυτήν την περίοδο.
Τα «identity criteria»50 (κριτήρια ταυτότητας) είναι είδη καταγεγραµµένων
φαινοµένων

(είτε

αλληλοσυσχετιζόµενων

φαινοµένων)

ή

τα

είδη

των

παρατηρηθέντων ιχνών τους, που καθορίζουν την ενότητα51 και αναγνωρίζουν την
πολιτισµική συνέχεια µιας περιόδου. Βάσει αυτών των κριτηρίων, διακρίνουµε µία
συγκεκριµένη

περίπτωση

περιόδου

(µία

ξεχωριστή

οντότητα),

µέσω

µίας

50

Θα µπορούσαµε να δεχτούµε ότι το identity criterion είναι µία συνθήκη, η οποία είναι απαραίτητη
για τον προσδιορισµό της ταυτότητας µίας οντότητας.
51
Η έννοια της ενότητας (unity) αναφέρεται ως µία σχέση «ενοποίησης» (unifying) η οποία συνδέει τα
µέρη ενός στιγµιότυπου που διακρίνουµε από τα υπόλοιπα. Η ενότητα σχετίζεται µε την ταυτότητα.
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«χαρακτηριστικής ιδιότητας», την οποία θεωρούµε µοναδική (ιδιότητα ταυτότητας)
για το σύνολο της συγκεκριµένης περίπτωσης περιόδου. Η περίοδος βάσει αυτού του
τύπου ιδιότητας µένει ίδια (στην ουσία) για όλες τις στιγµές της/περιπτώσεις της. Τα
κριτήρια ταυτότητας µιας περιόδου στοιχειοθετούνται από την αρχαιολογική
µαρτυρία και τεκµηρίωση.
Στο µοντέλο (βλ. εικ. 14) υπάρχουν ως «κριτήρια ορισµού» (defining attributes), τα
οποία στην ουσία ορίζουν είδη περιόδων (types of period)52. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται µία διάκριση και κατηγοριοποίηση περιόδων που προσδιορίζεται από
κριτήρια. Η ταυτότητα της περιόδου µπορεί να αντιπροσωπεύεται από ένα κριτήριο ή
από ένα συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων (π.χ µία περίοδος µπορεί να σχετίζεται µε
καθοριστικό τρόπο µε ένα ορισµένο στυλ τέχνης και συγχρόνως µε τη βασιλεία ενός
µονάρχη – π.χ Βικτωριανή περίοδος: καθιέρωση Βικτωριανού στυλ και περίοδος
βασιλείας της Βικτωρίας στη Μεγάλη Βρετανία).
Ένα παράδειγµα διαφορετικών τύπων περιόδων που προκύπτουν εξαιτίας
διαφορετικών κριτήριων ορισµού, είναι εκείνο της Μεσοµινωικής ΙΒ και
Παλαιοανακτορικής περιόδου. Παρόλο που καλύπτουν περίπου το ίδιο χρονικό
διάστηµα (2000/1900 π.Χ – 1700 π.Χ) και αναφέρονται στην ίδια πολιτισµική φάση
(του Μινωικού πολιτισµού στην Κρήτη), ορίζονται και ερµηνεύονται διαφορετικά: η
Μεσοµινωική ΙΒ περίοδος («τυπολογική περίοδος») ερµηνεύεται/ορίζεται από τον
A.Evans βάσει του τύπου κεραµικής53 (ΜΜΙΒ ρυθµός: Τραχωτός Ρυθµός, αρχή
Πολυχρωµίας κ.λ.π.) που εµφανίστηκε στη συγκεκριµένη φάση, και

η

Παλαιοανακτορική περίοδος («πολιτισµική/κοινωνικοπολιτική» περίοδος) ορίζεται
από τον Ν.Πλάτωνα βάσει της ανάπτυξης του ανακτορικού συστήµατος54, την ίδρυση
των ανακτόρων και την καταστροφή τους µετέπειτα.
Εφόσον, λοιπόν, ορίζονται µε διαφορετικά «κριτήρια ορισµού», καταγράφονται στο
σύστηµα ως διαφορετικές περιπτώσεις περιόδων (που ταξινοµούνται ταυτόχρονα σε
διαφορετικά είδη).
Το σηµαντικό, όµως, στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ότι

ακόµα και αν τα

αποτελέσµατα της έρευνας µελλοντικά οδηγήσουν σε κάποια διαφοροποίηση ως προς
τα χρονικά όρια (απόλυτη χρονολόγηση) των περιόδων, στην ουσία αυτό (το γεγονός)
52

Κάθε είδος περιόδου συνοδεύεται από µία περιγραφή (κείµενο) µε περισσότερες λεπτοµέρειες για το
συγκεκριµένο είδος. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα της απεικόνισης – γενική ή χαρακτηριστική
– του συγκεκριµένου τύπου µίας περιόδου, ώστε να διευκολύνεται η σύνδεση µε την πληροφορία και
να γίνεται πιο κατανοητή η ερµηνεία του ορισµού.
53
«Style-based period»
54
«Sociopolitical system»
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δεν επηρεάζει (δεν αλλάζει) τους ορισµούς (εκφράσεις των συγκεκριµένων
επιστηµόνων) ή την αντικειµενική περιγραφή της διαφωνίας/διαφοροποίησής τους.

Εικ.14 - Ορισµός (Definition)

Εφόσον, λοιπόν, µιλάµε για είδη φαινοµένων, κρίθηκε απαραίτητο κατά το
σχεδιασµό, να ταξινοµηθούν αυτά τα κριτήρια και να αναγνωριστούν – στο σχήµα
προσφέρεται µια λίστα τέτοιων κριτηρίων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο
προβληµατισµός προέκυψε από την αναζήτηση και επιλογή αυτών των φαινοµένων,
που θεωρούνται καθοριστικά για µία περίοδο, και κυρίως από την ανάγκη να
διακριθούν από τα γεγονότα ή από τα χαρακτηριστικά φαινόµενα και τις ερµηνείες.
Συγκεκριµένα, µία περίοδος, µπορεί να προσδιορίζεται από ένα τεχνολογικό
επίτευγµα (τη χρήση της τεχνογνωσίας σε µία συγκεκριµένη εποχή), από ένα πολιτικό
φαινόµενο [π.χ την εδραίωση µιας δυναστείας, µιας ηγεµονίας ή κάποιας άλλης
µορφής διακυβέρνησης –µία πολύ χαρακτηριστική πολιτική κατάσταση µπορεί να
περιγραφεί ως περίοδος διακυβέρνησης («ruling period»)], από πολιτισµικές επιρροές
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και από κοινωνικοοικονοµικά φαινόµενα, που επιβεβαιώνουν την πολιτισµική
συνέχεια και συνοχή µιας περιόδου.
Μία περίοδος προσδιορίζεται και από ένα χαρακτηριστικό στυλ.
Οι αρχαιολόγοι ορίζουν και διακρίνουν περιόδους βάσει στρωµατογραφίας (Roskams
2000) και τυπολογίας – ειδικότερα, οι Αιγιακοί αρχαιολόγοι µετράνε τον χρόνο, την
εξέλιξη µε όρους κεραµικής τυπολογίας (McNeal 1975). Οι παραδοσιακοί
αρχαιολόγοι χρησιµοποιούν το στυλ (ρυθµό) για να ανιχνεύουν ξεχωριστούς,
διαφορετικούς µεταξύ τους πολιτισµούς στον χώρο και στον χρόνο (Smith 1997), µε
σκοπό την πολιτισµική αναγνώριση, ταύτιση. Το στυλ εκφράζει/ συνδέεται µε την
ταυτότητα. Οι ερευνητές το χρησιµοποιούν ως εργαλείο για να οργανώσουν και να
οµαδοποιήσουν είδη µε ιστορική σηµασία.
Η αναγνώριση ενός ρυθµού/τεχνοτροπίας («style») και της εξέλιξής του πράγµατι
µπορεί να καθορίσει µία περίοδο ή µία πολιτισµική φάση. Το στυλ µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την ταξινόµηση και διάκριση χωροχρονικών πολιτισµικών
οµάδων – ο πολιτισµός περιλαµβάνει το στυλ (Hodder 1987) – µε βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά. Μέσω ενός συγκεκριµένου σχήµατος ή διακόσµησης, το στυλ
αντιπροσωπεύει την συγκεκριµένη κοινωνία που το παρήγαγε55 (Renfrew and Bahn
2001).
Σε αυτές τις περιπτώσεις, εποµένως, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι µία περίοδος
ορίζεται από ένα ορισµένο στυλ («τυπολογική56» ή «στυλιστική περίοδος» - Stylistics
periods ή Style-based period57, σύµφωνα µε το µοντέλο), από την εξέλιξη µιας
«µόδας» στο πέρασµα του χρόνο, από µία αλλαγή στο σχήµα, τον τύπο, τη µέθοδο
διακόσµησης, την τεχνική κατασκευής ή σε ένα συνδυασµό όλων αυτών και
γενικότερα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εµφανίζονται στα τέχνεργα µε διακριτό
τρόπο. Η στυλιστική αυτή αλλαγή σχετίζεται µε το χρόνο, εφόσον δείχνει µία
εξέλιξη, όµως δεν οφείλεται πάντα στο χρόνο, αλλά και σε άλλους παράγοντες58 (και
εποµένως είναι συχνά δύσκολο να αναγνωριστεί, εάν όντως εκφράζει εξέλιξη).

55

Το στυλ θα µπορούσε να οριστεί ως ένα σύνολο ιδιοτήτων των τέχνεργων, που αποδιδόταν στους
καλλιτέχνες/ δηµιουργούς , οι οποίοι τα δηµιουργούσαν σε ένα πολιτισµικό - κοινωνικό πλαίσιο.
56
Η έννοια «τύπος» στην αρχαιολογία µοιάζει να είναι όµοια (συνώνυµη) µε την έννοια «στυλ».
57
Στο µοντέλο λαµβάνεται υπόψη ότι ο ρυθµός µπορεί να αντιπροσωπεύει ένα πολύ συγκεκριµένο
τύπο ή να είναι προϊόν της συχνής εµφάνισης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αντιπροσωπεύουν ένα
στυλ.
58
Το στυλ δεν εκφράζει πάντα το παλαιότερο ή το νεότερο: σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να µην
εκφράζει χρόνο, αλλά να οφείλεται σε µία καινοτοµία, σε µία πληθυσµιακή αλλαγή, σε µια µεταβολή
των κοινωνικών αναγκών, σε ιδιορρυθµία/ιδιαιτερότητα του καλλιτέχνη, σε επαρχιασµό, σε έλλειψη
ικανότητας, σε σκόπιµη αντιγραφή ή τοπική υιοθέτηση εισηγµένων αντικειµένων, σε διαφορετικά
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Επίσης, η χρονολόγηση δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον χαρακτηρισµό
µίας περιόδου – υπάρχουν στυλιστικές περίοδοι (στυλ), που µπορεί να υφίστανται
ανεξαρτήτως από ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (περίπτωση επικάλυψης).
Ένα στυλ µπορεί να έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως

σε µία περίοδο ή µπορεί να

αντιπροσωπεύει αποκλειστικά µία περίοδο και τοιουτοτρόπως να την αναγνωρίζει.
Ένα στυλ µπορεί να είναι διακριτό αλλά µη καθοριστικό για τον χαρακτηρισµό µία
περιόδου. Μία «στυλιστική περίοδος» θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µία «rigid
property» (σταθερή/συµπαγής ιδιότητα), σύµφωνα µε (Guarino and Welty 2002), µία
δηλ. ιδιότητα η οποία αναγκαστικά ισχύει για όλες τις περιπτώσεις της περιόδου
(συνδεόµενη µε την συνολική ύπαρξη οποιασδήποτε περίπτωσή της), και η οποία
εκφράζει µία ταυτότητα βάσει της οποίας η περίοδος µένει ίδια (απ’ την αρχή ως το
τέλος) και δεν αλλάζει. Φέρει δηλ. µία συνθήκη ταυτότητας, όταν έχει το ίδιο στυλ σε
όλη της τη διάρκεια και έκταση.
Υπάρχει και η περίοδος που ορίζεται βάσει στρωµατογραφίας («Strata-based period»
στο µοντέλο). Η στρωµατογραφία καθορίζει τις σχετικές χρονολογήσεις στην
αρχαιολογία. Τα στρώµατα (που αποκαλύπτονται στην ανασκαφή) χρονολογούνται
σχετικά το ένα µε το άλλο, σε σχέση µε τα ευρήµατα που βρίσκονται σε αυτά (ένα
αντικείµενο που βρέθηκε σε ένα στρώµα κάτω από ένα όµοιό του σε ψηλότερη
θέση, θεωρείται πρωιµότερο) – π.χ η Παλαιολιθική εποχή είναι, για πολλούς
επιστήµονες, η κατά προσέγγιση χρονολόγηση ενός στρώµατος που προέρχεται από
την εξέταση µιας τυπολογίας λίθινων εργαλείων σε αυτό.
Επίσης στον ορισµό µιας περιόδου, θεωρήθηκε αναγκαίο (κατά το σχεδιασµό του
συγκεκριµένου µοντέλου), να φαίνονται οι όποιες πιθανές συσχετίσεις υπάρχουν
βάσει αρχαιολογικών ενδείξεων (και όχι βάσει απόλυτης χρονολόγησης) ανάµεσα σε
πολιτισµικές περιόδους ουσιαστικά, δηλαδή βάσει ορισµού59.

εργαστήρια. Επιπλέον, µία εξέλιξη στην τεχνική δεν εισάγεται παντού ταυτόχρονα – ακόµη και στην
περίπτωση που συµβεί κάτι τέτοιο, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να χρησιµοποιείται παράλληλα µε
παλαιότερες τεχνικές. Εποµένως, η αλλαγή στο στυλ δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιµη. Είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκο και δύσκολο να καθοριστεί ο χρόνος κατά τον οποίο παρατηρείται µία στυλιστική αλλαγή
που χαρακτηρίζει µία περίοδο. Είναι εξάλλου και θέµα ορισµού.
59
Προκύπτει µία ταξινόµηση βάσει µίας σχέσης ιεραρχίας µεταξύ περιόδων. Οι λεγόµενες
«υποπερίοδοι» επιβεβαιώνουν την εξειδίκευσή τους, εφόσον π.χ κληρονοµούν τα κριτήρια
ταυτότητας/ορισµού των «ευρύτερων» περιόδων τους – όµως, παράλληλα, ως εξειδικεύσεις, έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν νέα δικά τους «identity criteria» (Guarino 1998), επιπρόσθετα µε εκείνα που
κληρονόµησαν.
Η σχέση αυτή, λοιπόν, βασίζεται σε κριτήρια ορισµού/ ταυτότητας µιας περιόδου – γι’ αυτό οι
ευρύτερες περίοδοι (Super-period) και υποπερίοδοι (Sub-period) αποτελούν µέρος του
ορισµού/Definition (στο σχήµα) – βλ. εικ.14.
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Αυτό που χρήζει επεξήγησης στην προκειµένη, είναι η περίπτωση κατά την οποία
δεν µπορούµε να διακρίνουµε εάν πρόκειται για συσχετιζόµενες περιόδους βάσει
ορισµού ή αν πρόκειται απλά για φαινόµενα επιρροής (δηλ. περίοδοι που σχετίζονται
σε επίπεδο πολιτισµικών επιρροών),

τα οποία παρατηρούνται σε κάποιους

πολιτισµούς, οπότε δεν καταγράφονται ως ξεχωριστές περίοδοι. Για παράδειγµα,
µπορούµε να µιλάµε για Μινωικές περιόδους σε περιοχές εκτός Κρήτης ή απλά για
φαινόµενα πολιτισµικής επιρροής (βλ. Influences), που εκφράζονται µε κάποια κοινά
πολιτισµικά στοιχεία, διατηρώντας όµως και τα δικά τους (ιδιαίτερα) χαρακτηριστικά
ταυτότητας ως αυτόνοµοι πολιτισµοί/περίοδοι60; Αυτή η επιλογή θα πρέπει να
βασίζεται στην αρχαιολογική γνώση που µπορούµε να έχουµε γι’ αυτές τις
περιπτώσεις.
Επιπλέον, προτείνεται η σύνδεση του ορισµού µε µία αναφορά (βιβλιογραφική
παραποµπή). Γενικότερα, οι ορισµοί για τις περιόδους µπορεί να διαφέρουν, εφόσον
βασίζονται σε απόψεις και ερµηνείες, και εφόσον εξαρτώνται από αντιλήψεις και από
τη γνώση που µπορούµε να έχουµε. Αποτελούν ερµηνείες, οι οποίες πρέπει να
τεκµηριώνονται. Ένας ορισµός µπορεί να έχει µία ή περισσότερες ερµηνείες, να
τροποποιείται και να εξελίσσεται. Αυτές τις περιπτώσεις καλείται να αντιµετωπίσει
και να προβλέψει το συγκεκριµένο µοντέλο.
iii) Σχέση γεγονότων και περιόδων
Τα γεγονότα (συµβάντα61) είναι δυνατόν να σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο µε τον
ορισµό µιας περιόδου. Υπάρχουν θεωρίες που βασίζονται στην αντίληψη ότι τα
γεγονότα και οι περίοδοι µοιράζονται κάποιες κοινές ιδιότητες ή συνδέονται κατά ένα
ξεχωριστό τρόπο – ότι η ανάπτυξη µιας νέας πολιτισµικής φάσης οφείλεται σε ένα
ιδιαίτερο62, διακριτό γεγονός (Biers 1992).
Τα γεγονότα είναι στιγµιαίες αλλαγές µίας κατάστασης σε πολιτισµικά, κοινωνικά ή
φυσικά συστήµατα, που δηµιουργούνται από µια σειρά ή από ένα σύνολο
συνδεόµενων, συνεκτικών φαινοµένων µέσα σε µία περίοδο. Βάσει αυτού, τέθηκε ο
60

Παρόµοια περίπτωση που προκαλεί ερωτήµατα τέτοιου είδους είναι και εκείνη της Αγίας Ειρήνης
Κέας – τα κατάλοιπα αυτού του πολιτισµού θυµίζουν περισσότερο Ελλαδικό χαρακτήρα, παρά
Κυκλαδικό.
61
Την έννοια του γεγονότος τη χρησιµοποιούµε και µε την έννοια του συµβάντος, µια και
αναφερόµαστε επιπλέον και σε γεγονότα που εκδηλώνονται σύµφωνα µε κάποιο νόµο της φύσης (όχι
µόνο σε αυτά που προκύπτουν από ανθρώπινη παρέµβαση) (Πελεγρίνης 2004).
62
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που αναφέρεται από τον Biers, είναι η εποχή των Σελευκιδών , που
κατά την άποψή του, διαµορφώθηκε από το γεγονός κατά το οποίο ο βασιλιάς Σέλευκος έγινε
κυβερνήτης της Βαβυλώνας.
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εξής προβληµατισµός: µπορεί ένα µόνο του ή µία σειρά ιστορικών, θρησκευτικών,
στρατιωτικών, πολιτικών ή φυσικών γεγονότων (συµβάντων)63 να ορίσει µία περίοδο;
Ένας σεισµός, για παράδειγµα, ένα καταστροφικό γεγονός, όπως η έκρηξη του
ηφαιστείου στη Σαντορίνη όρισε/ήταν καθοριστική για τη συγκεκριµένη περίοδο;
Θεωρούµε ότι τα γεγονότα µπορεί να συµβαίνουν στην αρχή (starting event) ή στο
τέλος (terminating event) µίας περιόδου (βλ. εικ.15), όµως δεν την καθορίζουν, ούτε
αποτελούν αιτία για τη δηµιουργία µιας πολιτισµικής φάσης. Ένα γεγονός µπορεί να
είναι µεν ένας καταλυτικός παράγοντας ως προς µία κοινωνική αλλαγή και να έχει
πολύ σοβαρές συνέπειες, όµως δεν συγχρονίζεται64 µε τα τελικά όρια µιας περιόδου –
δεν µπορούµε να παρατηρήσουµε την πραγµατική χρονική έκταση ενός γεγονότος,
αλλά µπορούµε να αναγνωρίσουµε χρονολογίες που τοποθετούνται πριν ή µετά τα
τελικά σηµεία (όρια) ενός γεγονότος (Doerr, Plexousakis, Kopaka and Bekiari 2004).
Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η έκρηξη του ηφαιστείου, σύµφωνα µε σύγχρονες
µεθόδους

χρονολόγησης

(ραδιενεργού

άνθρακα,

δενδροχρονολόγησης,

παγοχρονολόγησης) τοποθετείται χρονικά µεταξύ 1646 και 1628 π.Χ (Manning
1999). Το γεγονός παλαιότερα ερµηνεύτηκε ως ένα γεγονός που έληξε την ΥΚΙ
περίοδο (“terminating event” τύπου καταστροφής), σηµατοδοτώντας χρονικά και
άλλες περιόδους (σχέση συγχρονισµού), ενώ σήµερα, µετά την αναθεώρηση της
χρονολογίας της έκρηξης, ερµηνεύεται ότι σηµατοδοτεί χρονικά την αρχή της ΥΚΙ.
Το γεγονός ήταν καταστροφικό και ερήµωσε για ένα µεγάλο διάστηµα το Ακρωτήρι
(καλύπτοντας το µε µεγάλες ποσότητες θηραϊκής γης και κισσήρεως

και

σχηµατίζοντας στρώµατα που έφταναν έως και 60 µ. πάχος). Αρκετά νησιά στην
άµεση ακτίνα του ηφαιστείου δέχτηκαν σοβαρές συνέπειες (Ρόδος, Μήλος, Κρήτη) η διασπορά της τέφρας παρατηρήθηκε έως και τη ∆υτική Ανατολία (βόρεια και
ανατολικά) – κυρίως οικονοµικές συνέπειες, τα οποία όµως επανήλθαν. Εποµένως, το
συγκεκριµένο γεγονός δεν ευθύνεται για την άµεση διακοπή ενός πολιτισµού. Η
παλαιότερη θεωρία που υποστήριζε ότι το γεγονός της έκρηξης προκάλεσε το τέλος
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Τα γεγονότα (starting event και terminating event) στο συγκεκριµένο µοντέλο κατηγοριοποιούνται
(type of event) σε: τεχνολογικά επιτεύγµατα (Technological inventions), πολιτισµικές ανταλλαγές
(Imports or cultural borrowings), φυσικές καταστροφές (Natural catastrophes,), εγκατάλειψη
(Abandonment),
καταστροφή
(Destruction),
θρησκευτικό
συµβάν,
(Religious
event),
κοινωνικοπολιτικό γεγονός (Social Political event). Αυτά είναι κάποια ενδεικτικά είδη γεγονότων
(συµβάντων) που προτείνονται από το σύστηµα.
64
Η χρονική ταυτοσηµία των γεγονότων δεν αποδεικνύεται – η ύπαρξή τους όµως υπάρχει για τους
παρατηρητές (και η ταυτότητά τους εξαρτάται από την αντίληψη των παρατηρητών) – είναι
καταστάσεις που υφίστανται και είναι αληθείς εφόσον υπάρχουν κρίσεις και αντιλήψεις που
αναφέρονται σε αυτές.
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του Μινωικού πολιτισµού (µε την καταστροφή των ανακτόρων), δεν ευσταθεί
σήµερα - οι περιορισµένες καταστροφικές συνέπειες65 µαρτυρούνται σε ορισµένες
περιοχές της Κρήτης (κυρίως ανατολικά) και οι όποιες καταστροφές ακολούθησαν,
(πυρπολήσεις, πυρκαγιά, πειρατεία, εγκατάλειψη οικισµών, επιδροµές ) οφείλονταν
σε σεισµούς και κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα (κοινωνικές ανακατατάξεις). Στα
υπόλοιπα δε νησιά η ζωή συνεχίστηκε.
Μόνο σε περιπτώσεις ολοκληρωτικής εξάλειψης, πράγµατι,

τα γεγονότα

τερµατίζουν µία περίοδο, µε την απόλυτη έννοια. Ένα τέτοιο γεγονός ολοκληρωτικής
εξάλειψης θα µπορούσε να θεωρηθεί η µεγάλη (παγκόσµιας εµβέλειας)
κλιµατολογική αλλαγή που συνέβη στο τέλος της εποχής των Πάγων, µε το λιώσιµο
των πάγων πριν από 7000 περίπου χρόνια, που είχε ως αποτέλεσµα την πληµµύρα και
κατακλυσµό (ο λεγόµενος «κατακλυσµός του Νώε»), λόγω της ανύψωσης του
επιπέδου της θάλασσας (η Μεσόγειος χύθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία µε τη
σειρά της υπερχείλισε και κάλυψε τα πάντα, εξαφανίζοντας στην κυριολεξία τους
τότε πολιτισµούς της περιοχής).
Τα γεγονότα, σε γενικές γραµµές, εκλαµβάνονται ως περιπτώσεις περιόδων.
Μπορούν να σηµατοδοτήσουν µέσω αλλαγών χρονικά όρια66, χρονικές στιγµές
(σηµεία) στη χρονική έκταση µιας περιόδου67, όµως δεν την δηµιουργούν – υπό
αυτήν την έννοια, συνδέονται µε την έννοια της περιόδου, όµως δεν αποτελούν
κριτήρια ορισµού αυτής της έννοιας.

65

Στην Κρήτη, µάλιστα, όχι µόνο δεν επήλθε το τέλος ενός πολιτισµού, όπως υποστηριζόταν, αλλά,
παρατηρήθηκε, ότι µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, η βροχή σε συνδυασµό µε την ιδιαίτερη φύση
του εδάφους της περιοχής µετέτρεψαν τα στρώµατα της τέφρας σε γόνιµο για καλλιέργεια έδαφος .
66
Tα γεγονότα (world points) είναι χωρικά σηµεία στον χρόνο για ένα σύστηµα µοναδικά ορισµένο
(Born 1962).
67
Το διάστηµα µιας περιόδου διαµορφώνεται από απροσδιόριστα γεγονότα – έναρξης και λήξης
(starting and terminating events). Ένα διάστηµα καθορισµένο από απροσδιόριστα γεγονότα (για το
οποίο δηλ. δεν ξέρουµε πότε ακριβώς συνέβη ένα γεγονός, ξέρουµε όµως ότι συνέβη) ορίζεται ως
απροσδιόριστο διάστηµα. Εφόσον, λοιπόν, δεν γνωρίζουµε µε ακρίβεια πότε συνέβη ένα γεγονός
έναρξης ή λήξης, δεν γνωρίζουµε µε ακρίβεια ούτε πότε ένα (απροσδιόριστο) διάστηµα αρχίζει ή
λήγει. Ένα γεγονός (συµβάν) γίνεται σε εµάς γνωστό µέσω της γνώσης µας γι’αυτό, που το
προσεγγίζει. Εποµένως, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε µε ακρίβεια πότε µία εποχή ξεκίνησε ή
έληξε (Dyreson and Snodgrass 1993).
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Εικ.15 - Starting and terminating events

Μία περίοδος µπορεί να αλλάξει και να διαµορφωθεί χωρίς να συµβεί ένα γεγονός.
Τα γεγονότα εκλαµβάνονται ως χρονολογικοί δείκτες68. Νοούνται ως «συναντήσεις»
(Doerr, Plexousakis, Kopaka and Bekiari 2004) στοιχείων, αντικειµένων, προσώπων,
γενικά συµµετεχόντων/παρόντων σε καταστάσεις, και µε αυτήν την έννοια
χρησιµοποιούνται για χρονολόγηση (για αντικείµενα που ήταν «παρόντα» σε κάποιο
γεγονός – π.χ γεγονός κατασκευής ενός αντικειµένου). Ένα γεγονός καταστροφής ή
πολέµου όταν συµβεί, µπορεί να γίνει η αφορµή για να αρχίσει ή να τερµατίσει µία

68

Τα γεγονότα ανιχνεύονται αρχαιολογικά (π.χ από ίχνη βίαιης εκτεταµένης καταστροφής σε οικισµό,
από ανακάλυψη αρχιτεκτονικών καταλοίπων τοποθετηµένων (υπερκείµενων) πάνω σε παλαιότερα
κτίσµατα µε διαφορετικό προσανατολισµό, από αναφορές αυτών σε γραπτές ιστορικές πηγές κ.λ.π.).
Βάσει αυτών µπορούν να παραχθούν απόλυτες ή σχετικές χρονολογήσεις.
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περίοδος, αλλά δεν εκφράζει τον τύπο της περιόδου µε την έννοια του πολιτισµικού
φαινοµένου69.
iv) Χωροχρονική έκταση και χωροχρονικές σχέσεις
Η έκταση µιας περιόδου είναι ουσιαστικά η έκταση που καταλαµβάνουν τα διάφορα
είδη πολιτισµικών φαινοµένων σε µία περιοχή στη διάσταση του χώρου και του
χρόνου.
Η διάκριση του χώρου και του χρόνου δεν υφίσταται70. Ο χρόνος δεν αποτελεί
ανεξάρτητη οντότητα από τον χώρο αλλά σχετικό ως προς τον χώρο µέγεθος.
Γι’αυτό στο µοντέλο, χρησιµοποιείται η έννοια του χωροχρόνου (space time) ως µία
ενότητα71, ένα συνεχές, στο οποίο ο χώρος αποτελεί βασική παράµετρο του χρόνου
και ο χρόνος διάσταση του χώρου (Born 1962). Σε αυτές τις διαστάσεις
διαµορφώνεται και απλώνεται µία περίοδος.
Για παράδειγµα, ένα στυλ που αντιπροσωπεύει µία περίοδο µπορεί να αναπτύχθηκε
σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές µε διαφορετικά χρονικά όρια σε αυτές. Όπως
επίσης, είναι δυνατόν την ίδια χρονική στιγµή να ήκµαζαν διαφορετικές πολιτισµικές
παραδόσεις συγχρόνως σε διαφορετικές περιοχές. Από αυτό προκύπτει, ότι οι
χωροχρονικές εκτάσεις που συνθέτουν οι περίοδοι, συχνά έχουν όρια που συγχέονται
ή δεν προσδιορίζονται απόλυτα. Εξάλλου, µε βάση τη θεωρία της σχετικότητας του
Einstein, δεν υπάρχει τρόπος να καθορίσουµε τον απόλυτο χρόνο, και τα χρονικά
δεδοµένα έχουν σηµασία µόνο όταν ορίζονται µε σχετικό τρόπο. Γι’ αυτό στο
µοντέλο οι σχέσεις δοµούνται µε µερική ή ανύπαρκτη γνώση του χώρου και του
χρόνου.
Τα όρια της έκτασης µιας περιόδου είναι, λοιπόν, ασαφή και δεν µπορούµε να τα
προσδιορίσουµε εύκολα µε ακρίβεια.

Είναι πάντα πιθανή η περίπτωση µίας

69

Με βάσει αυτή τη λογική, τα γεγονότα (στο µοντέλο) αποτελούν µέρος του Ορισµού, όµως
διακρίνονται από τα φαινόµενα που έχουν καθοριστική σηµασία για την ταυτότητα της περιόδου (ο
προβληµατισµός ως προς τη διάκριση αυτή διαµόρφωσε την ενότητα του Ορισµού µε το συγκεκριµένο
τρόπο, κατά το σχεδιασµό).
70
Ο προβληµατισµός αυτός τέθηκε από την αρχή της µοντελοποίησης – αρχικά, ξεχώρισαν ως
οντότητες ο χώρος και ο χρόνος, κάτι που στην πορεία αποδείχθηκε λάθος και µη εφαρµόσιµο, εφόσον
η περίοδος νοείται ως µία µονάδα που απλώνεται ταυτόχρονα στις διαστάσεις του χώρου και του
χρόνου (οι οποίες εκλαµβάνονται ως µία ενότητα υπό την έννοια του χωροχρόνου).
71
Η λογική αυτή αποτελεί τη βάση της γεωµετρικής αναπαράστασης της Μηχανικής του Einstein, (και
Minkowski) σύµφωνα µε την οποία αναπαρίσταται (και ορίζεται) γεωµετρικά ο 4σδιάστατος κόσµος
ως x, y, z, t (ή x, y, z, ct), δηλ. από τις τρεις διαστάσεις του χώρου και την 4η του χρόνου – σε αυτές
τις 4 διαστάσεις (χωροχρόνο) θεωρείται ότι η ύλη σκορπίζεται συγχρόνως (Born 1962).
Βάσει αυτής της θεωρίας µπορούµε να κατανοήσουµε και να υπολογίσουµε τις εκδηλώσεις των
γεγονότων, σύµφωνα µε τον χρόνο που ίσχυε στον χώρο εκδήλωσης αυτών.
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περιόδου, που εξαπλώνεται σταδιακά ξεκινώντας από µία κεντρική περιοχή και
αναπτύσσεται σε άλλες περιοχές (πιο µακρινές), όταν ήδη έχει εξαφανιστεί από την
αρχική περιοχή προέλευσής της. Σε άλλες περιπτώσεις δύναται να υποχωρήσει ξανά
στην περιοχή απ’ όπου ξεκίνησε ή να διακριθεί χωρικά.
∆εν αποτελεί, εποµένως, στόχο της παρούσης εργασίας, ο ακριβής και απόλυτος
προσδιορισµός των ορίων (γεωπολιτικών, χρονικών) της περιόδου. Εξάλλου ένας
τέτοιος στόχος δεν συµβαδίζει αλλά αντιθέτως αποδυναµώνει τη χρησιµότητα ενός
θησαυρού.
Αντίθετα , η πολυπλοκότητα και η ασάφεια των ορίων της πραγµατικής έκτασης
αντιµετωπίζεται µε σχετικό τρόπο και δια προσέγγισης. Στο µοντέλο εφαρµόζονται
δύο είδη προσέγγισης των ορίων (χωρικών και χρονικών)(βλ. εικ 16).
Η πρώτη («Μέγιστη χωροχρονική έκταση72/Max space time») εξυπηρετεί την
εξειδικευµένη αναζήτηση ευρηµάτων σε µία βάση δεδοµένων: όλες οι περιοχές στις
οποίες αναπτύχθηκε µία περίοδος σε οποιοδήποτε χρόνο, προσεγγίζονται από ένα
εξωτερικό (µεγαλύτερο) χωρικό όριο.

Αυτό µπορεί να ορίζεται από το

αναγνωριστικό µίας γεωπολιτικής ή γεωλογικής ενότητας (περιοχής) ή από το
περίγραµµα µιας περιοχής τύπου πολυγώνου ή από ένα συνδυασµό και των δύο.
Η αρχική και η τελική φάση της περιόδου, ανεξαρτήτως της συγκεκριµένης χωρικής
άπλωσης, προσεγγίζεται από τα εξωτερικά χρονικά όρια («χρονικό διάστηµα»), που
εκφράζονται µε δύο πεδία τιµών χρονολογιών73. Αυτά αναλύονται σε χρονολογίες
που αποδίδουν τα όρια της αρχής και της λήξης µιας περιόδου, δηλ.: πρωιµότερη
έναρξη, πρωιµότερη λήξη, υστερότερη έναρξη, υστερότερη λήξη.

Η τελευταία

χρονολογία για την αρχή µπορεί να ακολουθεί την πρώτη χρονολογία για το τέλος.
Αυτός ο τρόπος σχεδίασης και διαχείρισης των (εξωτερικών) ορίων έκτασης µιας
περιόδου, ουσιαστικά συµβάλλει σε µια πιο αποδοτική ανάκτηση της πληροφορίας.

72

Η Μέγιστη Χωροχρονική έκταση µιας περιόδου νοείται ως η ελάχιστη δυνατή χωροχρονική
συνθεση (ο ελάχιστος δυνατός συνδυασµός χωρικών και χρονικών ορίων) που ξέρουµε ότι καλύπτει
τη µέγιστη χωροχρονική έκταση (και αντιπροσωπεύει την πραγµατική χωροχρονική άπλωση).
73
Το χρονικό διάστηµα (Timespan) προσδιορίζεται από εσωτερικά όρια, τα οποία προκύπτουν από τη
γνώση της απόλυτης χρονολόγησης, και από εξωτερικά όρια, τα οποία προκύπτουν από προσεγγίσεις
και υποθέσεις.
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Εικ. 16 - Max space time (Μέγιστη Χωροχρονική έκταση )

Θεωρούµε µία σχέση < και ότι ένα διάστηµα αποτελείται από την αρχική φάση (b)74,
η οποία έχει µεγαλύτερα (αρχής) όρια και µικρότερα (τέλους) όρια – δηλ. (eb, lb), και
από την τελική φάση (e) µε αντιστοίχως τα ίδια (δηλ. όρια αρχής και τέλους) – δηλ.
(ee, le). Θεωρούµε ότι σε χρόνο t , η µέγιστη τιµή πρωιµότερης έναρξης (tmax ebi ) που
µπορεί να έχει µία φάση, προκύπτει εάν tebi ≤ tmax ebi και tlbi ≤ tebi (για i:=1 µέχρι n),
74

b χρησιµοποιείται για beginning, e χρησιµοποιείται για end, e χρησιµοποιείται για earliest, l
χρησιµοποιείται για latest.
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και ότι η µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει η πρωιµότερη λήξη ( tmax eei ) προκύπτει
εάν teei ≤ tmax eei και tlei ≤ teei .

Έτσι, προβλέπεται µία συνέπεια µεταξύ εξωτερικών

ορίων, ώστε να µην παραβιάζεται η πρωιµότερη χρονολογία από την υστερότερη –
αυτή η συνθήκη επιβεβαιώνεται ιδιαιτέρως στη χωροχρονική ανάλυση, όπου το
σύνολο του διαστήµατος αναλύεται σε επιµέρους υπο-διαστήµατα

,

που για να

αποδεικνύουν ότι αποτελούν υποσύνολο του συνολικού διαστήµατος, πρέπει η
πρωιµότερη και η υστερότερη χρονολογία τους να µην παραβιάζουν (αλλά να
συµφωνούν µε) τις αντίστοιχες του υπερσυνόλου τους.
Η δεύτερη («Χωροχρονική ανάλυση/Space time analysis») αποτελεί µία ανάλυση της
πολιτισµικής διαδικασίας που είναι δυνατόν να συνεχίζεται και να αναπτύσσεται σε
άλλο χώρο/χρόνο. Η Χωροχρονική ανάλυση εξυπηρετεί σε µία πιο αναλυτική
περιγραφή, ιδιαιτέρως για περιπτώσεις κατά τις οποίες οι χρονολογίες διαφέρουν
σηµαντικά από περιοχή σε περιοχή. Ένα τέτοιο παράδειγµα χωροχρονικής ανάλυσης
(βλ. εικ. 17) έχει περιγραφεί στο παρελθόν από τον Renfrew (Renfrew 1972, Κορρές
1985) για την Πρωτοκυκλαδική (ΠΚ) εποχή. Στον συγκεκριµένο πίνακα (που
ακολουθεί), η Πρωτοκυκλαδική εποχή αναλύεται σε συγκεκριµένες γεωγραφικές
περιοχές (νησιά) – πολιτισµικές οµάδες, µε διαφορετικά χρονικά όρια (χρονολογίες)
για κάθε µία (πολιτισµική οµάδα) από αυτή, οι οποίες, όµως, εντάσσονται στο
γενικότερο χρονολογικό πλαίσιο της ΠΚ εποχής.

Εικ.17 - Παράδειγµα χωροχρονικής ανάλυσης

Γι’αυτό, λοιπόν, σε γενικές γραµµές, η συνολική χωρική έκταση της περιόδου
χωρίζεται και αναλύεται σε ξεχωριστές (υπο)περιοχές (χωρική ανάλυση), που
59

µπορούν να συσχετιστούν µε ξεχωριστές διακυµάνσεις (πεδία τιµών) χρονολογιών
(χρονική ανάλυση), µε τον ίδιο τρόπο (βλ. εικ. 18) που έγινε και για τη συνολική
προσέγγιση (Max space time) (βλ. εικ. 19).

Εικ. 18 - Space time analysis (Χωροχρονική ανάλυση)

Η συγκεκριµένη προσέγγιση δοµήθηκε βάσει ενός περιορισµού: η χωροχρονική
ανάλυση αφορά στις σαφώς γνωστές και πιο σηµαντικές θέσεις και όχι στο σύνολο
αυτών. ∆εν χαρακτηρίζεται δηλ. από πληρότητα, εφόσον η γνώση µας δεν είναι
επαρκής πάντα (δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε όλα τα ξεχωριστά µέρη/περιοχές
όπου αναπτύχθηκε ένας πολιτισµός) ή µεταβάλλεται µε νέα δεδοµένα και γενικά µε
την πρόοδο της αρχαιολογικής έρευνας στο χρόνο. Γι’ αυτό, η χωροχρονική ανάλυση
εφαρµόζεται ως µία ολοκληρωµένη λίστα ξεχωριστών (πιο σηµαντικών) κέντρων
ενός πολιτισµού. Το συγκεκριµένο σχήµα συλλαµβάνει τη χαρακτηριστική πρακτική
των χρονολογικών πινάκων – όµως,

πρόθεση του συγκεκριµένου µοντέλου δεν

αποτελεί να ανταγωνιστεί γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών ή χωροχρονικές
60

βάσεις δεδοµένων, αλλά να συµβάλλει σε µια λογική ανάκτηση και ακρίβεια στα
συστήµατα διαχείρισης.

t

x

y

Eik. 19 – Ανάλυση της περιόδου ως φαινοµένου που απλώνεται σε τρεις (ουσιαστικά, σε
τέσσερις) διαστάσεις (στον χωροχρόνο)

Από την ανάλυση των χωροχρονικών ορίων, µπορούµε να υπολογίσουµε και τις
πιθανές χωροχρονικές σχέσεις (βλ. εικ.20) µεταξύ περιόδων.

Βέβαια, το

συγκεκριµένο µοντέλο δεν υποστηρίζει την τεκµηρίωση συµπερασµάτων που
προκύπτουν από υπολογισµούς απόλυτων ορίων (χωρικών και χρονικών) – έχει ήδη
αναφερθεί ότι δεν ενδιαφέρει η τεκµηρίωση της εξέλιξης που βασίζεται σε απόλυτη
χρονολόγηση. Όµως, µπορούµε να βασιστούµε στην αρχαιολογική µαρτυρία για να
αναφερόµαστε στις χωροχρονικές σχέσεις µε σχετικό πάντα τρόπο και κατά
προσέγγιση/σύγκριση µε άλλα δεδοµένα.
Έτσι, στην έκταση της περιόδου (στο µοντέλο) περιλαµβάνεται ένα standard σύνολο
καθαρά χωρικών, καθαρά

χρονικών (Allen 1983) και καθαρά χωροχρονικών

συσχετίσεων75, το οποίο λαµβάνεται (αποτελεί «δάνειο») από το Cidoc CRM (βλ.
εικ.21 - 22).

75

Οι σχέσεις που περιλαµβάνονται είναι: Spatiotemporal (χωροχρονικές ): falls within, containing,
overlaps with, separated from – Temporal (χρονικές): finishes, is finished, starts, is started, occurs
during, includes, overlaps in time with, is overlapped in time by, meets in time with, is met in time by,
occurs before, occurs after, is equal in time to - Spatial (χωρικές): Falls within place of, consists of
place of, forms part of place of, contains place of, overlaps place of, borders with place of.
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Τα αρχαιολογικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται για να αποδείξουν σχέσεις διαδοχής,
ασυνέχειας (κενού) ή συγχρονισµού µεταξύ περιόδων. Για παράδειγµα, είναι γνωστή
η άποψη που υποστήριζε την περίπτωση συγχρονισµού76 µεταξύ Υστεροκυκλαδικής Ι
(ΥΚΙ), Υστεροµινωικής Ια (ΥΜΙα) και Υστεροελλαδικής Ι (ΥΕΙ) περιόδου. Οι τότε
εκτιµήσεις της συγκεκριµένης περίπτωσης βασίζονταν στις κεραµικές εισαγωγές και
εξαγωγές που φαίνεται ότι έγιναν στην αρχή και στο τέλος των συγκεκριµένων
περιόδων (εξαγωγή ΥΜΙ/ΥΕΙ κεραµικής στην Αίγυπτο επί XVIII ∆υναστείας, αρχή
ΥΚΙ µε εισαγωγή κυρίως ΥΜΙα κεραµικής – από υλικό που βρέθηκε σε στρώµα
καταστροφής - και ΥΕΙ κεραµικής, λήξη ΥΚΙ παράλληλα µε λήξη ΥΜΙα περιόδου,
που σηµατοδοτείται από χρονολόγηση της έκρηξης του ηφαιστείου στη Θήρα και
επίσης, η ΥΚΙΙ ορίζεται ως περίοδος µε την έναρξη της εισαγωγής της ΥΜΙβ
κεραµικής που διαδέχεται την ΥΜΙα).
Ένα παράδειγµα χρονικής διαδοχής π.χ µεταξύ Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ και ΙΙΙ77
τεκµηριώθηκε (MacGillivray and Barber 1984) από την πολιτισµική συνέχεια που
παρατηρήθηκε, ιδιαίτερα, στην κεραµική (στην αρχή της ΠΚΙΙΙ στην Αγ.Ειρήνη
Κέας, εµφανίστηκαν νέοι κεραµικοί τύποι, που ερµηνεύτηκαν ως εξέλιξη των ΠΚΙΙ
τύπων, και επίσης ακολουθία κτισµάτων που διαπιστώθηκε από τη στρωµατογραφία
όλης της ΠΕΧ στην Αγ.Ειρήνη).
Αντίθετα, χρονική σχέση «κενού»78 (ασυνέχειας) π.χ µεταξύ Πρωτοκυκλαδικής ΙΙΙΒ
και Μεσοκυκλαδικής Ι, µελετήθηκε στο παρελθόν (από τον J.Overbeck) βάσει της
εξέλιξης της κεραµικής και των εγκαταστάσεων στην «Αγ.Ειρήνη IV», (που φαίνεται
να είναι εντελώς νέα, χωρίς να φαίνεται προηγούµενη συνέχεια από την «Αγ.Ειρήνη
ΙΙΙ»). Σχέση επικάλυψης π.χ ερευνήθηκε για την περίπτωση της Αµοργού, όπου εκεί

Προβλέπεται µία (σχηµατική) συµµετρία στη δόµηση των χωρικών, χρονικών και παράλληλα
χωροχρονικών σχέσεων. Πρέπει δε να αναφερθεί ότι, οι χωρικές σχέσεις αφορούν στις περιοχές
έκτασης περιόδων όχι απλά σε χωρικές συσχετίσεις µεταξύ περιοχών.
76
Στην προκειµένη περίπτωση θα εφαρµοζόταν η σχέση χρονικής παραλληλίας (equals in time to) από
τις µεταβλητές του Allen, ενώ θα αποκλείονταν αυτόµατα, λόγω ισοχρονίας, σχέσεις διαδοχής (meets
in time), ασυνέχειας (occurs before, after), εγκλεισµού (includes), έναρξης/λήξης (starts/finishes),
επικάλυψης (overlaps). Ανάλογα, λοιπόν, µε την περίπτωση της χρονικής σχέσης που διαµορφώνεται
βάσει αρχαιολογικών δεδοµένων, παράγεται (προκύπτει κατά την κοινή λογική ) ένας πιθανός
συνδυασµός χρονικών σχέσεων του Allen.
77
Η ΠΚΙΙΙ ακολουθεί/διαδέχεται (meets in time) την ΠΚΙΙ και αντιστοίχως, η ΠΚΙΙ ακολουθείται (is
met in time by) από την ΠΚΙΙ. Σε µια τέτοια περίπτωση συνέχειας, ως λογικό επακόλουθο
αποκλείονται οι εξής χρονικές σχέσεις : ασυνέχειας (occurs before/after), συγχρονισµού (is equal in
time to), έναρξης (starts), λήξης (finishes), επικάλυψης (overlaps in time with).
78
Στη συγκεκριµένη αναφερόµαστε σε σχέση «occurs before/after», αποκλείοντας σχέσεις, που λογικά
δεν συµβαδίζουν µε µία τέτοια σχέση ασυνέχειας, όπως π.χ συγχρονισµού (is equal in time to),
έναρξης (starts), λήξης (finishes), εγκλεισµού (includes), συνέχειας (meets in time).
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η πιο ύστερη φάση του πολιτισµού «Κέρου-Σύρου» ίσως επικάλυψε χρονικά τον
πολιτισµό της «Φυλακωπής Ι».

Eik. 20 - Spatiotemporal relationships (Χωροχρονικές συσχετίσεις)
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occurs before

occurs after

Period A

Period B

meets in time with
is met in time by

Period A

Period A

Period B

overlaps in time with

is overlapped in time by

Period A

Period B

starts
is started by

Period B

Εικ. 21 – Χρονικές σχέσεις περιόδων (σύµφωνα µε τη λογική του Allen)
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finishes

Period B

Period A

is finished by

occurs during

Period A

includes

Period B

Period A
is equal in time to

Period B

Εικ. 22 - Χρονικές σχέσεις περιόδων

Σχέσεις διαδοχής και εγκλεισµού προκύπτουν και ως αποτέλεσµα ταξινόµησης
ευρύτερων περιόδων σε υποπεριόδους, βάσει της λογικής του ότι αποτελούν µέρος
του ορισµούς τους.

Π.χ. σε σχέση εξειδίκευσης Πρωτοµινωικής περιόδου σε

Πρωτοµινωική Ι (ΠΜΙ), βάσει ορισµού (και ειδικότερα από κριτήρια ορισµού όπως,
για την ΠΜ εποχή, αρχή ανάπτυξης κεραµικών (γραπτών) ρυθµών, και ειδικότερα
ρυθµών όπως Λεβήνας, Πύργου, Αγ.Ονούφριου κ.λ.π. που αντιπροσωπεύουν την
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ΠΜΙ), προκύπτει ότι η ΠΜΙ αποτελεί την αρχή (ως πιο ειδική έννοια) της ΠΜ
περιόδου (EMI starts EM). Αντίστοιχα, θα µπορούσαν να προκύψουν βάσει τέτοιων
κριτηρίων, και άλλες σχέσεις, όπως, τερµατισµού (EMIII finishes EM), εγκλεισµού
(EMIII occurs during EM), επικάλυψης (EM starts before EMII, EM ends after EMI).
Ανάλογα, λοιπόν, µε την περίπτωση, προκύπτει και ένας διαφορετικός συνδυασµός
π.χ χρονικών σχέσεων, που µπορεί να εφαρµοστεί για κάθε εκδήλωση πολιτισµικής
σχέσης.
v) Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και πολιτισµικές επιρροές
Σε αντίθεση µε τα κριτήρια ορισµού, τα γενικά χαρακτηριστικά µιας περιόδου
µπορούν να τεκµηριωθούν ως µέρος της περιγραφής της.

Περιγράφονται ως οι

διαφορετικές όψεις που εµφανίζει ένας υλικός πολιτισµός σε διάφορες φάσεις της
ανάπτυξής του, (σε τοµείς, όπως,) π.χ στη τεχνολογία (µε τεχνικές και προϊόντα
τεχνολογικής φύσεως), στην κοινωνικοπολιτική δοµή και οργάνωση, στην οικονοµία
και στο εµπόριο, σε εκδηλώσεις/ιστορικό αναταραχών και πολέµων, στη δηµογραφία
και

σε

φαινόµενα

µετακινήσεων

πληθυσµών,

στην

αρχιτεκτονική

(τύποι

εγκαταστάσεων και οικισµών), σε ιδεολογικά-θρησκευτικά συστήµατα, ταφικά έθιµα
και άλλα (βλ. εικ. 23).

Εικ.23 - Characteristics attributes (Χαρακτηριστικά)
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Αυτές οι πολιτισµικές εκφράσεις δεν ορίζουν µία περίοδο, αλλά την περιγράφουν και
την ερµηνεύουν. Αποτελούν

εκδηλώσεις και συνήθειες πολιτισµών που

αναπτύσσονται και ποικίλουν στη διάρκεια του χρόνου, -

προϊόντα ανθρώπινης

συµπεριφοράς του παρελθόντος, που αντιπροσωπεύουν την πρόοδο και την εξέλιξη
των πολιτισµών και της ανθρώπινης δραστηριότητας γενικότερα.
Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται για τη
διάκριση πολιτισµικών φάσεων («διακριτά χαρακτηριστικά79», όπως, π.χ η
στρωµατογραφία, το στυλ, τα απολιθώµατα), και να συµβάλλουν στην αναγνώριση
ευρηµάτων (όπως π.χ η πορσελάνη Ming ή τα απολιθώµατα στη γεωλογία), και
κάποια άλλα απλά χαρακτηρίζουν και σκιαγραφούν µία περίοδο/έναν πολιτισµό.
Τυπικό φαινόµενο, που, επίσης, µπορεί να χαρακτηρίσει µία πολιτισµική φάση, µέχρι
και να καθορίσει την ταυτότητά της, είναι εκείνο των πολιτισµικών επιρροών (βλ.
εικ.24).
Οι πολιτισµικές επιρροές – είναι ένα σύνηθες ιστορικό φαινόµενο, που συνήθως
οφείλεται στην επικοινωνία και επαφή (λόγω µικρής απόστασης µεταξύ γεωγραφικών
θέσεων ή κάποιου είδους εξωτερικής σχέσης , εµπορικής ανταλλαγής, που είχε ήδη
αναπτυχθεί) µεταξύ διαφόρων πολιτισµών. Το αποτέλεσµα, λοιπόν, που συνήθως
προκύπτει, είναι µία περίοδος κατά τη διαµόρφωσή της να δέχεται ή να ασκεί
σηµαντική επιρροή από/σε µία άλλη, σε τοµείς όπως τεχνολογία, κεραµική, σε
οποιαδήποτε µορφή τέχνης, στα ταφικά έθιµα (και γενικότερα σε ιδεολογικά
συστήµατα και αντιλήψεις), καθώς επίσης, στην οικονοµία και τη διατροφή80.

Εικ.24 - Influences (Επιρροές)
79
80

Distinct and identifying characteristics.
Οι συγκεκριµένοι τοµείς επιλέχτηκαν ενδεικτικά στο σχήµα.
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Ο βαθµός επιρροής και κυρίως η ερµηνεία του αρχαιολόγου καθορίζει τη σηµασία
της επιρροής για τη συγκεκριµένη πολιτισµική φάση – εάν δηλ. αναφερόµαστε απλά
σε περιπτώσεις επιρροής ή εάν αναφερόµαστε σε περιπτώσεις έντονης επίδρασης και
διαφορετικής πολιτισµικής ταυτότητας τελικά.
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IV. Σύστηµα ορισµού περιόδων
i) Περιβάλλον υλοποίησης: XML, XSL, XMetal
Η µοντελοποίηση των δεδοµένων του Θησαυρού Περιόδων πραγµατοποιείται µε τη
γλώσσα δοµηµένων εγγράφων XML και η εισαγωγή τους γίνεται µέσα από φόρµες
XML. Η συγκεκριµένη γλώσσα επιλέχτηκε για τις ανάγκες του συγκεκριµένου
θησαυρού διότι συµβάλλει στην οργάνωση και απόδοση της αρχαιολογικής
πληροφορίας σε µία κατανοητή, συνεπή µορφή και στον ευρετηριασµό του
περιεχοµένου της.
Ένας βασικός στόχος του συγκεκριµένου θησαυρού είναι

η προώθηση των

διαφορετικών επιστηµονικών απόψεων/ερµηνειών (για τις περιόδους) σε διάφορες
επιστηµονικές οµάδες µε σκοπό την ενηµέρωση, την απόκτηση γνώσης και την
επικοινωνία µεταξύ τους -

στόχος, που µπορεί τελικά και υλοποιείται µε µία

σηµασιολογική γλώσσα (όπως η XML), η οποία διευκολύνει την επικοινωνία και την
ανταλλαγή (καθώς και την καθιέρωση /βελτίωση πρότυπων σχηµάτων).
Η γλώσσα XML ανήκει στην κατηγορία των γενικευµένων γλωσσών σήµανσης
(mark up) –στις γλώσσες δηλ. που ακολουθούν συγκεκριµένους κανόνες για το είδος
σήµανσης που χρησιµοποιείται µε σκοπό την περιγραφή της δοµής των δεδοµένων.
Τα πλεονεκτήµατα της XML είναι αρκετά:
Η XML γλώσσα είναι απλή, αναγνώσιµη, «αυτοπεριγραφούµενη» (µια και το ίδιο το
έγγραφο µεταφέρει την ερµηνεία µαζί του). ∆ιευκολύνει την ανταλλαγή δεδοµένων,
δίδει τη δυνατότητα της επαναχρησιµοποίησης τους, καθοδηγεί και ελέγχει την
εισαγωγή τους.
Τα δεδοµένα µπορούν εύκολα να δηµοσιευτούν και να παρουσιαστούν στο Web
(όπως γίνεται και µε την HTML81).
Γενικά, υποστηρίζει ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. Η XML δηµιουργήθηκε κυρίως για
την δόµηση, αποθήκευση και αποστολή της πληροφορίας – περιγράφει το
περιεχόµενο (το οποίο διατίθεται για εκτύπωση, ανάκτηση, ανταλλαγή και
παρουσίαση) - που µπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό ή µέσα.
Έχει τη δυνατότητα να αναπαραστήσει κάθε είδους πληροφορία µε οποιοδήποτε
τρόπο. Είναι γενικά ευέλικτη και επεκτάσιµη γλώσσα. Οι δηµιουργοί των εγγράφων
81

Όµως, η HTML είναι µόνο µία γλώσσα παρουσίασης των δεδοµένων. Έτσι το πρόβληµα της
αναζήτησης µε λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το περιεχόµενο ενός εγγράφου, ουσιαστικά µπορεί να
αντιµετωπιστεί καλύτερα µε την XML.
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xml έχουν την ελευθερία να επιλέγουν το όνοµα του tag είτε να εκφράζουν το ίδιο
µέρος πληροφορίας χρησιµοποιώντας στοιχεία (elements) ή γνωρίσµατα (attributes)
ανάλογα µε την ανάλυση και το είδος της πληροφορίας που θέλουν να αποδώσουν.
Για την περιγραφή των δεδοµένων η XML χρησιµοποιεί το DTD (Document Type
Definition) ενώ για την παρουσίαση το CSS (Cascading Style Sheets) ή XSL
(eXtensible Stylesheet Language).
Ένα XML έγγραφο θεωρείται έγκυρο όταν συµφωνεί µε τους περιορισµούς που θέτει
το DTD (Τύπος Ορισµού Εγγράφου), το οποίο ορίζει ένα σύνολο κανόνων για τη
δοµή των όρων και των συσχετίσεών τους στο έγγραφο.
Το DTD µπορεί να ενσωµατώνεται στο αρχείο (εσωτερικό dtd) που περιέχει το
έγγραφο ή µπορεί να διαχωρίζεται σε ένα δικό του αρχείο (εξωτερικό dtd). Τα
πλεονεκτήµατα του εξωτερικού dtd είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κοινού,
από διάφορα έγγραφα ίδιου τύπου. Με αυτόν τον τρόπο, δίδεται η δυνατότητα στους
επιστήµονες που εργάζονται στο ίδιο πεδίο έρευνας, να συµφωνήσουν σε πρότυπα
κωδικοποίησης, που συµβάλλουν στην ανταλλαγή και διακίνησης της πληροφορίας.
Το DTD ουσιαστικά ελέγχει το «συντακτικό» του εγγράφου xml και µε αυτόν τον
τρόπο το επικυρώνει.
Η XSL/XSLΤ είναι µία γλώσσα που περιγράφει την παρουσίαση των δεδοµένων.
Χρησιµοποιείται για τη µορφοποίηση αρχείων XML σε HTML. ∆ίδει τη δυνατότητα
στον δηµιουργό του αρχείου να αναδιοργανώσει ή να ταξινοµήσει τα δεδοµένα κατά
την εξαγωγή τους, να µετακινήσει , να αφαιρέσει ή να προσθέσει στοιχεία και
γενικότερα να επιλέξει ποια από αυτά θα εµφανίσει (στην οθόνη) και µε ποιο τρόπο.
Ανάλογα µε τους αποδέκτες της πληροφορίας (και γενικότερα τους χρήστες στους
οποίους απευθύνεται), τις ανάγκες που θέλει να καλύψει και την σηµασία που
αποδίδει στο κάθε δεδοµένο, µπορεί να παρουσιάσει την ίδια πληροφορία µε πολλούς
διαφορετικούς τρόπους.
Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία αρχείων XML, είναι το XML
Spy82 (για αρχεία XML, XSL), το Turbo XML83 (στην παρούσα εργασία,
προτιµήθηκε

για

τη

δηµιουργία

αρχείων

DTD)

και

το

XMetal84

(που

82

www.xmlspy.com, www.altova.com
www.tibco.com
84
www.softquad.com
83
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χρησιµοποιήθηκε κυρίως για µορφοποίηση και εφαρµογή πολλαπλών στυλ (CSS),
και για τη δηµιουργία φορµών εισαγωγής δεδοµένων (XFT)85).
Το DTD του συστήµατος ορισµού περιόδων, περιλαµβάνει όλους τους απαραίτητους
κανόνες , σύµφωνα µε τους οποίους κατασκευάστηκαν οι όροι που αποτελούν µέρος
του ορισµού µιας περιόδου, καθώς και οι πιθανές σχέσεις / ιδιότητες αυτών.
Παρακάτω, ακολουθεί µία λίστα, που περιλαµβάνει (ιεραρχηµένα) όλα τα πεδία του
(Period Thesaurus) DTD.
ii) Λίστα πεδίων (Period Thesaurus DTD)
PERIOD THESAURUS
Period
Language specific name
Language
Preferred name
Used for
Short Name
Alternatives
First Publication
Original name
Author
Title
Language of first publication
Date of first publication
Note
Extent
Max space time
Place
Place name
Value
Gazetteer
85

To XMetal υποστηρίζει, γενικά, δυναµικές παρουσιάσεις δεδοµένων, δίνοντας τη δυνατότητα στο
χρήστη να χρησιµοποιήσει (µέσα από το ίδιο το περιβάλλον του) γλώσσες όπως τη Jscript και τη
VBScript.
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Place identifier
Value
Gazetteer
Place type
Coordinate box
Bounding coordinates
West Bounding Coor
East Bounding Coor
South Bounding Coor
North Bounding Coor
Data set G polygon
Data set G polygon outer G ring
G ring point
G ring Latitude
G ring Longitude
G ring point
G ring Latitude
G ring Longitude
G ring point
G ring Latitude
G ring Longitude
G ring point
G ring Latitude
G ring Longitude
G ring
Spatial referencing system
Altitude system definition
altitude datum name
altitude resolution
altitude distance units
altitude encoding method
Vertical positional accuracy
Quantitative vertical positional accuracy assesment
Vertical positional accuracy value
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Vertical positional accuracy explanation
Time span
Earliest beginning
Latest beginning
Earliest end
Latest end
The most duration
The least duration
Space time analysis (αναλύεται στα πεδία στα οποία αναλύεται και το Max
space time)
Spatiotemporal relationships
Spatiotemporal
falls within
containing
overlaps with
separated from
Temporal
finishes
is finished
starts
is started
occurs during
includes
overlaps in time with
is overlapped in time by
meets in time with
is met in time by
occurs before
occurs after
is equal in time to
Spatial
Falls within place of
consists of place of
forms part of place of
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contains place of
overlaps place of
borders with place of
Space time comment
Definition
Defining attributes
Type of period
Technology use
Style based
Stratum based
Dynasty or ruling period
Sociopolitical system
Cultural influence
Keywords
Description
Image
Abstract image
Photograph
Super period
Starting event
Type of event
Technological inventions
Imports or cultural borrowings
Natural catastrophes
Abandonment
Destruction
Religious event
Social Political event
Description
Terminating event
Type of event
Technological inventions
Imports or cultural borrowings
Natural catastrophes
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Abandonment
Destruction
Religious event
Social Political event
Description
Sub period
Is interpretation of
Reference code
Characteristics attributes
Types of characteristics
Technology
Keywords
text
Social political structure
Keywords
text
Economy and trading
Keywords
text
Wars and people movements
Keywords
text
Settlements
Keywords
text
Belief system
Keywords
text
Distinct and identifying characteristics
Strata
Keywords
text
Style
Keywords
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text
Index Fossil
Keywords
text
Influences
Type of influence
Technology
Style of pottery
Art
Burial customs
Economy and nutrition
Text
Administration
Editor
Date of compilation
Authority of administration
Authority Name
Contact point
bibliography

Η τεκµηρίωση των συγκεκριµένων πεδίων παρουσιάζεται αναλυτικά στο
Παράρτηµα 1. Η τεκµηρίωση αυτή αφορά τις ακόλουθες απαιτήσεις πληροφοριών, οι
οποίες ισχύουν για κάθε πεδίο χωριστά και οµαδοποιούνται σε έναν πίνακα (όπου ο
χρήστης µπορεί να συµπληρώνει αντιστοίχως τα δεδοµένα που απαιτούνται).
Οι απαιτήσεις πληροφοριών για τα πεδία86 είναι οι παρακάτω:

86

Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν και για τις κατηγορίες πληροφοριών, που αναλύονται σε: όνοµα
πληροφοριακής ενότητας, ορισµός, υποπεδία, κανόνες εισαγωγής, συµβατότητα, ιδιότητες,
σκοπός (ο σκοπός δηλ. που υπηρετεί η συγκεκριµένη πληροφοριακή ενότητα).
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Όνοµα πεδίου: εισάγεται το όνοµα που έχει αποδοθεί στο πεδίο.



Ορισµός πεδίου: εισάγεται ένας ορισµός (scope note)/περιγραφή έννοιας του
συγκεκριµένου πεδίου.



Κανόνες εισαγωγής: εισάγονται οι κανόνες που ορίζουν τον τρόπο µε τον
οποίο εισάγονται τα δεδοµένα.



Τύπος δεδοµένων: περιγράφεται το είδος της τιµής του δεδοµένου που
εισάγεται (π.χ αλφαριθµητικό, αριθµητικό).



Αριθµός τιµών: καθορίζει την πλήθος τιµών που µπορεί να λάβει το
συγκεκριµένο πεδίο (π.χ µία τιµή ή πολλαπλές)



Λεξιλογικός έλεγχος: διασαφηνίζεται εαν η συγκεκριµένη τιµή προέρχεται από
ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο ή όχι



Παραδείγµατα: εισάγεται ένα παράδειγµα τιµής, βοηθώντας έτσι τον χρήστη
στο να κατανοήσει τη µορφή και τον τύπο των δεδοµένων που αντιστοιχεί στο
συγκεκριµένο πεδίο.



Παρατηρήσεις: εισάγονται πρόσθετες πληροφορίες που καθοδηγούν τον
χρήστη στον τρόπο µε τον οποίο θα χρησιµοποιήσει το συγκεκριµένο πεδίο



Υποπεδία (που πιθανόν να περιλαµβάνει): εισάγονται τα ονόµατα των
υποπεδίων (συνόλου πεδίων), που περιλαµβάνει µία περίπτωση σύνθετου
πεδίου.



Συµβατότητα: εισάγονται τα αντίστοιχα πεδία (πρότυπων συστηµάτων), που
χρησιµοποιήθηκαν ως πρότυπα για την δηµιουργία (της έννοιας) του
συγκεκριµένου

πεδίου,

καθώς

και

τα

ονόµατα

των

πρότυπων

µοντέλων/συστηµάτων στα οποία ανήκουν.


Ιδιότητες: εισάγονται τα γνωρίσµατα/ιδιότητες που πιθανόν φέρουν κάποια
πεδία



Αιτιολόγηση: εισάγεται ένα κείµενο που τεκµηριώνει την ανάγκη δηµιουργίας
και ύπαρξης του συγκεκριµένου πεδίου.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Όνοµα Πεδίου

Spatial referencing
αναφοράς

system/

Γεωγραφικό

σύστηµα

Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται το γεωγραφικό σύστηµα
αναφοράς που δίδει τις συγκεκριµένες συντεταγµένες.

Κανόνες Εισαγωγής

Εισάγεται το όνοµα του συστήµατος µε αρχικά κεφαλαία
γράµµατα.
Το σύστηµα περιορίζει τον χρήστη στο να χρησιµοποιεί
σταθερά το ίδιο (ένα συγκεκριµένο π.χ UTM στην
συγκεκριµένη περίπτωση, για την ενσωµάτωση
δεδοµένων σε ένα ευρύτερο/παγκόσµιο σύστηµα
αναφοράς) γεωγραφικό σύστηµα αναφοράς για απόδοση
συγκεκριµένων συντεταγµένων οποιαδήποτε περιοχής.

Τύπος ∆εδοµένων

Αλφαριθµητικό

Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός Έλεγχος

Ναι

Παραδείγµατα

UTM (Universal Transverse Mercator)

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.
Πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο προβολικό σύστηµα
για όλα τα σηµεία που δίδονται, έτσι ώστε να έχει νόηµα
η οριοθέτηση και ο προσδιορισµός του πολυγώνου. Γι’
αυτό τίθεται ο περιορισµός στον χρήστη να χρησιµοποιεί
ένα συγκεκριµένο σύστηµα (όπως εδώ το UTM ).

Περιλαµβάνει τα υποπεδία
FGDC (Grid Coordinate System - Grid Coordinate
Συµβατότητα
System name)
Ιδιότητες

name: UTM

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει το σύστηµα
που υποστηρίζει τις συντεταγµένες που έχουν δοθεί για
µία συγκεκριµένη περιοχή έκτασης περιόδου.
Η αναπαράσταση µίας περιοχής διαφέρει από πηγή σε
πηγή. Για αυτό είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο χρήστης
µε ποιο σύστηµα έγινε αυτή η αναπαράσταση.
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iii) ∆ιαδικασία διατήρησης και ενηµέρωσης θησαυρού – διατήρηση ιστορικού
τροποποιήσεων όρων/προτάσεων (submission form)
Ο κύκλος ζωής87 ενός συστήµατος ορολογίας (θησαυρού) περιλαµβάνει τέσσερις
σηµαντικές διαδικασίες: 1) την αρχική φάση δηµιουργίας του (initialization), 2) τη
συνεχή προσθήκη και ενηµέρωση δεδοµένων (διαδικασία που συµβαίνει αρκετά
συχνά και περιλαµβάνει στάδια, που προϋποθέτουν τη συνεργασία και απόφαση
οµάδων ειδικών), 3) την έκδοση και δηµοσίευση και 4) τη διαµόρφωση διαχείρισης.
Από τη στιγµή που θα δηµιουργηθεί ένας θησαυρός, αρχίζει παράλληλα η διαδικασία
της συνεχούς και σταδιακής βελτίωσης των περιεχοµένων του, µε βασικό στόχο την
προσαρµογή τους στις απαιτήσεις των χρηστών. Αυτό γίνεται εφικτό µε τη δεύτερη
διαδικασία, δηλ. τη συνεχή προσθήκη και ενηµέρωση δεδοµένων.
Σε αυτήν τη διαδικασία περιλαµβάνεται το στάδιο της πρότασης υποβολής
δεδοµένων. Η διαδικασία της πρότασης πραγµατοποιείται από έναν εξωτερικό
συνεργάτη (submittor), ο οποίος υποβάλλει τους προτεινόµενους όρους. Οι όροι
προτείνονται µε το να συµπληρώνονται σε µία φόρµα εισαγωγής υποψήφιων όρων
(βλ. παράδειγµα φόρµας υποβολής πρότασης, εικ. 25).
Μία τέτοια υποβολή πρότασης (submission) περιλαµβάνει µία πρόταση για µία ή
περισσότερες αλλαγές (τροποποιήσεις) ενός ήδη υπάρχοντος θησαυρού. Η αλλαγή
αυτή µπορεί να είναι:


Προσθήκη νέων όρων



Αφαίρεση/διαγραφή υπαρχόντων όρων (π.χ για τη διόρθωση ενός σφάλµατος
ή λόγω ακαταλληλότητας αυτών )



∆ιαχωρισµός ενός υπάρχοντος όρου σε δύο ή περισσότερους (όρους) που
έχουν πιο ειδική σηµασία. Αναλόγως µε τα σχήµα, ο υπάρχων όρος που
διαχωρίστηκε, µπορεί να εξακολουθεί να υφίσταται ή όχι.



Μετακίνηση υπο-ιεραρχιών (όρων) µέσα στην ορολογία – αλλαγή
σηµασιολογίας



Προσθήκη ή αλλαγή νέων σχέσεων, ορισµών (scope notes), νέων ονοµάτων,
γνωρισµάτων, περιγραφικών στοιχείων, πηγών-αναφορών, εικόνων, γραφικών
και άλλων δεδοµένων.
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Ο κύκλος ζωής ενός συστήµατος ορολογίας (από την δηµιουργία του, µέχρι τη χρήση και τη
δηµοσίευσή του) περιγράφεται αναλυτικά από το µοντέλο του TERM-IT: Multilingual Support for
Multimedia Services (1998-1999).
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CANDIDATE TERM FORM
PROPOSED BY:
Name:
____________________ Organization:
________________________________
Date:
____/___/19__
CANDIDATE TERM: ______________________________________________________
THESAURUS (Mandatory):
________________________________
SCOPE NOTE (Mandatory): ________________________________
SOURCE OF TERM(Mandatory):
____________________________________________________________________
_______
N.B. Please enclose a photocopy of any publications in which the proposed term appears.
ADDITIONAL INFORMATION (Optional):
Class(es)
________________________________
Non-Preferred Term(s) ________________________________
Broad Term(s)
________________________________
Narrow Term(s)
________________________________
Related Term(s)
________________________________
JUSTIFICATION:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______
Please photocopy this form and return it to:
Thesaurus Manager, Data Standards Unit
National Monuments Record Centre
Kemble Drive,
Swindon. SN2 2GZ
Tel: 01793 414824
Fax: 01793 414770
__________________________________________________________________________
Date considered:___/___/___
Thesaurus?

______________________________________________________________

PT?

Yes/No

Proposed Class/BT:

_______________________

NPT?

Yes/No

Proposed PT:

_______________________

Reason: ______________________________________________________________
Reply sent:
Date:
By:

___/___/___
____________________________________

Εικ. 25 – «English Heritage DSU Candidate Term Submission Form»
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Μία πρόταση µπορεί να περιέχει και άλλα στοιχεία, όπως π.χ πληροφορίες που
διασαφηνίζουν ή επεξηγούν τη χρήση του όρου, το ιστορικό δηµιουργίας του, τις
επιπρόσθετες απεικονίσεις που τον συνοδεύουν, και γενικά πληροφορίες που θα
βοηθήσουν τους καταγραφείς (editors), που θα την ελέγξουν.

Αναλόγως,

θα

απορρίψουν τις αλλαγές, θα τις αποδεχτούν ή θα ζητήσουν κάποιου είδους επαναπρότασης.
Με την υποβολή των προτάσεων αυτών σε ηλεκτρονική µορφή, µέσα από µία φιλική
διεπιφάνεια χρήσης, µειώνεται κατά πολύ η µεγάλη ποσότητα που θα προέκυπτε από
ένα σύνολο χειρόγραφων προτάσεων. Π.χ το ίδρυµα Getty συγκεντρώνει χιλιάδες
χειρόγραφες προτάσεις το χρόνο για τον θησαυρό του AAT – η συστηµατική
επικοινωνία θα έλυνε το πρόβληµα της συσσώρευσης όλων αυτών των προτάσεων.
Οι διαδικασίες των αλλαγών µπορούν να γίνουν µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο – οι
υποψήφιες πληροφορίες είναι δυνατόν να γίνονται από online φόρµες «submission».
Αυτή η διαδικασία διευκολύνει, γενικά, έναν ερευνητή, που µελετά ένα θέµα και
θέλει να διατηρήσει στη µνήµη του κάποια νέα στοιχεία που τροποποιούν σταδιακά
το επίπεδο γνώσης του.
Ακολουθεί ο έλεγχος και η επικύρωση των δεδοµένων από ειδικούς (ανθρώπους που
έχουν εξειδικευθεί σε διάφορους τοµείς, σχετικούς µε το αντικείµενο, και επιπλέον
µιλούν διάφορες γλώσσες), επιστήµονες και ειδικούς θησαυρών (editors), οι οποίοι
ελέγχουν την επιστηµονική ορθότητα µίας πρότασης. Συλλέγουν τις προτάσεις που
υποβάλλονται και ανάλογα αποφασίζουν.
Στην τελική φάση, το υλικό θα ταξινοµηθεί από ένα συντονιστή της οµάδας
συζήτησης που θα συγχωνεύσει τη σχετική διανοµή και θα δηµιουργήσει µία έκδοση
της ορθής παρουσίασης του θέµατος. Αυτοί αποφασίζουν π.χ ως προς τη θέση της
έννοιας στην ιεραρχία, τη συσχέτιση και το είδος τους, επιλέγουν τον αναγνωριστικό
όρο, διαµορφώνουν τον ορισµό και επιλέγουν τις πιο αντιπροσωπευτικές εικόνες ή
γραφικά. Έτσι µε την απόφασή τους, δηµιουργείται ουσιαστικά η τρέχουσα έκδοση
του θησαυρού. Εκδίδεται συνήθως η τρέχουσα έκδοση, χωρίς να περιλαµβάνει το
ιστορικό αλλαγών (σε αυτήν), γιατί τα αποτελέσµατα αυτών (των αλλαγών) έχουν
ήδη συγχωνευθεί. Γενικότερα, ο έλεγχος των εκδόσεων (versioning) θεωρείται
απαραίτητη διαδικασία για την ενηµέρωση του συστήµατος σύµφωνα µε τις αλλαγές
που έχουν γίνει σε αυτό. Η τελευταία έκδοση θεωρείται ως η πιο σηµαντική (εφόσον
περιλαµβάνει τις τελευταίες τροποποιήσεις που έχουν γίνει).
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Όλα αυτά τα στάδια (που προαναφέρθηκαν), έχουν προβλεφθεί να περιλαµβάνονται
στην διαδικασία υποβολής µίας πρότασης αλλαγών για τους όρους του συστήµατος
ορισµού περιόδων (βλ. εικ.26)88.

Εικ. 26 - Period submission

Η συγκεκριµένη πρόταση µπορεί να αναφέρεται σε αλλαγές (βλ. εικ. 27) πάνω σε
δεδοµένα µίας ήδη καταχωρηµένης περιόδου ή στην εισαγωγή νέων δεδοµένων (για
κάθε περίοδο χωριστά) στο σύστηµα (βλ. εικ.28 ).

Εικ. 27 – Changed Period (Τροποποιηµένη περίοδος)

88

Η διαδικασία µοντελοποιείται σε ένα ξεχωριστό σχήµα (DTD). Η πλήρης τεκµηρίωση των πεδίων
του συγκεκριµένου µοντέλου (submission.dtd) αναλύεται στο παράρτηµα 2, σύµφωνα µε την λογική
που ακολουθήθηκε και στην τεκµηρίωση του µοντέλου ορισµού περιόδων.
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Εικ. 28 – New Period (Νέα περιόδος)

Επίσης, περιλαµβάνονται πληροφορίες για την τεκµηρίωση και τον έλεγχο της ίδιας
της διαδικασίας της υποβολής µιας πρότασης (βλ. εικ.29).

Εικ. 29 - Submission (Πρόταση)

Τέλος, ο έλεγχος και η επικύρωση των προτάσεων από οµάδα ειδικών (editors)
πραγµατοποιείται ως αναγκαία διαδικασία που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση και
την τελική έκδοση του θησαυρού περιόδων (βλ. εικ.30).

Εικ. 30 - Revision (Αναθεώρηση)
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Παράδειγµα υποβολής πρότασης
Ακολουθεί ένα παράδειγµα προτεινόµενων αλλαγών για µία ήδη καταχωρηµένη στο
σύστηµα περίοδο (Υστεροκλυκλαδική Ι). Η αλλαγή προτείνεται να γίνει σε ένα
επίπεδο πληροφορίας (Max space time), και ειδικότερα στα δεδοµένα που αφορούν
τα χρονικά όρια (timespan – earliest beginning) που έχουν αποδοθεί για τη
συγκεκριµένη περίοδο - είναι το γνωστό παράδειγµα προβληµατισµού και διαφωνίας
των ερευνητών για τη χρονολογία έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης – 1645
π.Χ ή 1628 π.Χ .
Στη συγκεκριµένη περίπτωση παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο θα υποβαλλόταν
η προτεινόµενη αλλαγή στη χρονολογία, (δηλ. µέσα από µία φόρµα εισαγωγής
δεδοµένων, η οποία έχει κατασκευαστεί µε το εργαλείο Form Layout του Xmetal),
για να προχωρήσει στο µετέπειτα στάδιο, δηλ. στην επεξεργασία και τον έλεγχο της
συγκεκριµένης πρότασης.
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Παράδειγµα φόρµας
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Παραδείγµατα ορισµών περιόδων (παρουσίαση σε XSL)
Το σύστηµα απευθύνεται σε αρχαιολόγους και ερευνητές που µελετούν συστήµατα
ορολογίας και ορισµού περιόδων. Ανάλογα, λοιπόν, µε τις ανάγκες αυτής της
κατηγορίας χρηστών, διαµορφώνονται και επιλέγονται οι πληροφορίες.
Το συγκεκριµένο δείγµα περιόδων που ακολουθεί, προέρχεται από τον χώρο της
Αιγιακής προϊστορίας.
Στην αρχή της παρουσίασης κρίθηκε σκόπιµο να δηµιουργηθεί µία σελίδα
περιεχοµένων (index), για να διευκολύνει την πλοήγηση του χρήστη και ειδικότερα
την αναζήτηση των συγκεκριµένων περιόδων, που θέλει να µελετήσει.
Μέσω ενός συνδέσµου (link), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να οδηγηθεί στην
περίοδο που θα επιλέξει δια της ονοµασίας της και του κωδικού καταχώρησής της
στη βάση.
Στη συνέχεια επιλέγονται οι πληροφορίες ανά επίπεδο – σύµφωνα µε τον σχεδιασµό,
ο χρήστης µπορεί να βρει πληροφορίες για την πρώτη αναφορά του όρου, για την
καθιερωµένη σε τρεις γλώσσες ορολογία, για τον ορισµό (όπου δίνεται περισσότερη
έµφαση και λεπτοµέρεια) µε παράθεση σχετικών φωτογραφιών για την καλύτερη
κατανόηση, για τη χωροχρονική προσέγγιση της έκτασης (µε πληροφορίες για την
έκταση, την ανάλυση αυτής – όπου υφίσταται , τις χωροχρονικές σχέσεις και κάποιο
σχόλιο επεξηγηµατικό αυτών), τα είδη των χαρακτηριστικών και των επιρροών (που
ίσως για κάποιες να παρατηρούνται)

και τέλος, πληροφορίες που αφορούν στη

διαχείριση του συστήµατος.
Σε επιλεκτικά σηµεία [όπου υπάρχουν συσχετίσεις, σύµφωνα µε το σχήµα, δηλ. στις
χωροχρονικές σχέσεις και σχέσεις ορισµού (όπου είναι σηµαντικό να φαίνεται άµεσα
η ταυτότητα των περιόδων που συσχετίζονται), στα τοπωνύµια (που αναφέρονται
συνήθως σε πληθώρα) και στη βιβλιογραφία (που χρησιµοποιείται για κάθε περίοδο
και είναι αναγκαίο να φαίνεται/εντοπίζεται άµεσα η βιβλιογραφική παραποµπή που
χρησιµοποιείται ειδικά για τον εκάστοτε ορισµό)] τοποθετούνται σύνδεσµοι (links)
για την επιλογή, διαχείριση και γενικά έλεγχο του µεγάλου όγκου πληροφορίας.
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Early Minoan
Author: Sir Arthur Evans
Title of first publication: The Palace of Minos, vol. I-IV
Date of first publication: 1921
Note: First author: Karl Hoeck: Kreta I-III, Ein Versuch zur Aufhellung der
Mythologie und Geschichte der Religion und Verfassung dieser Insel, von den
Altesten Zeiten bis auf die Romer-Herrschaft (1823-1829). A.Evans provided
an outline of a scheme by which Minoan civilization was divided in periods, in
1906 under the title of "Essai de classification des epoques de la civilisation
minoenne".
Period id: P1

Terminology in :
Greek

Terminology in :
English

Terminology in :
Italian

Preferred name:
Πρωτοµινωική
Short name:
ΠΜ
Alternatives:
Πρωτοµινωική
περίοδος

Preferred name:
Preferred name:
Early Minoan
Protominoico
Short name:
Used for:
EΜ
Antico Minoico
Alternatives:
Alternatives:
Early Minoan period
Periodo Protominoico
Early Minoan age
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Defining attributes:
Definition based on:
Technology use
Keywords:
Ceramic development and technology
Description:
Sequence and development of ceramic
Wares. Art of pottery is specialized. The
artificial painted decoration is spread (fabric
of Painted pottery). The primitive culture of
Crete now assumes its distinctive features.
Is part of: Minoan
Has part: Early Minoan I
Early Minoan II
Early Minoan III
Is interpretation of: Evans_1921

Space time approximation:
Maximal extent:
Place:
Names:
Kriti
Identifier: 7012056 [TGN]
Coordinate box:
West Bounding: 23 31 00 E degrees
East Bounding: 26 20 00 E degrees
South Bounding: 34 48 00 N degrees
North Bounding: 35 41 00 N degrees
Spatial referencing system: QTM
Time span:
Earliest beginning: 3650 B.C
Latest beginning: 3200 B.C
Earliest end: 2160 B.C
Latest end: 1950 B.C

Spatiotemporal relationships:
Temporal:
starts:
Minoan
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ends at the beginning of:
Middle Minoan

Space time comment:
At the major palace sites of Knossos and Phaistos, the EM
levels were largely terraced away when the first palaces
were built in Middle Minoan. There is every indication that
these sites were important already in the EM period, but the
architecture of this period, as well as stratified deposits,
have been lost.

Characteristics attributes:
Technology
Progress is observed in metalwork-copper foundry (art of
jewellery, seals, onrnamentation and stone vessels).
Decoration is varied in pottery. New and more complicated
shapes. Characteristics elements of Minoan civilization are
now created: bronze daggers, tools, stone vessels, etc.- a
cultural development. Built graves ( burial architecture is
developed too).
Social political structure
Social ranking. Increasing population.
Settlements
Progress: big settlements - there is an increase in the number
of sites and growth of settlements (more organized and
densely populated)
Economy and trading
Better quality of life (better economy). New trading contacts
(development of marinetime activity and more contacts with
Egypt and Cyclades.)

Influences
Style of Potery : Pottery similar to Early Helladic and Early Cycladic was
found in Crete. Early Minoan pottery is also exported in Aegeum during this
period.

Administration:
Editor: Athina Kritsotaki
Date of compilation: 2004-12-15
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Authority of administration:
Authority name: Helladic Period System
Contact point: email:athinak@ics.forth.gr

Place names:
Kriti [TGN, Greek ]
Crete [TGN, English ]
Kreta [TGN, German ]
Creta [TGN, Italian ]

Early Minoan II
Author: Sir Arthur Evans
Title of first publication: The Palace of Minos, vol. I-IV
Date of first publication: 1921
Note: First author: Karl Hoeck: Kreta I-III, Ein Versuch zur Aufhellung der
Mythologie und Geschichte der Religion und Verfassung dieser Insel, von den
Altesten Zeiten bis auf die Romer-Herrschaft (1823-1829). A.Evans provided
an outline of a scheme by which Minoan civilization was divided in periods, in
1906 under the title of "Essai de classification des epoques de la civilisation
minoenne".
Period id: P2

Terminology in :
Greek

Terminology in :
English

Terminology in :
Italian

Preferred name:
Πρωτοµινωική ΙΙ
Short name:
ΠΜΙΙ
Alternatives:
Πρωτοµινωική ΙΙ
περίοδος
Πρωτοµινωική
περίοδος ΙΙ

Preferred name:
Preferred name:
Early Minoan ΙΙ
Protominoico II
Short name:
Alternatives:
EΜΙΙ
Periodo protominoico
Alternatives:
Early Minoan ΙΙ
period
Early Minoan period
ΙΙ
Second Early Minoan
period
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Defining attributes:
Definition based on:
Pottery Style
Keywords:
Koumasa Ware Vasilike Ware
Description:
Koumasa Ware was found
mostly in graves in Messara. It
is described as Red, or Brownred or Black linear decoration
on pale surface. Vasilike ware
was found mostly in east Crete
- it is described as a black, red
or brown mottled pottery.
Acme of Early Minoan Culture.
Is part of: Early Minoan
Has part: Early Minoan IIA
Early Minoan IIB
Is interpretation of:
Evans_1921

Space time approximation:
Maximal extent:
Place:
Names:
Kriti
Identifier: 7012056 [TGN]
Coordinate box:
West Bounding: 23 31 00 E degrees
East Bounding: 26 20 00 E degrees
South Bounding: 34 48 00 N degrees
North Bounding: 35 41 00 N degrees
Spatial referencing system: QTM
Time span:
Earliest beginning: 2900 B.C
Latest beginning: 2700 B.C
Earliest end: 2300 B.C
Latest end: 2150 B.C

Spatiotemporal relationships:
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Temporal:
occurs during:
Early Bronze Age

ends at the beginning of:
Early Minoan III

Space time comment:
Important EMII sites: N.Central Crete (Archanes, Knossos),
S.Crete (Koumasa, Lebena, Faistos), E.Crete (Gournia,
Mochlos, Mallia, Pyrgos, Myrtos, Palaikastro, Pseira,
Vasilike), W.Crete (Dempla, cave of Lera and Platyvola).

Characteristics attributes:
Technology
The majority of pottery style is the Painted Ware. New
shapes appear such as proxoi and teacups with long
spouts.There is a great ceramic production now(workshops
in Myrtos). For the first time real(main) presence of
metalwork. Art of seals. Use of burial buildings (chamber
tombs) and spreading of tholos tombs.
Settlements
Architectural developments: foundation of big "cities" and
large complex buildings (such as in Myrtos and Vasilike) precursors of palaces are contructed during this period..

Influences
Style of Potery : Pottery similar to Early Helladic II and Early Cycladic II was
found in Crete. Vasilike Ware was found in Kastri of Kithira.

Administration:
Editor: Athina Kritsotaki
Date of compilation: 2004-12-15
Authority of administration:
Authority name: Helladic Period System
Contact point: email:athinak@ics.forth.gr
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Place names:
Kriti [TGN, Greek ]
Crete [TGN, English ]
Kreta [TGN, German ]
Creta [TGN, Italian ]

Late Minoan Ia
Author: Sir Arthur Evans
Title of first publication: The Palace of Minos, vol. I-IV
Date of first publication: 1921
Note: First author: Karl Hoeck: Kreta I-III, Ein Versuch zur Aufhellung der
Mythologie und Geschichte der Religion und Verfassung dieser Insel, von den
Altesten Zeiten bis auf die Romer-Herrschaft (1823-1829). A.Evans provided
an outline of a scheme by which Minoan civilization was divided in periods, in
1906 under the title of "Essai de classification des epoques de la civilisation
minoenne".
Period id: P3

Terminology in :
Greek

Terminology in :
English

Terminology in :
Italian

Preferred name:
Υστεροµινωική Ια
Used for:
ΜΜΙΙΙβ-ΥΜΙα
µεταβατική φάση
Short name:
ΥΜΙα
Alternatives:
YMIα περίοδος
Ύστερη Μινωική Ια
περίοδος
Ύστερη Μινωική
περίοδος Ια

Preferred name:
Late Minoan Ιa
Short name:
LΜΙa
Alternatives:
Late Minoan Ιa
period
Late Minoan period
Ιa

Preferred name:
Tardo Minoico IA
Short name:
TΜΙA
Alternatives:
Periodo Tardo
Minoico IA
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Defining attributes:
Definition based on:
Pottery Style
Keywords:
Floral Style
Description:
Spiral (a popular pattern) is developed in many
forms.
Is part of: Late Minoan I
Is interpretation of: Evans_1921

Space time approximation:
Maximal extent:
Place:
Names:
Kriti
Identifier: 7012056 [TGN]
Coordinate box:
West Bounding: 23 31 00 E degrees
East Bounding: 26 20 00 E degrees
South Bounding: 34 48 00 N degrees
North Bounding: 35 41 00 N decimal
Spatial referencing system: QTM
Time span:
Earliest beginning: 1600 B.C
Latest beginning: 1550 B.C
Earliest end: 1515 B.C
Latest end: 1480 B.C

Spatiotemporal relationships:
Spatiotemporal:
separated from:
Early Cycladic
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Temporal:
starts:
Late Minoan I

Space time comment:
LMIa deposits were found in Knossos, Poros, Mallia,
Gournia, Thera, Kithira.

Characteristics attributes:
Technology
Development of Dark on Light ware and of Floral Style.
Motifs of decoration such as spiral, rose, ripple and leafpattern in zones frourish. Excellent work in making stone
vases
Social political structure
Palatial society. Demographic increase.
Settlements
Rearrangement in Knossos palace continues and the final
architectural form of palaces of Zakros, Mallia and Faistos
is established. Mansions are built. Palatial architecture
flourishes.

Influences
Technology : Minoan influence on the development of Cyprian script. Minoan
influence on architecture
Art : Minoan influence on the art of frescoes.
Style of Potery : LM Ia pottery is exported or copied.
Economy and Nutrition : The knowledge of Minoan metrology system
spreads.

Administration:
Editor: Athina Kritsotaki
Date of compilation: 2004-03-15
Authority of administration:
Authority name: Helladic Period System
Contact point: email:athinak@ics.forth.gr
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Place names:
Kriti [TGN, Greek ]
Crete [TGN, English ]
Kreta [TGN, German ]
Creta [TGN, Italian ]

Late Cycladic I
Author: R.L.N Barber
Title of first publication: The Late Cycladic period: a Review
Date of first publication: 1981
Note: First author of term Cycladic: Χρήστος Τσούντας in
Κυκλαδικά,Αρχαιολογική Εφηµερίς, 1898. Specifically: Late Cycladic period
as a whole was first reviewed by Scholes 1956 [as Barber points out in The
Cyclades in the Bronze Age (1987)]. He describes the sequence and
subdivision of Cycladic periods as in 1981.
Period id: P4

Terminology in : Greek Terminology in :
English

Preferred name:
Υστεροκυκλαδική Ι
Used for:
τέλη Μεσοκυκλαδικήςπρώιµη Υστεροκυκλαδική
Used for:
Αγία Ειρήνη VI (φάση G)
Used for:
Φυλακωπή ΙΙΙ-ι
Short name:
ΥΚΙ
Alternatives:
Υστεροκυκλαδική Ι
περίοδος
Υστερη Κυκλαδική Ι
περίοδος
Υστεροκυκλαδική
περίοδος Ι
Υστερη Κυκλαδική
περίοδος Ι

Terminology in :
Italian

Preferred name:
Preferred name:
Late Cycladic I
Tardo Cicladico I
Used for:
Alternatives:
Late MC-Early Late
Cicladico Tardo I
Cycladic I
Periodo Cicladico
Tardo I
Used for:
Ayia Eirini VI
Prima fase del
Cicladico Tardo
Used for:
Phylakopi ΙΙΙ-ι
Eta TardoCicladica
(prima fase)
Short name:
LCI
Inizi del Cicladico
Tardo
Alternatives:
Late Cycladic Ι
Civilta
period
TardoCicladica I
Late Cycladic period
I

97

Defining attributes:
Definition based on:
Technology use
Cultural influence
Keywords:
Architectural changes.
Strong appearance of Minoan artifacts.
Description:
Important architectural changes at the sites of
Akrotiri in Thera, Ayia Eirini in Kea and
Phylakopi in Melos (in Phylakopi:large
administrative building -"megaron" and in
Ayia Eirini: "Oikia A") The appearance (in
quantity) of Minoan artifacts (as copies or
imitation) with decline in local invention.
Is part of: Late Cycladic
Is interpretation of: Barber_1981 1-21
Barber_1987
Terminating event:
Type: Natural_catastrophes
Description:
The eruption of the volcano in Santorini.
Abandonment of Akrotiri. It's Barber's (1981)
opinion that the eruption of the volcano in
Santorini terminated Late Cycladic I period.

Space time approximation:
Maximal extent:
Place:
Names:
Kikladhes Nisoi
Identifier: adlgaz-1-2249503-40 [ADL]
Coordinate box:
West Bounding: 24 10 00 E degrees
East Bounding: 26 30 00 E degrees
South Bounding: 36 10 00 N degrees
North Bounding: 37 30 00 N degrees
Spatial referencing system: QTM
Time span:
Earliest beginning: 1628 B.C
Latest beginning: 1550 B.C
Earliest end: 1500 B.C
98

Latest end: 1400 B.C

Space time analysis:
Place:
Names:
Thira Nisos [ADL,
Greek ]
Santorini [ADL,
English ]
Identifier: [adlgaz-12258269-4c]
Coordinate box:
West Bounding:
25 19 00 E degrees
East Bounding:
25 29 00 E degrees
South Bounding:
36 19 00 N degrees
North Bounding:
36 28 00 N degrees

Place:
Names:
Milos Nisos [ADL,
Greek ]
Melos [ADL,
English ]
Identifier: [adlgaz-12253090-0f]
Coordinate box:
West Bounding:
24 19 00 E degrees
East Bounding:
24 33 00 E degrees
South Bounding:
36 38 00 N degrees
North Bounding:
36 46 00 N degrees

Place:
Names:
Kea Nisos [ADL,
Greek ]
Kea [ADL, English
]
Ceos [ADL, Latin ]
Identifier: [adlgaz-12248851-05]
Coordinate box:
West Bounding:
24 16 00 E degrees
East Bounding:
24 24 00 E degrees
South Bounding:
37 31 00 N degrees
North Bounding:
37 41 00 N degrees

Spatiotemporal relationships:
Spatiotemporal:
separated from:
Early Minoan
Temporal:
is equal in time to:
Late Minoan Ia
Late Healladic I

Space time comment:
Late Cycladic I period is basically represented by the three
known major centres of Cycladic culture during this time,
Thera, Melos and Kea (in which the current archaeological
evidence is great). The Santorini eruption can be recognized
by perturbations in the records of ice-cores (Greenland Ice
Core program dating the eruption in 1645 B.C) or by
comparing sequences of tree-rings (indicating the date of
1628 B.C). The date of 1628 B.C seems to be more
suggested. The chronology is not resolved yet.
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Characteristics attributes:
Technology
Continuity of MC pottery . Philakopi: Later Local WareAyia Eirini: Cycladic Painted Ware. Akrotiri:Black and Red
Ware survive (but in a limited expression). Fine LCI Wares
(some derived from MC , such as Red Painted Ware, Matt
Painted Ware and Polychrome Ware - and some are local
imitations of Minoan). The majority of shapes and motifs
(such as linked spirals, leaf-patterns, tortoilseshell ripple )
was Cretan in origin. Geometric decoration in zones was
also Minoan in origin, but pictorial at the whole surface of
vases was local tradition. Import of LMIa pottery. At the
end of period: end of Naturalistic and Black and Red Style.
Stone vases and metals. Rich decoration in frecoes (with
figured scenes). Use of ashlar masonry.
Social-political structure
Central but collective administration. Urban community.
Settlements
Refortification of the city in Philakopi (phirst phase of the
3rd city)- a defence wall was added. At Ayia Eirini:
different realingment and town plan- repairment of
fortifictions. Destruction of older buildings in Akrotirireconstruction using MC themelia. Levelling and
enlargement of spaces. Different entrances. Alterations in
the city plan. Addition of rooms.
Economy and trading
Very good quality of life. Strong economy.Trade and
contacts with the rest of Greece and abroad

Distinct and identifying characteristics: Pottery Style
LCI pottery style (imitation-import of Minoan pottery)

Influences
Style of Potery : Imitation (local copying) or import of LMIa pottery style.
Technology : Use of Minoan Linear A script. Strong influence in architectural
forms, especially in Akrotiri :appearance of Cretan room units.
Art : Spaces are decorated by frescoes under Minoan influence.
Economy and Nutrition : Minoan metrology was introduced.
Burial customs : Minoan religious practice was used
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Administration:
Editor: Athina Kritsotaki
Date of compilation: 2004-04-15
Authority of administration:
Authority name: Helladic Period System
Contact point: email:athinak@ics.forth.gr

Place names:
Kikladhes Nisoi [ADL, Greek ]
Cyclades [ADL, English ]

Early Cycladic II
Author: (Renfrew: Syros-Keros Culture)
Title of first publication: The Emergence of Civilization. The Cyclades and
the Aegean in the Third Millennium BC
Date of first publication: 1972
Note: first author of term Cycladic: Χρήστος Τσούντας,
Κυκλαδικά,Αρχαιολογική Εφηµερίς, 1898
Period id: P5

Terminology in : Greek

Terminology in : English

Preferred name:
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ
Used for:
Πολιτισµός Σύρου-Κέρου
Short name:
ΠKΙΙ
Alternatives:
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος
Πρωτοκυκλαδική περίοδος ΙΙ

Preferred name:
Early Cycladic ΙΙ
Used for:
Keros-Syros culture
Short name:
ECII
Alternatives:
Early Cycladic period II
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Defining attributes:
Definition based on:
Pottery Style
Keywords:
Painted decoration - new shapes.
Patterned Ware. Urfirnis.
Description:
New ceramic (sauce-boat, frying-pans)
shapes.
Is part of: Early Cycladic
Has part: Early Cycladic IIA
Early Cycladic IIB
Is interpretation of: Renfrew_1972
Doumas_1977
Terminating event:
Type: Abandonment
Description:
Abandonment of fortified sites and
people movements

Space time approximation:
Maximal extent:
Place:
Names:
Kikladhes Nisoi
Identifier: adlgaz-1-2249503-40 [ADL]
Coordinate box:
West Bounding: 24 10 00 E degrees
East Bounding: 26 30 00 E degrees
South Bounding: 36 10 00 N degrees
North Bounding: 37 30 00 N degrees
Spatial referencing system: QTM
Time span:
Earliest beginning: 2800 B.C
Latest beginning: 2700 B.C
Earliest end: 2400 B.C
Latest end: 2300 B.C

Space time analysis:
Place:
Place:
Names:
Names:
Siros Nisos [ADL,
Ios Nisos [ADL,

Place:
Names:
Keros Nisos [ADL,
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Greek ]
Syros [ADL,
English ]
Identifier: [adlgaz-12257195-1e]
Coordinate box:
West Bounding:
24 51 00 E degrees
East Bounding:
24 57 00 E degrees
South Bounding:
37 21 00 N degrees
North Bounding:
37 30 00 N degrees
Time span:
Earliest beginning:
2800 B.C
Latest beginning:
2650 B.C

Greek ]
Ios [ADL, English ]
Identifier: [adlgaz-12247109-4e]
Coordinate box:
West Bounding:
25 21 00 E degrees
East Bounding:
25 23 00 E degrees
South Bounding:
36 39 00 N degrees
North Bounding:
36 43 00 N degrees
Time span:
Earliest beginning:
2650 B.C
Earliest end: 2450
B.C
Latest end: 2400 B.C

Greek ]
Karos [ADL,
English ]
Identifier: [adlgaz-12248157-03]
Coordinate box:
West Bounding:
25 36 00 E degrees
East Bounding:
25 40 00 E degrees
South Bounding:
36 52 00 N degrees
North Bounding:
36 54 00 N degrees
Time span:
Earliest beginning:
2700 B.C
Latest end: 2400 B.C

Latest end: 2300 B.C
Place:
Names:
Milos Nisos [ADL,
Greek ]
Melos [ADL,
English ]
Identifier: [adlgaz-12253090-0f]
Coordinate box:
West Bounding:
24 19 00 E degrees
East Bounding:
24 33 00 E degrees
South Bounding:
36 38 00 N degrees
North Bounding:
36 46 00 N degrees
Time span:
Earliest beginning:
2700 B.C
Latest beginning:
2650 B.C
Latest end: 2400 B.C

Place:
Place:
Names:
Names:
Paros Nisos [ADL,
Naxos Nisos [ADL,
Greek ]
Greek ]
Paros [ADL, English
Naxos [ADL,
]
English ]
Identifier: [adlgaz-1Naxia [ADL, Latin ]
Identifier: [adlgaz-1- 2254701-07]
2253484-78]
Coordinate box:
West Bounding:
Coordinate box:
25 10 00 E degrees
West Bounding:
25 25 00 E degrees
East Bounding:
East Bounding:
25 13 00 E degrees
South Bounding:
25 32 00 E degrees
36 59 00 N degrees
South Bounding:
North Bounding:
36 55 00 N degrees
37 09 00 N degrees
North Bounding:
37 12 00 N degrees
Time span:
Earliest beginning:
2650 B.C
Latest beginning:
2516 B.C
Earliest end: 2300
B.C
Place:

Place:
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Place:
Names:
Thira Nisos [ADL,
Greek ]
Santorini [ADL,
English ]
Identifier: [adlgaz-12258269-4c]
Coordinate box:
West Bounding:
25 19 00 E degrees
East Bounding:
25 29 00 E degrees
South Bounding:
36 19 00 N degrees
North Bounding:
36 28 00 N degrees
Time span:
Earliest beginning:
2700 B.C
Latest beginning:
2600 B.C
Earliest end: 2470
B.C

Place:
Names:
Sifnos Nisos [ADL,
Greek ]
Siphnos [ADL,
English ]
Identifier: [adlgaz-12257013-7e]
Coordinate box:
West Bounding:
24 42 00 E degrees
East Bounding:
24 39 00 E degrees
South Bounding:
36 55 00 N degrees
North Bounding:
37 02 00 N degrees
Time span:
Earliest beginning:
2650 B.C
Latest beginning:
2500 B.C

Names:
Kea Nisos [ADL,
Greek ]
Kea [ADL, English
]
Ceos [ADL, Latin ]
Identifier: [adlgaz-12248851-05]
Coordinate box:
West Bounding:
24 16 00 E degrees
East Bounding:
24 24 00 E degrees
South Bounding:
37 31 00 N degrees
North Bounding:
37 41 00 N degrees
Time span:
Earliest beginning:
2700 B.C

Names:
Dhaskalio Nisis
[ADL, Greek ]
Daskalio [ADL,
English ]
Identifier: [adlgaz-12245217-31]
Coordinate box:
West Bounding:
25 35 00 E degrees
East Bounding:
25 36 00 E degrees
South Bounding:
36 52 00 N degrees
North Bounding:
36 53 00 N degrees
Time span:
Earliest beginning:
2700 B.C
Latest beginning:
2600 B.C

Latest end: 2300 B.C

Place:
Names:
Amorgos Nisos
[ADL, Greek ]
Amorgos [ADL,
English ]
Identifier: [adlgaz-12242845-6b]
Coordinate box:
West Bounding:
25 44 00 E degrees
East Bounding:
26 00 00 E degrees
South Bounding:
36 47 00 N degrees
North Bounding:
36 56 00 N degrees
Time span:
Earliest beginning:
2700 B.C
Latest beginning:
2600 B.C

Place:
Names:
Mikonos Nisos
[ADL, Greek ]
Mykonos [ADL,
English ]
Identifier: [adlgaz-12252929-24]
Coordinate box:
West Bounding:
25 18 00 E degrees
East Bounding:
25 20 00 E degrees
South Bounding:
37 25 00 N degrees
North Bounding:
37 30 00 N degrees
Time span:
Earliest beginning:
2800 B.C
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Latest end: 2300 B.C

Spatiotemporal relationships:
Spatiotemporal:
separated from:
Late Helladic
Late Minoan
Temporal:
occurs during:
Early Cycladic
starts before the end of:
Early Cycladic I
starts at the end of:
Early Cycladic IIIa
occurs before:
Middle Cycladic

Space time comment:
The specific cultural phase was mostly developed in central
and S.E Cyclades. Evolution of ECII in space and time is
analyzed in the most famous places which represent this
phase.

Characteristics attributes:
Technology
Dark on buff painted, Burnished and lustrous Urfirnis,
Incised decoration in linear patterns or spiral motifs. Marble
vessels in a variety. Figurines with folded arms. Graves: of
2 or 3 levels for multiple burials and ossuaries. Cemeteries
increased.
Settlements
Fortified cities increased.Settlements were larger now.
Houses were of curvilinear plan. The well-known
settlements are: Phylakopi I-i and Ayia Eirini II
Belief System
Cemeteries increased. Ossuaries were built next to graves.
Economy and trading
Trade was intensified during this period.
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Influences
Art : Evidence of contact with Crete: marble figurines were found in Crete
Style of Potery : ECII pottery found in Poliochne, Troy, Therme and Samos.
North Aegean pottery was imported into Syros, Naxos, Siphnos and other
Cycladic islands. ECII contacts with the coast of Attica, Argolida (Lerna) and
Crete are evident.

Administration:
Editor: Athina Kritsotaki
Date of compilation: 2004-10-15
Authority of administration:
Authority name: Helladic Period System
Contact point: email:athinak@ics.forth.gr

Place names:
Kikladhes Nisoi [ADL, Greek ]
Cyclades [ADL, English ]

Early Bronze Age (in Greece)
Author: C.J.Thomsen
Title of first publication:
Date of first publication: 1836
Note: The classification into Stone Age, Bronze Age and Iron Age - the
famous three age system - was formulated by C.J.Thomsen in 1836.
Period id: P6

Terminology in :
Greek

Terminology in :
English

Preferred name:
Preferred name:
Πρώιµη Εποχή
Early Bronze Age
Χαλκού
Short name:
EBA
Short name:
ΠΕΧ
Alternatives:
Early Bronze age
Alternatives:
Πρωτοχαλκή περίοδος period

Terminology in :
Italian
Preferred name:
Antica Eta del Bronzo
Alternatives:
Bronzo Antico
Fase antica del Bronzo
Periodo antico del
Bronzo
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Defining attributes:
Definition based on:
Technology useSociopolitical system
Keywords:
Development in metalwork
Proto-urban society.
Description:
Bronze has been known since Neolithic
period - at this age, it is used normally
and its work is developed and
intensified. Additionally important
initial settlements are created now. It is
the beginning of proto-urban society
Is part of: Bronze Age
Has part: Early Minoan
Early Cycladic
Early Helladic
Early Bronze Age I
Early Bronze Age II
Is interpretation of:

Space time approximation:
Maximal extent:
Place:
Names:
Ellas
Identifier: adlgaz-1-58-36 [ADL]
Spatial referencing system: QTM
points: 41 14 00 N degrees
25 14 00 E degrees
points: 39 34 00 N degrees
20 11 00 E degrees
points: 36 29 00 N degrees
23 05 00 E degrees
points: 38 06 00 N degrees
24 33 00 E degrees
Time span:
Earliest beginning: 3650 B.C
Latest beginning: 2800 B.C
Earliest end: 2100 B.C
Latest end: 1850 B.C
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Space time analysis:
Place:
Names:
Kriti [TGN,
Greek ]
Crete [TGN,
English ]
Kreta [TGN,
German ]
Creta [TGN,
Italian ]
Identifier:
[7012056]
Coordinate box:
West Bounding:
23 31 00 E
degrees
East Bounding:
26 20 00 E
degrees
South
Bounding:
34 48 00 N
degrees
North
Bounding:
35 41 00 N
degrees
Time span:
Earliest
beginning: 3650
B.C
Latest
beginning: 3200
B.C
Earliest end:
2160 B.C
Latest end: 1950
B.C

Place:
Place:
Names:
Names:
Ipeirwtikh Ellada
Kikladhes Nisoi
[Period_Thesaurus, Greek ]
[ADL, Greek ]
Identifier: [PT-1]
Cyclades [ADL,
English ]
Coordinate box:
West Bounding:
Identifier: [adlgaz24 03 00 E degrees
1-2249503-40]
East
Bounding:
Coordinate box:
24 28 00 E degrees
West Bounding:
South Bounding:
24 10 00 E degrees
34 42 00 N degrees
East Bounding:
26 30 00 E degrees
North Bounding:
South Bounding:
41 33 00 N degrees
36 10 00 N degrees Time span:
North Bounding:
Earliest beginning: 3600
37 30 00 N degrees B.C
Latest beginning: 2900 B.C
Time span:
Earliest beginning:
Earliest end: 2090 B.C
3500 B.C
Latest end: 2050 B.C
Latest beginning:
2900 B.C
Earliest end: 2050
B.C
Latest end: 1950
B.C

Spatiotemporal relationships:
Temporal:
starts:
Bronze Age
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Space time comment:
Stratified deposits of Myrtos, Knossos, Troy, Poliochni,
Lerna, Eutresis, Argissa, Sitagroi, Dikili-Tas and Ezero
were used for classifying the specific period.

Characteristics attributes:
Technology
Progress and development is observed in metalwork-copper
foundry. Art of jewellery, seals and stone vessels (especially
in Crete). Manufacture of marble and metal objects. The
most usual type of graves are the cist graves. The used to
burry their dead in cemeterries. There are also stone round
graves (in Crete). Regional styles of pottery: Painted
pottery, Incised, Urfirnis, Burnished ware and Slipped
Ware.
Social political structure
Social ranking. Increasing population. Proto-urban societies.
Intensification of the shift of the regional power.
Settlements
Progress: big and important settlements - there is an
increase in the number of sites and growth of settlements
(more organized and densely populated). New positions.
Some of them are fortified. Various shapes of buildings. Big
houses: Megaron, Corridor House, Building BG etc.
Economy and trading
Trading contacts were mostly made with Cyclades.
People movements
At the end of this period, signs of destruction (fire) ,
abandonment and people movements in some places (except
from Crete).

Administration:
Editor: Athina Kritsotaki
Date of compilation: 2004-08-09
Authority of administration:
Authority name: Helladic Period System
Contact point: email:athinak@ics.forth.gr
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Place names:
Ellas [ADL, Greek ]
Greece [ADL, English ]
Griechenland [ADL, German ]
Grecia [ADL, Italian ]

Middle Minoan IB
Author: Sir Arthur Evans
Title of first publication: The Palace of Minos, vol. I-IV
Date of first publication: 1921
Note: First author: Karl Hoeck: Kreta I-III, Ein Versuch zur Aufhellung der
Mythologie und Geschichte der Religion und Verfassung dieser Insel, von den
Altesten Zeiten bis auf die Romer-Herrschaft (1823-1829). A.Evans provided
an outline of a scheme by which Minoan civilization was divided in periods, in
1906 under the title of "Essai de classification des epoques de la civilisation
minoenne".
Period id: P7

Terminology in :
Greek

Terminology in :
English

Terminology in :
Italian

Preferred name:
Μεσοµινωική ΙΒ
Short name:
ΜΜΙΒ
Alternatives:
Μεσοµινωική ΙΒ
περίοδος

Preferred name:
Middle Minoan IB
Short name:
MM IB
Alternatives:
Middle Minoan IB
period

Preferred name:
Medio Minoico IB
Alternatives:
Periodo Medio
Minoico IB

110

Defining attributes:
Definition based on:
Pottery Style
Keywords:
Barbotine Ware. Polychrome.
Description:
New styles in pottery which are characteristics of
Middle Minoan Ib Ware. Beginning of polychromy.
Is part of: Middle Minoan I
Is interpretation of: Evans_1921

Space time approximation:
Maximal extent:
Place:
Names:
Kriti
Identifier: 7012056 [TGN]
Coordinate box:
West Bounding: 23 31 00 E degrees
East Bounding: 26 20 00 E degrees
South Bounding: 34 48 00 N degrees
North Bounding: 35 41 00 N degrees
Spatial referencing system: QTM
Time span:
Earliest beginning: 2000 B.C
Latest beginning: 1900 B.C
Earliest end:
Latest end: 1700 B.C

Spatiotemporal relationships:
Spatiotemporal:
separated from:
Late Helladic
Temporal:
occurs during:
Minoan
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starts at the end of:
Middle Minoan IA

Space time comment:
At Knossos three koulouras were found in the West Court
and one in the Northwest corner under the Theatral Area.
They are dated in the MM IB period .

Characteristics attributes:
Technology
The pottery is characterized by the first use of the fast
wheel.The carinated cup first appears now.A more complex
polychrome decoration is developed at this phase.
Social political structure
The first certain palaces are now constructed at Knossos and
Phaistos.

Economy and trading
Trading contacts are extended to to the central Aegean
islands.

Administration:
Editor: Athina Kritsotaki
Date of compilation: 2004-12-15
Authority of administration:
Authority name: Helladic Period System
Contact point: email:athinak@ics.forth.gr

Place names:
Kriti [TGN, Greek ]
Crete [TGN, English ]
Kreta [TGN, German ]
Creta [TGN, Italian ]
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Παλαιοανακτορική
Author: Νικόλαος Πλάτων
Title of first publication:
Date of first publication: 1958
Note: It was a proposal (for a new chronological system) made by Platon in
1958 at the Prehistoric Conference in Hamburg.
Period id: P8

Terminology in : Greek Terminology in :
English
Preferred name:
Παλαιοανακτορική
Short name:

Alternatives:
Παλαιοανακτορική
περίοδος

Preferred name:
Old Palace
Used for:
Protopalatial
Used for:
First Palace
Short name:

Terminology in :
Italian
Preferred name:
Protopalaziale
Alternatives:
Periodo
protopalaziale

Alternatives:
Old Palace period

Defining attributes:
Definition based on:
Sociopolitical system
Keywords:
Palatial society
Description:
Age of palaces (Knossos, Phaistos, Mallia and
Zakros)-social ranking - kings and princes

Is interpretation of: Πλάτων_1966
Πλάτων_1978
Terminating event:
Type: Natural_catastrophes
Description:
Earthquakes destroyed the palaces at the end
of the period.

Space time approximation:
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Maximal extent:
Place:
Names:
Kriti
Identifier: 7012056 [TGN]
Coordinate box:
West Bounding: 23 31 00 E degrees
East Bounding: 26 20 00 E degrees
South Bounding: 34 48 00 N degrees
North Bounding: 35 41 00 N degrees
Spatial referencing system: QTM
Time span:
Earliest beginning: 2000 B.C
Latest beginning: 1900 B.C
Earliest end:
Latest end: 1700 B.C

Spatiotemporal relationships:
Spatiotemporal:
separated from:
Late Helladic
Temporal:
occurs during:
Minoan

starts at the end of:
Προανακτορική
ends at the beginning of:
Νεοανακτορική

Space time comment:

Characteristics attributes:
Technology
Progress in metalwork and new types of tools. The end of
Handmade pottery - Barbotine ware is now more popular
and the use of Polychrome Style (Kamares) starts. Burial
vessels are included too. Clay sarcophagoi and jars.
Progress in the art of seals and of jewellery. Ossuary tholoi
supersed by cists -continuity in using tholos tombs.
Social political structure
Social ranking. Palatial society. Great public works.
Settlements
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MMI elements of palace at Knossos-wall construction and
analysis
Belief system
Peak sanctuaries. Individual burials are now established.
Economy and trading
Trading contacts with Egypt , Cyprus and Aegean.

Administration:
Editor: Athina Kritsotaki
Date of compilation: 2004-12-15
Authority of administration:
Authority name: Helladic Period System
Contact point: email:athinak@ics.forth.gr

Place names:
Kriti [TGN, Greek ]
Crete [TGN, English ]
Kreta [TGN, German ]
Creta [TGN, Italian ]

Bibliography:
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Volume: I -IV London (1921)
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V. Επίλογος
i) Αποτέλεσµα - συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά, το αποτέλεσµα της παρούσης εργασίας ήταν ότι αναπτύχθηκε µία
συστηµατική µεθοδολογία ορισµού πολιτισµικών περιόδων, βάσει εξειδικευµένης
µελέτης που έγινε πάνω στο µοντέλο του CIDOC CRM, στην θεωρία της
αρχαιολογίας και των υπολογιστών.
Το σχήµα που προέκυψε, ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις που έθεσε εξαρχής η
οµάδα του CIDOC (The CIDOC Working Group) για τη δηµιουργία ενός συστήµατος
ορισµού περιόδων (βλ. Παράρτηµα –3, «The Period Terminology Repository
Specification»). Το σχήµα αυτό διαµορφώθηκε µέσω της σηµασιολογικής γλώσσας
XML (DTD) και είναι πλέον διαθέσιµο (στο website του CIDOC89) για τη δηµιουργία
ολοκληρωµένων θησαυρών περιόδων.
Επίσης, δηµιουργήθηκε ένα δείγµα θησαυρού προϊστορικών περιόδων του Ελλαδικού
χώρου.
Επιπλέον, έγινε ειδική πρόβλεψη για τον τρόπο εισαγωγής και ενηµέρωσης των
δεδοµένων,

µε

τη

δηµιουργία

ενός

µοντέλου

υποβολής

προτάσεων

(για

εισαγωγές/τροποποιήσεις όρων µίας περιόδου).
Τέλος, η παρούσα µελέτη παρουσιάστηκε στο CAA 2004 (Doerr,M., Kritsotaki,A.
and Stead,S. “Which Period Is It? A Methodology To Create Thesauri Of Historical
Periods”) και αναµένεται η σχετική δηµοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου.
ii) Μελλοντική εργασία
Περαιτέρω έρευνα θα µπορούσε να καλύψει και περιόδους από άλλους πολιτισµικούς
χώρους (και χρόνους)90, η οποία θα επιβεβαίωνε τη λειτουργικότητα του
συγκεκριµένου σχήµατος.
Επιπλέον, θα ήταν δυνατόν να προχωρήσει σε µία υλοποίηση πολύγλωσσων
θησαυρών σε µία κανονική (ολοκληρωµένη) βάση δεδοµένων.

89

http://cidoc.ics.forth.gr/technical_papers.html
Στην παρούσα εργασία λαµβάνεται υπόψη ότι ο ορισµός ακόµη και της ίδιας περιόδου, µπορεί να
διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή (π.χ η Πρώιµη Εποχή Χαλκού είναι µερικώς διαφορετική για
την Αγγλία (διαφορετικός υλικός πολιτισµός) και διαφορετική για την Ελλάδα (παρόλο που ανήκουν
στο ίδιο «υπερσύνολο», την Πρώιµη Εποχή Χαλκού, όπως ορίζεται µε βάση τα Ευρωπαϊκά κριτήρια).
90
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Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, εάν στο µέλλον ήταν δυνατή η όποια σύνδεση
µε άλλα συστήµατα, π.χ γεωγραφικά, µε σκοπό την υποστήριξη χαρτογραφικής
πληροφορίας για την αναζήτηση/ εντοπισµό γεωγραφικών περιοχών έκτασης των
περιόδων ή µία σύνδεση µε συστήµατα καταγραφής και τεκµηρίωσης ευρηµάτων, µε
σκοπό την αυτόµατη υποστηρίξη της σχετικής και απόλυτης χρονολόγησής τους
βάσει του συνόλου της καταγεγραµµένης γνώσης.
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Period
ΌΝΟΜΑ

PERIOD/ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΠΕ∆ΙΟΥ
Ορισµός

Στην κατηγορία αυτήν εισάγονται όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες για τον ορισµό και την τεκµηρίωση κάθε
περιόδου.
Η περίοδος, κατά τον ορισµό του CIDOC CRM,
αποτελείται

από

ένα

σύνολο

φαινοµένων

και

πολιτισµικών εκδηλώσεων, που χαρακτηρίζονται από
συνοχή και συνέπεια στο χώρο και στον χρόνο.
Περιλαµβάνει τα

Language specific name

υπο-πεδία

First Publication

(πληροφοριακές ενότητες)

Extent
Definition
Characteristics attributes
Influences
Administration

Κανόνες εισαγωγής

Στο σύστηµα εισάγονται, υποχρεωτικά, περισσότερες
από µία περιόδους.

Συµβατότητα
Ιδιότητες

Period

id:

καταχωρείται

ένας

µοναδικός

αναγνωριστικός αριθµός για κάθε περίοδο – έτσι το
σύστηµα αναγνωρίζει την περίοδο αυτόµατα και ο
χρήστης µπορεί να τη συσχετίζει µε οποιοδήποτε άλλο
πεδίο/ πληροφορία.
Σκοπός

Η καταγραφή των στοιχείων που ορίζουν µία περίοδο
είναι απαραίτητη ώστε ο χρήστης να αναγνωρίζει την
ταυτότητα κάθε περιόδου και να κατανοεί εις βάθος
την έννοιά της.
Η περίοδος είναι το βασικό αντικείµενο διαχείρισης
και ορισµού του συγκεκριµένου συστήµατος.
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Period→ Language Specific Name

ΌΝΟΜΑ ΥΠΟΠΕ∆ΙΟΥ- Language specific name /Ορολογία
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
Ορισµός

Εισάγονται πληροφορίες που περιγράφουν τα
συγκεκριµένα ονόµατα (όρους) µίας περιόδου,
τα οποία χρησιµοποιούνται σε µία τουλάχιστον
φυσική γλώσσα.

Περιλαµβάνει τα υπο-πεδία

Language
Preferred name
Used for
Short Name
Alternatives

Παρατηρήσεις

Η ορολογία µπορεί να καταγράφεται σε
περισσότερες
συγκεκριµένο

από

µία

θησαυρό

γλώσσες.

Στο

(πολύγλωσσος),

καταγράφεται ορολογία (για κάθε περίοδο) , η
οποία χρησιµοποιείται (ως καθιερωµένη για τη
συγκεκριµένη οµάδα ορολογία) σε 3 γλώσσες
(Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά).
Κανόνες εισαγωγής

Η συµπλήρωσή του είναι προαιρετική και
επαναλαµβανόµενη .

Συµβατότητα

Ιδιότητες

Σκοπός

Οι ύπαρξη αυτής της πληροφοριακής ενότητας
ικανοποιεί τις ανάγκες ενός πολύγλωσσου
θησαυρού.
Με το συγκεκριµένο υποπεδίο, ο χρήστης
µπορεί να αναζητήσει την ορολογία που
αντιπροσωπεύει µία περίοδο µε κριτήριο τη
γλώσσα/την οµάδα (επιστηµονική κοινότητα)
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στην οποία αυτή η ορολογία χρησιµοποιείται
και είναι ευρέως γνωστή.

Period→ Language Specific Name→ Language
Όνοµα Πεδίου

Language/ Γλώσσα

Ορισµός Πεδίου

Εισάγεται η γλώσσα στην οποία αντιστοιχεί ένα
σύνολο όρων/ονοµάτων µίας περιόδου.

Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα µιας φυσικής γλώσσα µε

Εισαγωγής

πρότυπο τρόπο.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

en

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

ISO 5964 (guide for multilingual thesauri)
ISO 639 –1: 2002 (codes for the representation of
names of languages)

Ιδιότητες

xml:lang

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη αυτού του πεδίου συµφωνεί µε την
ανάγκη ύπαρξης ορολογίας κάθε περιόδου σε
παραπάνω από µία γλώσσες, δικαιολογώντας
ταυτόχρονα το χαρακτηρισµό του συγκεκριµένου
θησαυρού ως πολύγλωσσο.
Έτσι ο χρήστης µπορεί να κάνει αναζήτηση της
ορολογίας

µιας

περιόδου

όπως

αυτή

χρησιµοποιείται σε κάθε φυσική γλώσσα /γλώσσα
µιας επιστηµονικής κοινότητας/οµάδας.
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Period→ Language Specific Name → Preferred name
Όνοµα Πεδίου
Preferred name/ ∆όκιµος όρος
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο δόκιµος όρος µίας
περιόδου όπως ορίζεται και χρησιµοποιείται σε
κάθε γλώσσα.

Κανόνες

Εισάγεται το ακριβές όνοµα του όρου που

Εισαγωγής

προτιµάται

για

να

αντιπροσωπεύσει

την

συγκεκριµένη έννοια.
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

Early Minoan

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα

ISO 2788 (preferred term)
ISO 5964

<<

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει ποιος
είναι ο δόκιµος όρος (σε κάθε φυσική γλώσσα),
που χρησιµοποιείται κατά προτίµηση για να
παραστήσει την συγκεκριµένη έννοια της περιόδου.
Ο χρήστης θα αναζητήσει την περίοδο µε το όνοµα
εκείνο, µε το οποίο είναι ευρέως γνωστή και
αναγνωρίσιµη σε µια επιστηµονική κοινότητα/ σε
µία φυσική γλώσσα.

Period→ Language Specific Name → Used for
Όνοµα Πεδίου
Used for/ Συνώνυµο
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται ένας συνώνυµος όρος της
περιόδου

που

ορίζεται

στον

συγκεκριµένο

θησαυρό.
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Κανόνες

Εισάγεται το ακριβές όνοµα του συνώνυµου όρου .

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου. Σε
περιπτώσεις, όπου περισσότεροι του ενός όροι
αναφέρονται

στην

ίδια

έννοια,

το

πεδίο

επαναλαµβάνεται.
Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα

ISO 2788 (use for/ UF)
ISO 5964

<<

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει ποια
άλλα ονόµατα (όροι) χρησιµοποιούνται ισοδύναµα
για να εκφράσουν την συγκεκριµένη περίοδο (όπως
αυτή ορίζεται στο σύστηµα).
Έτσι ο χρήστης µπορεί να κάνει αναζήτηση των
όρων που αναφέρονται στην ίδια έννοια της
περιόδου που εξετάζει.

Period→ Language Specific Name → Short name
Όνοµα Πεδίου
Short name/ Συντοµογραφία
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται ένας όρος/όνοµα
περιόδου µε τη µορφή συντοµογραφίας.

Κανόνες

Εισάγεται µε αρχικά κεφαλαία γράµµατα.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
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Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

EM

Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα

ISO 2788 (Abbreviations)
ISO 5964

<<

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει τη
συντοµογραφική απόδοση ενός όρου περιόδου σε
µια γλώσσα/ οµάδα και έτσι µπορεί να την
αναζητήσει σε αυτήν την µορφή.

Period→ Language Specific Name → Alternatives
Όνοµα Πεδίου
Alternatives/ Εναλλακτικοί όροι
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγονται όλοι οι εναλλακτικοί
όροι έκφρασης µιας περιόδου σε µία φυσική
γλώσσα.

Κανόνες

Εισάγεται το ακριβές όνοµα των όρων αυτών

Εισαγωγής

(ακόµη και µε περιφραστικό τρόπο), όπως είναι
γνωστοί σε κάθε γλώσσα.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

Πρωτοµινωική περίοδος, Πρωτοµινωική εποχή

Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα

ISO 2788
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ISO 5964
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης βρίσκει ποιοι
όροι

χρησιµοποιούνται

εκφράσουν

την

ίδια

εναλλακτικά
περίοδο

για
σε

να
µια

γλώσσα/οµάδα.
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Period→ First Publication
ΌΝΟΜΑ ΥΠΟΠΕ∆ΙΟΥ- First Publication/ Πρώτη ∆ηµοσίευση Όρου
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
Ορισµός Κατηγορίας

Εισάγονται πληροφορίες που αφορούν στην
επινόηση του όρου που εκφράζει µία περίοδο.
Η επινόηση αυτή συνήθως

εκφράζεται ως

πρώτη δηµοσίευση του όρου αυτού από τον
συγγραφέα/επιστήµονα που επινόησε τον όρο
και ουσιαστικά πρωτο-όρισε την περίοδο.
Περιλαµβάνει τα υποπεδία

Original name
Author
Title
Language of first publication
Date of first publication
Note

Παρατηρήσεις

Οι πληροφορίες αυτές δύναται να συνδέονται
και µε πιθανές τροποποιήσεις που έγιναν στον
πρωτότυπο όρο.

Κανόνες εισαγωγής

Η συµπλήρωσή του είναι υποχρεωτική.

Συµβατότητα

Ιδιότητες

Σκοπός

Χρησιµοποιείται ως αναφορά στην επινόηση
του

πραγµατικού

(original) ορισµού

µιας

περιόδου – παράλληλα εκφράζει και την
ταυτότητα

της

έννοιας

της

περιόδου,

ανεξαρτήτως του γεγονότος της επινόησης.
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Period→ First Publication→ Original name
Όνοµα Πεδίου
Original name/ Πρωτότυπος/Αρχικός όρος
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο πρωτότυπος/αρχικός

Πεδίου

όρος που επινοήθηκε για µια περίοδο.

Κανόνες

Εισάγεται το ακριβές όνοµα του όρου.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει το
όνοµα

µε

το

οποίο

επινοήθηκε

αρχικά

η

συγκεκριµένη περίοδος και συγχρόνως αυτό το
οποίο

ανταποκρίνεται

στον

ορισµό

της

συγκεκριµένης περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο ο
χρήστης ταυτίζει και αναγνωρίζει την συγκεκριµένη
περίοδο.

Period→ First Publication → Author
Όνοµα Πεδίου
Author/ Συγγραφέας
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται το όνοµα του συγγραφέα/

Πεδίου

εφευρέτη του συγκεκριµένου όρου, που ουσιαστικά
είναι το πρόσωπο που όρισε την συγκεκριµένη
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περίοδο.
Κανόνες

Εισάγεται

το

όνοµα

και

Εισαγωγής

συγκεκριµένου προσώπου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

το

επώνυµο

του

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

Arthur Evans

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.

Συνίσταται να συµπληρώνεται η πρώτη αναφορά
που βρίσκουµε για τον εφευρέτη του όρου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει από
ποιον ορίστηκε η συγκεκριµένη περίοδος, που
καταγράφεται στο σύστηµα. Ακολούθως, µπορεί να
προβεί και σε συγκρίσεις µεταξύ ορισµών µίας
περιόδου που έχουν αποδοθεί από διαφορετικούς
επιστήµονες – κάθε επιστήµονας µπορεί να δώσει
έναν δικό του ορισµό.

Period→ First Publication → Title
Όνοµα Πεδίου
Title/ Τίτλος
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται ο τίτλος της πρώτης
δηµοσίευσης του όρου.

Κανόνες

Εισάγεται ο πλήρης τίτλος.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο
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Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

The Palace of Minos

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου. Ο τίτλος
αυτός αναφέρεται και στη βιβλιογραφία.

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει σε
ποια δηµοσίευση πρωτοαναφέρεται ο όρος - έτσι
τεκµηριώνεται ο ορισµός µιας περιόδου.

Period→ First Publication → Language of first publication
Όνοµα Πεδίου
Language of first publication/ Γλώσσα πρώτης
δηµοσίευσης
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται η γλώσσα στην οποία
γράφτηκε η πρώτη δηµοσίευση του όρου.

Κανόνες

Εισάγεται η φυσική γλώσσα µε πρότυπο τρόπο.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

el

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες

ISO 639-1:2002 (codes for the representation of
names of languages)
xml:lang

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει τη
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γλώσσα

στην

οποία

πρωτοαναφέρεται

η

συγκεκριµένη περίοδος και εποµένως έχει πλήρη
γνώση των λεπτοµερειών της επινόησης του όρου
και τελικά της τεκµηρίωσή του.

Period→ First Publication → Date of first publication
Όνοµα Πεδίου
Date of first publication/ Ηµεροµηνία
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται

ηµεροµηνία κατά την

οποία έγινε η πρώτη δηµοσίευση του όρου.
Κανόνες

Εισάγεται πρώτα ο χρόνος (yyyy) µετά ο µήνας σε

Εισαγωγής

ακέραιο αριθµό (mm)και µετά η ηµέρα (dd).

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

Η ηµεροµηνία χρησιµοποιεί τη συµβατή µορφή που
προτείνουν τα πρότυπα του AAT και του ANSI
X3.30

1985

(ηµεροµηνία

Γρηγοριανού

ηµερολογίου)
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει την
ακριβή ηµεροµηνία κατά την οποία ορίστηκε/
επινοήθηκε µία περίοδος – αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό,

γιατί

µία

διαφορετική

π.χ

µεταγενέστερη ηµεροµηνία µπορεί να υποδηλώνει
και τροποποίηση στον ορισµό της περιόδου
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Period→ First Publication → Note
Όνοµα Πεδίου
Note/ Σχόλιο
Ορισµός

Στο

πεδίο

αυτό

εισάγεται

ένα

σχόλιο,

µία

Πεδίου

υποσηµείωση που αναφέρεται στην επινόηση του
όρου/ στον ορισµό.

Κανόνες

Εισάγεται ως ελεύθερο κείµενο.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης ενηµερώνεται
για περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει
αναφορά στον πρώτο εφευρέτη/ συγγραφέα ή στον
τίτλο είτε γιατί π.χ δεν βρέθηκε /δεν είναι γνωστός
είτε επειδή π.χ έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις
στον ίδιο όρο. Λειτουργεί δηλ. βοηθητικά και
επεξηγηµατικά υπέρ του χρήστη σε περιπτώσεις που
τα στοιχεία είναι ελλιπή ή πλεονάζουν.
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Period→ Extent
ΌΝΟΜΑ

ΥΠΟΠΕ∆ΙΟΥ- Extent/ Έκταση

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
Ορισµός

Εισάγονται πληροφορίες που περιγράφουν
την έκταση µιας περιόδου στη διάσταση του
χώρου και του χρόνου

Περιλαµβάνει τα υπο-πεδία

Max space time
Space time analysis
Spatiotemporal relationships
Space time comment

Παρατηρήσεις

Η έκταση νοείται ως προσέγγιση της
χωροχρονικής διάστασης µιας περιόδου.

Κανόνες εισαγωγής

Η συµπλήρωσή του είναι υποχρεωτική.

Συµβατότητα

Ιδιότητες

Σκοπός

Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για
την κατανόηση της έννοιας της περιόδου – η
περίοδος εκτείνεται στον χώρο και στον
χρόνο

και

µε

αυτόν

τον

τρόπο

διαµορφώνεται.
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Period→ Extent→ Max space time
Όνοµα Πεδίου
Max space time/ Μέγιστη χωροχρονική έκταση
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται η µέγιστη χωροχρονική
έκταση που µπορεί να έχει µία περίοδος. Ορίζεται
ως το µικρότερο χωροχρονικό κουτί που δύναται
να καλύψει τη µέγιστη χωρική και χρονική έκταση
µιας περιόδου.

Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα Place
υπο-πεδία

Coordinate box
Time span

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει πόσο
και πού εκτεινόταν κατά προσέγγιση η περίοδος, η
οποία ορίζεται στο σύστηµα.
‘Έτσι µπορεί να εκτιµήσει τα χρονικά και χωρικά
όρια (µεγέθη) των φαινοµένων που ορίζουν µία
περίοδο.

Period→ Extent→ Max space time→Place
Όνοµα Πεδίου Place/ Τόπος
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία που

Πεδίου

περιγράφει

τη

γεωπολιτική/γεωλογική
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περιοχή µέσα στην οποία εκτείνεται χωρικά η
περίοδος.
Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Πλειότιµο
Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου. Σε
περίπτωση κατά την οποία παρατηρείται το
φαινόµενο της εξάπλωσης/ανάπτυξης της
έκτασης

µιας

περιόδου,

αυτό

γίνεται

κατανοητό µε σταδιακή προσθήκη των
θέσεων,

που

περιγράφει

αυτήν

την

εξάπλωση. Σε αυτήν την περίπτωση το πεδίο
Place επαναλαµβάνεται.
Περιλαµβάνει

Place name

τα υπο-πεδία

Place identifier
Place type

Συµβατότητα

FGDC (Place)
TGN (Place record)
ADL (Location)
CIDOC CRM (E53 Place)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει
ποια είναι η χωρική έκταση µιας περιόδου.

Period→ Extent→ Max space time→Place→Place
name
Όνοµα Πεδίου Place name/ Όνοµα τόπου
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται το όνοµα

Πεδίου

της περιοχής στην οποία εκτείνεται
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µία περίοδος.
Κανόνες

Εισάγεται το ακριβές όνοµα της

Εισαγωγής

περιοχής.

Αναλύεται

σε

άλλα

υποπεδία
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Πλειότιµο
Λεξιλογικός
Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου. Τα τοπωνύµια δύναται να
αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου :
ένα δηλ. όνοµα τόπου µπορεί να
αλλάξει ή το ίδιο όνοµα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για µια άλλη περιοχή
–ο

ίδιος

τόπος

µπορεί

να

έχει

περισσότερα του ενός ονόµατα –
εποµένως το πεδίο είναι πολλαπλό.
Γενικά εξαιτίας όλων αυτών των
περιπτώσεων, προτείνεται από το
σύστηµα τα τοπωνύµια να ελέγχονται
από

ένα

καθιερωµένο

(πρότυπο)

γεωγραφικό Λεξικό, του οποίου το
σύστηµα παρέχει τα τοπωνύµια.
Σε περίπτωση κατά την οποία ένα
τοπωνύµιο

που

χρειάζεται

το

σύστηµα, δεν περιλαµβάνεται σε ένα
γεωγραφικό λεξικό (εποµένως δεν
υπάρχει πληροφορία γι’ αυτό), τότε
συµπληρώνεται µε ευθύνη της αρχής
αυτού

του

συστήµατος

(Period

Thesaurus).
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Περιλαµβάνει

Value

τα υπο-πεδία

Gazetteer

Συµβατότητα

CIDOC CRM (E48 Place name)
TGN (Geog_Name)
ADL

(geographic

name,

variant

geographic name
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει ποια ονόµατα αντιστοιχούν
σε µία περιοχή στην οποία εκτεινόταν
η περίοδος.

Period→ Extent→ Max space
time→Place→Place name→Value
Όνοµα Πεδίου Value/ Τιµή
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται η

Πεδίου

τιµή

του

ονόµατος

περιοχής

στην

της
οποία

εκτείνεται µία περίοδος.
Κανόνες

Εισάγεται ένα όνοµα. Μία

Εισαγωγής

τιµή/όνοµα

αντιστοιχεί

για

κάθε µέρος.
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος

Λεξικό

(από

το

που

Γεωγραφικό
αποδίδει

το

όνοµα)
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του πεδίου.
Υπάρχει η δυνατότητα το
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όνοµα

αυτό

(τιµή)

να

συνοδεύεται από το όνοµα της
φυσικής γλώσσας στην οποία
µεταφράζεται

και

χρησιµοποιείται.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

TGN (place name, lang)
ADL (Name, Language)

Ιδιότητες

xml:lang: διαθέτει δηλ. την
ιδιότητα της µετάφρασης σε
κάποια

γλώσσα

προτείνεται

(όπως

από

το

γεωγραφικό λεξικό).
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο
χρήστης

γνωρίζει

τοπωνύµια

τα
που

χαρακτηρίζουν την περιοχή
έκτασης µιας περιόδου.
∆ηλ. (µε τη συγκεκριµένη
πληροφορία)
και

αναγνωρίζεται

ταυτίζεται

η

συγκεκριµένη περιοχή.

Period→ Extent→ Max space
time→Place→Place name→Gazetteer
Όνοµα Πεδίου Gazetteer/ Γεωγραφικό λεξικό
Ορισµός

Στο

πεδίο

αυτό

εισάγεται

Πεδίου

πληροφορία που αναφέρεται σε
ένα γεωγραφικό λεξικό.

Κανόνες

Εισάγεται το (καθιερωµένο σε

Εισαγωγής

χρήση) όνοµα του Λεξικού.
Συµπληρώνεται µε κεφαλαία
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αρχικά γράµµατα .
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός

Μονότιµο

Τιµών
Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα TGN
Παρατηρήσεις Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του

πεδίου.

Συνήθως

συµπληρώνεται το όνοµα του
ADL

(Alexandria

Digital

Gazetteer ) ή του TGN (Getty
Thesaurus
Names)

of
–

Geographic

µια

και

στο

συγκεκριµένο θησαυρό έχουν
χρησιµοποιηθεί αυτοί οι δύο
θησαυροί.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC

(Place

Keyword

Thesaurus)
ADL

(Type

of

geographic

feature – Feature type schema)
Ιδιότητες

Gazetteer id

Αιτιολόγηση

Η

πληροφορία

απαραίτητη

αυτή
για

είναι
την

επικύρωση/αναγνώριση/έλεγχο
κάθε

τοπωνυµίου

από

ένα

standard γεωγραφικό λεξικό.
Έτσι δεν υπάρχει αυθαιρεσία –
δεν επιτρέπει δηλ. το σύστηµα
στον κάθε χρήστη να εισάγει
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όποιο τοπωνύµιο θέλει και να
παρατηρείται το φαινόµενο της
επανάληψης µίας τιµής.

Period→ Extent→ Max space time→Place→Place
identifier
Όνοµα Πεδίου
Place identifier/ Αναγνωριστικό
τόπου
Ορισµός
Στο
πεδίο
αυτό
εισάγεται
Πεδίου

πληροφορία

σχετική

µε

την

ταυτότητα µίας περιοχής στην οποία
εκτείνεται η περίοδος.
Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει

Value

τα υπο-πεδία

Gazetteer

Συµβατότητα

TGN (place name id)
ADL (Geographic feature id)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η

συγκεκριµένη

πληροφορία

επιβεβαιώνει στον χρήστη ότι στο
συγκεκριµένο σύστηµα η ταυτότητα
ενός

τοπωνυµίου

ελέγχεται

και

επικυρώνεται από ένα γεωγραφικό
λεξικό.
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Period→ Extent→ Max space
time→Place→Place identifier→Value
Όνοµα Πεδίου
Value/ Τιµή
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται η
τιµή

του

κωδικού

που

αποδίδει στο τοπωνύµιο/α
ένα γεωγραφικό λεξικό.
Κανόνες

Εισάγεται ένας

Εισαγωγής

κωδικός.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

µοναδικός

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική

η

συµπλήρωση του πεδίου.
Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή
θεωρείται

έγκυρο

τοπωνύµιο,

το

εφόσον

αναγνωρίζεται

µε

ένα

κωδικό που δίνεται από το
σύστηµα

ενός

πρότυπου

γεωγραφικού λεξικού.

Period→ Extent→ Max space
time→Place→Place identifier→Gazetteer
Όνοµα Πεδίου Gazetteer/ Γεωγραφικό λεξικό
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Ορισµός

Στο

πεδίο

Πεδίου

πληροφορία που αναφέρεται
στο

αυτό

εισάγεται

γεωγραφικό λεξικό που

αποδίδει ένα µοναδικό κωδικό
σε κάθε τοπωνύµιο.
Κανόνες

Εισάγεται το (καθιερωµένο σε

Εισαγωγής

χρήση) όνοµα του Λεξικού.
Συµπληρώνεται µε κεφαλαία
αρχικά γράµµατα .

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός

Μονότιµο

Τιµών
Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα ADL
Παρατηρήσεις Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του

πεδίου.

Συνήθως

συµπληρώνεται το όνοµα του
ADL

(Alexandria

Digital

Gazetteer ) ή του TGN (Getty
Thesaurus

of

Geographic

Names).
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC

(Place

Keyword

Thesaurus)
ADL

(Type

of

geographic

feature – Feature type schema)
Ιδιότητες

Gazetteer id

Αιτιολόγηση

Η

πληροφορία

απαραίτητη

αυτή
για

είναι
την

επικύρωση/αναγνώριση/έλεγχο
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κάθε κωδικού/ταυτότητας ενός
τοπωνυµίου από ένα standard
γεωγραφικό

λεξικό.

αποφεύγεται

κάθε

Έτσι
είδους

αυθαιρεσία .

Period→ Extent→ Max space time→Place→Place
type
Όνοµα Πεδίου Place type/ Είδος τόπου
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται το είδος της

Πεδίου

περιοχής που αναφέρεται.

Κανόνες

Εισάγεται ένας χαρακτηρισµός της

Εισαγωγής

περιοχής (µε µία λέξη ή µία φράση) συνήθως η κατηγοριοποίηση των
περιοχών συµφωνεί µε αυτήν που
εφαρµόζουν

τα

αντίστοιχα

γεωγραφικά λεξικά που δίνουν τις
πληροφορίες για τα τοπωνύµια.
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

Νησιά

Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

TGN (Place type)
ADL (Type of geographic feature –
Feature type)
SPECTRUM

(Place-

geographical

feature type)
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Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει το είδος της περιοχής στην
οποία εκτεινόταν η περίοδος.
Το

συγκεκριµένο

πεδίο

χρησιµεύει

σε

πληροφοριών

σχετικά

συγκεκριµένη

θέση,

δηλ.

αναζητήσεις
µε
οι

µία
οποίες

γίνονται µε κριτήριο το είδος της.

Period→ Extent→ Max space time→Coordinate box
Όνοµα Πεδίου
Coordinate box/ πεδίο συντεταγµένων
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται το πεδίο ενός
συνόλου δεδοµένων που βασίζεται σε
συντεταγµένες και ορίζει µία γεωγραφική
περιοχή
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία.

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει

Bounding coordinates

τα υπο-πεδία

Data set G polygon
Spatial referencing system
Altitude system definition
Vertical positional accuracy

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης

151

εντοπίζει επακριβώς τη περιοχή (στην οποία
εκτείνεται η περίοδος) σύµφωνα µε ένα
γεωπολιτικό σύστηµα αναφοράς -έχει το
σύνολο των συντεταγµένων που ορίζουν την
περιοχή αυτή.
Period→ Extent→ Max space time→Coordinate
box→ Bounding coordinates
Όνοµα Πεδίου Bounding
coordinates/
Συντεταγµένες
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

σχετική µε τις συντεταγµένες που
αποδίδονται για τον εντοπισµό µίας
περιοχής

Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία. Το σύνολο

Εισαγωγής

των δεδοµένων που ορίζουν την
έκταση

εκφράζονται

γεωγραφικού

µε

µήκους

τιµές
και

γεωγραφικού πλάτους και µε την
κατεύθυνσή τους σε σειρά (∆υτικά,
Ανατολικά, Νότια, Βόρεια).
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει

West Bounding Coor

τα υπο-πεδία

East Bounding Coor
South Bounding Coor
North Bounding Coor

Συµβατότητα

FGDC (Bounding coordinates)
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Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
εντοπίζει

επακριβώς

τη

περιοχή

(στην οποία εκτείνεται η περίοδος)
σύµφωνα

µε

ένα

γεωπολιτικό

σύστηµα αναφοράς.
Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→ Bounding
coordinates →West Bounding Coordinate
Όνοµα Πεδίου West Bounding Coordinate/
∆υτικά
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται η
Πεδίου

τιµή/διάσταση

του

γεωγραφικού

µήκους

προς

δυσµάς
Κανόνες

Μετριέται

σε

βαθµούς

Εισαγωγής

(degrees). Πρώτα εισάγεται η
τιµή, µετά η κατεύθυνση (E
for

East)

και

µετά

χαρακτηρισµός

ο

βαθµοί

(degrees).
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Μονότιµο
Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

23 24 00 Ε degrees

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του πεδίου. Το γεωγραφικό
µήκος
βαθµούς

υπολογίζεται

σε

ανατολικά

του

Μεσηµβρινού Greenwitch.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
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Συµβατότητα

FGDC

(West

Bounding

Coordinate)
ADL

(West

Bounding

Coordinate)
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο
χρήστης εντοπίζει επακριβώς
τη

περιοχή

εκτείνεται

(στην
η

οποία

περίοδος)

σύµφωνα µε ένα γεωπολιτικό
σύστηµα αναφοράς -έχει το
σύνολο των συντεταγµένων
που ορίζουν την περιοχή αυτή
από

δυτικά,

ανατολικά,

βόρεια, νότια.
Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→ Bounding
coordinates →East Bounding Coordinate
Όνοµα Πεδίου East Bounding Coordinate/
Ανατολικά
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται η
Πεδίου

τιµή/διάσταση

του

γεωγραφικού

µήκους

προς

ανατολάς.
Κανόνες

Μετριέται

σε

βαθµούς

Εισαγωγής

(degrees). Πρώτα εισάγεται η
τιµή, µετά η κατεύθυνση (E
for

East)

χαρακτηρισµός

και

µετά

ο

βαθµοί

(degrees).
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Μονότιµο
Λεξιλογικός

Όχι
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Έλεγχος
Παραδείγµατα

23 27 00 Ε degrees

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του πεδίου. Το γεωγραφικό
µήκος

υπολογίζεται

σε

ανατολικά

του

βαθµούς

Μεσηµβρινού Greenwitch.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC

(East

Bounding

Coordinate)
ADL

(East

Bounding

Coordinate)
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο
χρήστης εντοπίζει επακριβώς
τη

περιοχή

εκτείνεται

(στην
η

οποία

περίοδος)

σύµφωνα µε ένα γεωπολιτικό
σύστηµα αναφοράς -έχει το
σύνολο των συντεταγµένων
που ορίζουν την περιοχή αυτή
από

δυτικά,

ανατολικά,

βόρεια, νότια.
Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→ Bounding
coordinates →South Bounding Coordinate
Όνοµα Πεδίου South Bounding Coordinate/
Νότια
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται η
Πεδίου

τιµή/διάσταση

του

γεωγραφικού πλάτους προς
Νότο.
Κανόνες

Μετριέται

σε

βαθµούς
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Εισαγωγής

(degrees). Πρώτα εισάγεται η
τιµή, µετά η κατεύθυνση (Ν
for

North)

και

µετά

χαρακτηρισµός

ο

βαθµοί

(degrees).
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Μονότιµο
Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

40 24 00 N degrees

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του πεδίου. Το γεωγραφικό
πλάτος

υπολογίζεται

σε

Βόρεια

του

βαθµούς
Ισηµερινού.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC

(South

Bounding

Coordinate)
ADL

(South

Bounding

Coordinate)
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο
χρήστης εντοπίζει επακριβώς
τη

περιοχή

εκτείνεται

(στην
η

οποία

περίοδος)

σύµφωνα µε ένα γεωπολιτικό
σύστηµα αναφοράς -έχει το
σύνολο των συντεταγµένων
που ορίζουν την περιοχή αυτή
από

δυτικά,

ανατολικά,

βόρεια, νότια.
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Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→ Bounding
coordinates →North Bounding Coordinate
Όνοµα Πεδίου North Bounding Coordinate/
Βόρεια
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται η
Πεδίου

τιµή/διάσταση

του

γεωγραφικού πλάτους προς
Βορά.
Κανόνες

Μετριέται

σε

βαθµούς

Εισαγωγής

(degrees). Πρώτα εισάγεται η
τιµή, µετά η κατεύθυνση (Ν
for

North)

και

µετά

χαρακτηρισµός

ο

βαθµοί

(degrees).
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Μονότιµο
Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

41 24 00 N degrees

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του πεδίου. Το γεωγραφικό
πλάτος

υπολογίζεται

σε

Βόρεια

του

βαθµούς
Ισηµερινού.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC

(North

Bounding

Coordinate)
ADL

(North

Bounding

Coordinate)
Ιδιότητες

157

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο
χρήστης εντοπίζει επακριβώς
τη

περιοχή

εκτείνεται

(στην
η

οποία

περίοδος)

σύµφωνα µε ένα γεωπολιτικό
σύστηµα αναφοράς -έχει το
σύνολο των συντεταγµένων
που ορίζουν την περιοχή αυτή
από

δυτικά,

ανατολικά,

βόρεια, νότια.
Period→ Extent→ Max space time→Coordinate
box→Data set G polygon
Όνοµα Πεδίου
Data set G polygon/ πολύγωνο
Ορισµός Πεδίου

Στο

πεδίο

δεδοµένα

αυτό

εισάγονται

τα

που

ορίζουν

το

περίγραµµα µιας περιοχής τύπου
πολυγώνου

(δηλ.

σηµεία

που

περικλείουν µία περιοχή).
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία.

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει

Data set G polygon outer G ring

τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC (Data set G polygon)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η

πληροφορία

αυτή

είναι
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απαραίτητη σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι περιοχές που χρειάζεται να
οριστούν και να εντοπιστούν είναι
τύπου πολυγώνου.
Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→Data set G
polygon→ Data set G polygon outer G ring
Όνοµα Πεδίου
Data set G polygon outer G
ring/ εξωτερικός δακτύλιος
πολυγώνου
Ορισµός Πεδίου
Εισάγεται το κλειστό µη
τεµνόµενο

όριο

µίας

εσωτερικής περιοχής.
Κανόνες
Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική συµπλήρωση
του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα G ring point
υπο-πεδία

G ring point
G ring point
G ring point
G ring

Συµβατότητα

FGDC (Data set G polygon
outer G ring)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτήν την πληροφορία
ορίζεται µία περιοχή τύπου
πολυγώνου.
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Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→Data set G
polygon→ Data set G polygon outer G
ring→ G ring point
Όνοµα Πεδίου G ring point/Σηµείο
εξωτερικού δακτυλίου
Ορισµός
Εισάγεται το σηµείο
Πεδίου

που

περιγράφει

ορίζει

τον

και

δακτύλιο

ενός πολυγώνου.
Κανόνες

∆ίδονται τα σηµεία που

Εισαγωγής

περιγράφουν

την

µικρότερη γεωγραφική
περιοχή, µε δυνατότητα
να περιγράψουν και πιο
πολύπλοκα

σχήµατα

(εξ’ ου και η δυνατή
πρόσθεση

σηµείων

στον ορισµό).
Τα σηµεία εκφράζονται
µε

γεωγραφικές

συντεταγµένες.
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός

Μονότιµο

Τιµών
Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική
συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει

G ring Latitude

τα υπο-πεδία

G ring Longitude
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Συµβατότητα

FGDC (G ring point)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η

πληροφορία

απαραίτητη
ορισµό

είναι

για

κάθε

τον
τύπου

περιοχής.
Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→Data
set G polygon→ Data set G
polygon outer G ring→ G ring
point→ G ring Latitude
Όνοµα Πεδίου G ring Latitude /
Γεωγραφικό
πλάτος
δακτυλίου
Ορισµός
Εισάγεται
το
Πεδίου

γεωγραφικό
πλάτος

ενός

σηµείου

του

δακτυλίου.
Κανόνες

Εισάγεται

Εισαγωγής

τιµή

η
του

γεωγραφικού
πλάτους.
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός

Μονότιµο

Τιµών
Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η
συµπλήρωση
του πεδίου.

Περιλαµβάνει

161

τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC (G ring
Latitude)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η

πληροφορία

είναι
απαραίτητη για
τον ορισµό της
περιοχής
(δακτυλίου).

Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→Data
set G polygon→ Data set G
polygon outer G ring→ G ring
point→ G ring Longitude
Όνοµα Πεδίου G
ring
Longitude /
Γεωγραφικό
µήκος
δακτυλίου
Ορισµός
Στο
πεδίο
Πεδίου

εισάγεται

το

γεωγραφικό
µήκος

ενός

σηµείου

του

δακτυλίου.
Κανόνες

Εισάγεται

Εισαγωγής

τιµή

η
του

γεωγραφικού
µήκους.
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός

Μονότιµο

Τιµών
Λεξιλογικός

Όχι

162

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική
συµπλήρωση
του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC (G ring
Longitude)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η

πληροφορία

είναι
απαραίτητη για
τον ορισµό της
περιοχής
(δακτυλίου).

Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→Data set G
polygon→ Data set G polygon outer G
ring→ G ring
Όνοµα Πεδίου G ring / ∆ακτύλιος
Ορισµός

Στο

πεδίο

Πεδίου

εισάγεται ένα σύνολο
από

αυτό

ταξινοµηµένα

ζεύγη αριθµών, όπου ο
πρώτος

αριθµός

σε

κάθε ζευγάρι είναι το
γεωγραφικό µήκος ενός
σηµείου

και

δεύτερος

ο
το

γεωγραφικό

πλάτος

ενός σηµείου.
Κανόνες

Η

τιµή

του
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Εισαγωγής

γεωγραφικού

µήκους

και

πλάτους

υπολογίζεται

µε

βαθµούς – δηλ. µε το
γνωστό

τρόπο

εκφράζονται

που
οι

συντεταγµένες (βόρεια,
νότια,

ανατολικά,

δυτικά)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός

Μονότιµο

Τιµών
Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC (G ring)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η

πληροφορία

απαραίτητη

για

είναι
τον

ορισµό του πολυγώνου.
Period→ Extent→ Max space time→Coordinate
box→Spatial referencing system
Όνοµα Πεδίου Spatial
referencing
system/
Γεωγραφικό σύστηµα αναφοράς
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται το
Πεδίου

γεωγραφικό σύστηµα αναφοράς που
δίδει

τις

συγκεκριµένες
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συντεταγµένες.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα του συστήµατος

Εισαγωγής

µε αρχικά κεφαλαία γράµµατα.
Το σύστηµα περιορίζει τον χρήστη
στο να χρησιµοποιεί σταθερά το ίδιο
(ένα συγκεκριµένο π.χ UTM στην
συγκεκριµένη περίπτωση, για την
ενσωµάτωση

δεδοµένων

ευρύτερο/παγκόσµιο

σε

ένα

σύστηµα

αναφοράς)

γεωγραφικό

σύστηµα

αναφοράς

για

απόδοση

συγκεκριµένων

συντεταγµένων

οποιαδήποτε περιοχής.
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός

Μονότιµο

Τιµών
Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

UTM

(Universal

Transverse

Mercator)
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο
προβολικό

σύστηµα

για

όλα

τα

σηµεία που δίδονται, έτσι ώστε να
έχει νόηµα η οριοθέτηση και ο
προσδιορισµός του πολυγώνου. Γι’
αυτό τίθεται ο περιορισµός στον
χρήστη

να

χρησιµοποιεί

ένα

συγκεκριµένο σύστηµα (όπως εδώ το
UTM ).
Περιλαµβάνει
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τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC (Grid Coordinate System Grid Coordinate System name)

Ιδιότητες

name: UTM

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει το σύστηµα που υποστηρίζει
τις συντεταγµένες που έχουν δοθεί για
µία συγκεκριµένη περιοχή έκτασης
περιόδου.
Η

αναπαράσταση

µίας

περιοχής

διαφέρει από πηγή σε πηγή. Για αυτό
είναι

απαραίτητο

να

γνωρίζει

ο

χρήστης µε ποιο σύστηµα έγινε αυτή
η αναπαράσταση.
Period→ Extent→ Max space time→Coordinate
box→Altitude system definition
Όνοµα Πεδίου
Altitude
system
definition/
Σύστηµα ορισµού ύψους
Ορισµός Πεδίου
Στο
πεδίο
αυτό
εισάγεται
πληροφορία για το σύστηµα που
µετράει

τα

ύψη/υψώµατα

(elevations).
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός
Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

συµπλήρωση

του

πεδίου.
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Περιλαµβάνει τα altitude datum name
υπο-πεδία

altitude resolution
altitude distance units
altitude encoding method

Συµβατότητα

FGDC (Altitude system definition)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ορίζεται
το ύψωµα.

Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→Altitude system
definition→ Altitude datum name
Όνοµα Πεδίου
Ορισµός

Altitude datum name/ Όνοµα
δεδοµένων ύψους
Στο πεδίο αυτό εισάγεται ένα

Πεδίου

αναγνωριστικό

όνοµα

που

αναφέρεται σε µία επιφάνεια
από την οποία µετρήθηκαν
υψώµατα.
Κανόνες

Εισάγεται

µε

Εισαγωγής

ελεύθερου

τη

µορφή
κειµένου.

Περιλαµβάνει συνήθως ένα
χαρακτηρισµό των δεδοµένων
ύψους και τη χρονολογία
µέτρησης

των

δεδοµένων

αυτών.
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

“North

American

vertical

datum of 1988”
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση
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του πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC (Altitude datum name)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο
χρήστης βρίσκει λεπτοµερείς
αναφορές στις µετρήσεις του
ύψους, όπως αυτές έχουν
προσδιοριστεί µε ένα πρότυπο
τρόπο.

Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→Altitude system
definition→ Altitude resolution
Όνοµα Πεδίου
Ορισµός

Altitude resolution/
Ανάλυση ύψους
Στο πεδίο αυτό εισάγεται η

Πεδίου

ελάχιστη δυνατή απόσταση
µεταξύ δύο κοντινών τιµών
υψωµάτων.

Κανόνες
Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
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Συµβατότητα

FGDC (Altitude resolution)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο
χρήστης βρίσκει λεπτοµερείς
αναφορές στις µετρήσεις του
ύψους, όπως αυτές έχουν
προσδιοριστεί µε ένα πρότυπο
τρόπο.

Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→Altitude system
definition→ Altitude distance units
Όνοµα Πεδίου
Altitude distance units/
Μονάδες
µέτρησης
απόστασης ύψους
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγονται οι
µονάδες

στις

οποίες

καταγράφονται τα ύψη.
Κανόνες

Εισάγεται ελεύθερο κείµενο.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

µέτρα

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC

(Altitude

distance

units)
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτήν
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υπολογίζεται και εκτιµάται η
ανάλυση των τιµών ύψους.
Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→Altitude system
definition→ Altitude encoding method
Όνοµα Πεδίου Altitude encoding method/
Μέθοδος
κωδικοποίησης
δεδοµένων ύψους
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται
Πεδίου

πληροφορία για τα µέσα µε τα
οποία

κωδικοποιούνται

τα

δεδοµένα του ύψους.
Κανόνες

Εισάγεται

µε

τη

Εισαγωγής

ελεύθερου κειµένου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

µορφή

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

«Σαφείς

συντεταγµένες

υψώµατος ορίστηκαν µαζί µε
οριζόντιες συντεταγµένες.»
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC

(Altitude

encoding

method)
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο
χρήστης βρίσκει λεπτοµερείς
αναφορές στις µετρήσεις του
ύψους, όπως αυτές έχουν
προσδιοριστεί µε ένα πρότυπο
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τρόπο.

Period→ Extent→ Max space time→Coordinate
box→ Vertical positional accuracy
Όνοµα Πεδίου
Vertical positional accuracy /
Ακρίβεια κάθετης θέσης
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται µία
εκτίµηση ακριβείας του ύψους.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία.

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει τα Quantitative

vertical

υπο-πεδία

accuracy assesment

Συµβατότητα

FGDC

(Vertical

positional
positional

accuracy)
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με

την

πληροφορία

αυτή

ο

χρήστης γνωρίζει την ακριβή τιµή
του ύψους (και γενικά των κάθετων
θέσεων).

Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→ Vertical positional
accuracy → Quantitative vertical positional
accuracy assesment
Όνοµα Πεδίου Quantitative vertical positional
accuracy
assesment/
Ποσοτική εκτίµηση ακρίβειας
κάθετης θέσης
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Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται µία

Πεδίου

αριθµητική

τιµή

που

συνοψίζει την ακρίβεια των
µετρήσεων

των

κάθετων

συντεταγµένων

και

αναγνωρίζει τη δοκιµή που
παρήγαγε
(παρέχοντας

την
δηλ.

τιµή
και

την

ερµηνεία της ακρίβειας της
τιµής).
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία.

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Πλειότιµο
Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του πεδίου.

Περιλαµβάνει

Vertical positional accuracy

τα υπο-πεδία

value
Vertical positional accuracy
explanation

Συµβατότητα

FGDC (Quantitative vertical
positional

accuracy

assesment)
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο
χρήστης

γνωρίζει

λεπτοµέρειες

που

τεκµηριώνουν την τιµή του
ύψους

(µε

έναν

πρότυπο
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τρόπο).
Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→ Vertical
positional accuracy → Quantitative
vertical positional accuracy assesment
→ Vertical positional accuracy value
Όνοµα Πεδίου Vertical
positional
accuracy value/ τιµή
Ορισµός
Στο πεδίο εισάγεται
Πεδίου

µία

εκτίµηση

της

ακρίβειας

των

µετρήσεων

των

κάθετων
συντεταγµένων σε ένα
σύνολο δεδοµένων.
Κανόνες

Η

τιµή

του

ύψους

Εισαγωγής

εκφράζεται σε µέτρα
(εδάφους).

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Μονότιµο
Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC

(Vertical

positional

accuracy

value)
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία
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αυτή

ο

χρήστης

γνωρίζει την ακριβή
τιµή του ύψους.
Period→ Extent→ Max space
time→Coordinate box→ Vertical
positional accuracy → Quantitative
vertical positional accuracy assesment
→ Vertical positional accuracy
explanation
Όνοµα Πεδίου Vertical
positional
accuracy explanation/
Ερµηνεία
ακρίβειας
κάθετης θέσης
Ορισµός
Στο
πεδίο
αυτό
Πεδίου

αναγνωρίζεται

η

δοκιµή που παρήγαγε
τη συγκεκριµένη τιµή
ύψους.
Κανόνες

Εισάγεται

ελεύθερο

Εισαγωγής

κείµενο.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Μονότιµο
Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

FGDC

(Vertical

positional

accuracy

explanation)
Ιδιότητες
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Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία
αυτή

ο

χρήστης

γνωρίζει λεπτοµέρειες
που τεκµηριώνουν την
τιµή του ύψους (µε
έναν πρότυπο τρόπο).

Period→ Extent→ Max space time→Time span
Όνοµα Πεδίου
Time span/ Χρονικό διάστηµα
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται το χρονικό

Πεδίου

διάστηµα το οποίο καλύπτει µία περίοδος.

Κανόνες

Εισάγονται τα όρια (εξωτερικά-εσωτερικά)

Εισαγωγής

του συγκεκριµένου διαστήµατος. Αναλύεται
σε άλλα υποπεδία

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου. Οι
πληροφορίες που έχουµε για τα εσωτερικά
όρια προέρχονται από τη γνώση µας που
βασίζεται σε απόλυτη χρονολόγηση. Οι
πληροφορίες που έχουµε για τα εξωτερικά
όρια µιας περιόδου θεωρούνται ανακριβείς
και υποθετικές.

Περιλαµβάνει

Earliest beginning

τα υπο-πεδία

Latest beginning
Earliest end
Latest end
The most duration
The least duration
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Συµβατότητα

CIDOC CRM (E52 Time-span)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τα χρονικά όρια µιας περιόδου –
εποµένως προσδιορίζει χρονικά την έκταση
µιας περιόδου.

Period→ Extent→ Max space time→Time
span→Earliest beginning
Όνοµα Πεδίου Earliest beginning/ Πρωιµότερη
έναρξη
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

για την πρωιµότερη έναρξη της
περιόδου.

Κανόνες

Εισάγεται

µία

ηµεροµηνία

Εισαγωγής

(χρονολογία) που ακολουθείται από
τα αρχικά κεφαλαία γράµµατα B.C (ή
BCE) ή A.D (ή CE) (αντιστοίχως για
Προ Χριστού ή Μετά Χριστού
εποχή).
Η χρονολογία συµπληρώνεται κατά
τη συµβατή µορφή που προτείνει το
πρότυπο του AAT .

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Οι πληροφορίες που έχουµε για τα
εσωτερικά όρια προέρχονται από τη
γνώση µας που βασίζεται σε απόλυτη
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χρονολόγηση. Οι πληροφορίες που
έχουµε για τα εξωτερικά όρια µιας
περιόδου θεωρούνται ανακριβείς και
υποθετικές.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (E52 Time-span: P82
At some time within: E61 Time
Primitive)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει

τα

χρονικά

όρια

µιας

περιόδου – εποµένως προσδιορίζει
χρονικά την έκταση µιας περιόδου.
Το πεδίο εποµένως είναι χρήσιµο
στον χρήστη σε αναζητήσεις του των
χρονικών ορίων έναρξης και λήξης
µιας περιόδου .

Period→ Extent→ Max space time→Time
span→Latest beginning
Όνοµα Πεδίου Latest beginning/ Υστερότερη έναρξη
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που δίδει την υστερότερη έναρξη της
περιόδου.

Κανόνες

Εισάγεται

µία

ηµεροµηνία

Εισαγωγής

(χρονολογία) που ακολουθείται από
τα αρχικά κεφαλαία γράµµατα B.C (ή
BCE) ή A.D (ή CE) (αντιστοίχως για
Προ

Χριστού

ή

Μετά

Χριστού

εποχή).
Η χρονολογία συµπληρώνεται κατά
τη συµβατή µορφή που προτείνει το
πρότυπο του AAT .
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Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του
πεδίου. Οι πληροφορίες που έχουµε
για τα εσωτερικά όρια προέρχονται
από τη γνώση µας που βασίζεται σε
απόλυτη

χρονολόγηση.

Οι

πληροφορίες που έχουµε για τα
εξωτερικά

όρια

θεωρούνται

µιας

περιόδου

ανακριβείς

και

υποθετικές.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (E52 Time-span:
P81:ongoing throughout: E61 Time
Primitive)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει

τα

χρονικά

όρια

µιας

περιόδου – εποµένως προσδιορίζει
χρονικά την έκταση µιας περιόδου.
Το πεδίο εποµένως είναι χρήσιµο
στον χρήστη σε αναζητήσεις του των
χρονικών ορίων έναρξης και λήξης
µιας περιόδου .
Period→ Extent→ Max space time→Time
span→Earliest end
Όνοµα Πεδίου Earliest end/ Πρωιµότερη λήξη
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που δίδει την πρωιµότερη λήξη της
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περιόδου.
Κανόνες

Εισάγεται

µία

ηµεροµηνία

Εισαγωγής

(χρονολογία) που ακολουθείται από
τα αρχικά κεφαλαία γράµµατα B.C (ή
BCE) ή A.D (ή CE) (αντιστοίχως για
Προ

Χριστού

ή

Μετά

Χριστού

εποχή).
Η χρονολογία συµπληρώνεται κατά
τη συµβατή µορφή που προτείνει το
πρότυπο του AAT .
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του
πεδίου. Οι πληροφορίες που έχουµε
για τα εσωτερικά όρια προέρχονται
από τη γνώση µας που βασίζεται σε
απόλυτη

χρονολόγηση.

Οι

πληροφορίες που έχουµε για τα
εξωτερικά

όρια

θεωρούνται

µιας

περιόδου

ανακριβείς

και

υποθετικές.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

CIDOC CRM (E52 Time-span:
P81:ongoing throughout: E61 Time
Primitive)
Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει

τα

χρονικά

όρια

µιας

περιόδου – εποµένως προσδιορίζει
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χρονικά την έκταση µιας περιόδου.
Το πεδίο εποµένως είναι χρήσιµο
στον χρήστη σε αναζητήσεις του των
χρονικών ορίων έναρξης και λήξης
µιας περιόδου .
Period→ Extent→ Max space time→Time
span→Latest end
Όνοµα Πεδίου Latest end/ Υστερότερη λήξη
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που δίδει την υστερότερη λήξη της
περιόδου.

Κανόνες

Εισάγεται

µία

ηµεροµηνία

Εισαγωγής

(χρονολογία) που ακολουθείται από
τα αρχικά κεφαλαία γράµµατα B.C (ή
BCE) ή A.D (ή CE) (αντιστοίχως για
Προ

Χριστού

ή

Μετά

Χριστού

εποχή).
Η χρονολογία συµπληρώνεται κατά
τη συµβατή µορφή που προτείνει το
πρότυπο του AAT .
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του
πεδίου. Οι πληροφορίες που έχουµε
για τα εσωτερικά όρια προέρχονται
από τη γνώση µας που βασίζεται σε
απόλυτη

χρονολόγηση.

Οι

πληροφορίες που έχουµε για τα
εξωτερικά

όρια

µιας

περιόδου
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θεωρούνται

ανακριβείς

και

υποθετικές.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (E52 Time-span: P82
At some time within: E61 Time
Primitive)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει

τα

χρονικά

όρια

µιας

περιόδου – εποµένως προσδιορίζει
χρονικά την έκταση µιας περιόδου.
Το πεδίο εποµένως είναι χρήσιµο
στον χρήστη σε αναζητήσεις του των
χρονικών ορίων έναρξης και λήξης
µιας περιόδου .

Period→ Extent→ Max space time→Time
span→The most duration
Όνοµα Πεδίου The most duration/ Μέγιστη διάρκεια
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που

δίδει

την

µέγιστη

χρονική

διάρκεια που µπορεί να έχει µία
περίοδος.
Κανόνες

∆ίδεται µία τιµή (ακέραιος αριθµός).

Εισαγωγής

Υπολογίζεται µε βάση τα εξωτερικά
όρια του διαστήµατος µιας περιόδου
ανεξαρτήτως από την πραγµατική
έναρξη και λήξη.

Τύπος

Αριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
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Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Γενικά η διάρκεια

δεν µπορεί να

υπολογιστεί εάν δεν υπάρχει κάποια
πηγή

που

να

αποδίδει

µία

συγκεκριµένη πρωιµότερη έναρξη,
υστερότερη

λήξη κ.λ.π. Μερικές

φορές η τιµή της διάρκειας µπορεί να
είναι µηδενική ή αρνητικός αριθµός.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (E52 Time-span: P83
had at most duration/was maximum
duration of: E54 Dimension)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
προσδιορίζει χρονικά την έκταση
µιας περιόδου – υπολογίζει πόσο
διήρκησε µία περίοδος (πολύ/ λίγο)
και µπορεί να εκτιµήσει την χρονική
της έκταση/ το χρονικό διάστηµα.

Period→ Extent→ Max space time→Time
span→The least duration
Όνοµα Πεδίου The least duration/ Ελάχιστη διάρκεια
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που δίδει την ελάχιστη χρονική
διάρκεια που µπορεί να έχει µία
περίοδος.

Κανόνες

∆ίδεται µία τιµή (ακέραιος αριθµός).

Εισαγωγής

Υπολογίζεται µε βάση τα εσωτερικά
όρια του διαστήµατος µιας περιόδου
ανεξαρτήτως από την πραγµατική
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έναρξη και λήξη.
Τύπος

Αριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Γενικά η διάρκεια

δεν µπορεί να

υπολογιστεί εάν δεν υπάρχει κάποια
πηγή

που

να

αποδίδει

µία

συγκεκριµένη πρωιµότερη έναρξη,
υστερότερη

λήξη κ.λ.π. Μερικές

φορές η τιµή της διάρκειας µπορεί να
είναι µηδενική ή αρνητικός αριθµός.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (E52 Time-span: P83
had at least duration/was minimum
duration of: E54 Dimension)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
προσδιορίζει χρονικά την έκταση
µιας περιόδου – υπολογίζει πόσο
διήρκησε µία περίοδος (πολύ/ λίγο)
και µπορεί να εκτιµήσει την χρονική
της έκταση/ το χρονικό διάστηµα.

Period→ Extent→ Space time analysis
Όνοµα Πεδίου Space time analysis/ Χωροχρονική ανάλυση
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται µία αναλυτική περιγραφή

Πεδίου

της έκτασης µιας περιόδου σε µια άλλη γεωγραφική

183

περιοχή στη διάρκεια του χρόνου. Είναι η ανάλυση
της ανάπτυξης της έκτασης της περιόδου στον χώρο
και στον χρόνο. Νοείται σαν ένα «χωροχρονικό
κουτί» (το οποίο αναλύεται στα γνωστά πεδία) –
ακολουθεί την ίδια λογική του Max space time.
Κανόνες

Το πεδίο συµπληρώνεται µόνο όταν υπάρχει κάποια

Εισαγωγής

αρχαιολογική ένδειξη για αυτήν την χωροχρονική
ανάλυση.

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου . Το πεδίο
επαναλαµβάνεται
ανάπτυξη/εξάπλωση

όταν

παρατηρείται

µία

περιόδου σε ένα χρονικό

διάστηµα από περιοχή σε περιοχή, η οποία
επεκτείνεται και αναπτύσσεται σαν άλλη µία
επιπλέον χωροχρονική έκταση, δηλ. ως ανάλυση
αυτής της έκτασης («χωροχρονικό κουτί»).
Η ανάλυση αυτή µπορεί να γίνεται για όλες τις
περιοχές

όπου

αναπτύχθηκε

µία

περίοδος/πολιτισµός. Συνήθως, όµως δεχόµαστε ότι
η ανάλυση αυτή γίνεται για τις σαφώς γνωστές και
πιο σηµαντικές θέσεις µίας περιόδου – δεν είναι δηλ.
υποχρεωτικό να δίνεται η ανάλυση όλων των
θέσεων µιας περιόδου µια και η γνώση µας µπορεί
να µην είναι αρκετή και συνήθως µεταβάλλεται µε
την πάροδο του χρόνου µε καινούρια δεδοµένα. Σε
αυτήν την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα
προσθήκης σχολίου που διασαφηνίζει αυτήν την
περίπτωση.
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Περιλαµβάνει

Place

τα υπο-πεδία

Coordinate box
Time span

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτήν την πληροφορία ο χρήστης µπορεί να
γνωρίζει αναλυτικά τα χωρικά και χρονικά όρια µιας
περιόδου και ειδικότερα την εξέλιξη και ανάπτυξή
τους. Εποµένως έτσι µπορεί να εκτιµήσει και την
«πραγµατική» – ο όρος χρησιµοποιείται µε την
έννοια ότι ουσιαστικά την προσεγγίζει περισσότερο
-

έκταση της περιόδου (που ουσιαστικά αποτελεί

την ανάλυση της έκτασης που προκύπτει κατά
προσέγγιση).

Period→ Extent→ Spatiotemporal relationships
Όνοµα Πεδίου
Spatiotemporal relationships/
Χωροχρονικές
σχέσεις
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία που αφορά
τις

χωροχρονικές

σχέσεις

που

µπορεί

να

αναπτυχθούν µεταξύ περιόδων.
Κανόνες
Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα Spatiotemporal
υπο-πεδία

Temporal
Spatial
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Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης γνωρίζει όλες
τις

πιθανές

χωροχρονικές

σχέσεις

µεταξύ

περιόδων. Γνωρίζει δηλ. την έκταση µιας περιόδου
σε σχέση µε µία άλλη.

Period→ Extent→ Spatiotemporal relationships→
Spatiotemporal
Όνοµα Πεδίου
Spatiotemporal / Χωροχρονικές
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία που
αφορά

τις

σχέσεις

που

µπορεί

να

αναπτυχθούν µεταξύ χωρικών και χρονικών
εκτάσεων δύο π.χ περιόδων.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία που ουσιαστικά

Εισαγωγής

αποδίδουν αυτές τις σχέσεις.

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει

falls within

τα υπο-πεδία

containing
overlaps with
separated from

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει ανάµεσα
στη χωροχρονική έκταση δύο περιόδων και
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µπορεί να κάνει γόνιµες συγκρίσεις και να
προβεί σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→ Extent→ Spatiotemporal relationships→
Spatiotemporal→falls within
Όνοµα Πεδίου falls within/ εντοπίζεται χωροχρονικά
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που

αφορά

τον

χωροχρονικό

εγκλεισµό δύο περιόδων – δηλ.

η

έκταση µίας περιόδου χωροχρονικά
περικλείεται στην έκταση µιας άλλης
περιόδου.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

προαιρετικά και ο κωδικός της για να
µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου. ∆εν υπάρχει εννοιολογική
σύνδεση µεταξύ των στιγµιότυπων
τους (δηλ. µπορεί αυτή η σχέση να
αναπτύσσεται
περιόδους

ανάµεσα

τελείως

σε

δύο

διαφορετικού

τύπου)
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P10 falls within)
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Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση (π.χ σχέση
εγκλεισµού) υπάρχει ανάµεσα στη
χωροχρονική έκταση δύο περιόδων
και µπορεί να κάνει έτσι γόνιµες
συγκρίσεις

και

να

προβεί

σε

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→ Extent→ Spatiotemporal relationships→
Spatiotemporal→containing
Όνοµα Πεδίου containing/ περιλαµβάνει
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που

αφορά

τον

χωροχρονικό

εγκλεισµό δύο περιόδων – δηλ.

η

έκταση µίας περιόδου χωροχρονικά
περικλείει την έκταση µιας άλλης
περιόδου.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

προαιρετικά και ο κωδικός της για να
µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου. ∆εν υπάρχει εννοιολογική
σύνδεση µεταξύ των στιγµιότυπων
τους (δηλ. µπορεί αυτή η σχέση να
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αναπτύσσεται
περιόδους

ανάµεσα

τελείως

σε

δύο

διαφορετικού

τύπου)
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P10 contains)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση (π.χ σχέση
εγκλεισµού) υπάρχει ανάµεσα στη
χωροχρονική έκταση δύο περιόδων
και µπορεί να κάνει έτσι γόνιµες
συγκρίσεις

και

να

προβεί

σε

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→ Extent→ Spatiotemporal relationships→
Spatiotemporal→overlaps with
Όνοµα Πεδίου overlaps with/ επικαλύπτει
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που

αφορά

τη

χωροχρονική

επικάλυψη δύο περιόδων – δηλ. την
κοινή

έκταση

µοιράζονται

που

µπορεί

χωροχρονικά

να
δύο

περίοδοι.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

προαιρετικά και ο κωδικός της για να
µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι
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Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P132 overlaps with)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση (π.χ σχέση
επικάλυψης) υπάρχει ανάµεσα στη
χωροχρονική έκταση δύο περιόδων
και µπορεί να κάνει έτσι γόνιµες
συγκρίσεις

και

να

προβεί

σε

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→ Extent→ Spatiotemporal relationships→
Spatiotemporal→separated from
Όνοµα Πεδίου separated from / διαχωρίζεται από
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που περιγράφει τη σχέση στην οποία
τα στιγµιότυπα των εκτάσεων δύο
περιόδων

δεν

επικαλύπτονται

ταυτόχρονα χωρικά και χρονικά.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την οποία σχετίζεται (και προαιρετικά
και ο κωδικός της για να µπορεί το
σύστηµα να συνδέει τις περιόδους)

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
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Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες

CIDOC CRM (P133 is separated
from)
Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση (π.χ σχέση
µη επικάλυψης) υπάρχει ανάµεσα στη
χωροχρονική έκταση δύο περιόδων
και µπορεί να κάνει έτσι γόνιµες
συγκρίσεις

και

να

προβεί

σε

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.
Period→ Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal
Όνοµα Πεδίου
Temporal / Χρονικές
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία που
αφορά

τις

σχέσεις

αναπτυχθούν µεταξύ

που

µπορεί

να

καθαρά χρονικών

εκτάσεων δύο π.χ περιόδων.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία τα οποία αποδίδουν

Εισαγωγής

αυτές τις σχέσεις.

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου. Η
λογική που ακολουθείται στην απόδοση των
χρονικών σχέσεων είναι εκείνη του Allen.
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Περιλαµβάνει

finishes

τα υπο-πεδία

is finished
starts
is started
occurs during
includes
overlaps in time with
is overlapped in time by
meets in time with
is met in time by
occurs before
occurs after
is equal in time to

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει ανάµεσα
στη χρονική έκταση δύο π.χ περιόδων και
µπορεί να κάνει έτσι γόνιµες συγκρίσεις και
να προβεί σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→ Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→finishes
Όνοµα Πεδίου finishes/ τερµατίζει
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που περιγράφει τη σχέση στην οποία
το όριο λήξης της χρονικής έκτασης
µιας περιόδου εντοπίζεται αναφορικά
στο όριο λήξης της χρονικής έκτασης
µιας άλλης περιόδου. Μία περίοδος
δηλ. τερµατίζει µία άλλη περίοδο.

Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την οποία σχετίζεται (και προαιρετικά

192

και ο κωδικός της για να µπορεί το
σύστηµα να συνδέει τις περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P115 finishes)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χρονική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→ Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→is finished
Όνοµα Πεδίου is finished/ τερµατίζεται από
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που περιγράφει τη σχέση στην οποία
το όριο λήξης της χρονικής έκτασης
µιας περιόδου εντοπίζεται αναφορικά
στο όριο λήξης της χρονικής έκτασης
µιας άλλης περιόδου. Μία περίοδος
δηλ. τερµατίζεται από µία άλλη
περίοδο.

Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε
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Εισαγωγής

την οποία σχετίζεται (και προαιρετικά
και ο κωδικός της για να µπορεί το
σύστηµα να συνδέει τις περιόδους)

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P115 is finished by)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χρονική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→ Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→starts
Όνοµα Πεδίου starts/ αρχίζει
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που περιγράφει τη σχέση στην οποία
το

όριο

έναρξης

της

χρονικής

έκτασης µιας περιόδου εντοπίζεται
αναφορικά στο όριο έναρξης της
χρονικής

έκτασης

µιας

άλλης

περιόδου. Μία περίοδος δηλ. αρχίζει
µία άλλη περίοδο.

194

Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την οποία σχετίζεται (και προαιρετικά
και ο κωδικός της για να µπορεί το
σύστηµα να συνδέει τις περιόδους)

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P116 starts)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χρονική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→ Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→is started
Όνοµα Πεδίου is started/ αρχίζει από
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που περιγράφει τη σχέση στην οποία
το

όριο

έναρξης

της

χρονικής

έκτασης µιας περιόδου εντοπίζεται
αναφορικά στο όριο έναρξης της
χρονικής

έκτασης

µιας

άλλης

περιόδου. Μία περίοδος δηλ. αρχίζει
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από µία άλλη περίοδο.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την οποία σχετίζεται (και προαιρετικά
και ο κωδικός της για να µπορεί το
σύστηµα να συνδέει τις περιόδους)

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P116 is started by)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χρονική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→occurs during
Όνοµα Πεδίου occurs during/ συµβαίνει κατά τη
διάρκεια
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που περιγράφει τη σχέση στην οποία
το χρονικό διάστηµα µίας περιόδου
εκτείνεται

µέσα

στο

χρονικό

διάστηµα µιας άλλης περιόδου που
αρχίζει πριν και λήγει µετά την
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περιλαµβανόµενη χρονική έκταση.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την οποία σχετίζεται (και προαιρετικά
και ο κωδικός της για να µπορεί το
σύστηµα να συνδέει τις περιόδους)

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P117 occurs during)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χρονική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→includes
Όνοµα Πεδίου includes/ εµπεριέχει
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που περιγράφει τον εγκλεισµό του
χρονικού διαστήµατος µίας περιόδου
µέσα στο χρονικό διάστηµα µιας
άλλης περιόδου.

Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

197

προαιρετικά και ο κωδικός της για να
µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P117 includes)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση (π.χ σχέση
εγκλεισµού) υπάρχει ανάµεσα στη
χρονική έκταση δύο περιόδων και
µπορεί

να

συγκρίσεις

κάνει
και

έτσι

να

γόνιµες

προβεί

σε

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.
Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→overlaps in time with
Όνοµα Πεδίου overlaps in time with/ επικαλύπτει
χρονικά
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που

περιγράφει

τη

χρονική

επικάλυψη µεταξύ περιόδων – δηλ.
µία περίοδος αρχίζει πριν από τη
λήξη µίας άλλης περιόδου.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

198

προαιρετικά και ο κωδικός της για να
µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες

CIDOC CRM (P118 overlaps in time
with)
Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση (π.χ σχέση
επικάλυψης) υπάρχει ανάµεσα στη
χρονική έκταση δύο περιόδων και
µπορεί

να

συγκρίσεις

κάνει
και

έτσι

να

γόνιµες

προβεί

σε

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.
Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→is overlapped in time by
Όνοµα Πεδίου is
overlapped
in
time
by/
επικαλύπτεται χρονικά από
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που

περιγράφει

τη

χρονική

επικάλυψη µεταξύ περιόδων – δηλ.
µία περίοδος λήγει µετά την έναρξη
µίας άλλης περιόδου.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

199

προαιρετικά και ο κωδικός της για να
µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες

CIDOC CRM (P118 is overlapped in
time by)
Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση (π.χ σχέση
επικάλυψης) υπάρχει ανάµεσα στη
χρονική έκταση δύο περιόδων και
µπορεί

να

συγκρίσεις

κάνει
και

να

έτσι

γόνιµες

προβεί

σε

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.
Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→meets in time with
Όνοµα Πεδίου meets in time with/ ακολουθεί
χρονικά
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που περιγράφει τη χρονική διαδοχή
µεταξύ περιόδων – δηλ. µία περίοδος
αρχίζει στο τέλος της έναρξης µίας
άλλης περιόδου.

Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

200

προαιρετικά και ο κωδικός της για να
µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες

CIDOC CRM (P119 meets in time
with)
Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση (π.χ σχέση
ακολουθίας) υπάρχει ανάµεσα στη
χρονική έκταση δύο περιόδων και
µπορεί

να

συγκρίσεις

κάνει
και

να

έτσι

γόνιµες

προβεί

σε

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.
Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→is met in time by
Όνοµα Πεδίου is met in time by/ ακολουθείται
χρονικά από
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που περιγράφει τη χρονική διαδοχή
µεταξύ περιόδων – δηλ. µία περίοδος
τελειώνει στην αρχή µιας άλλης
περιόδου.

Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

201

προαιρετικά και ο κωδικός της για να
µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες

CIDOC CRM (P119 is met in time
by)
Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση (π.χ σχέση
ακολουθίας) υπάρχει ανάµεσα στη
χρονική έκταση δύο περιόδων και
µπορεί

να

συγκρίσεις

κάνει
και

έτσι

να

γόνιµες

προβεί

σε

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.
Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→occurs before
Όνοµα Πεδίου
occurs before/ συµβαίνει πριν
Ορισµός

Στο

Πεδίου

πληροφορία
σχετική

πεδίο

αυτό
που

χρονική

εισάγεται

περιγράφει
ακολουθία

τη
των

χρονικών εκτάσεων µεταξύ περιόδων
– δηλ. µία περίοδος συµβαίνει πριν
από µία άλλη περίοδο.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε
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Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

προαιρετικά και ο κωδικός της για
να µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P120 occurs before)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χρονική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→occurs after
Όνοµα Πεδίου
occurs after/ συµβαίνει µετά
Ορισµός

Στο

Πεδίου

πληροφορία
σχετική

πεδίο

αυτό
που

χρονική

εισάγεται

περιγράφει
ακολουθία

τη
των

χρονικών εκτάσεων µεταξύ περιόδων
– δηλ. µία περίοδος συµβαίνει µετά
από µία άλλη περίοδο.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και
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προαιρετικά και ο κωδικός της για
να µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P120 occurs after)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χρονική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Temporal→is equal in time to
Όνοµα Πεδίου is equal in time to/ παραλληλίζεται
χρονικά µε
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που περιγράφει τη συµµετρία που
παρατηρείται µεταξύ των χρονικών
εκτάσεων µεταξύ περιόδων – δηλ.
δύο περίοδοι που έχουν το ίδιο
χρονικό διάστηµα

Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε
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Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

προαιρετικά και ο κωδικός της για να
µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες

CIDOC CRM (P114 is equal in time
to)
Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει

τι

είδους

σχέση

(π.χ

παραλληλίας) υπάρχει ανάµεσα στη
χρονική έκταση δύο περιόδων και
µπορεί

να

συγκρίσεις

κάνει
και

να

έτσι

γόνιµες

προβεί

σε

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→ Spatial
Όνοµα Πεδίου
Spatial/ Χωρικές
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία που
αφορά

τις

σχέσεις

που

µπορεί

να

αναπτυχθούν µεταξύ των χωρικών εκτάσεων
δύο π.χ περιόδων.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία τα οποία αποδίδουν

Εισαγωγής

αυτές τις σχέσεις.
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Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει

Falls within place of

τα υπο-πεδία

consists of place of
forms part of place of
contains place of
overlaps place of
borders with place of

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει ανάµεσα
στη χωρική έκταση δύο π.χ περιόδων και
µπορεί να κάνει έτσι γόνιµες συγκρίσεις και
να προβεί σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Spatial→falls within place of
Όνοµα Πεδίου falls within place of/ εντοπίζεται
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που αφορά τον χωρικό εγκλεισµό δύο
περιόδων – δηλ. η χωρική έκταση
µίας

περιόδου

περικλείεται

στην

χωρική έκταση µιας άλλης περιόδου.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

προαιρετικά και ο κωδικός της για να
µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις

206

περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P89 falls within)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση (π.χ σχέση
εγκλεισµού) υπάρχει ανάµεσα στη
χωρική έκταση δύο περιόδων και
µπορεί

να

κάνει

συγκρίσεις

και

έτσι

να

γόνιµες

προβεί

σε

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Spatial→consists of place of
Όνοµα Πεδίου consists of place of/ αποτελείται από
την περιοχή
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που

αφορά

τον

χωρικό

και

εννοιολογικό εγκλεισµό µεταξύ (των
περιοχών)

δύο

περιγράφει

την

περιόδων

–

δηλ

αποσύνθεση

των

χωρικών εκτάσεων δυο περιόδων.
∆ηλ.

µία

χωρική

διαιρείται/αποσυντίθεται

έκταση
σε
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µικρότερες.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την οποία σχετίζεται (και προαιρετικά
και ο κωδικός της για να µπορεί το
σύστηµα να συνδέει τις περιόδους)

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός

Πλειότιµο

Τιµών
Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P88 consists of)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χωρική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Spatial→forms part of place of
Όνοµα Πεδίου forms part of place of/ είναι µέρος της
περιοχής
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που

αφορά

τον

χωρικό

και

εννοιολογικό εγκλεισµό µεταξύ (των
περιοχών)
περιγράφει

δύο
την

περιόδων

–

δηλ

αποσύνθεση

των
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χωρικών εκτάσεων δυο περιόδων.
∆ηλ. µία χωρική έκταση αποτελεί
τµήµα µιας άλλης χωρικής έκτασης.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την οποία σχετίζεται (και προαιρετικά
και ο κωδικός της για να µπορεί το
σύστηµα να συνδέει τις περιόδους)

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P88 forms part of)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χωρική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Spatial→ contains place of
Όνοµα Πεδίου
contains place of/ περιλαµβάνει την
περιοχή
Ορισµός
Στο
πεδίο
αυτό
εισάγεται
Πεδίου

πληροφορία που αφορά τον χωρικό
εγκλεισµό µεταξύ (των περιοχών)
δύο περιόδων –∆ηλ. µία χωρική
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έκταση

περιλαµβάνει

µια

άλλη

χωρική έκταση.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

προαιρετικά και ο κωδικός της για
να µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P89 contains)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χωρική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Spatial→ overlaps place of
Όνοµα Πεδίου
overlaps place of/ επικαλύπτεται
χωρικά
Ορισµός
Στο
πεδίο
αυτό
εισάγεται
Πεδίου

πληροφορία που αφορά την χωρική
επικάλυψη µεταξύ (των εκτάσεων)
δύο περιόδων –∆ηλ. µία χωρική
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έκταση επικαλύπτει µια άλλη χωρική
έκταση περιόδου.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

προαιρετικά και ο κωδικός της για
να µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P121 overlaps with)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χωρική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→ Spatiotemporal relationships→
Spatial→ borders with place of
Όνοµα Πεδίου borders with place of/ συνορεύει µε
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που περιγράφει τη σχέση κοινών
ορίων

που

παρατηρείται

µεταξύ

χωρικών εκτάσεων περιόδων. ∆ηλ. η
χωρική

έκταση

µιας

περιόδου
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συνορεύει µε τη χωρική έκταση µιας
άλλης.
Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου µε

Εισαγωγής

την

οποία

σχετίζεται

(και

προαιρετικά και ο κωδικός της για
να µπορεί το σύστηµα να συνδέει τις
περιόδους)
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (P122 borders with)

Ιδιότητες

Period id

Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης
γνωρίζει τι είδους σχέση υπάρχει
ανάµεσα στη χωρική έκταση δύο
περιόδων και µπορεί να κάνει έτσι
γόνιµες συγκρίσεις και να προβεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

Period→Extent→Space time comment
Όνοµα Πεδίου
Space time comment/ Σχόλια
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται ένα σχόλιο που µπορεί να

Πεδίου

αφορά στη θέση ή το χρονικό διάστηµα µιας
περιόδου ή την αναφορά/ές που έδωσε τα απόλυτα
χρονικά όρια.

Κανόνες

Εισάγεται ως ελεύθερο κείµενο

212

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

Π.χ

τι

είδους

χρησιµοποιήθηκαν

µέθοδοι
για

τον

χρονολόγησης
υπολογισµό

του

χρονικών ορίων µιας περιόδου .
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει στον χρήστη
ασαφή ή συγκεχυµένα στοιχεία που συνδέονται π.χ
µε τη χωροχρονική ανάλυση, όταν δεν δίνονται όλες
οι γεωγραφικές θέσεις µιας περιόδου –κάτι που
συµβαίνει,

όταν

δεν

υπάρχει

επιβεβαιωµένη

αρχαιολογική ένδειξη για τις θέσεις αυτές.
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Period→ Definition
ΌΝΟΜΑ

ΥΠΟΠΕ∆ΙΟΥ- Definition/ Ορισµός

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
Ορισµός

Εισάγονται πληροφορίες που συνθέτουν τον
ορισµό µίας περιόδου.

Περιλαµβάνει τα υπο-πεδία

Defining attributes
Super period
Starting event
Terminating event
Sub period
Is interpretation of

Παρατηρήσεις

Εκτιµάται ως η πιο σηµαντική κατηγορία του
συγκεκριµένου σχήµατος – ορίζει την έννοια
της περιόδου.

Κανόνες εισαγωγής

Η συµπλήρωσή του πεδίου είναι υποχρεωτική

Συµβατότητα

Ιδιότητες

Σκοπός

Οι ύπαρξη αυτής της κατηγορίας ικανοποιεί
τη

βασική

ανάγκη

του

συγκεκριµένου

θησαυρού (period thesaurus), που είναι το να
ορίσει τις περιόδους, οπότε ταυτόχρονα
ικανοποιεί και τις ανάγκες µιας οντολογίας.
Με τον ορισµό της περιόδου ο χρήστης
µπορεί να κατανοήσει την έννοια µίας
συγκεκριµένης

περιόδου,

όπως

αυτή

εκφράζεται σύµφωνα µε µία επιστηµονική
άποψη.
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Period→ Definition→Defining attributes
Όνοµα Πεδίου
Defining attributes/ Κριτήρια ορισµού
Ορισµός Πεδίου

Στο

πεδίο

αυτό

περιγράφει

εισάγεται

πληροφορία

που

είδη φαινοµένων (τα οποία ορίζουν

περιόδους) ή αλληλοσυσχετιζόµενα φαινόµενα τα
οποία ορίζουν και διατηρούν τη συνοχή µίας
περιόδου.
Κανόνες

Αναλύονται σε υποπεδία.

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική

η

συµπλήρωση

Ουσιαστικά αυτά τα κριτήρια

του

πεδίου.

στοιχειοθετούνται

από την αρχαιολογική ένδειξη και τεκµηρίωση.
Περιλαµβάνει

Type of period

τα υπο-πεδία

Keywords
Description
Image

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτήν την πληροφορία ο χρήστης βρίσκει από
ποια φαινόµενα προσδιορίζεται/ορίζεται η εκάστοτε
περίοδος.

Η

πληροφορία

έχει

επιστηµονικό

ενδιαφέρον για περαιτέρω σύγκριση και µελέτη.
Period→ Definition→Defining attributes→Type of period
Όνοµα Πεδίου Type of period/ Είδος περιόδου
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Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία που

Πεδίου

περιγράφει ένα συγκεκριµένο είδος περιόδου
όπως αυτό ορίζεται βάσει αρχαιολογικών
ενδείξεων.

Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία.

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Πλειότιµο
Λεξιλογικός
Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.
Μπορούµε να ορίσουµε τις περιόδους ως είδη
φαινοµένων που διακρίνονται µε κριτήριο
την πολιτισµική τους έκταση/συµφραζόµενα
και τις περιόδους που αποτελούν απλά είδη
που ορίζονται και ταξινοµούνται µε κριτήριο
ένα στυλ/ρυθµό.
Το

είδος

µιας

περιόδου

µπορεί

να

σχηµατιστεί από ένα οριστικό γνώρισµα ή
από

ένα

συνδυασµό

δύο,

τριών

ή

περισσοτέρων –άρα σε αυτήν την περίπτωση
η

επιλογή

κάθε

τιµής

µε

µια

άλλη

επαναλαµβάνεται για κάθε τύπο περιόδου.
Υπάρχουν 0 ή περισσότερες επιλογές στο να
χρησιµοποιήσει κάποιος τα συγκεκριµένα
πεδία

που

αντιπροσωπεύουν

ένα

τύπο

περιόδου.
Περιλαµβάνει

Technology use

τα υπο-πεδία

Style based
Stratum based
Dynasty or ruling period
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Sociopolitical system
Cultural influence
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτήν την πληροφορία ο χρήστης
διακρίνει µία κατηγοριοποίηση των περιόδων
και καταλαβαίνει βάσει ποιου κριτηρίου
ορίζονται και διαφοροποιούνται µεταξύ τους.

Period→ Definition→Defining attributes→Type of
period→Technology use
Όνοµα Πεδίου
Technology use/ Χρήση τεχνολογίας
Ορισµός Πεδίου

Στο

πεδίο

αυτό

εισάγεται

πληροφορία που αφορά το είδος
εκείνο της περιόδου που ορίζεται
από τη χρήση της τεχνογνωσίας σε
µία εποχή.
Κανόνες

Εισάγεται

ένα

κείµενο

που

Εισαγωγής

ουσιαστικά αποτελεί επανάληψη της
ετικέτας του πεδίου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με

αυτήν

χρήστης

την

διακρίνει

πληροφορία
βάσει

ο

ποιου
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κριτηρίου ορίζεται µία περίοδος.
Period→ Definition→Defining attributes→Type of
period→Style based
Όνοµα Πεδίου Style based/ Στυλιστική
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που αφορά το είδος εκείνο της
περιόδου

που

ορίζεται

συγκεκριµένο,

από

ένα

χαρακτηριστικό

στυλ/ρυθµό. Αυτός ο ρυθµός µπορεί
να είναι ένας απόλυτος ρυθµός που
αντιπροσωπεύει

έναν

πολύ

συγκεκριµένο τύπο ή µπορεί να
προέρχεται από τη συχνότητα των
στοιχείων

εκείνων

που

αντιπροσωπεύουν έναν ρυθµό/στυλ.
Κανόνες

Εισάγεται

ένα

κείµενο

που

Εισαγωγής

ουσιαστικά αποτελεί επανάληψη της
ετικέτας του πεδίου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Πλειότιµο
Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

Ρυθµός κεραµικής

Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτήν την πληροφορία ο χρήστης
διακρίνει

βάσει

ποιου

κριτηρίου

ορίζεται µία περίοδος.
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Period→ Definition→Defining attributes→Type of
period→Stratum based
Όνοµα Πεδίου
Stratum
based/
Βάσει
στρωµατογραφίας
Ορισµός Πεδίου Στο
πεδίο
αυτό
εισάγεται
πληροφορία που αφορά το είδος
εκείνο της περιόδου που ορίζεται
από ένα συγκεκριµένο στρώµα.
Κανόνες

Εισάγεται

ένα

κείµενο

που

Εισαγωγής

ουσιαστικά αποτελεί επανάληψη της
ετικέτας του πεδίου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με

αυτήν

χρήστης

την

διακρίνει

πληροφορία
βάσει

ο

ποιου

κριτηρίου ορίζεται µία περίοδος.
Η στρωµατογραφία ορίζει σχετικές
χρονολογήσεις – περιόδους.
Period→ Definition→Defining attributes→Type of
period→Dynasty or ruling period
Όνοµα Πεδίου Dynasty or ruling period/ Περίοδος
δυναστείας ή ηγεµονίας
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που αφορά το είδος εκείνο της
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περιόδου που ορίζεται από ένα
πολιτικό φαινόµενο, όπως εκείνο της
εδραίωσης µίας δυναστείας ή ενός
βασιλείου

(ή

κάποιας

άλλης

χαρακτηριστικής

µορφής

διακυβέρνησης)
Κανόνες

Εισάγεται

ένα

κείµενο

που

Εισαγωγής

ουσιαστικά αποτελεί επανάληψη της
ετικέτας του πεδίου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτήν την πληροφορία ο χρήστης
διακρίνει

βάσει

ποιου

κριτηρίου

ορίζεται µία περίοδος.
Period→ Definition→Defining attributes→Type of
period→Sociopolitical system
Όνοµα Πεδίου Sociopolitical
system/
Κοινωνικοπολιτικό σύστηµα
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που αφορά το είδος εκείνο της
περιόδου που ορίζεται από ένα
χαρακτηριστικό

κοινωνικό/πολιτικό

σύστηµα (και διαφοροποιείται από
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κάποια άλλη βάσει αυτού)
Κανόνες

Εισάγεται

ένα

κείµενο

που

Εισαγωγής

ουσιαστικά αποτελεί επανάληψη της
ετικέτας του πεδίου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτήν την πληροφορία ο χρήστης
διακρίνει

βάσει

ποιου

κριτηρίου

ορίζεται µία περίοδος.

Period→ Definition→Defining attributes→Type of
period→Cultural influence
Όνοµα Πεδίου
Cultural influence/ Πολιτισµικές
επιρροές
Ορισµός Πεδίου Στο
πεδίο
αυτό
εισάγεται
πληροφορία που αφορά το είδος
εκείνο της περιόδου που ορίζεται
από

µία

ισχυρή

πολιτισµική

επιρροή.
Κανόνες

Εισάγεται

ένα

κείµενο

που

Εισαγωγής

ουσιαστικά αποτελεί επανάληψη της
ετικέτας του πεδίου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
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Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με

αυτήν

χρήστης

την

διακρίνει

πληροφορία
βάσει

ο

ποιου

κριτηρίου ορίζεται µία περίοδος.
Period→ Definition→Defining attributes→keywords
Όνοµα Πεδίου
Keywords/ λέξεις-κλειδιά
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγονται κάποιες λέξεις
κλειδιά που περιγράφουν ένα συγκεκριµένο
τύπο περιόδου.

Κανόνες

Εισάγονται

χαρακτηριστικές

Εισαγωγής

κλειδιά..

Τύπος

Αλφαριθµητικό

λέξεις

–

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.
Εάν κριθεί αναγκαίο η περιγραφή ενός
τύπου περιόδου να γίνει µε περισσότερες
της µίας λέξεις-κλειδιά, τότε το υποπεδίο
επαναλαµβάνεται.

Περιλαµβάνει
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τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτήν την πληροφορία ο χρήστης
µπορεί να κάνει αναζήτηση στη βάση
δεδοµένων, θέτοντας λέξεις-κλειδιά που
ορίζουν ένα συγκεκριµένο τύπο περιόδου.

Period→ Definition→Defining attributes→Description
Όνοµα Πεδίου
Description/ Περιγραφή
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται µία περιγραφή
που

αφορά

ένα

συγκεκριµένο

τύπο

περιόδου.
Κανόνες

Εισάγεται ένα κείµενο.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της περιγραφής είναι αναγκαία
για να διασαφηνίζει στον χρήστη (µε
πρόσθετες λεπτοµέρειες) το κριτήριο που
ορίζει ένα συγκεκριµένο τύπο περιόδου.

Period→ Definition→Defining attributes→Image
Όνοµα Πεδίου
Image/ Εικόνα
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται µία εικόνα που
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αναπαριστά

τον

συγκεκριµένο

τύπο/περίπτωση περιόδου.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία (είδη εικόνας).

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει

Abstract image

τα υπο-πεδία

Photograph

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της εικόνας είναι αναγκαία για να
µπορεί ο χρήστης να βλέπει και µία
απεικόνιση σχετική µε τον ορισµό της
περιόδου και να καταλαβαίνει καλύτερα την
συγκεκριµένη περίπτωση.

Period→ Definition→Defining
attributes→Image→Abstract image
Όνοµα Πεδίου
Abstract image/ Εικόνα γενική
αντιπροσωπευτική
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται µία εικόνα
που απεικονίζει ένα χαρακτηριστικό
τύπο

περιόδου

σε

αφηρηµένο

επίπεδο
Κανόνες

Εισάγεται ένα αρχείο εικόνας.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο
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Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες

File

:

διαθέτει

ένα

αρχείο

φωτογραφίας υποχρεωτικά
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της εικόνας είναι αναγκαία
για να µπορεί ο χρήστης να βλέπει
και µία γενικού τύπου απεικόνιση
σχετική µε τον ορισµό της περιόδου

Period→ Definition→Defining
attributes→Image→Photograph
Όνοµα Πεδίου
Photograph/ Φωτογραφία
Ορισµός Πεδίου

Στο

πεδίο

αυτό

εισάγεται

µία

φωτογραφία που απεικονίζει ένα
χαρακτηριστικό τύπο περιόδου.
Κανόνες

Εισάγεται ένα αρχείο εικόνας.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
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Ιδιότητες

File

:

διαθέτει

ένα

αρχείο

φωτογραφίας υποχρεωτικά
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της φωτογραφίας είναι
αναγκαία για να µπορεί ο χρήστης
να βλέπει και µία απεικόνιση ενός
συγκεκριµένου τύπου περιόδου.

Period→ Definition→Super-period
Όνοµα Πεδίου Super-period/ Ευρύτερη περίοδος
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ευρύτερη περίοδος

Πεδίου

(υπερπερίοδος) µιας περιόδου, όπως αυτή σχετίζεται
µε τη συγκεκριµένη περίοδο που καταγράφεται
µέσω του ορισµού τους.

Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου συνοδευόµενη από

Εισαγωγής

ένα id υποχρεωτικά .

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.
Οι υπερπερίοδοι και υποπερίοδοι υποδεικνύουν µία
σχέση µέρους-όλου (part of) µεταξύ περιόδων, που
σχηµατίζεται

από

τον

ορισµό

των

αλληλοσυσχετιζόµενων περιόδων. Αυτό σηµαίνει
ότι αυτό το είδος σχέσης προκύπτει από τις
αρχαιολογικές ενδείξεις (τα ευρήµατα) που ορίζουν
µία περίοδο και όχι από την απόλυτη χρονολόγηση.
Ακολούθως

από

αυτή

τη

σχέση

ιεραρχίας,

συµπεραίνει κανείς ότι µία υπο-περίοδος κληρονοµεί
τα οριστικά κριτήρια (defining attributes) από την
υπερ-περίοδό της , διατηρώντας ταυτόχρονα δικά
της οριστικά χαρακτηριστικά.
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Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες

Period id: διαθέτει ένα κωδικό περιόδου για να
συσχετίζεται (αυτόµατα από το σύστηµα) µε τις
άλλες περιόδους

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής είναι αναγκαία για
να γνωρίζει ο χρήστης µε ποια/ποιες περιόδους
συνδέεται µε σχέση «µέρους/όλου» (part of)
βάσει ορισµού -

-

µία περίοδος και γενικά πώς

ταξινοµείται σε ένα γενικό σχήµα περιόδων και
υποπεριόδων. Έτσι ο χρήστης µπορεί να συλλάβει
όλο το σύστηµα συσχέτισης περιόδων/ σχετικής
χρονολόγησης.
Period→ Definition→Sub-period
Όνοµα Πεδίου Sub-period/ Υποπερίοδος
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ειδικότερη περίοδος

Πεδίου

(υποπερίοδος) µιας περιόδου, όπως αυτή σχετίζεται
µε τη συγκεκριµένη περίοδο που καταγράφεται
µέσω του ορισµού τους.

Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου συνοδευόµενη από

Εισαγωγής

ένα id υποχρεωτικά .

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.
Οι υπερπερίοδοι και υποπερίοδοι υποδεικνύουν µία
σχέση µέρους-όλου (part of) µεταξύ περιόδων, που
σχηµατίζεται

από

τον

ορισµό

των

αλληλοσυσχετιζόµενων περιόδων. Αυτό σηµαίνει
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ότι αυτό το είδος σχέσης προκύπτει από τις
αρχαιολογικές ενδείξεις (τα ευρήµατα) που ορίζουν
µία περίοδο και όχι από την απόλυτη χρονολόγηση.
Ακολούθως

από

αυτή

τη

σχέση

ιεραρχίας,

συµπεραίνει κανείς ότι µία υπό-περίοδος κληρονοµεί
τα οριστικά κριτήρια (defining attributes) από την
υπερ-περίοδό της , διατηρώντας ταυτόχρονα δικά
της οριστικά χαρακτηριστικά.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες

Period id: διαθέτει ένα κωδικό περιόδου για να
συσχετίζεται (αυτόµατα από το σύστηµα) µε τις
άλλες περιόδους

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής είναι αναγκαία για
να γνωρίζει ο χρήστης µε ποια/ποιες περιόδους
συνδέεται µε σχέση part of

βάσει ορισµού µία

περίοδος και γενικά πως ταξινοµείται σε ένα γενικό
σχήµα περιόδων και υποπεριόδων. Έτσι ο χρήστης
µπορεί να συλλάβει όλο το σύστηµα συσχέτισης
περιόδων.

Period→ Definition→Is interpretation of
Όνοµα Πεδίου
Is interpretation of/ Αποτελεί ερµηνεία
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται µία αναφορά (ή
περισσότερες) που χρησιµοποιείται απ’ τον εκδότη
του συστήµατος για να ερµηνεύσει βάσει αυτής τον
(εκάστοτε) ορισµό της περιόδου.

Κανόνες

Αναλύεται σε είδη.

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο
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Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου
Ένας ορισµός µπορεί να έχει µία ή περισσότερες
ερµηνείες.

Περιλαµβάνει

Reference code

τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής είναι αναγκαία
για

να

γνωρίζει

ο

χρήστης

πώς

τεκµηριώνεται/ερµηνεύεται η περίοδος µε τον
τρόπο που ορίζεται.
Period→ Definition→Is interpretation of→Reference code
Όνοµα Πεδίου
Reference code/ Αναφορά
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται µία βιβλιογραφική

Πεδίου

παραποµπή/ένας κωδικός αναφοράς που
αντιπροσωπεύει κάθε βιβλιογραφία που
χρησιµοποιείται για την τεκµηρίωση του
ορισµού µιας περιόδου.

Κανόνες

Η

αναφορά

δηµιουργείται

από

έναν

Εισαγωγής

συνδυασµό γνωρισµάτων [ που περιλαµβάνει
το επώνυµο του συγγραφέα και τον χρόνο
δηµοσίευσης της συγκεκριµένης αναφοράς
(label) και επιπλέον τις σελίδες(αριθµός –εάν
αναφέρεται σε συγκεκριµένες σελ.) (pages)].

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
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Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου
Μπορεί να υπάρχουν µία ή περισσότερες
βιβλιογραφικές παραποµπές για την ίδια
ερµηνεία.
Ακολουθείται

ένας

πρότυπος

τρόπος

απόδοσης της αναφοράς
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

Barrington Atlas of The Greek and Roman
World, που εφαρµόζει το πρότυπο Latex στο
Reference που περιλαµβάνει.
BibTex Latex (label, pages)

Ιδιότητες

label
pages

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής είναι
αναγκαία για να γνωρίζει ο χρήστης (και να
εντοπίζει) την αναφορά που τεκµηριώνει ένα
συγκεκριµένο ορισµό µιας περιόδου.

Period→ Definition→Starting event
Όνοµα Πεδίου
Starting event/ Γεγονός έναρξης
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία που
περιγράφει το «δραµατικό» γεγονός που συνδέεται
µε αλλαγές και συµβαίνει στην αρχή µιας
περιόδου.

Κανόνες

Αναλύεται σε είδη.

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
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Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου (δηλ. η
ύπαρξη ενός γεγονότος δεν είναι καθοριστική για
µία περίοδο).
Ένα γεγονός θεωρείται ότι συνδέεται χρονικά µε
µία περίοδο (σηµατοδοτεί µία χρονική στιγµή) δεν την προκαλεί όµως ούτε την ορίζει.

Περιλαµβάνει τα Type of event
υπο-πεδία

Description

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής είναι αναγκαία
για να γνωρίζει ο χρήστης ποια γεγονότα
συνέβησαν στην αρχή µιας περιόδου και τι
σηµασία είχαν γι αυτήν

Period→ Definition→Terminating event
Όνοµα Πεδίου
Terminating event/ Γεγονός λήξης
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία που
περιγράφει το «δραµατικό» γεγονός που συνδέεται
µε αλλαγές και συµβαίνει στο τέλος µιας
περιόδου.

Κανόνες

Αναλύεται σε είδη.

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου (δηλ. η
ύπαρξη ενός γεγονότος δεν είναι καθοριστική για
µία περίοδο).
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Ένα γεγονός θεωρείται ότι συνδέεται χρονικά µε
µία περίοδο (σηµατοδοτεί µία χρονική στιγµή) δεν
την προκαλεί όµως ούτε την ορίζει.
Περιλαµβάνει τα Type of event
υπο-πεδία

Description

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής είναι αναγκαία
για να γνωρίζει ο χρήστης ποια γεγονότα
συνέβησαν στο τέλος µιας περιόδου και τι
σηµασία είχαν γι αυτήν

Period→ Definition→Starting event→Type of event
Όνοµα Πεδίου
Type of event/ Είδος γεγονότος
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία που
περιγράφει το είδος του «δραµατικού»
γεγονότος που συνδέεται µε αλλαγές και
συµβαίνει στην αρχή µιας περιόδου.

Κανόνες

Αναλύεται σε µία λίστα υποπεδίων που ο

Εισαγωγής

χρήστης επιλέγει.

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα Technological inventions
υπο-πεδία

Imports or cultural borrowings
Natural catastrophes
Abandonment
Destruction
Religious event
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Social Political event
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής είναι
αναγκαία για να γνωρίζει ο χρήστης ποια
συγκεκριµένα γεγονότα συνέβησαν στην
αρχή µιας περιόδου και τι σηµασία είχαν γι
αυτήν

Period→ Definition→Terminating event→Type of event
Όνοµα Πεδίου
Type of event
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία που
περιγράφει το είδος του «δραµατικού»
γεγονότος που συνδέεται µε αλλαγές και
συµβαίνει στο τέλος µιας περιόδου.

Κανόνες

Αναλύεται σε µία λίστα υποπεδίων που ο

Εισαγωγής

χρήστης επιλέγει.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα Technological inventions
υπο-πεδία

Imports or cultural borrowings
Natural catastrophes
Abandonment
Destruction
Religious event
Social Political event

Συµβατότητα
Ιδιότητες
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Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής είναι
αναγκαία για να γνωρίζει ο χρήστης ποια
συγκεκριµένα γεγονότα συνέβησαν στο
τέλος µιας περιόδου και τι σηµασία είχαν γι
αυτήν

Period→ Definition→Starting/Terminating
event→Type of event→Technological invention
Όνοµα Πεδίου Technological
invention/
Τεχνολογικά επιτεύγµατα
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που περιγράφει ένα γεγονός το οποίο
χαρακτηρίζεται από µία τεχνολογική
καινοτοµία/επινόηση

που

εµφανίστηκε στην αρχή ή στο τέλος
της περιόδου.
Κανόνες

∆εν εισάγεται κάποια τιµή, απλά

Εισαγωγής

επιλέγεται το συγκεκριµένο πεδίο.

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Επαναλαµβάνεται κάθε φορά που
επιλέγεται για να αντιπροσωπεύσει
ένα γεγονός έναρξης και ένα γεγονός
λήξης.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
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Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη αυτής της πληροφορίας
είναι αναγκαία για να γνωρίζει ο
χρήστης ποια συγκεκριµένα γεγονότα
συνέβησαν στο τέλος ή στην αρχή
µιας περιόδου και τι σηµασία είχαν γι
αυτήν

Period→ Definition→Starting/Terminating event→
Type of event→Imports or cultural borrowings
Όνοµα Πεδίου Imports or cultural borrowings/
Πολιτισµικές ανταλλαγές
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που περιγράφει ένα γεγονός το οποίο
χαρακτηρίζεται

από

τις

έντονες

πολιτισµικές επαφές ή εισαγωγές που
παρατηρούνται στην αρχή ή στο
τέλος µιας περιόδου.
Κανόνες

∆εν εισάγεται κάποια τιµή, απλά

Εισαγωγής

επιλέγεται το συγκεκριµένο πεδίο.

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Επαναλαµβάνεται κάθε φορά που
επιλέγεται για να αντιπροσωπεύσει
ένα γεγονός έναρξης και ένα γεγονός
λήξης.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
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Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής
είναι αναγκαία για να γνωρίζει ο
χρήστης ποια συγκεκριµένα γεγονότα
συνέβησαν στο τέλος ή στην αρχή
µιας περιόδου και τι σηµασία είχαν γι
αυτήν

Period→ Definition→Starting/Terminating event→
Type of event→Natural catastrophes
Όνοµα Πεδίου
Natural
catastrophes/
Φυσικές
καταστροφές
Ορισµός
Στο
πεδίο
αυτό
εισάγεται
Πεδίου

πληροφορία

που

περιγράφει

ένα

καταστροφικό γεγονός της φύσης
(π.χ

σεισµός, έκρηξη ηφαιστείου

κ.λ.π.) που συνέβη στην αρχή ή στο
τέλος µιας περιόδου .
Κανόνες

∆εν εισάγεται κάποια τιµή, απλά

Εισαγωγής

επιλέγεται το συγκεκριµένο πεδίο.

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Επαναλαµβάνεται κάθε φορά που
επιλέγεται για να αντιπροσωπεύσει
ένα γεγονός έναρξης και ένα γεγονός
λήξης.

Περιλαµβάνει
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τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής
είναι αναγκαία για να γνωρίζει ο
χρήστης ποια συγκεκριµένα γεγονότα
συνέβησαν στο τέλος ή στην αρχή
µιας περιόδου και τι σηµασία είχαν γι
αυτήν

Period→ Definition→Starting/Terminating event→
Type of event→Abandonment
Όνοµα Πεδίου
Abandonment/ Εγκατάλειψη
Ορισµός

Στο

πεδίο

Πεδίου

πληροφορία
γεγονός

το

αυτό
που

εισάγεται

περιγράφει

σηµαδεύεται

ένα
από

εγκατάλειψη π.χ οικισµών, το οποίο
σηµατοδοτεί αντίστοιχα την αρχή ή
το τέλος µιας περιόδου.
Κανόνες

∆εν εισάγεται κάποια τιµή, απλά

Εισαγωγής

επιλέγεται το συγκεκριµένο πεδίο.

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Επαναλαµβάνεται κάθε φορά που
επιλέγεται για να αντιπροσωπεύσει
ένα γεγονός έναρξης και ένα γεγονός
λήξης.

Περιλαµβάνει
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τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής
είναι αναγκαία για να γνωρίζει ο
χρήστης ποια συγκεκριµένα γεγονότα
συνέβησαν στο τέλος ή στην αρχή
µιας περιόδου και τι σηµασία είχαν γι
αυτήν

Period→ Definition→Starting/Terminating event→
Type of event→Destruction
Όνοµα Πεδίου
Destruction/ Καταστροφή
Ορισµός

Στο

πεδίο

Πεδίου

πληροφορία

αυτό
που

εισάγεται

περιγράφει

ένα

γεγονός καταστροφής που ξεκινάει ή
τερµατίζει µία περίοδο.
Κανόνες

∆εν εισάγεται κάποια τιµή, απλά

Εισαγωγής

επιλέγεται το συγκεκριµένο πεδίο.

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Επαναλαµβάνεται κάθε φορά που
επιλέγεται για να αντιπροσωπεύσει
ένα γεγονός έναρξης και ένα γεγονός
λήξης.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
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Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής
είναι αναγκαία για να γνωρίζει ο
χρήστης ποια συγκεκριµένα γεγονότα
συνέβησαν στο τέλος ή στην αρχή
µιας περιόδου και τι σηµασία είχαν γι
αυτήν

Period→ Definition→Starting/Terminating event→
Type of event→Religious event
Όνοµα Πεδίου
Religious
event/
Θρησκευτικό
συµβάν
Ορισµός
Στο
πεδίο
αυτό
εισάγεται
Πεδίου

πληροφορία
θρησκευτικό

που

περιγράφει

γεγονός

το

ένα
οποίο

σηµατοδοτεί την αρχή ή το τέλος
µιας περιόδου.
Κανόνες

∆εν εισάγεται κάποια τιµή, απλά

Εισαγωγής

επιλέγεται το συγκεκριµένο πεδίο.

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Επαναλαµβάνεται κάθε φορά που
επιλέγεται για να αντιπροσωπεύσει
ένα γεγονός έναρξης και ένα γεγονός
λήξης.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

239

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής
είναι αναγκαία για να γνωρίζει ο
χρήστης ποια συγκεκριµένα γεγονότα
συνέβησαν στο τέλος ή στην αρχή
µιας περιόδου και τι σηµασία είχαν γι
αυτήν

Period→ Definition→Starting/Terminating event→
Type of event→Social-political event
Όνοµα Πεδίου Social-political
event/
Κοινωνικοπολιτικό γεγονός
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

που

περιγράφει

ένα

κοινωνικοπολιτικό γεγονός το οποίο
σηµατοδοτεί την αρχή ή το τέλος
µιας περιόδου.
Κανόνες

∆εν εισάγεται κάποια τιµή, απλά

Εισαγωγής

επιλέγεται το συγκεκριµένο πεδίο.

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Επαναλαµβάνεται κάθε φορά που
επιλέγεται για να αντιπροσωπεύσει
ένα γεγονός έναρξης και ένα γεγονός
λήξης.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
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Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της πληροφορίας αυτής
είναι αναγκαία για να γνωρίζει ο
χρήστης ποια συγκεκριµένα γεγονότα
συνέβησαν στο τέλος ή στην αρχή
µιας περιόδου και τι σηµασία είχαν γι
αυτήν

Period→ Definition→Starting/Terminating event→
Description
Όνοµα Πεδίου
Description/ Περιγραφή
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται µία περιγραφή για
κάθε είδος γεγονότος (που σηµατοδοτεί την
αρχή ή το τέλος µιας περιόδου).
Κανόνες

Εισάγεται

µε

Εισαγωγής

κειµένου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

τη

µορφή

ελεύθερου

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

‘Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη της περιγραφής είναι αναγκαία
για να γνωρίζει ο χρήστης αναλυτικά τι
ακριβώς συνέβη στο τέλος ή στην αρχή µιας
περιόδου και τι έκταση είχε. Να βρίσκει
δηλ. επιπλέον ένα σχόλιο για το συµβάν.
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Period→ Characteristics attributes
ΌΝΟΜΑ

ΥΠΟΠΕ∆ΙΟΥ- Characteristics attributes/ Χαρακτηριστικά

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
Ορισµός

Εισάγονται πληροφορίες σχετικές µε όλα
εκείνα τα γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζουν
και δεν ορίζουν µία περίοδο. Θεωρούνται ότι
αποτελούν την ερµηνεία των αρχαιολογικών
καταλοίπων. ∆εν τεκµηριώνουν την περίοδο –
απλά την περιγράφουν.

Περιλαµβάνει τα υποπεδία

Types of characteristics

Παρατηρήσεις

Κανόνες εισαγωγής

Η συµπλήρωσή του είναι υποχρεωτική.

Συµβατότητα

Ιδιότητες

Σκοπός

Οι ύπαρξη αυτής της ενότητας εµπλουτίζει τη
γνώση του χρήστη για την περίοδο µια και
αναφέρεται σε αυτά

τα φαινόµενα που τη

χαρακτηρίζουν.
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Period→ Characteristics attributes→Types of characteristics
Όνοµα Πεδίου
Types of characteristics/ Είδη
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για τα είδη
των φαινοµένων που απλά περιγράφουν µία
περίοδο και µπορεί να είναι διακριτά είδη ή µη.

Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία (είδη χαρακτηριστικών)

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα Technology
υπο-πεδία

Social political structure
Economy and trading
Wars and people movements
Settlements
Belief system
Distinct and identifying characteristics

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει στον χρήστη τι
είδη φαινοµένων χαρακτηρίζουν µία περίοδο.

Period→ Characteristics attributes→Types of
characteristics→Technology
Όνοµα Πεδίου
Technology/ Τεχνολογία
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
σχετική µε την όποια τεχνολογική εξέλιξη
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χαρακτηρίζει µία περίοδο.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα Keywords
υπο-πεδία

text

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει στον
χρήστη σε τι συγκεκριµένο είδος/τοµέα
παρατηρείται εξέλιξη και ανάπτυξη στο
διάστηµα µιας περιόδου.

Period→ Characteristics attributes→Types of
characteristics→Social political structure
Όνοµα Πεδίου
Social political structure/ Κοινωνική
πολιτική δοµή
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
σχετική µε την

κοινωνικοπολιτική δοµή

που χαρακτηρίζει ένα πολιτισµό µιας
περιόδου.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
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Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα Keywords
υπο-πεδία

text

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει στον
χρήστη σε τι συγκεκριµένο είδος/τοµέα
παρατηρείται εξέλιξη και ανάπτυξη στο
διάστηµα µιας περιόδου.

Period→ Characteristics attributes→Types of
characteristics→Economy and trading
Όνοµα Πεδίου
Economy and trading/ Οικονοµία και
εµπόριο
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
σχετική µε την ανάπτυξη της οικονοµίας
και του εµπορίου που χαρακτηρίζει µία
περίοδο.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα Keywords
υπο-πεδία

text

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει στον
χρήστη σε τι συγκεκριµένο είδος/τοµέα
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παρατηρείται εξέλιξη και ανάπτυξη στο
διάστηµα µιας περιόδου.
Period→ Characteristics attributes→Types of
characteristics→Wars and people movements
Όνοµα Πεδίου
Wars and people movements/ Πόλεµοι και
µετακινήσεις πληθυσµών
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
σχετική

κάποιο γεγονός πολέµου ή

µετακινήσεων

πληθυσµού

που

χαρακτηρίζει και ερµηνεύει µία περίοδο.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα Keywords
υπο-πεδία

text

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει στον
χρήστη σε τι συγκεκριµένο είδος/τοµέα
παρατηρείται εξέλιξη και ανάπτυξη στο
διάστηµα µιας περιόδου.

Period→ Characteristics attributes→Types of
characteristics→Settlements
Όνοµα Πεδίου
Settlements/ Εγκαταστάσεις
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

σχετική µε την εξέλιξη που παρατηρείται σε
τύπους ή στην κατασκευή ή στην θέση
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εγκαταστάσεων/οικισµών ενός πολιτισµού,
µιας περιόδου.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει

Keywords

τα υπο-πεδία

text

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει στον
χρήστη σε τι συγκεκριµένο είδος/τοµέα
παρατηρείται εξέλιξη και ανάπτυξη στο
διάστηµα µιας περιόδου.

Period→ Characteristics attributes→Types of
characteristics→Belief system
Όνοµα Πεδίου
Belief system/ Ιδεολογικό θρησκευτικό
σύστηµα
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
σχετική µε διαφορές σε αντιλήψεις και
ιδέες που χαρακτηρίζουν ένα πολιτισµό σε
κάποια φάση.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι
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Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα Keywords
υπο-πεδία

text

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει στον
χρήστη σε τι συγκεκριµένο είδος/τοµέα
παρατηρείται εξέλιξη και ανάπτυξη στο
διάστηµα µιας περιόδου.

Period→ Characteristics attributes→Types of
characteristics→Technology/Social political
structure/ Economy and trading/Wars and people
movements/ Settlements/Belief system →keywords
Όνοµα Πεδίου Keywords/ λέξεις-κλειδιά
Ορισµός

Στο

πεδίο

αυτό

εισάγονται

οι

Πεδίου

χαρακτηριστικές λέξεις-κλειδιά που
χρησιµοποιούνται για την περιγραφή
ενός

είδους

φαινοµένου

που

χαρακτηρίζει µία περίοδο.
Κανόνες
Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου. Εφόσον χρησιµοποιούνται
περισσότερες της µίας λέξης-κλειδιού
για την περιγραφή, τότε το πεδίο
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επαναλαµβάνεται.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή δίνει µε σύντοµο
και περιεκτικό τρόπο (δηλ µε λέξεις
κλειδιά) ένα χαρακτηρισµό για τα
φαινόµενα
περίοδο.

που
Έτσι

ερµηνεύουν

µία

διευκολύνεται

η

αναζήτηση αυτών.
Period→Characteristics attributes→Types of
characteristics→Technology/Social political
structure/ Economy and trading/Wars and people
movements/ Settlements/Belief system →Text
Όνοµα Πεδίου
Text/ κείµενο
Ορισµός Πεδίου

Στο

πεδίο

αυτό

εισάγεται

ένα

κείµενο που περιγράφει ξεχωριστά
κάθε

είδος

φαινοµένου

που

χαρακτηρίζει µία περίοδο.
Κανόνες

Εισάγεται µε τη µορφή ελεύθερου

Εισαγωγής

κειµένου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
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Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή δίνει µία πιο
αναλυτική

περιγραφή

των

φαινοµένων που ερµηνεύουν µία
περίοδο.
Period→ Characteristics attributes→Types of
characteristics→Distinct and identifying characteristics
Όνοµα Πεδίου Distinct and identifying characteristics/
∆ιακριτά και αναγνωριστικά κριτήρια
Ορισµός
Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
Πεδίου

σχετική µε τα είδη εκείνα των φαινοµένων
που χαρακτηρίζουν µία περίοδο µέσω µιας
διακριτής ιδιότητάς τους – αυτή η ιδιότητα
µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί

αναγνωρίσει/διακρίνει

την

για

να

συγκεκριµένη

περίοδο.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

‘Οχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει

Strata

τα υπο-πεδία

Style
Index Fossil

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει στον
χρήστη

την ύπαρξη χαρακτηριστικών που
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µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για τη
διάκριση µιας περιόδου από µια άλλη. Έτσι ο
χρήστης µπορεί να τα αναζητήσει και να τα
εντοπίσει.
Period→ Characteristics attributes→Types of
characteristics→Distinct and identifying
characteristics→Strata
Όνοµα Πεδίου
Strata/ Στρώµα
Ορισµός Πεδίου Στο

πεδίο

πληροφορία

αυτό

εισάγεται

σχετική

µε

τα

στρώµατα που καταγράφονται για τη
διάκριση περιόδων.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει

Keywords

τα υπο-πεδία

text

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει
στον

χρήστη

την

ύπαρξη

χαρακτηριστικών που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τη διάκριση
µιας περιόδου από µια άλλη.
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Period→ Characteristics attributes→Types of
characteristics→Distinct and identifying
characteristics→Style
Όνοµα Πεδίου Style/ Ρυθµός
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

σχετική µε τον χαρακτηριστικό ρυθµό
κεραµικής

από

τον

οποίο

αναγνωρίζουµε µία περίοδο.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Μονότιµο
Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Τίθεται ο προβληµατισµός : σε ποια
περίπτωση

ένας

π.χ

ρυθµός

κεραµικής ορίζει ή απλά χαρακτηρίζει
και διακρίνει µία περίοδο. – αυτό
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από τον
χρήστη, για την συµπλήρωση του
συγκεκριµένου

υποπεδίου

(εάν

πρόκειται για ρυθµό που συµβάλλει
στην αναγνώριση µιας περιόδου) ή
για την συµπλήρωση του υποπεδίου
Style

based

(από

τα

Defining

attributes) που ορίζει µία περίοδο.
Περιλαµβάνει

Keywords

τα υπο-πεδία

text

Συµβατότητα
Ιδιότητες
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Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει
στον

χρήστη

την

ύπαρξη

χαρακτηριστικών που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τη διάκριση
µιας περιόδου από µια άλλη.
Period→ Characteristics attributes→Types of
characteristics→Distinct and identifying
characteristics→Index fossil
Όνοµα Πεδίου
Index fossil/ Απολίθωµα
Ορισµός Πεδίου Στο

πεδίο

πληροφορία

αυτό
σχετική

εισάγεται
µε

το

απολίθωµα που κατά την εύρεσή του
µας βοηθάει να διακρίνουµε και να
περιγράψουµε περιόδους.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει

Keywords

τα υπο-πεδία

text

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει
στον

χρήστη

την

ύπαρξη

χαρακτηριστικών που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τη διάκριση
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µιας περιόδου από µια άλλη.

Period→ Characteristics attributes→Types
of characteristics→ Distinct and identifying
characteristics→Strata/Style/Index
fossil→keywords
Όνοµα Πεδίου

Keywords/ λέξεις-κλειδιά

Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγονται οι

Πεδίου

χαρακτηριστικές

λέξεις-

κλειδιά που χρησιµοποιούνται
για

την

περιγραφή

ενός

φαινοµένου που διακρίνει µία
περίοδο.
Κανόνες
Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών Πλειότιµο
Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση
του

πεδίου.

Εφόσον

χρησιµοποιούνται
περισσότερες της µίας λέξηςκλειδιού για την περιγραφή,
τότε

το

πεδίο

επαναλαµβάνεται.
Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
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Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή δίνει µε
σύντοµο και περιεκτικό τρόπο
(δηλ µε λέξεις κλειδιά) ένα
χαρακτηρισµό

για

τα

φαινόµενα που ερµηνεύουν
και διακρίνουν µία περίοδο.
Έτσι

διευκολύνεται

η

αναζήτηση αυτών.
Period→Characteristics attributes→Types
of characteristics→ Distinct and identifying
characteristics→Strata/Style/Index
fossil→Text
Όνοµα Πεδίου
Text/ κείµενο
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται ένα
κείµενο

που

ξεχωριστά

περιγράφει
κάθε

είδος

φαινοµένου που διακρίνει µία
περίοδο.
Κανόνες

Εισάγεται

µε

τη

Εισαγωγής

ελεύθερου κειµένου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

µορφή

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση
του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή δίνει µία
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πιο αναλυτική περιγραφή των
φαινοµένων που ερµηνεύουν
και διακρίνουν µία περίοδο.
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Period→ Influences
ΌΝΟΜΑ

Influences/ Επιρροές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ορισµός

Εισάγονται πληροφορίες σχετικές µε όλες τις πιθανές
επιρροές

που

µπορεί

να

παρατηρηθούν

µεταξύ

πολιτισµών/περιόδων.

Περιλαµβάνει τα υπο- Type of influence
πεδία

Text

Παρατηρήσεις

Η

κατηγορία

αυτή

είναι

προαιρετική

(και

επαναλαµβανόµενη). Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται
όταν δεν διαπιστώνεται χωροχρονική εξέλιξη µιας
περιόδου αλλά όταν η ίδια η περίοδος µοιάζει να έχει
διαµορφωθεί υπό την επιρροή µιας άλλης. Η έννοια που
εκφράζεται στο συγκεκριµένο πεδίο είναι της επιρροής,
και όχι της επίδρασης (που έχει πιο δυναµική και
καταλυτική δράση) µεταξύ πολιτισµών.
Κανόνες εισαγωγής

Η

συµπλήρωσή

επαναλαµβανόµενη

του
(ένας

είναι

προαιρετική

πολιτισµός

µπορεί

και
να

επηρεάζει έναν η περισσότερους άλλους πολιτισµούς ή
ένας πολιτισµός µπορεί να έχει δεχτεί περισσότερες από
µία επιρροές κατά τη διαµόρφωσή του).
Συµβατότητα

Ιδιότητες

Period id: διαθέτει ένα ή περισσότερους κωδικούς
περιόδων – έτσι

το σύστηµα αναγνωρίζει τις

αλληλοσχετιζόµενες περιόδους (περιόδους/πολιτισµούς
από τις οποίες δέχτηκε επιρροές ή επηρέασε) αυτόµατα.
Σκοπός

Οι ύπαρξη αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητη για
να γνωρίζει ο χρήστης ποια φαινόµενα χαρακτηριστικά
περιόδου προέρχονται από επιρροές άλλων πολιτισµών.
Να διαπιστώσει δηλ. µία σχέση επιρροής που µπορεί να
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υπήρχε µεταξύ πολιτισµών/περιόδων Έτσι έχει µία
πλήρη εικόνα και ερµηνεία της συγκεκριµένης περιόδου.

Period→ Influences→Type of influences
Όνοµα Πεδίου
Type of influences/ Είδος επιρροής
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
σχετική

µε

το

είδος

επιρροής

που

παρατηρείται µεταξύ πολιτισµών περιόδων
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει

Technology

τα υπο-πεδία

Style of pottery
Art
Burial customs
Economy and nutrition

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει στον
χρήστη τι είδη επιρροών µπορεί να έχει
δεχθεί ο πολιτισµός µιας περιόδου. Έτσι ο
χρήστης βγάζει γόνιµα συµπεράσµατα για τα
χαρακτηριστικά

της

συγκεκριµένης

περιόδου .

Period→ Influences→Type of
influences→technology
Όνοµα Πεδίου Technology/ Επιρροές σε
τεχνολογικά επιτεύγµατα
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Ορισµός

Εισάγεται πληροφορία σχετική µε

Πεδίου

επιρροή που διαπιστώνεται π.χ στον
τοµέα της τεχνολογίας.

Κανόνες

Παραµένει ως το όνοµα του πεδίου

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει
στον χρήστη τι είδη επιρροών µπορεί
να έχει δεχθεί ο πολιτισµός µιας
περιόδου. Έτσι ο χρήστης βγάζει
γόνιµα

συµπεράσµατα

για

τα

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης
περιόδου .

Period→ Influences→Type of influences→style of
pottery
Όνοµα Πεδίου Style of pottery/ Ρυθµός κεραµικής
Ορισµός

Εισάγεται πληροφορία σχετική µε

Πεδίου

επιρροή

που

δέχεται

π.χ

στην

κεραµική (ένα ρυθµό).
Κανόνες

Παραµένει ως το όνοµα του πεδίου
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Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει
στον χρήστη τι είδη επιρροών µπορεί
να έχει δεχθεί ο πολιτισµός µιας
περιόδου. Έτσι ο χρήστης βγάζει
γόνιµα

συµπεράσµατα

για

τα

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης
περιόδου .

Period→ Influences→Type of influences→art
Όνοµα Πεδίου art/ Τέχνη
Ορισµός

Εισάγεται πληροφορία σχετική µε

Πεδίου

καλλιτεχνικές

επιρροές

που

παρατηρούνται µεταξύ περιόδων.
Κανόνες

Παραµένει ως το όνοµα του πεδίου

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι
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Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει
στον χρήστη τι είδη επιρροών µπορεί
να έχει δεχθεί ο πολιτισµός µιας
περιόδου. Έτσι ο χρήστης βγάζει
γόνιµα

συµπεράσµατα

για

τα

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης
περιόδου .
Period→ Influences→Type of influences→burial
customs
Όνοµα Πεδίου burial customs/ Ταφικά έθιµα
Ορισµός

Εισάγεται πληροφορία σχετική µε

Πεδίου

επιρροές

σε

ταφικά

έθιµα

και

πρακτικές που παρατηρούνται µεταξύ
πολιτισµών περιόδων.
Κανόνες

Παραµένει ως το όνοµα του πεδίου

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.
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Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει
στον χρήστη τι είδη επιρροών µπορεί
να έχει δεχθεί ο πολιτισµός µιας
περιόδου. Έτσι ο χρήστης βγάζει
γόνιµα

συµπεράσµατα

για

τα

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης
περιόδου .
Period→ Influences→Type of influences→economy
and nutrition
Όνοµα Πεδίου economy and nutrition/ Οικονοµία
και διατροφή
Ορισµός
Εισάγεται πληροφορία σχετική µε
Πεδίου

πιθανές επιρροές στην οικονοµία ή
στη διατροφή που παρατηρούνται
µεταξύ πολιτισµών περιόδων.

Κανόνες

Παραµένει ως το όνοµα του πεδίου

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
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Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή διασαφηνίζει
στον χρήστη τι είδη επιρροών µπορεί
να έχει δεχθεί ο πολιτισµός µιας
περιόδου. Έτσι ο χρήστης βγάζει
γόνιµα

συµπεράσµατα

για

τα

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης
περιόδου ..
Period→ Influences→Text
Όνοµα Πεδίου
Text/ κείµενο
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται µία περιγραφή για
κάθε είδος περιόδου

Κανόνες

Εισάγεται ελεύθερο κείµενο.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή περιγράφει αναλυτικά
στον χρήστη σε τι τοµείς/χαρακτηριστικά
δέχεται επιρροές ένας πολιτισµός /περίοδος.
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Period→Administration
ΌΝΟΜΑ ΥΠΟΠΕ∆ΙΟΥ- Administration/ ∆ιαχειριστικά στοιχεία
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
Ορισµός

Εισάγονται πληροφορίες σχετικές µε

την

διαχείριση του όρου.

Περιλαµβάνει τα υποπεδία:

Editor
Date of compilation
Authority of administration

Παρατηρήσεις

Κανόνες εισαγωγής

Η συµπλήρωσή του είναι υποχρεωτική.

Συµβατότητα

Ιδιότητες

Σκοπός

Οι

ύπαρξη

αυτής

της

κατηγορίας

είναι

απαραίτητη για να γνωρίζει (και να εντοπίζει) ο
χρήστης αναλυτικά ποιος ευθύνεται για την
εισαγωγή και ενηµέρωση των δεδοµένων και
γενικότερα ποιος έχει τον έλεγχο/πρόσβαση του
συστήµατος.

Με

τις

πληροφορίες

ελέγχεται

συγκεκριµένες
η

ακρίβεια

της

πληροφορία που εισάγεται και παράλληλα
αποτρέπεται

η

µη

εξουσιοδοτηµένη

τροποποίηση του εγγράφου.

264

Period→Administration→Editor
Όνοµα Πεδίου Editor/ Υπεύθυνος
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία σχετική µε

Πεδίου

τον δηµιουργό/συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για
την εισαγωγή δεδοµένων.

Κανόνες

Εισάγεται το όνοµα και επώνυµο αυτού.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

SPECTRUM (Recorder)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή υποδεικνύει τον αρµόδιο για
την εισαγωγή δεδοµένων. Έτσι ο χρήστης µπορεί να
απευθυνθεί σε αυτόν (για περαιτέρω διευκρινίσεις),
που ουσιαστικά ευθύνεται για την καταγραφή και
τεκµηρίωση κάθε περιόδου. Με τη συγκεκριµένη
πληροφορία διευκολύνεται η επικοινωνία και η
ανταλλαγή πληροφοριών.

Period→Administration→Date of compilation
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Όνοµα Πεδίου

Date of compilation/ Ηµεροµηνία εισαγωγής

Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ηµεροµηνία της
εισαγωγής δεδοµένων.

Κανόνες

Εισάγεται η ακριβής ηµεροµηνία.

Εισαγωγής

Εισάγεται πρώτα ο χρόνος (yyyy) µετά ο µήνας σε
ακέραιο αριθµό (mm)και µετά η ηµέρα (dd).

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα

Η ηµεροµηνία χρησιµοποιεί τη συµβατή µορφή
που προτείνουν τα πρότυπα του AAT και του
ANSI X3.30 1985.
SPECTRUM (Recording date)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή ουσιαστικά ενδιαφέρει τον
χρήστη ώστε να γνωρίζει τον χρόνο εισαγωγής
δεδοµένων και να εκτιµήσει έτσι κατά πόσο η
εισαγωγή αυτή είναι πρόσφατη ή παλαιότερη.

Period→Administration→Authority of Administration
Όνοµα Πεδίου
Authority of Administration/ Αρχή διαχείρισης
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για την
Αρχή που διαχειρίζεται και επιµελείται τον όρο.
Είναι η αρχή που παρέχει τις πληροφορίες.

Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία.

Εισαγωγής
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Τύπος ∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα Authority Name
υπο-πεδία

Contact point

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης ξέρει ποιος
είναι υπεύθυνος για τον ορισµό και τη διαχείριση
του όρου.

Period→Administration→Authority of
Administration→Authority name
Όνοµα Πεδίου
Authority name/ Όνοµα συστήµατος
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται το καθιερωµένο

Πεδίου

όνοµα του θησαυρού/συστήµατος που ορίζει
και διαχειρίζεται την ορολογία των περιόδων
και παράλληλα παρέχει το δικαίωµα χρήσης.

Κανόνες

Εισάγεται το ακριβές όνοµα/ετικέτα του

Εισαγωγής

συστήµατος.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα

Period Thesaurus

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
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Συµβατότητα

CIDOC CRM (E32 Authority Document)
SPECTRUM (Object Name system)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία, ο χρήστης ξέρει
ποιο

σύστηµα

χρησιµοποιεί

για

τη

συγκεκριµένη ορολογία και µπορεί να το
χρησιµοποιήσει και ως αναφορά για ένα
συγκεκριµένο ορισµό.
Period→Administration→Authority of
Administration→Contact point
Όνοµα Πεδίου
Contact point/ Επικοινωνία
Ορισµός Πεδίου

Εισάγεται πληροφορία σχετική µε κάποιο
τρόπο/ διεύθυνση επαφής µε τον υπεύθυνο
της

εισαγωγής

των

δεδοµένων

στο

σύστηµα
Κανόνες

Εισάγεται

συνήθως

ένα

mail

(µία

Εισαγωγής

ηλεκτρονική διεύθυνση) – δεν υπάρχει
όµως κάποιος συγκεκριµένος καθορισµός

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (E51 Contact point)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή µπορεί να
αναζητηθεί ο υπεύθυνος για την εισαγωγή
δεδοµένων .
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bibliography
ΌΝΟΜΑ

BIBLIOGRAPHY/ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΠΕ∆ΙΟΥ
Ορισµός

Στην κατηγορία αυτήν εισάγονται όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες

για

την

βιβλιογραφία

που

χρησιµοποιήθηκε για τον ορισµό κάθε περιόδου.
Περιλαµβάνει τα

macro

υπο-πεδία

preamble

(πληροφοριακές ενότητες)

bibitem
comment

Κανόνες εισαγωγής

Στο σύστηµα υποχρεωτικά εισάγονται πληροφορίες
σχετικές µε τη βιβλιογραφία.
Η βιβλιογραφία εισάγεται ως εξωτερικός τύπος
ορισµού εγγράφου –external dtd (του Latex BibTex)
που καλείται στον ορισµό τύπου εγγράφου (dtd) του
Θησαυρού περιόδων.

Συµβατότητα

Latex BibTex (εισάγεται το bibliography ακριβώς όπως
ορίζεται στο BibTex)

Ιδιότητες
Σκοπός

Η βιβλιογραφία είναι απαραίτητη για την επιστηµονική
τεκµηρίωση του ορισµού κάθε περιόδου. Με αυτήν
υποστηρίζεται η εισαγωγή των δεδοµένων που
αφορούν σε κάθε περίοδο.
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Συγκεκριµένα τα πεδία που περιλαµβάνει αναλυτικά το BibTex, ορίζονται (Patashnik,
1988 ) ως εξής:
Standard τύποι εισαγωγής
@article

Ένα άρθρο από ένα περιοδικό ή µία εφηµερίδα.
@book

Ένα βιβλίο που φέρει εκδότη.
@booklet

Μία εργασία εκτυπωµένη και δεµένη αλλά χωρίς πληροφορίες για την έκδοσή
της.
@conference

Το ίδιο που ισχύει και για τα inproceedings.
@inbook

Ένα µέρος βιβλίου, π.χ ένα κεφάλαιο, µία ενότητα ή ένα σύνολο σελίδων.
@incollection

Ένα µέρος βιβλίου που φέρει δικό του τίτλο.
@inproceedings

Ένα άρθρο από πρακτικά συνεδρίου.
@manual

Τεχνική τεκµηρίωση/καταγραφή.
@mastersthesis

Μεταπτυχιακή εργασία.
@misc

Τύπος που χρησιµοποιείται όταν δεν ταιριάζει κανένα άλλο είδος.
@phdthesis

∆ιατριβή.
@proceedings

Πρακτικά συνεδρίου.
@techreport

Αναφορά δηµοσιευµένη από µία σχολή ή ένα ινστιτούτο, συνήθως αποτελεί
µέρος µίας σειράς
@unpublished

Ένα έγγραφο που φέρει συγγραφέα και τίτλο, αλλά δεν έχει δηµοσιευτεί
επισήµως.
‘Άλλοι τύποι εισαγωγής
@collection

Συλλογή έργων
@patent

Ένα πρωτότυπο έργο.
Standard πεδία
address

Συνήθως εισάγεται η διεύθυνση του εκδότη.
annote

Σχόλιο (χρησιµοποιείται σε βιβλιογραφίες που περιλαµβάνουν σχόλια).
author

Το όνοµα του συγγραφέα µε τη µορφή που προτείνεται από το LaTeX.
booktitle

Ο τίτλος του βιβλίου.
chapter
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Ένας αριθµός κεφαλαίου ή ενότητας.
crossref

Ένα πεδίο-κλειδί για την αναφορά.
edition

Η έκδοση του βιβλίου.
editor

Το όνοµα του εκδότη/εκδοτών.
howpublished

Τρόπος έκδοσης (για κάτι µη σύνηθες).
institution

Το Ινστιτούτο που παρέχει την τεχνική αναφορά.
journal

Το όνοµα της εφηµερίδας (δεκτές οι συντοµογραφίες).
key

Κλειδί-ετικέτα σε περίπτωση που δεν υπάρχει πληροφορία για το όνοµα του
συγγραφέα.
month

Ο µήνας δηµοσίευσης/δηµιουργίας του συγκεκριµένου έργου.
note

Οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.
number

Ο αριθµός κυκλοφορίας µιας εφηµερίδας, ενός περιοδικού, µίας αναφοράς, ή
οποιαδήποτε εργασίας που αποτελεί µέρος σειράς.
organization

Η οργάνωση που ανέλαβε το συνέδριο για το manual.
pages

Ένας ή περισσότεροι αριθµοί σελίδων , π.χ 42--111 ή 7,41,73--97 o ή 43.
publisher

Το όνοµα του εκδότη
school

Το όνοµα της σχολής όπου γράφτηκε µια εργασία.
series

Το όνοµα της σειράς.
title

Ο τίτλος της δουλειάς.
type

Το είδος µίας τεχνικής αναφοράς.
volume

Το κεφάλαιο ενός περιοδικού ή βιβλίου.
year

Ο χρόνος (χρονολογία) δηµοσίευσης ή δηµιουργίας
.
Άλλα πεδία
affiliation

Σύνδεση
abstract

Περίληψη του έργου.
contents

Ένας πίνακας περιεχοµένων
copyright

Πληροφορίες Copyright.
ISBN

Ο International Standard Αριθµός Βιβλίου.
ISSN
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The International Standard Αριθµός Σειράς.
keywords

Λέξεις-κλειδιά που διευκολύνουν την αναζήτηση.
language

Η γλώσσα στην οποία γράφεται το έγγραφο.
location

Μία θέση που σχετίζεται µε την εισαγωγή, π.χ η πόλη όπου έγινε ένα
συνέδριο.
LCCN

“Library of Congress Call Number”
mrnumber

Ο αριθµός από τα Mathematical Reviews.
price

Η τιµή ενός έργου.
size

ΟΙ φυσικές διαστάσεις ενός έργου.
URL

Μία διεύθυνση URL.
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Period submission
ΌΝΟΜΑ

PERIOD SUBMISSION / ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΠΕ∆ΙΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο

Ορισµός

Στην κατηγορία αυτήν εισάγονται όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες που χρειάζονται για την κατασκευή µίας
πρότασης

νέας

περιόδου

ή

µίας

πρότασης

τροποποιήσεων σε κάποιους όρους της περιόδου.
Περιλαµβάνει τα

Changed period

υπο-πεδία

New period

(πληροφοριακές ενότητες)

Submission
Revision

Κανόνες εισαγωγής
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Σκοπός

Με τις συγκεκριµένες πληροφορίες είναι δυνατή η
καταγραφή και ο έλεγχος της διαδικασίας δηµιουργίας
κάθε όρου που χρησιµοποιείται για την περιγραφή
κάθε περιόδου (ξεχωριστά). Γενικά συµβάλλει στην
συνεχή προσθήκη δεδοµένων και στην ενηµέρωση του
συστήµατος.
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Period submission→ Changed period
ΌΝΟΜΑ

ΥΠΟΠΕ∆ΙΟΥ- Changed period/ Τροποποιηµένη περίοδος

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
Ορισµός

Εισάγονται πληροφορίες για µία συγκεκριµένη
περίοδο η οποία προτείνεται να τροποποιηθεί.

Περιλαµβάνει τα υπο-πεδία

Period name
Period identifier
Replacement comments
Replace

Παρατηρήσεις

Η

τροποποίηση

προϋποθέτει

ύπαρξη/καταχώρηση

της

την

ήδη

περιόδου

στο

σύστηµα.
Κανόνες εισαγωγής

Η συµπλήρωσή του αποτελεί επιλογή του
χρήστη – δηλ. ο χρήστης επιλέγει ανάµεσα σε
µία τροποποιηµένη περίοδο (changed period) ή
σε µία νέα περίοδο (new period).

Συµβατότητα

Ιδιότητες

Σκοπός

Με τη συγκεκριµένη πληροφοριακή ενότητα
είναι

εφικτές

οι

όποιες

τροποποιήσεις

προτείνονται να γίνουν σε κάποια δεδοµένα
που αφορούν µία περίοδο. Η σύγκριση αυτών
των αλλαγών βελτιώνει την ποιότητα της
πληροφορίας.
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Period submission→ Changed period → Period name
Όνοµα Πεδίου

Period name / Όνοµα περιόδου

Ορισµός Πεδίου

Εισάγεται το όνοµα της περιόδου που προτείνεται
να αλλάξει.

Κανόνες

Εισάγεται το

ακριβές όνοµα της περιόδου που

Εισαγωγής

χρησιµοποιείται από µία επιστηµονική οµάδα.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου. Το πεδίο
επαναλαµβάνεται σε περιπτώσεις που εισάγονται
περισσότερα του ενός ονόµατα για µία περίοδο.

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη αυτού του πεδίου είναι απαραίτητη για
την

ταύτιση/αναγνώριση

της

συγκεκριµένης

περιόδου που υφίσταται τις τροποποιήσεις (που
προτείνονται).
Period submission→ Changed period → Period identifier
Όνοµα Πεδίου

Period identifier / Αναγνωριστικό περιόδου

Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται ένας κωδικός που είχε
αποδοθεί στην ήδη καταχωρηµένη (στο σύστηµα)
περίοδο.

Κανόνες

Εισάγεται ο κωδικός που είχε δοθεί από το

Εισαγωγής

σύστηµα στην συγκεκριµένη περίοδο. Η ύπαρξή
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του προϋποθέτει την ύπαρξη/καταγραφή της
περιόδου.
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία ο χρήστης αναγνωρίζει
την συγκεκριµένη περίοδο που είχε καταχωρηθεί
στο σύστηµα και που τώρα τροποποιείται.

Period submission→ Changed period → Replacement comments
Όνοµα Πεδίου

Replacement comments / Σχόλια ως προς την
τροποποίηση
Στο πεδίο αυτό εισάγονται σχόλια που αφορούν

Ορισµός Πεδίου

στην τροποποίηση που προτείνεται.
Κανόνες

Εισάγονται µε τη µορφή ελεύθερου κειµένου.

Εισαγωγής
Τύπος ∆εδοµένων

Αλφαριθµητικό

Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις
Περιλαµβάνει

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου
τα

υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
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Αιτιολόγηση

Η

πληροφορία

είναι

απαραίτητη

διότι

διασαφηνίζει επακριβώς ποιος όρος προτείνεται
να αλλάξει.

Period submission→ Changed period → Replace
Όνοµα Πεδίου

Replace/ Άλλαξε

Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται η αλλαγή που προτείνεται

Πεδίου

να γίνει στην περίοδο.

Κανόνες

Περιλαµβάνει

Εισαγωγής

(εκτός

από

επιλεκτικά όλα τα γνωστά πεδία
διαχειριστικές

πληροφορίες)

που

απαρτίζουν µία περίοδο, όπως αυτή έχει οριστεί στο
σύστηµα (Period Thesaurus).
Οποιαδήποτε συσχέτιση µεταξύ περιόδων, που στον
θησαυρό (Period Thesaurus)

γινόταν εφικτή µε

κάποια Period id (δηλ. µε τους κωδικούς των
περιόδων), εδώ αντικαθίσταται από ένα συνδυασµό
Period name και Period identifier, εφόσον η
εισαγωγή/τροποποίηση αφορά σε µία µόνο περίοδο
(και όχι πολλές) και δεν είναι δυνατή η αυτόµατη
αναγνώριση των συσχετίσεών της µε άλλες.
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου

Περιλαµβάνει

Names

τα υπο-πεδία

First publication
Extent
Definition
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Characteristics attributes
Influences
Bibliography
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με

την

πληροφορία

αυτή

ο

χρήστης

γνωρίζει/βρίσκει σε ποιο επίπεδο πληροφορίας της
συγκεκριµένης περιόδου

προτείνεται να γίνει η

αλλαγή.

Period submission→ Changed period → Replace →Names
Όνοµα Πεδίου
Names / Ονόµατα (όροι)
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για
τα ονόµατα/όρους µε τα οποία είναι
γνωστή η συγκεκριµένη περίοδος.

Κανόνες

Αναλύεται

σε

άλλα

υποπεδία

(στη

Εισαγωγής

συγκεκριµένη ορολογία που προτείνεται)

Τύπος ∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα Language specific name
υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία γίνεται δυνατή η
όποια τροποποίηση αφορά την ορολογία
που έχει δοθεί για µία περίοδο.
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Period submission→ Changed period → Replace
→Names →Language specific name
Όνοµα Πεδίου Language specific name / ορολογία
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

που περιγράφει τη συγκεκριµένη
ορολογία µίας περιόδου, η οποία
χρησιµοποιείται σε µία τουλάχιστον
φυσική γλώσσα. µε την οποία είναι
γνωστή η συγκεκριµένη περίοδος.

Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία.

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο,
που έχει οριστεί και στη βάση (βλ.
Θησαυρό Περιόδων)

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του
πεδίου.
Η

ορολογία

µπορεί

να

έχει

καταγραφεί σε περισσότερες από µία
γλώσσες.
Περιλαµβάνει

Language

τα υπο-πεδία

Preferred name
Used for
Short Name
Alternatives

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία γίνεται
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δυνατή η όποια τροποποίηση αφορά
την συγκεκριµένη ορολογία που έχει
δοθεί για µία περίοδο.
Period submission→ Changed period → Replace → First
Publication
Όνοµα Πεδίου First Publication / Πρώτη δηµοσίευση όρου
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για την

Πεδίου

επινόηση του όρου που εκφράζει µία
περίοδο.

Η

επινόηση

αυτή

συνήθως

εκφράζεται ως πρώτη δηµοσίευση του όρου
αυτού από τον συγγραφέα/επιστήµονα που
επινόησε τον όρο και ουσιαστικά πρωτοόρισε την περίοδο.
Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που έχει
οριστεί

και

στη

βάση

(βλ.

Θησαυρό

Περιόδων)
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει

Original name

τα υπο-πεδία

Author
Title
Language of first publication
Date of first publication
Note

Συµβατότητα
Ιδιότητες
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Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία γίνεται δυνατή η
όποια τροποποίηση αφορά στην επινόηση
/δηµοσίευση της ορολογίας που έχει δοθεί
για µία περίοδο.

Period submission→ Changed period → Replace → Extent
Όνοµα Πεδίου
Extent/ Έκταση
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για
την έκταση µιας περιόδου στη διάσταση
του χώρου και του χρόνου

Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που
έχει οριστεί και στη βάση (βλ. Θησαυρό
Περιόδων)

Τύπος ∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα Max space time
υπο-πεδία

Space time analysis
Spatiotemporal relationships
Space time comment

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία γίνεται δυνατή η
όποια τροποποίηση αφορά στην περιγραφή
της έκτασης µίας περιόδου.
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Period submission→ Changed period → Replace →
Definition
Όνοµα Πεδίου

Definition / Ορισµός

Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για
τον ορισµό µίας περιόδου.

Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που
έχει οριστεί και στη βάση (βλ. Θησαυρό
Περιόδων).
Το is interpretation of δεν χρειάζεται
εφόσον δεν υπάρχει συσχέτιση µε τη
βιβλιογραφία έµµεσα αλλά άµεσα (δηλ.
κάθε περίοδος έχει και τη βιβλιογραφία
της).

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα Defining attributes
υπο-πεδία

Super period
Starting event
Terminating event
Sub period

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία γίνεται δυνατή η
όποια τροποποίηση αφορά τον ορισµό της
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περιόδου.
Period submission→ Changed period → Replace →
Characteristics attributes
Όνοµα Πεδίου
Characteristics attributes /
Χαρακτηριστικά
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για
τα γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζουν και
δεν ορίζουν µία περίοδο
Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που
έχει οριστεί και στη βάση (βλ. Θησαυρό
Περιόδων)

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα Types of characteristics
υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία γίνεται δυνατή η
όποια τροποποίηση αφορά στην περιγραφή
των χαρακτηριστικών µίας περιόδου.

Period submission→ Changed period → Replace →
Influences
Όνοµα Πεδίου
Influences / Επιρροές
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία
γενικά για όλες τις πιθανές επιρροές που
µπορεί

να

παρατηρηθούν

µεταξύ
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πολιτισµών/περιόδων.
Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει

Influence

τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία γίνεται δυνατή η
όποια τροποποίηση αφορά στην περιγραφή
των

πολιτισµικών

επιρροών

που

παρατηρούνται στην περίοδο.
Period submission→ Changed period → Replace →
Influences → Influence
Όνοµα Πεδίου Influence / Επιρροή
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία

Πεδίου

για µία συγκεκριµένη πολιτισµική
επιρροή που παρατηρείται σε µία
περίοδο

Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο,
που έχει οριστεί και στη βάση (βλ.
Θησαυρό Περιόδων)
Το υποπεδίο Influence on period (που
αντικαθιστά τα Period id) υπάρχει
προαιρετικά, για να δείξει σε ποια
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περίοδο (όνοµα και αναγνωριστικό)
διαπιστώνεται η επιρροή. Εξ’ού και
αναλύεται µε τη σειρά του στον
γνωστό συνδυασµό Period name και
Period identifier.
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική

η

συµπλήρωση

του

πεδίου.
Επαναλαµβάνεται κάθε φορά που
παρατηρείται

ότι

υπάρχουν

περισσότερες πολιτισµικές επιρροές
στην συγκεκριµένη περίοδο.
Περιλαµβάνει

Type of influence

τα υπο-πεδία

Text
Influence on period

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία γίνεται
δυνατή η όποια τροποποίηση αφορά
στην περιγραφή κάθε πολιτισµικής
επιρροής

που

παρατηρείται

στην

περίοδο.

Period submission→ Changed period → Replace →
bibliography
Όνοµα Πεδίου

Bibliography/ βιβλιογραφία

Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για
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την βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε για
τη συγκεκριµένη περίοδο
Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που
έχει οριστεί και στη βάση (βλ. Θησαυρό
Περιόδων)
Η βιβλιογραφία εισάγεται ως εξωτερικός
τύπος ορισµού εγγράφου –external dtd (του
Latex

BibTex)

που

καλείται

στον

συγκεκριµένο ορισµό τύπου εγγράφου (dtd)
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα macro
υπο-πεδία

preamble
bibitem
comment

Συµβατότητα

Latex BibTex (εισάγεται το bibliography
ακριβώς όπως ορίζεται στο BibTex)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία γίνεται δυνατή η
όποια

τροποποίηση

αφορά

στην

συγκεκριµένη βιβλιογραφία της περιόδου.
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Period submission→ New period
ΌΝΟΜΑ ΥΠΟΠΕ∆ΙΟΥ- New period/ Νέα περίοδος
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
Ορισµός

Εισάγονται πληροφορίες για τη νέα περίοδο που
προτείνεται να καταχωρηθεί.

Περιλαµβάνει

τα

πεδία

υπο- Names
First publication
Extent
Definition
Characteristics attributes
Influences
Bibliography

Παρατηρήσεις

Περιλαµβάνει υποχρεωτικά όλα τα γνωστά πεδία
που απαρτίζουν µία περίοδο, όπως αυτή έχει
οριστεί

στο

σύστηµα

Thesaurus).Οποιαδήποτε

(Period

συσχέτιση

µεταξύ

περιόδων, που στον θησαυρό (Period Thesaurus)
γινόταν εφικτή µε κάποιους κωδικούς των
περιόδων,

εδώ

αντικαθίσταται

από

ένα

συνδυασµό «Period name και Period identifier»,
εφόσον η εισαγωγή αφορά σε µία µόνο περίοδο
και δεν είναι δυνατή η αυτόµατη αναγνώριση
των συσχετίσεών της µε άλλες.
Κανόνες εισαγωγής

Η συµπλήρωσή της αποτελεί επιλογή του
χρήστη – δηλ. ο χρήστης επιλέγει ανάµεσα σε
µία «changed period» ή σε µία «new period».

Συµβατότητα

Ιδιότητες

Σκοπός

Οι ύπαρξη αυτής της ενότητας διευκολύνει 288
την
εισαγωγή νέων όρων στο σύστηµα.

Period submission→ New period →Names
Όνοµα Πεδίου
Names / Ονόµατα (όροι)
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για τα
ονόµατα/όρους µε τα οποία είναι γνωστή η
συγκεκριµένη περίοδος

Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία (στη συγκεκριµένη

Εισαγωγής

ορολογία που προτείνεται)

Τύπος ∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις
Περιλαµβάνει

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.
τα Language specific name

υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία προτείνεται εισαγωγή
ορολογίας που αφορά τη νέα περίοδο.

Period submission→ New period →Names →Language
specific name
Όνοµα Πεδίου
Language specific name / ορολογία
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία που
περιγράφει τη συγκεκριµένη ορολογία µίας
περιόδου, η οποία χρησιµοποιείται σε µία
τουλάχιστον φυσική γλώσσα. µε την οποία
είναι γνωστή η συγκεκριµένη περίοδος
Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία.

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που
έχει οριστεί και στη βάση (βλ. Θησαυρό
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Περιόδων)
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.
Η ορολογία µπορεί να έχει καταγραφεί σε
περισσότερες από µία γλώσσες.

Περιλαµβάνει

Language

τα υπο-πεδία

Preferred name
Used for
Short Name
Alternatives

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία γίνεται δυνατή η
εισαγωγή δεδοµένων που αφορούν την
συγκεκριµένη ορολογία που προτείνεται να
δοθεί για µία περίοδο.

Period submission→ New period → First Publication
Όνοµα Πεδίου
First Publication / Πρώτη δηµοσίευση όρου
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για την

Πεδίου

επινόηση του όρου που εκφράζει µία περίοδο. Η
επινόηση αυτή συνήθως
δηµοσίευση

του

εκφράζεται ως πρώτη

όρου

αυτού

από

τον

συγγραφέα/επιστήµονα που επινόησε τον όρο και
ουσιαστικά πρωτο-όρισε την περίοδο.
Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .
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Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που έχει
οριστεί και στη βάση (βλ. Θησαυρό Περιόδων)

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει

Original name

τα υπο-πεδία

Author
Title
Language of first publication
Date of first publication
Note

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία προτείνονται πληροφορίες
που αφορούν στην επινόηση /δηµοσίευση της
ορολογίας για µία περίοδο.

Period submission→ New period → Extent
Όνοµα Πεδίου
Extent/ Έκταση
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για την
έκταση µιας περιόδου στη διάσταση του χώρου
και του χρόνου

Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που έχει
οριστεί και στη βάση (βλ. Θησαυρό Περιόδων)

Τύπος ∆εδοµένων
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Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις
Περιλαµβάνει
υπο-πεδία

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.
τα Max space time
Space time analysis
Spatiotemporal relationships
Space time comment

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία προτείνεται εισαγωγή
δεδοµένων που περιγράφουν τνς έκτασης µίας
περιόδου.

Period submission→ New period → Definition
Όνοµα Πεδίου
Definition / Ορισµός
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για τον
ορισµό µίας περιόδου.

Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που έχει
οριστεί και στη βάση (βλ. Θησαυρό Περιόδων).
Το is interpretation of δεν χρειάζεται εφόσον δεν
υπάρχει συσχέτιση µε τη βιβλιογραφία έµµεσα
αλλά άµεσα (δηλ. κάθε περίοδος έχει και τη
βιβλιογραφία της).

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι
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Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα Defining attributes
υπο-πεδία

Super period
Starting event
Terminating event
Sub period

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία προτείνεται πληροφορία
σχετική µε τον ορισµό της περιόδου.

Period submission→ New period → Characteristics attributes
Όνοµα Πεδίου
Characteristics attributes / Χαρακτηριστικά
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για τα
γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζουν και δεν
ορίζουν µία περίοδο

Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που έχει
οριστεί και στη βάση (βλ. Θησαυρό Περιόδων)

Τύπος ∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις
Περιλαµβάνει

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.
τα Types of characteristics

υπο-πεδία
Συµβατότητα
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Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία εισάγεται πληροφορία
περί των χαρακτηριστικών µίας περιόδου.

Period submission→ New period → Influences
Όνοµα Πεδίου
Influences / Επιρροές
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία γενικά για
όλες τις πιθανές επιρροές που µπορεί να
παρατηρηθούν µεταξύ πολιτισµών/περιόδων.

Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα Influence
υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία προτείνεται περιγραφή
των πολιτισµικών επιρροών που παρατηρούνται
στην περίοδο.

Period submission→ New period → Influences → Influence
Όνοµα Πεδίου Influence / Επιρροή
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για

Πεδίου

µία συγκεκριµένη πολιτισµική επιρροή που
παρατηρείται σε µία περίοδο

Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που έχει
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οριστεί

και

στη

βάση

(βλ.

Θησαυρό

Περιόδων)
Το υποπεδίο Influence on period (που
αντικαθιστά

τα

Period

id)

υπάρχει

προαιρετικά, για να δείξει σε ποια περίοδο
(όνοµα και αναγνωριστικό) διαπιστώνεται η
επιρροή. Εξ’ού και αναλύεται µε τη σειρά
του στον γνωστό συνδυασµό Period name
και Period identifier.
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Πλειότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.
Επαναλαµβάνεται

κάθε

φορά

που

παρατηρείται ότι υπάρχουν περισσότερες
πολιτισµικές επιρροές στην συγκεκριµένη
περίοδο.
Περιλαµβάνει

Type of influence

τα υπο-πεδία

Text
Influence on period

Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία γίνεται δυνατή η
εισαγωγή κάθε πολιτισµικής επιρροής που
παρατηρείται στην περίοδο.

Period submission→ New period → bibliography
Όνοµα Πεδίου

Bibliography/ βιβλιογραφία

Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για την
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βιβλιογραφία

που

χρησιµοποιήθηκε

για

τη

συγκεκριµένη περίοδο
Κανόνες

Αναλύεται σε άλλα υποπεδία .

Εισαγωγής

Ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που έχει
οριστεί και στη βάση (βλ. Θησαυρό Περιόδων)
Η βιβλιογραφία εισάγεται ως εξωτερικός τύπος
ορισµού εγγράφου –external dtd (του Latex
BibTex) που καλείται στον συγκεκριµένο ορισµό
τύπου εγγράφου (dtd)

Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα macro
υπο-πεδία

preamble
bibitem
comment

Συµβατότητα

Latex BibTex (εισάγεται το bibliography ακριβώς
όπως ορίζεται στο BibTex)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με

αυτή

την

πληροφορία

εισάγεται

η

συγκεκριµένη βιβλιογραφία που τεκµηριώνει την
περίοδο που ορίζεται.
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Period submission→Submission
ΌΝΟΜΑ

ΥΠΟΠΕ∆ΙΟΥ- Submission/ Υποβολή πρότασης

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
Ορισµός

Εισάγονται πληροφορίες σχετικές µε την ίδια
την πράξη της πρότασης µίας περιόδου.

Περιλαµβάνει τα υπο-πεδία

Submittor name
Organization name
Date of submission
Submission comments

Παρατηρήσεις

Κανόνες εισαγωγής

Η συµπλήρωσή της είναι υποχρεωτική.

Συµβατότητα

Ιδιότητες

Σκοπός

Οι

ύπαρξη

ενότητας

αυτής

είναι

της

πληροφοριακής

απαραίτητη

για

την

τεκµηρίωση (και διαχείριση) της ίδιας της
πράξης

της

υποβολής

πρότασης

µίας

περιόδου και γενικότερα για τον έλεγχο της
όλης διαδικασίας.
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Period submission→ Submission→ Submittor name
Όνοµα Πεδίου
Submittor name/ Όνοµα υπεύθυνου για υποβολή
πρότασης
Ορισµός

Εισάγεται το όνοµα του ανθρώπου που υποβάλλει

Πεδίου

τη συγκεκριµένη περίοδο ή τροποποίηση (είναι δηλ.
ο άνθρωπος που προτείνει όρους).

Κανόνες

Εισάγεται το ακριβές όνοµα (ονοµατεπώνυµο) του

Εισαγωγής

ανθρώπου που υποβάλλει τη συγκεκριµένη περίοδο
ή τροποποίηση.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη αυτού του πεδίου είναι απαραίτητη για
την αναγνώριση του ανθρώπου που ευθύνεται για τη
συγκεκριµένη πρόταση που αφορά σε µία περίοδο.
Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται και εντοπίζεται η
«πηγή» της πρότασης. Με τη συγκεκριµένη
πληροφορία διευκολύνεται η επικοινωνία και η
ανταλλαγή πληροφοριών.

Period submission→ Submission→ Organization name
Όνοµα Πεδίου
Organization name/ Όνοµα οργανισµού
Ορισµός Πεδίου Εισάγεται το όνοµα του οργανισµού στον οποίο

298

ανήκει ο συγκεκριµένος άνθρωπος που προτείνει
την συγκεκριµένη περίοδο.
Κανόνες

Εισάγεται το ακριβές όνοµα του οργανισµού µε

Εισαγωγής

αρχικά κεφαλαία γράµµατα.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη αυτού του πεδίου είναι απαραίτητη για
την

αναγνώριση/εντοπισµό

της

πηγής

µίας

συγκεκριµένης πρότασης για µία περίοδο. Με τη
συγκεκριµένη

πληροφορία

διευκολύνεται

η

επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών.

Period submission→ Submission→ Date of submission
Όνοµα Πεδίου Date of submission/ Ηµεροµηνία

υποβολής

πρότασης
Ορισµός

Στο πεδίο αυτό εισάγεται η ηµεροµηνία της

Πεδίου

υποβολής µίας πρότασης για µία περίοδο.

Κανόνες

Εισάγεται η ακριβής ηµεροµηνία.

Εισαγωγής

Εισάγεται πρώτα ο χρόνος (yyyy) µετά ο µήνας σε
ακέραιο αριθµό (mm)και µετά η ηµέρα (dd).

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι
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Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

Η ηµεροµηνία χρησιµοποιεί τη συµβατή µορφή που
προτείνουν τα πρότυπα του AAT και του ANSI
X3.30 1985.

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή ουσιαστικά ενδιαφέρει τον
χρήστη ώστε να γνωρίζει τον χρόνο εισαγωγής
δεδοµένων για µία συγκεκριµένη περίοδο ή τον
χρόνο κατά τον οποίο προτείνεται µία τροποποίηση
σε κάποιον όρο της και να εκτιµήσει έτσι κατά πόσο
η εισαγωγή/τροποποίηση αυτή είναι πρόσφατη ή
παλαιότερη.

Έτσι

διατηρείται

ένα

ιστορικό

προτάσεων τροποποιήσεων/νέων περιόδων.

Period submission→ Submission→ Submission comments
Όνοµα Πεδίου
Submission comments / Σχόλια ως προς την
πρόταση
Ορισµός Πεδίου Εισάγονται σχόλια που αφορούν στην ίδια τη
διαδικασία της υποβολής της πρότασης.
Κανόνες

Εισάγονται µε τη µορφή ελεύθερου κειµένου.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει

300

τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη αυτού του πεδίου είναι απαραίτητη για να
διασαφηνίζει πληροφορίες που σχετίζονται µε την
ίδια την πράξη της πρότασης (π.χ τεκµηριώνει την
πρόταση αναφέροντας υπό µορφή σχολίου σε ποια
π.χ αναφορά βασίστηκε η συγκεκριµένη πρόταση
και έγινε.)
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Period submission→ Revision
ΌΝΟΜΑ

ΥΠΟΠΕ∆ΙΟΥ- Revision/ Αναθεώρηση

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
Ορισµός

Εισάγονται πληροφορίες σχετικές µε

τη

διαδικασία της αναθεώρησης και ελέγχου της
συγκεκριµένης πρότασης από οµάδα ειδικών.
Η συγκεκριµένη διαδικασία είναι σηµαντική
για την τελική µορφή και έκδοση του
θησαυρού.
Περιλαµβάνει τα υπο-πεδία

Editor name
Status
Date of revision
Authority
Editorial comments

Παρατηρήσεις

Μία

πρόταση

µπορεί

να

έχει

πολλές

αναθεωρήσεις - σε αυτήν την περίπτωση η
πληροφοριακή ενότητα επαναλαµβάνεται.
Κανόνες εισαγωγής

Η συµπλήρωσή της είναι προαιρετική.

Συµβατότητα

Ιδιότητες

Σκοπός

Οι ύπαρξη αυτής της πληροφοριακής ενότητας
είναι απαραίτητη για την επικύρωση και
ολοκλήρωση των δεδοµένων.
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Period submission→ Revision → Editor name
Όνοµα Πεδίου Editor name/ Όνοµα υπεύθυνου

για

την

αναθεώρηση της συγκεκριµένης πρότασης
Ορισµός

Εισάγεται το όνοµα του ανθρώπου που αναθεωρεί

Πεδίου

τη συγκεκριµένη πρόταση.

Κανόνες

Εισάγεται το ακριβές όνοµα (ονοµατεπώνυµο) του

Εισαγωγής

συγκεκριµένου ανθρώπου.

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη αυτού του πεδίου είναι απαραίτητη για
την αναγνώριση του ανθρώπου που ευθύνεται για τη
αναθεώρηση της συγκεκριµένης πρότασης που
αφορά σε µία περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο
επιβεβαιώνεται ότι η αναθεώρηση γίνεται από
κάποιον ειδικό. Με τη συγκεκριµένη πληροφορία
διευκολύνεται η επικοινωνία και η ανταλλαγή
πληροφοριών.

Period submission→ Revision → Status
Όνοµα Πεδίου
Status/ Κατάσταση
Ορισµός Πεδίου

Εισάγεται

πληροφορία που περιγράφει την

τρέχουσα κατάσταση εισαγωγής δεδοµένων για µία
περίοδο.
Κανόνες

Εισάγεται µε τη µορφή κειµένου
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Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει
τα υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη αυτού του πεδίου είναι απαραίτητη για
τη

διατήρηση

ενός

ιστορικού

εκδόσεων.

Η

πληροφορία είναι απαραίτητη για την προστασία
και ενηµέρωση του συστήµατος σε σχέση µε τις
εκάστοτε τροποποιήσεις .
Period submission→ Revision → Date of revision
Όνοµα Πεδίου
Date of revision / Ηµεροµηνία αναθεώρησης
Ορισµός

Στο

πεδίο

αυτό

εισάγεται

η

ηµεροµηνία

Πεδίου

αναθεώρησης µίας συγκεκριµένης πρότασης.

Κανόνες

Εισάγεται η ακριβής ηµεροµηνία.

Εισαγωγής

Εισάγεται πρώτα ο χρόνος (yyyy) µετά ο µήνας σε
ακέραιο αριθµό (mm)και µετά η ηµέρα (dd).

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει
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τα υπο-πεδία
Συµβατότητα

Η ηµεροµηνία χρησιµοποιεί τη συµβατή µορφή που
προτείνουν τα πρότυπα του AAT και του ANSI
X3.30 1985.

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η πληροφορία αυτή ουσιαστικά ενδιαφέρει τον
χρήστη ώστε να γνωρίζει τον χρόνο ελέγχου και
αναθεώρησης των δεδοµένων για µία συγκεκριµένη
περίοδο , µέχρι να βγει η τελική έκδοση. Με αυτήν
την πληροφορία ο ενδιαφερόµενος µπορεί να
εκτιµήσει

έτσι

κατά

πόσο

η

συγκεκριµένη

αναθεώρηση είναι πρόσφατη ή παλαιότερη.

Period submission→ Revision →Authority
Όνοµα Πεδίου
Authority / Αρχή
Ορισµός Πεδίου Στο πεδίο αυτό εισάγεται πληροφορία για την Αρχή
που επιµελείται τον συγκεκριµένο έλεγχο. Είναι το
άτοµο ή η πηγή/αναφορά που ευθύνεται για τον
έλεγχο και την τελική έκδοση του συστήµατος.
Είναι η Αρχή που επικυρώνει την ακρίβεια και
ορθότητα των δεδοµένων.
Κανόνες

Αναλύεται σε υποπεδία.

Εισαγωγής
Τύπος
∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει

Authority name

τα υπο-πεδία

Contact point
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Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή ο χρήστης ξέρει ποιος
είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριµένη διαδικασία.

Period submission→ Revision →Authority →Authority
name
Όνοµα Πεδίου
Authority name/ Όνοµα συστήµατος
Ορισµός Πεδίου

Στο πεδίο αυτό εισάγεται το καθιερωµένο
όνοµα του συστήµατος που προορίζεται
για έκδοση

Κανόνες

Εισάγεται

το

Εισαγωγής

συστήµατος.

Τύπος ∆εδοµένων

Αλφαριθµητικό

Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Ναι

ακριβές

όνοµα

του

Έλεγχος
Παραδείγµατα

Period Thesaurus

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει

τα

υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με αυτή την πληροφορία, ο χρήστης
ξέρει

ποιο

σύστηµα

ελέγχεται

και

πρόκειται να εκδοθεί..
Period submission→ Revision →Authority →Contact point
Όνοµα Πεδίου
Contact point/ Επικοινωνία
Ορισµός Πεδίου

Εισάγεται πληροφορία σχετική µε κάποιο
τρόπο/ διεύθυνση
τον

υπεύθυνο

επαφής/επικοινωνία µε
της

αναθεώρησης

των

δεδοµένων στο σύστηµα
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Κανόνες

Εισάγεται

συνήθως

ένα

mail

(µία

Εισαγωγής

ηλεκτρονική διεύθυνση) – δεν υπάρχει
όµως κάποιος συγκεκριµένος καθορισµός

Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Υποχρεωτική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα
υπο-πεδία
Συµβατότητα

CIDOC CRM (E51 Contact point)

Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Με την πληροφορία αυτή µπορεί να
αναζητηθεί ο υπεύθυνος για την για τη
συγκεκριµένη διαδικασία.

Period submission→ Revision → Editorial comments
Όνοµα Πεδίου
Editorial comments / Σχόλια του εκδότη
Ορισµός Πεδίου

Εισάγονται σχόλια του εκδότη που ελέγχει τη
συγκεκριµένη πρόταση.

Κανόνες

Εισάγονται µε τη µορφή ελεύθερου κειµένου.

Εισαγωγής
Τύπος

Αλφαριθµητικό

∆εδοµένων
Αριθµός Τιµών

Μονότιµο

Λεξιλογικός

Όχι

Έλεγχος
Παραδείγµατα
Παρατηρήσεις

Προαιρετική η συµπλήρωση του πεδίου.

Περιλαµβάνει τα
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υπο-πεδία
Συµβατότητα
Ιδιότητες
Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη αυτού του πεδίου είναι απαραίτητη για
να διασαφηνίζει πληροφορίες που σχετίζονται µε
την

αναθεώρηση της πρότασης

ή την τελική

έκδοση του συστήµατος.
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Period. DTD
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated by Turbo XML 2.4.1.100.-->
<!-- edited with XML Spy v3.5 (http://www.xmlspy.com) by sis ICS-FORTH (ISL-ICS) -->
<!-- Definition of bibliography: holds information about the bibliography that is used for supporting data entry.
Directions for use: "References fields"(bibliography) are used in the way that they are proposed in Latex
(Bibtex) - in a standard way. Period.dtd includes Bibtex.dtd (as an external dtd).-->
<!ENTITY % bibtexml.dtd SYSTEM "bibtexml.dtd">
%bibtexml.dtd;
<!ELEMENT Period_Thesaurus (Period+, bibliography)>
<!--Definition of Period: Period is the basic element of the system. Period comprises sets of coherent
phenomena or cultural manifestations bounded in time and space (period definition of CIDOC CRM). Includes:
**Language specific name **First Publication **Extent **Definition **Characteristics attributes **Influences
**Administration.
Directions for use: The Period Thesaurus consists of a set of Period definitions, which are connected by links
describing spatiotemporal and cultural relationships.
References: [3] -->
<!ELEMENT Period (Language_specific_name*, First_Publication, Extent, Definition,
Characteristics_attributes, Influences*, Administration)>
<!--Definition of Period id: holds the identification number of a Period definition in the thesaurus. It should be
unique within the thesaurus, and has no meaning beyond that. It is a necessary and unique element.
Directions for use: It must be unique for each Period definition within the thesaurus. This could be
automatically generated by a thesaurus management system. If the identifier should be used in a global
context, it could be supplemented by an identifier for the thesaurus as a whole, in the manner of DOI (....) or
the Alexandria Gazetteer (www.alexandria.ucsb.edu/gazetteer)-->
<!ATTLIST Period
Period_id ID #REQUIRED
>
<!--Definition of Language_specific_name: is a multilingual thesaurus feature: it describes the occurrence of
names for the defined period in one natural language. It is a necessary and repeatable element.
Includes: **Language **Preferred name **Used for ** Short name **Alternatives.
Directions for use: It not intended for ad-hoc literal translation, but only for terms established in one natural
language. There should be at least one name in one natural language for the defined period. There may be
names in more than one language. In that case, the element is repeated.
References:
[4]
[5] -->
<!ELEMENT Language_specific_name (Language, Preferred_name, Used_for*, Short_name?, Alternatives*)>
<!--Definition of Language: holds the language of this group of names. It is a necessary and unique element.
-->
<!ELEMENT Language (#PCDATA)>
<!ATTLIST Language
xml:lang NMTOKEN #REQUIRED
>
<!--Definition of Preferred term: holds the preferred name of the defined period in this language. It is preferably
used for the representation of the given concept. It is a necessary and unique element -->
<!ELEMENT Preferred_name (#PCDATA)>
<!--Definition of Used for: holds a synonym, non-preferred name of the defined period in this language. There
may be more than one synonym names for the same period in the same language. It is an optional and
repeatable element.
Directions for use: In case that more than one synonym of the same concept are used, the element is
repeated.-->
<!ELEMENT Used_for (#PCDATA)>
<!--Definition of Short name: holds an abbreviated term in the specific language -it is not used as a preferred
term. It is an optional element. -->
<!ELEMENT Short_name (#PCDATA)>
<!--Definition of Alternatives: holds an alternative expression of the term in the specific language. It is an
optional and repeatable element.
Directions for use: There may be more than one alternative names of the term – in that case the element is
repeated.-->
<!ELEMENT Alternatives (#PCDATA)>
<!--Definition of First Publication: holds specific and proved information about the invention/creation of the
term. This element works as a reference to the invention of the original definition of the term (also relating to
all the possible changes that might have been made on this term), and as an identity of the concept
independently on the fact of invention. It is a required element.
Includes: **Original name **Author **Title **Language of first publication, **Date of first publication **Note.
Directions for use: In case that we refer to definitions, which come from a later development of the concept,
we should refer (and include in References) at least one person/author that expresses/supports that (view of)
changed definition. -->
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<!ELEMENT First_Publication (Original_name, Author, Title, Language_of_first_publ, Date_of_first_publ,
Note?)>
<!--Definition of Original name: holds information about the invented name of a period (the original one -given
by the inventor-author). -->
<!ELEMENT Original_name (#PCDATA)>
<!--Definition of Author: holds information about the person-entered as full name- who invented -and wrote
about- the term and gave his own definition. Sometimes we may not be aware of the author/creator of the
term.
Directions for use: It is proposed to fill the first citation that is found.-->
<!ELEMENT Author (#PCDATA)>
<!--Definition of Title: holds information about the title of the first publication referred to the specific term. The
title is also referred to the References. -->
<!ELEMENT Title (#PCDATA)>
<!--Definition of Language of First Publication: holds information about the natural language in which the term
was first published.
Direction for use: The value of the language is filled (in the system) in a standard way.-->
<!ELEMENT Language_of_first_publ (#PCDATA)>
<!ATTLIST Language_of_first_publ
xml:lang NMTOKEN #REQUIRED
>
<!--Definition of Date of First Publication: holds information about the exact date of first publication of the
invented term of the period: it is important, because a change on this date sometimes means a change on
the definition -->
<!ELEMENT Date_of_first_publ (#PCDATA)>
<!-- Definition of Note: holds a note about the invention of the term – e.g. in case that we can’t find the first
inventor of the term or in case that there were changes/development on the definition of the same term or in
case that there is a reference to the very first citation of the term.-->
<!ELEMENT Note (#PCDATA)>
<!--Definition of Extent: holds information about the period extent as it is expressed in terms of space and time
dimension. It is a spatiotemporal approximation of period. It is a required element.
Includes:**Max space time **Space time analysis **Spatiotemporal relationships **Space time comment.-->
<!ELEMENT Extent (Max_space_time, Space_time_analysis*, Spatiotemporal_relationships*,
Space_time_comment?)>
<!ENTITY % box "(Place* , Coordinate_box , Time_span)">
<!--Definition of Max Space Time: holds information about the maximum spatiotemporal extention/definition of
a period. This is conceived as the minimal spatiotemporal box known that covers the maximal spatial and
temporal extent of the period.
Includes:**Place **Coordinate box **Polygon **Time span.-->
<!ELEMENT Max_space_time (%box;)>
<!--Definition of Place: holds information about the description of a geopolitical/geological area in which the
spatial extent of a period falls within. It is a repeatable element.
Includes: ** Place name **Place identifier **Place type
Directions for use: In case that we deal with the phenomenon of the evolution of the extent of a period
spatially, this is conceived as an addition of places, which describes this evolution. This means that we need
to describe more than one place – in that case the element is repeated.
References:
- [3]
- [6]
-->
<!ELEMENT Place (Place_name*, Place_identifier*, Place_type*)>
<!ENTITY % placegroup "(value , Gazetteer)">
<!--Definition of Place name: holds information about the exact names of the specific areas in which the extent
of a period falls within. It is an optional and repeatable element. Includes: **Value **Gazetteer.
Directions for use: Place names may change their application over time: the name of a place may change and
a name may be reused for a different place - place names are multiple (a place may have more than one
names, in that case the element is repeated) and are typically subject to place name gazetteers. If the element
is filled by a place name/value that is not referred to Alexandria or TGN, the authority identity belongs to this
system.-->
<!ELEMENT Place_name (%placegroup;)>
<!--Definition of Place identifier: holds information about the identity of a place in which the extent of a period
falls within. It is an optional and repeatable element. Includes: **Value **Gazetteer.
-->
<!ELEMENT Place_identifier (%placegroup;)>
<!-- Definition of Value: holds a value - the exact name given to a place or the identity of a place.
Directions for use: This value stands for every place name and it can be translated in the natural language that
uses it. In case that value is used as an identity of a place, then it is entered as an identity (usually in an
alphanumeric form) given by the Gazetteer.-->
<!ELEMENT value (#PCDATA)>
<!ATTLIST value
xml:lang NMTOKEN #IMPLIED
>
<!--Definition of Gazetteer: Holds information about the Gazetteer that identifies the value of the place name.
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Directions for use: Gazetteer belongs to Alexandria Digital Library Gazetteer or to TGN.
if the element is filled by a place name/value that is not referred to Alexandria or TGN, the authority identity
belongs to this system. -->
<!ELEMENT Gazetteer (#PCDATA)>
<!ATTLIST Gazetteer
Gazetteer_id CDATA #REQUIRED
>
<!--Definition of Coordinate box: holds information about the spatial coordinates in order to locate specific
areas of the period within a geo-reference system. Includes **West Bounding Coordinate ** East Bounding
Coordinate **South Bounding Coordinate**North Bounding Coordinate**Altitude low **Altitude up **Spatial
referencing system
Directions for use: Geographic latitude is measured in degrees north of the equator or geographic longitude is
measured in degrees east of the Greenwich meridian.
References: [6] -ADL (Alexandria Digital Library) Gazetteer -->
<!ELEMENT Coordinate_box (Bounding_coordinates, Data_set_G_polygon*, Spatial_referencing_system,
Altitude_system_definition?, Vertical_positional_accuracy?)>
<!ELEMENT Bounding_coordinates (West_Bounding_Coor, East_Bounding_Coor, South_Bounding_Coor,
North_Bounding_Coor)>
<!ELEMENT Data_set_G_polygon (Data_set_G_polygon_outer_G_ring)>
<!ELEMENT Data_set_G_polygon_outer_G_ring ((G_ring_point, G_ring_point, G_ring_point, (G_ring_point)+)
| G_ring)>
<!ELEMENT G_ring_point (G_ring_Latitude, G_ring_Longitude)>
<!ELEMENT G_ring (#PCDATA)>
<!ELEMENT G_ring_Latitude (#PCDATA)>
<!ELEMENT G_ring_Longitude (#PCDATA)>
<!--Definition of West Bounding Coor(dinate): holds the value/dimension of longitude to west. -->
<!ELEMENT West_Bounding_Coor (#PCDATA)>
<!--Definition of East Bounding Coor(dinate): holds the value/dimension of longitude to East.
-->
<!ELEMENT East_Bounding_Coor (#PCDATA)>
<!--Definition of South Bounding Coor(dinate): holds the value/dimension of latitude to South. -->
<!ELEMENT South_Bounding_Coor (#PCDATA)>
<!--Definition of North Bounding Coor(dinate): holds the value/dimension of latitude to North.
-->
<!ELEMENT North_Bounding_Coor (#PCDATA)>
<!--Definition of Spatial Referencing System: holds information about the specific spatial referencing system
that supports coordinate box. -->
<!ELEMENT Spatial_referencing_system EMPTY>
<!ATTLIST Spatial_referencing_system
name CDATA #FIXED "QTM"
>
<!ELEMENT Altitude_system_definition (Altitude_datum_name, altitude_resolution+, altitude_distance_units,
altitude_encoding_method)>
<!ELEMENT Altitude_datum_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT altitude_resolution (#PCDATA)>
<!ELEMENT altitude_distance_units (#PCDATA)>
<!ELEMENT altitude_encoding_method (#PCDATA)>
<!ELEMENT Vertical_positional_accuracy (Quantitative_vertical_positional_accuracy_assesment+)>
<!ELEMENT Quantitative_vertical_positional_accuracy_assesment (vertical_positional_accuracy_value,
vertical_positional_accuracy_explanation)>
<!ELEMENT vertical_positional_accuracy_value (#PCDATA)>
<!ELEMENT vertical_positional_accuracy_explanation (#PCDATA)>
<!--Definition of Place type: holds information about the type of the place in which the extent of a period falls
within. It is an optional and repeatable element.
-->
<!ELEMENT Place_type (#PCDATA)>
<!--Definition of Time Span: holds information about the outer and inner temporal boundaries of a period.
Includes:**Earliest beginning **Latest beginning **Earliest end **Latest end **The most duration **The least
duration
Directions for use: Information about inner boundaries comes from our knowledge on absolute chronology.
Information about outer boundaries is regarded as imprecise and hypothetical.
References: [3]-->
<!ELEMENT Time_span (Earliest_beginning, Latest_beginning, Earliest_end, Latest_end,
The_most_duration?, The_least_duration?)>
<!--Definition of Earliest beginning: holds information about the earliest start date
-->
<!ELEMENT Earliest_beginning (#PCDATA)>
<!--Definition of Latest beginning: holds information about the latest start date -->
<!ELEMENT Latest_beginning (#PCDATA)>
<!--Definition of Earliest end: holds information about the earliest end date -->
<!ELEMENT Earliest_end (#PCDATA)>
<!--Definition of Latest end: holds information about the latest end date -->
<!ELEMENT Latest_end (#PCDATA)>
<!--Definition of The most duration: holds information about the maximum duration/length of time -it's outer
boundary independent from the actual beginning and end.
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Directions for use : Duration cannot be calculated, if there isn't any source about the specific earliest
beginning or latest end and etc..Sometimes it's value can be zero or negative.
References: [3]-->
<!ELEMENT The_most_duration (#PCDATA)>
<!--Definition of The least duration: holds information about the minimum duration/length of time -it's inner
boundary independent from the actual beginning and end.
Directions for use: Duration cannot be calculated, if there isn't any source about the specific earliest beginning
or latest end and etc. Sometimes its value can be zero or negative.
References: [3]-->
<!ELEMENT The_least_duration (#PCDATA)>
<!--Definition of Space time comment: holds a comment (in a form of a text) about the area that refers to the
specific period and about the time span in that area (for example, what kind of chronology methods were used
for estimating the time span in that area, or some details about the geographical area),or about the
spatiotemporal relationships or the spatiotemporal evolution of periods. It is an optional element.
Directions for use: Space time comment clarifies confusing information relating to space time analysis (for
example, it is used in case that we refer to places names where evolution of the extent of a period is not
proved or strong.)-->
<!ELEMENT Space_time_comment (#PCDATA)>
<!--Definition of Space Time Analysis: holds an analytical description about the extent of a period in another
area (during time). Space time analysis is conceived as an evolution of the spatiotemporal boxes that cover
the maximal spatiotemporal extent of the period. It is an optional and repeatable element.
Directions for use: It is applied only if there is archaeological evidence about it and it is defined as a
Spatiotemporal box. It isn't necessary to be filled - for example, we could refer only to the place (π.χ Κνωσός).
If there is an evolution of a period during a time span from a place to another place, which expands and grows
as another Spatiotemporal analysis, the element will be repeated.
Analysis includes all the places where a period developed, even if it isn’t very strong in some of them.-->
<!ELEMENT Space_time_analysis (%box;)>
<!--Definition of Spatiotemporal Relationships: holds information about the spatiotemporal relationships that
are developed between periods within place and timespan, as they are described in CIDOC CRM. It is an
optional and repeatable element. Includes: **Spatiotemporal **Temporal **Spatial
Directions for use: Since spatiotemporal relationships can be developed N times between periods, they are
repeated.-->
<!ELEMENT Spatiotemporal_relationships (Spatiotemporal?, Temporal?, Spatial?)>
<!--Definition of Spatiotemporal: holds information about the relations between spatial and temporal extents of
periods. It is an optional element. Includes: **falls within **containing **overlaps with **separated from .
References:- [3]-->
<!ELEMENT Spatiotemporal (falls_within*, containing*, overlaps_with*, separated_from*)>
<!--Definition of Temporal: holds information about relations purely temporal between periods according to
Allen operators. It is an optional element. Includes: **finishes **is finished **starts **is started **occurs during
**includes **overlaps in time with **is overlapped in time by **meets in time with **is met in time by **occurs
before **occurs after **is equal in time to
References:
- [3]
- [1]
-[2] -->
<!ELEMENT Temporal (finishes*, is_finished*, starts*, is_started*, occurs_during*, includes*,
overlaps_in_time_with*, is_overlapped_in_time_by*, meets_in_time_with*, is_met_in_time_by*,
occurs_before*, occurs_after*, is_equal_in_time_to*)>
<!--Definition of Spatial: holds information about relations purely spatial between periods. It is an optional
element. Includes: **Falls within place of **consists of place of **forms part of place of **contains place of
**overlaps place of **borders with place of .
References:
- [3]-->
<!ELEMENT Spatial (Falls_within_place_of*, consists_of_place_of*, forms_part_of_place_of*,
contains_place_of*, overlaps_place_of*, borders_with_place_of*)>
<!-- Definition of falls within: holds information about the spatiotemporal containment between periods – a
period falls within another period. There is no contextual link between their instances.-->
<!ELEMENT falls_within (#PCDATA)>
<!ATTLIST falls_within
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of containing: holds information about the spatiotemporal containment between periods- a period
contains another period. There is no contextual link between their instances.
-->
<!ELEMENT containing (#PCDATA)>
<!ATTLIST containing
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of is finished: holds information about the ending point of the temporal extent of a period that is
situated by reference to the ending point of another temporal extent of a period. A period is finished by another
period. -->
<!ELEMENT is_finished (#PCDATA)>
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<!ATTLIST is_finished
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of is started: holds information about the starting point of the temporal extent of a period that is
situated by reference to the starting point of another temporal extent of a period. A period is started by another
period. -->
<!ELEMENT is_started (#PCDATA)>
<!ATTLIST is_started
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of overlaps with: holds information about the sharing of spatiotemporal extents of periods -->
<!ELEMENT overlaps_with (#PCDATA)>
<!ATTLIST overlaps_with
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of separated from: holds information about instances of periods that do not overlap both
temporally and spatially.
-->
<!ELEMENT separated_from (#PCDATA)>
<!ATTLIST separated_from
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!-- Definition of finishes: holds information about the ending point of the temporal extent of a period that
is situated by reference to the ending point of another temporal extent of a period. A period finishes another
period.-->
<!ELEMENT finishes (#PCDATA)>
<!ATTLIST finishes
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of starts: holds information about the starting point of the temporal extent of a period that is
situated by reference to the starting point of another temporal extent of a period. A period starts another
period. -->
<!ELEMENT starts (#PCDATA)>
<!ATTLIST starts
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of occurs during: holds information about the situation of the time span of a period within the time
span of another period that starts before and ends after the included temporal extent. -->
<!ELEMENT occurs_during (#PCDATA)>
<!ATTLIST occurs_during
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of includes: holds information about the inclusion of the time span of a period within the time
span of another period .-->
<!ELEMENT includes (#PCDATA)>
<!ATTLIST includes
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of overlaps in time with: holds information about the temporal overlapping between periods; a
period starts before the end on another period. -->
<!ELEMENT overlaps_in_time_with (#PCDATA)>
<!ATTLIST overlaps_in_time_with
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of is overlapped in time by: holds information about the temporal overlapping between periods; a
period ends after the beginning of another period. -->
<!ELEMENT is_overlapped_in_time_by (#PCDATA)>
<!ATTLIST is_overlapped_in_time_by
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of meets in time with: holds information about the temporal sequence of two periods; a period
starts at the end of the beginning of another period. -->
<!ELEMENT meets_in_time_with (#PCDATA)>
<!ATTLIST meets_in_time_with
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of is met in time by: holds information about the temporal sequence of two periods; a period ends
at the beginning of another period. -->
<!ELEMENT is_met_in_time_by (#PCDATA)>
<!ATTLIST is_met_in_time_by
Period_id IDREF #REQUIRED
>
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<!--Definition of occurs before: holds information about the relative chronological sequence of temporal extents
of two periods. -->
<!ELEMENT occurs_before (#PCDATA)>
<!ATTLIST occurs_before
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of occurs after: holds information about the relative chronological sequence of temporal extents
of two periods. -->
<!ELEMENT occurs_after (#PCDATA)>
<!ATTLIST occurs_after
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of is equal in time to: holds information about the symmetric relationship of temporal extents of
two periods. It is about periods with the same time span.
-->
<!ELEMENT is_equal_in_time_to (#PCDATA)>
<!ATTLIST is_equal_in_time_to
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of Falls within place of: holds a relationship of containment, which can be repeated N times. It
addresses spatial containment between spatial extents of periods References: [3]-->
<!ELEMENT Falls_within_place_of (#PCDATA)>
<!ATTLIST Falls_within_place_of
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of consists of place of: holds information about the decomposition of spatial extents of two
periods.
It implies spatial and contextual containment relationships between two places (of period). A place can be
decomposed into smaller ones.-->
<!ELEMENT consists_of_place_of (#PCDATA)>
<!ATTLIST consists_of_place_of
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of forms part of place of: holds information about the decomposition of spatial extents of two
periods. It implies spatial and contextual containment relationships between two places (of period). A place is
part of another place of a period. -->
<!ELEMENT forms_part_of_place_of (#PCDATA)>
<!ATTLIST forms_part_of_place_of
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of contains place of: holds information about the containment between spatial extents of periods.
A place contains another place.-->
<!ELEMENT contains_place_of (#PCDATA)>
<!ATTLIST contains_place_of
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of overlaps place of: holds information about the overlapping of spatial extents of periods -->
<!ELEMENT overlaps_place_of (#PCDATA)>
<!ATTLIST overlaps_place_of
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of borders with place of: holds information about sharing common borders between spatial
extents of periods. -->
<!ELEMENT borders_with_place_of (#PCDATA)>
<!ATTLIST borders_with_place_of
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of Definition: holds information about the most important and essential (for understanding
periods) element of the system: the definition of a period. Includes:**Defining attributes **Super period
**Starting event **Terminating event **Sub period **Is interpretation of. -->
<!ELEMENT Definition (Defining_attributes, Super_period*, Starting_event?, Terminating_event?,
Sub_period*, Is_interpretation_of*)>
<!--Definition of Defining Attributes: holds information about types of phenomena that define periods or
interrelated phenomena that define and keep the consistency of a period - these are the archaeological
evidence of a period. Includes: ** Type of period **Keywords **Description **Image. -->
<!ELEMENT Defining_attributes (Type_of_period*, Keywords*, Description, Image)>
<!--Definition of Type of period: holds information about the specific type of period that is defined and
distinguished by archaeological evidence. We may define periods (as types of phenomena) that are
distinguished by their cultural contexts/extents and periods that are just types/classifications distinguished by
Style. Includes: **Technology use **Style based **Stratum based **Dynasty or ruling period **Sociopolitical
system **Cultural Influence. It is an optional and repeatable element.
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Directions for use: A type of period can be either one of the defining attributes that we described or a
combination of the two or three or four etc. of them – in that case, the selection of any value of them with
another, is repeated for every type of period. There are also 0 or more choices to use the specific elements
that represent type of period.-->
<!ELEMENT Type_of_period (Technology_use | Style_based | Stratum_based | Dynasty_or_ruling_period |
Sociopolitical_system | Cultural_influence)*>
<!--Definition of Stratum-based: holds information about the specific stratum that defines a period. A stratum
usually defines relative chronology-periods).
-->
<!ELEMENT Stratum_based (#PCDATA)>
<!--Definition of Cultural Influence: holds information about the type of a strong cultural influence that may
define a period. -->
<!ELEMENT Cultural_influence (#PCDATA)>
<!--Definition of Keywords: holds the characteristics key-words which describe the specific type of period.
Directions for use: If 0-N keywords are used to describe each of them, then their value will be repeated. -->
<!ELEMENT Keywords (#PCDATA)>
<!--Definition of description: holds a description (of the type of the period) in the form of a text. -->
<!ELEMENT Description (#PCDATA)>
<!--Definition of Image: holds information about the iconographic representation of the specific type of period.
Includes: ** Abstract image **Photograph. -->
<!ELEMENT Image (Abstract_image?, Photograph?)>
<!--Definition of Abstract image: holds information about the image that depicts the characteristic type of
period in an abstract level. It is an optional element. -->
<!ELEMENT Abstract_image EMPTY>
<!ATTLIST Abstract_image
file CDATA #REQUIRED
>
<!-- Definition of Photograph: holds information about the image (photograph) which is used as an example of
a type of a period. It is an optional element.-->
<!ELEMENT Photograph EMPTY>
<!ATTLIST Photograph
file CDATA #REQUIRED
>
<!--Definition of Technology use: holds information about the use of knowledge about technology that may
define a period. -->
<!ELEMENT Technology_use (#PCDATA)>
<!--Definition of Style-based: holds information about the Style (for example, pottery Style) that may define a
type of period. It can be an absolute style which represents a specific class/type or it can be defined because
of the frequency of elements which represent a Style. -->
<!ELEMENT Style_based (#PCDATA)>
<!--Definition of Dynastic or a ruling period: holds information about a political phenomenon such as a dynasty
or a kingdom (or any type of government) that may define a period. -->
<!ELEMENT Dynasty_or_ruling_period (#PCDATA)>
<!--Definition of Sociopolitical system: holds information about a social or a political system that may define a
period (and distinguish it from another). -->
<!ELEMENT Sociopolitical_system (#PCDATA)>
<!ENTITY % start_termin_event "(Type_of_event , Description)">
<!--Definition of SuperPeriods and Subperiods: SuperPeriods and SubPeriods are implied in case that sb
needs to know the proceeding and following periods (as they are related through their definition).
Directions for use: superperiods and subperiods imply a relation of “part-of” between periods, which is
conceived through the definition of the related periods. This means that this type of relationship between
periods depends on the archaeological evidence (finds) and not on absolute chronology. It is a very important
criterion to remember for filling the values of these sub-elements.
It is a common sense that a sub-period inherits the defining attributes of its super-period, but also has
additionally its own defining attributes.
A period may have more than one sub-periods or super-periods. In that case, they are repeated. -->
<!ELEMENT Super_period (#PCDATA)>
<!ATTLIST Super_period
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!-- Definition of Starting and Terminating Events: holds information about the "dramatic" events that are
related to changes (at the beginning or at the end of a period). Includes: **Type of event **Description
Directions for use: these elements are optional for the period definition. They don’t cause a period - they are
temporally related/linked to periods. -->
<!ELEMENT Starting_event (%start_termin_event;)>
<!--Definition of Starting and Terminating Events: holds information about the "dramatic" events that are
related to changes (at the beginning or at the end of a period). Includes: **Type of event **Description
Directions for use: these elements are optional for the period definition. They don’t cause a period - they are
temporally related/linked to periods. -->
<!ELEMENT Terminating_event (%start_termin_event;)>
<!--Definition of SuperPeriods and Subperiods: SuperPeriods and SubPeriods are implied in case that sb
needs to know the proceeding and following periods (as they are related through their definition).
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Directions for use: superperiods and subperiods imply a relation of “part-of” between periods, which is
conceived through the definition of the related periods. This means that this type of relationship between
periods depends on the archaeological evidence (finds) and not on absolute chronology. It is a very important
criterion to remember for filling the values of these sub-elements.
It is a common sense that a sub-period inherits the defining attributes of its super-period, but also has
additionally its own defining attributes.
A period may have more than one sub-periods or super-periods. In that case, they are repeated.
-->
<!ELEMENT Sub_period (#PCDATA)>
<!ATTLIST Sub_period
Period_id IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of Is interpretation of: holds information about the specific Reference which is used by the editor
of the system to intepret the definition of a period.
Includes: **Reference code.-->
<!ELEMENT Is_interpretation_of (Reference_code*)>
<!--Definition of Reference code: holds a reference code of each bibliography used for defining a period.
Reference code is created from a combination of the last name of the author with the year when the reference
was published (attribute: label) and the pages (attribute: pages), if there is a number of pages. This kind of
reference is also used in Barrington Atlas of the Greek and Roman World -atlas Gazetteer), which is used for
defining the specific period. It is an optional and repeatable element.
Directions for use: We may have more than one references related to the same definition or more than one
interpretations of the same reference.
References: [7]-->
<!ATTLIST Reference_code
label IDREF #IMPLIED
pages CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Reference_code EMPTY>
<!--Definition of Types of event: holds information about the types of the "dramatic" events that happen during
periods. Includes: **Technological inventions **Imports or cultural borrowings **Natural catastrophes
**Abandonment **Destruction **Religious event **Social_Political event. They are optional and repeatable.
Directions for use: Any value, which represents the type of an event can be repeated, if it is a starting and a
terminating event .-->
<!ELEMENT Type_of_event (Technological_inventions | Imports_or_cultural_borrowings |
Natural_catastrophes | Abandonment | Destruction | Religious_event | Social_Political_event)*>
<!--Definition of Technological inventions: holds information about an event of technological invention that
probably occurred at the beginning or at the end of a period. -->
<!ELEMENT Technological_inventions EMPTY>
<!--Definition of Imports or cultural borrowings: holds information about an event, which is related to contacts
between cultures that probably started or ended a period. -->
<!ELEMENT Imports_or_cultural_borrowings EMPTY>
<!--Definition of Natural catastrophes: holds information about an event of a natural catastrophe (for example
an earthquake, a volcano eruption etc.) that probably occurred at the beginning or at the end of a period. -->
<!ELEMENT Natural_catastrophes EMPTY>
<!--Definition of Abandonment: holds information about an event of abandonment that started or ended a
period. -->
<!ELEMENT Abandonment EMPTY>
<!--Definition of Destruction: holds information about an event of destruction that started or ended a period. -->
<!ELEMENT Destruction EMPTY>
<!--Definition of Religious event: holds information about a religious event (for example, an establishment of a
new religious belief, etc.) that started or ended a period. -->
<!ELEMENT Religious_event EMPTY>
<!-- Definition of Social_Political event: holds information about a social/political event that started or ended a
period.-->
<!ELEMENT Social_Political_event EMPTY>
<!ENTITY % ssss "(Keywords* , Text)">
<!--Definition of Characteristics attributes: holds information about all those events that characterize and not
define a period: these are regarded as the archaeological interpretation and not documentation of a period.
Includes: **Types of Characteristics.-->
<!ELEMENT Characteristics_attributes (Types_of_characteristics)>
<!-- Definition of Types of Characteristics: holds information about the types of attributes that simply describe a
period and may be distinct or not. Includes: **Technology **Social political Structure **Economy and trading
**Wars and people movements **Settlements **Belief system **Distinct and identifying characteristics.
Each of them includes **Keywords **Text-->
<!ELEMENT Types_of_characteristics ((Technology?, Social_political_structure?, Economy_and_trading?,
Wars_and_people_movements?, Settlements?, Belief_system?), Distinct_and_identifying_characteristics?)>
<!-- Definition of Technology: the development of a technology may describe a period. It is an optional
element. -->
<!ELEMENT Technology (%ssss;)>
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<!-- Definition of Social political Structure: the way in which a culture is socially-politically structured,
characterizes it. It is an optional element.-->
<!ELEMENT Social_political_structure (%ssss;)>
<!-- Definition of Economy and trading: the development of the economy and the trading characterizes a
culture. It is an optional element.-->
<!ELEMENT Economy_and_trading (%ssss;)>
<!-- Definition of Wars and people movements: an event of a war or a movement of people characterizes and
interprets a period. It is an optional element.-->
<!ELEMENT Wars_and_people_movements (%ssss;)>
<!-- Definition of Settlements: a development of the forms or the structure of settlements in a culture
characterizes it. It is an optional element.-->
<!ELEMENT Settlements (%ssss;)>
<!--Definition of Belief system: differences in beliefs and ideas characterize a period. It is an optional element.
-->
<!ELEMENT Belief_system (%ssss;)>
<!--Definition of Distinct and identifying characteristics: holds information about the types of elements that
characterize a period through a distinct attribute that can identify this period. For example, the dynasty of Ming
is a political phenomenon that defines the specific period but the specific Style of pottery distinguishes and
identifies this period. (of course, there is always a case that a distinct element such as Style may define a
period). It is an optional element. Includes: **Strata **Style **Index fossil. -->
<!ELEMENT Distinct_and_identifying_characteristics (Strata?, Style?, Index_fossil?)>
<!--Definition of Strata: holds information about the strata that identify as a characteristic attribute a period. It is
an optional element -->
<!ELEMENT Strata (%ssss;)>
<!-- Definition of Style: holds information about a Style (of pottery) which distinguishes and identifies a period
but it doesn’t define it. It is an optional element-->
<!ELEMENT Style (%ssss;)>
<!-- Definition of “Index fossil”: holds information about the distinct “fossil” used for indexing and describing a
period. It is an optional element-->
<!ELEMENT Index_fossil (%ssss;)>
<!--Definition of Text: holds a description about every type.-->
<!ELEMENT Text (#PCDATA)>
<!-- Definition of Influences: holds information about the possible influences between periods. This
phenomenon can be observed, for example, in case that there isn't any space time evolution between periods;
instead, it is expressed as cultural influences between periods. It is an optional and repeatable element.
Includes:.**Type of influence **Text.
Directions for use: A period may be an influence for 0 or N periods or 0 or N periods may be an influence for
one period. In that case the element is repeated.
-->
<!ELEMENT Influences (Type_of_influence, Text?)*>
<!ATTLIST Influences
Period_id IDREFS #REQUIRED
>
<!-- Definition of Type of influences: holds information about the type of influence that is observed between
periods. Periods ids are also included so that the system can identify the related by influence periods. It is an
optional and repeatable element. Includes: **technology **style of pottery **art **burial customs **economy
and nutrition.
Directions for use: if there is more than one type of influence between periods, the element will be repeated.
-->
<!ELEMENT Type_of_influence (technology?, Style_of_pottery?, Art?, Burial_customs?,
Economy_and_nutrition?)>
<!-- Definition of technology: holds information about an influence on technology (for example on metalworks,
on architecture etc.) between periods. It is an optional element. -->
<!ELEMENT technology EMPTY>
<!-- Definition of style of pottery: holds information about an influence on a specific Style of pottery (which is
observed as an import or as an imitation/copying). It is an optional element-->
<!ELEMENT Style_of_pottery EMPTY>
<!--Definition of art: holds information about artistic influences between cultures/periods. It is an optional
element -->
<!ELEMENT Art EMPTY>
<!--Definition of burial customs: holds information about possible influences on burial customs and practices
between periods. It is an optional element -->
<!ELEMENT Burial_customs EMPTY>
<!--Definition of economy and nutrition: holds information about possible influences on economy or nutrition
between cultures/periods. It is an optional element -->
<!ELEMENT Economy_and_nutrition EMPTY>
<!-- Definition of Administration: holds information about the registration of the term. Includes:**Editor **Date of
compilation **Authority of administration-->
<!ELEMENT Administration (Editor, Date_of_compilation, Authority_of_administration)>
<!--Definition of Editor: holds information about the author/creator of the data entry. -->
<!ELEMENT Editor (#PCDATA)>
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<!--Definition of Date of Compilation: holds information about the exact date of data entry. -->
<!ELEMENT Date_of_compilation (#PCDATA)>
<!--Definition of Authority of Administration: holds information about the Authority that administrates and
curates the term. Includes:**Authority Name **Contact Point -->
<!ELEMENT Authority_of_administration (Authority_Name, Contact_point)>
<!-- Definition of Authority name: holds an established name of the thesaurus/system that gives the authority
of use-->
<!ELEMENT Authority_Name (#PCDATA)>
<!--Definition of Contact Point: holds the contact information for the creator of the entry -->
<!ELEMENT Contact_point (#PCDATA)>

PERIOD.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by athi (ss) -->
<!-- edited with XML Spy v3.5 (http://www.xmlspy.com) by sis ICS-FORTH (ISL-ICS) -->
<!DOCTYPE Period_Thesaurus SYSTEM "Period a.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Period a.xsl"?>
<Period_Thesaurus>
<Period Period_id="P1">
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Greek"/>
<Preferred_name>Πρωτοµινωική</Preferred_name>
<Short_name>ΠΜ</Short_name>
<Alternatives>Πρωτοµινωική περίοδος</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="English"/>
<Preferred_name>Early Minoan</Preferred_name>
<Short_name>EΜ</Short_name>
<Alternatives>Early Minoan period</Alternatives>
<Alternatives>Early Minoan age</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Italian"/>
<Preferred_name>Protominoico </Preferred_name>
<Used_for>Antico Minoico</Used_for>
<Alternatives>Periodo Protominoico</Alternatives>
</Language_specific_name>
<First_Publication>
<Original_name>Early Minoan</Original_name>
<Author>Sir Arthur Evans </Author>
<Title>The Palace of Minos, vol. I-IV</Title>
<Language_of_first_publ xml:lang="English"/>
<Date_of_first_publ>1921</Date_of_first_publ>
<Note>First author: Karl Hoeck: Kreta I-III, Ein Versuch zur Aufhellung der Mythologie und
Geschichte der Religion und Verfassung dieser Insel, von den Altesten Zeiten bis auf die Romer-Herrschaft
(1823-1829).
A.Evans provided an outline of a scheme by which Minoan civilization was divided in periods, in 1906 under
the title of "Essai de classification des epoques de la civilisation minoenne". </Note>
</First_Publication>
<Extent>
<Max_space_time>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Kriti</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Crete</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="German">Kreta</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="Italian">Creta</value>
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<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>7012056</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_identifier>
<Place_type>Region</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>23 31 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>26 20 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>34 48 00 N degrees</South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>35 41 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system name="QTM"/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>3650 B.C </Earliest_beginning>
<Latest_beginning>3200 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>2160 B.C</Earliest_end>
<Latest_end>1950 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Max_space_time>
<Spatiotemporal_relationships>
<Temporal>
<starts Period_id="">Minoan</starts>
<is_met_in_time_by Period_id="">Middle Minoan </is_met_in_time_by>
</Temporal>
</Spatiotemporal_relationships>
<Space_time_comment>At the major palace sites of Knossos and Phaistos, the EM levels were
largely terraced away when the first palaces were built in Middle Minoan. There is every indication that these
sites were important already in the EM period, but the architecture of this period, as well as stratified deposits,
have been lost.</Space_time_comment>
</Extent>
<Definition>
<Defining_attributes>
<Type_of_period>
<Technology_use>Technology use</Technology_use>
</Type_of_period>
<Keywords>Ceramic development and technology</Keywords>
<Description>Sequence and development of ceramic Wares. Art of pottery is specialized. The
artificial painted decoration is spread (fabric of Painted pottery).
The primitive culture of Crete now assumes its distinctive features. </Description>
<Image>
<Photograph file="005.jpg"/>
</Image>
</Defining_attributes>
<Super_period Period_id="">Minoan</Super_period>
<Sub_period Period_id="">Early Minoan I</Sub_period>
<Sub_period Period_id="">Early Minoan II</Sub_period>
<Sub_period Period_id="">Early Minoan III</Sub_period>
<Is_interpretation_of>
<Reference_code label="Evans_1921"/>
</Is_interpretation_of>
</Definition>
<Characteristics_attributes>
<Types_of_characteristics>
<Technology>
<Keywords>Technology</Keywords>
<Text>Progress is observed in metalwork-copper foundry (art of jewellery, seals,
onrnamentation and stone vessels).
Decoration is varied in pottery. New and more complicated shapes.
Characteristics elements of Minoan civilization are now created: bronze daggers, tools,
stone vessels, etc.- a cultural development.
Built graves ( burial architecture is developed too).</Text>
</Technology>
<Social_political_structure>
<Keywords>Social political structure</Keywords>
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<Text>Social ranking. Increasing population.</Text>
</Social_political_structure>
<Economy_and_trading>
<Keywords>Economy and trading</Keywords>
<Text>Better quality of life (better economy). New trading contacts (development of
marinetime activity and more contacts with Egypt and Cyclades.)</Text>
</Economy_and_trading>
<Settlements>
<Keywords>Settlements</Keywords>
<Text>Progress: big settlements - there is an increase in the number of sites and growth
of settlements (more organized and densely populated)</Text>
</Settlements>
</Types_of_characteristics>
</Characteristics_attributes>
<Influences Period_id="">
<Type_of_influence>
<Style_of_pottery/>
</Type_of_influence>
<Text>Pottery similar to Early Helladic and Early Cycladic was found in Crete. Early Minoan
pottery is also exported in Aegeum during this period.</Text>
</Influences>
<Administration>
<Editor>Athina Kritsotaki</Editor>
<Date_of_compilation>2004-12-15</Date_of_compilation>
<Authority_of_administration>
<Authority_Name>Helladic Period System</Authority_Name>
<Contact_point>email:athinak@ics.forth.gr</Contact_point>
</Authority_of_administration>
</Administration>
</Period>
<Period Period_id="P2">
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Greek"/>
<Preferred_name>Πρωτοµινωική ΙΙ</Preferred_name>
<Short_name>ΠΜΙΙ</Short_name>
<Alternatives>Πρωτοµινωική ΙΙ περίοδος</Alternatives>
<Alternatives>Πρωτοµινωική περίοδος ΙΙ</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="English"/>
<Preferred_name>Early Minoan ΙΙ</Preferred_name>
<Short_name>EΜΙΙ</Short_name>
<Alternatives>Early Minoan ΙΙ period</Alternatives>
<Alternatives>Early Minoan period ΙΙ</Alternatives>
<Alternatives>Second Early Minoan period </Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Italian"/>
<Preferred_name>Protominoico II</Preferred_name>
<Alternatives>Periodo protominoico</Alternatives>
</Language_specific_name>
<First_Publication>
<Original_name>Early Minoan II</Original_name>
<Author>Sir Arthur Evans</Author>
<Title>The Palace of Minos, vol. I-IV</Title>
<Language_of_first_publ xml:lang="English"/>
<Date_of_first_publ>1921</Date_of_first_publ>
<Note>First author: Karl Hoeck: Kreta I-III, Ein Versuch zur Aufhellung der Mythologie und
Geschichte der Religion und Verfassung dieser Insel, von den Altesten Zeiten bis auf die Romer-Herrschaft
(1823-1829).
A.Evans provided an outline of a scheme by which Minoan civilization was divided in periods, in 1906 under
the title of "Essai de classification des epoques de la civilisation minoenne". </Note>
</First_Publication>
<Extent>
<Max_space_time>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Kriti</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
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<value xml:lang="English">Crete</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="German">Kreta</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="Italian">Creta</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>7012056</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_identifier>
<Place_type>Region</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>23 31 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>26 20 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>34 48 00 N degrees</South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>35 41 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system name="QTM"/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2900 B.C </Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2700 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>2300 B.C</Earliest_end>
<Latest_end>2150 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Max_space_time>
<Spatiotemporal_relationships>
<Temporal>
<occurs_during Period_id="">Early Bronze Age</occurs_during>
<is_met_in_time_by Period_id="">Early Minoan III</is_met_in_time_by>
</Temporal>
</Spatiotemporal_relationships>
<Space_time_comment>Important EMII sites: N.Central Crete (Archanes, Knossos), S.Crete
(Koumasa, Lebena, Faistos), E.Crete (Gournia, Mochlos, Mallia, Pyrgos, Myrtos, Palaikastro, Pseira, Vasilike),
W.Crete (Dempla, cave of Lera and Platyvola). </Space_time_comment>
</Extent>
<Definition>
<Defining_attributes>
<Type_of_period>
<Style_based>Pottery Style</Style_based>
</Type_of_period>
<Keywords>Koumasa Ware Vasilike Ware</Keywords>
<Description>Koumasa Ware was found mostly in graves in Messara. It is described as Red,
or Brown-red or Black linear decoration on pale surface.
Vasilike ware was found mostly in east Crete - it is described as a black, red or brown mottled
pottery.
Acme of Early Minoan Culture.</Description>
<Image>
<Photograph file="fer.bmp"/>
</Image>
</Defining_attributes>
<Super_period Period_id="P1">Early Minoan</Super_period>
<Sub_period Period_id="">Early Minoan IIA</Sub_period>
<Sub_period Period_id="">Early Minoan IIB</Sub_period>
<Is_interpretation_of>
<Reference_code label="Evans_1921"/>
</Is_interpretation_of>
</Definition>
<Characteristics_attributes>
<Types_of_characteristics>
<Technology>
<Keywords>Technology</Keywords>
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<Text>The majority of pottery style is the Painted Ware. New shapes appear such as
proxoi and teacups with long spouts.There is a great ceramic production now(workshops in Myrtos). For the
first time real(main) presence of metalwork.
Art of seals.
Use of burial buildings (chamber tombs) and spreading of tholos tombs.
</Text>
</Technology>
<Settlements>
<Keywords>Settlements</Keywords>
<Text>Architectural developments: foundation of big "cities" and large complex buildings
(such as in Myrtos and Vasilike) - precursors of palaces are contructed during this period..</Text>
</Settlements>
</Types_of_characteristics>
</Characteristics_attributes>
<Influences Period_id="">
<Type_of_influence>
<Style_of_pottery/>
</Type_of_influence>
<Text>Pottery similar to Early Helladic II and Early Cycladic II was found in Crete. Vasilike Ware
was found in Kastri of Kithira.</Text>
</Influences>
<Administration>
<Editor>Athina Kritsotaki</Editor>
<Date_of_compilation>2004-12-15</Date_of_compilation>
<Authority_of_administration>
<Authority_Name>Helladic Period System</Authority_Name>
<Contact_point>email:athinak@ics.forth.gr</Contact_point>
</Authority_of_administration>
</Administration>
</Period>
<Period Period_id="P3">
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Greek"/>
<Preferred_name>Υστεροµινωική Ια</Preferred_name>
<Used_for>ΜΜΙΙΙβ-ΥΜΙα µεταβατική φάση</Used_for>
<Short_name>ΥΜΙα</Short_name>
<Alternatives>YMIα περίοδος</Alternatives>
<Alternatives>Ύστερη Μινωική Ια περίοδος </Alternatives>
<Alternatives>Ύστερη Μινωική περίοδος Ια</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="English"/>
<Preferred_name>Late Minoan Ιa</Preferred_name>
<Short_name>LΜΙa</Short_name>
<Alternatives>Late Minoan Ιa period</Alternatives>
<Alternatives>Late Minoan period Ιa</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Italian"/>
<Preferred_name>Tardo Minoico IA</Preferred_name>
<Short_name>TΜΙA</Short_name>
<Alternatives>Periodo Tardo Minoico IA</Alternatives>
</Language_specific_name>
<First_Publication>
<Original_name>Late Minoan Ia</Original_name>
<Author>Sir Arthur Evans</Author>
<Title>The Palace of Minos, vol. I-IV</Title>
<Language_of_first_publ xml:lang="English"/>
<Date_of_first_publ>1921</Date_of_first_publ>
<Note>First author: Karl Hoeck: Kreta I-III, Ein Versuch zur Aufhellung der Mythologie und
Geschichte der Religion und Verfassung dieser Insel, von den Altesten Zeiten bis auf die Romer-Herrschaft
(1823-1829).
A.Evans provided an outline of a scheme by which Minoan civilization was divided in periods, in 1906 under
the title of "Essai de classification des epoques de la civilisation minoenne". </Note>
</First_Publication>
<Extent>
<Max_space_time>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Kriti</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
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</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Crete</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="German">Kreta</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="Italian">Creta</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>7012056</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_identifier>
<Place_type>Region</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>23 31 00 E degrees </West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>26 20 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>34 48 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>35 41 00 N decimal </North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system name="QTM"/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>1600 B.C </Earliest_beginning>
<Latest_beginning>1550 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>1515 B.C</Earliest_end>
<Latest_end>1480 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Max_space_time>
<Spatiotemporal_relationships>
<Spatiotemporal>
<separated_from Period_id="">Early Cycladic</separated_from>
</Spatiotemporal>
<Temporal>
<starts Period_id="">Late Minoan I</starts>
</Temporal>
</Spatiotemporal_relationships>
<Space_time_comment>LMIa deposits were found in Knossos, Poros, Mallia, Gournia, Thera,
Kithira. </Space_time_comment>
</Extent>
<Definition>
<Defining_attributes>
<Type_of_period>
<Style_based>Pottery Style</Style_based>
</Type_of_period>
<Keywords>Floral Style</Keywords>
<Description>Spiral (a popular pattern) is developed in many forms.</Description>
<Image>
<Photograph file="lmia.jpg"/>
</Image>
</Defining_attributes>
<Super_period Period_id="">Late Minoan I</Super_period>
<Is_interpretation_of>
<Reference_code label="Evans_1921"/>
</Is_interpretation_of>
</Definition>
<Characteristics_attributes>
<Types_of_characteristics>
<Technology>
<Keywords>Technology</Keywords>
<Text>Development of Dark on Light ware and of Floral Style. Motifs of decoration such
as spiral, rose, ripple and leaf- pattern in zones frourish. Excellent work in making stone vases</Text>
</Technology>
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<Social_political_structure>
<Keywords>Social political structure</Keywords>
<Text>Palatial society. Demographic increase.
</Text>
</Social_political_structure>
<Settlements>
<Keywords>Settlements</Keywords>
<Text>Rearrangement in Knossos palace continues and the final architectural form of
palaces of Zakros, Mallia and Faistos is established. Mansions are built. Palatial architecture
flourishes.</Text>
</Settlements>
</Types_of_characteristics>
</Characteristics_attributes>
<Influences Period_id="P4">
<Type_of_influence>
<technology/>
</Type_of_influence>
<Text>Minoan influence on the development of Cyprian script.
Minoan influence on architecture</Text>
<Type_of_influence>
<Art/>
</Type_of_influence>
<Text>Minoan influence on the art of frescoes.</Text>
<Type_of_influence>
<Style_of_pottery/>
</Type_of_influence>
<Text>LM Ia pottery is exported or copied.</Text>
<Type_of_influence>
<Economy_and_nutrition/>
</Type_of_influence>
<Text>The knowledge of Minoan metrology system spreads.</Text>
</Influences>
<Administration>
<Editor>Athina Kritsotaki</Editor>
<Date_of_compilation>2004-03-15</Date_of_compilation>
<Authority_of_administration>
<Authority_Name>Helladic Period System</Authority_Name>
<Contact_point>email:athinak@ics.forth.gr</Contact_point>
</Authority_of_administration>
</Administration>
</Period>
<Period Period_id="P4">
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Greek"/>
<Preferred_name>Υστεροκυκλαδική Ι</Preferred_name>
<Used_for>τέλη Μεσοκυκλαδικής-πρώιµη Υστεροκυκλαδική </Used_for>
<Used_for>Αγία Ειρήνη VI (φάση G) </Used_for>
<Used_for>Φυλακωπή ΙΙΙ-ι </Used_for>
<Short_name>ΥΚΙ</Short_name>
<Alternatives>Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος</Alternatives>
<Alternatives>Υστερη Κυκλαδική Ι περίοδος</Alternatives>
<Alternatives>Υστεροκυκλαδική περίοδος Ι</Alternatives>
<Alternatives>Υστερη Κυκλαδική περίοδος Ι</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="English"/>
<Preferred_name>Late Cycladic I</Preferred_name>
<Used_for>Late MC-Early Late Cycladic I</Used_for>
<Used_for>Ayia Eirini VI </Used_for>
<Used_for>Phylakopi ΙΙΙ-ι </Used_for>
<Short_name>LCI</Short_name>
<Alternatives>Late Cycladic Ι period</Alternatives>
<Alternatives>Late Cycladic period I</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Italian"/>
<Preferred_name>Tardo Cicladico I </Preferred_name>
<Alternatives>Cicladico Tardo I</Alternatives>
<Alternatives>Periodo Cicladico Tardo I</Alternatives>
<Alternatives>Prima fase del Cicladico Tardo</Alternatives>
<Alternatives>Eta TardoCicladica (prima fase)</Alternatives>
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<Alternatives>Inizi del Cicladico Tardo</Alternatives>
<Alternatives>Civilta TardoCicladica I</Alternatives>
</Language_specific_name>
<First_Publication>
<Original_name>Late Cycladic I</Original_name>
<Author>R.L.N Barber</Author>
<Title>The Late Cycladic period: a Review</Title>
<Language_of_first_publ xml:lang="English"/>
<Date_of_first_publ>1981</Date_of_first_publ>
<Note> First author of term Cycladic: Χρήστος Τσούντας in Κυκλαδικά,Αρχαιολογική Εφηµερίς,
1898. Specifically: Late Cycladic period as a whole was first reviewed by Scholes 1956 [as Barber points out
in The Cyclades in the Bronze Age (1987)]. He describes the sequence and subdivision of Cycladic periods
as in 1981.</Note>
</First_Publication>
<Extent>
<Max_space_time>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Kikladhes Nisoi</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Cyclades</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2249503-40</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>24 10 00 E degrees </West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>26 30 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 10 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>37 30 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system name="QTM"/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>1628 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>1550 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>1500 B.C</Earliest_end>
<Latest_end>1400 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Max_space_time>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Thira Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Santorini</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2258269-4c</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>25 19 00 E degrees </West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>25 29 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 19 00 N degrees</South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>36 28 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
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</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system name="QTM"/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning/>
<Latest_beginning/>
<Earliest_end/>
<Latest_end/>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Milos Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Melos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2253090-0f</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>24 19 00 E degrees </West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>24 33 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 38 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>36 46 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning/>
<Latest_beginning/>
<Earliest_end/>
<Latest_end/>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Kea Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Kea</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="Latin">Ceos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2248851-05</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>24 16 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>24 24 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>37 31 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
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<North_Bounding_Coor>37 41 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning/>
<Latest_beginning/>
<Earliest_end/>
<Latest_end/>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Spatiotemporal_relationships>
<Spatiotemporal>
<separated_from Period_id="">Early Minoan</separated_from>
</Spatiotemporal>
<Temporal>
<is_equal_in_time_to Period_id="">Late Minoan Ia</is_equal_in_time_to>
<is_equal_in_time_to Period_id="">Late Healladic I</is_equal_in_time_to>
</Temporal>
</Spatiotemporal_relationships>
<Space_time_comment>Late Cycladic I period is basically represented by the three known major
centres of Cycladic culture during this time, Thera, Melos and Kea (in which the current archaeological
evidence is great).
The Santorini eruption can be recognized by perturbations in the records of ice-cores (Greenland
Ice Core program dating the eruption in 1645 B.C) or by comparing sequences of tree-rings (indicating the
date of 1628 B.C). The date of 1628 B.C seems to be more suggested. The chronology is not resolved
yet.</Space_time_comment>
</Extent>
<Definition>
<Defining_attributes>
<Type_of_period>
<Technology_use>Technology use</Technology_use>
</Type_of_period>
<Type_of_period>
<Cultural_influence>Cultural influence</Cultural_influence>
</Type_of_period>
<Keywords>Architectural changes.</Keywords>
<Keywords>Strong appearance of Minoan artifacts.</Keywords>
<Description>Important architectural changes at the sites of Akrotiri in Thera, Ayia Eirini in
Kea and Phylakopi in Melos (in Phylakopi:large administrative building -"megaron" and in Ayia Eirini: "Oikia A")
The appearance (in quantity) of Minoan artifacts (as copies or imitation) with decline in local
invention.</Description>
<Image>
<Photograph file="pot12.gif"/>
</Image>
</Defining_attributes>
<Super_period Period_id="">Late Cycladic</Super_period>
<Terminating_event>
<Type_of_event>
<Natural_catastrophes/>
</Type_of_event>
<Description>The eruption of the volcano in Santorini. Abandonment of Akrotiri. It's Barber's
(1981) opinion that the eruption of the volcano in Santorini terminated Late Cycladic I period.</Description>
</Terminating_event>
<Is_interpretation_of>
<Reference_code label="Barber_1981" pages="1-21"/>
<Reference_code label="Barber_1987"/>
</Is_interpretation_of>
</Definition>
<Characteristics_attributes>
<Types_of_characteristics>
<Technology>
<Keywords>Technology</Keywords>
<Text>Continuity of MC pottery . Philakopi: Later Local Ware- Ayia Eirini: Cycladic Painted
Ware. Akrotiri:Black and Red Ware survive (but in a limited expression). Fine LCI Wares (some derived from
MC , such as Red Painted Ware, Matt Painted Ware and Polychrome Ware - and some are local imitations of
Minoan). The majority of shapes and motifs (such as linked spirals, leaf-patterns, tortoilseshell ripple ) was
Cretan in origin. Geometric decoration in zones was also Minoan in origin, but pictorial at the whole surface of
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vases was local tradition. Import of LMIa pottery. At the end of period: end of Naturalistic and Black and Red
Style.
Stone vases and metals.
Rich decoration in frecoes (with figured scenes).
Use of ashlar masonry.</Text>
</Technology>
<Social_political_structure>
<Keywords>Social-political structure</Keywords>
<Text>Central but collective administration. Urban community. </Text>
</Social_political_structure>
<Economy_and_trading>
<Keywords>Economy and trading</Keywords>
<Text>Very good quality of life. Strong economy.Trade and contacts with the rest of
Greece and abroad</Text>
</Economy_and_trading>
<Settlements>
<Keywords>Settlements</Keywords>
<Text>Refortification of the city in Philakopi (phirst phase of the 3rd city)- a defence wall
was added.
At Ayia Eirini: different realingment and town plan- repairment of fortifictions.
Destruction of older buildings in Akrotiri-reconstruction using MC themelia. Levelling and enlargement of
spaces. Different entrances. Alterations in the city plan. Addition of rooms.</Text>
</Settlements>
<Distinct_and_identifying_characteristics>
<Style>
<Keywords>Pottery Style</Keywords>
<Text>LCI pottery style (imitation-import of Minoan pottery)</Text>
</Style>
</Distinct_and_identifying_characteristics>
</Types_of_characteristics>
</Characteristics_attributes>
<Influences Period_id="P3">
<Type_of_influence>
<Style_of_pottery/>
</Type_of_influence>
<Text>Imitation (local copying) or import of LMIa pottery style.</Text>
<Type_of_influence>
<technology/>
</Type_of_influence>
<Text>Use of Minoan Linear A script.
Strong influence in architectural forms, especially in Akrotiri :appearance of Cretan
room units.</Text>
<Type_of_influence>
<Art/>
</Type_of_influence>
<Text>Spaces are decorated by frescoes under Minoan influence.</Text>
<Type_of_influence>
<Economy_and_nutrition/>
</Type_of_influence>
<Text>Minoan metrology was introduced.</Text>
<Type_of_influence>
<Burial_customs/>
</Type_of_influence>
<Text>Minoan religious practice was used</Text>
</Influences>
<Administration>
<Editor>Athina Kritsotaki</Editor>
<Date_of_compilation>2004-04-15</Date_of_compilation>
<Authority_of_administration>
<Authority_Name>Helladic Period System</Authority_Name>
<Contact_point>email:athinak@ics.forth.gr</Contact_point>
</Authority_of_administration>
</Administration>
</Period>
<Period Period_id="P5">
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Greek"/>
<Preferred_name>Πρωτοκυκλαδική ΙΙ</Preferred_name>
<Used_for>Πολιτισµός Σύρου-Κέρου</Used_for>
<Short_name>ΠKΙΙ</Short_name>
<Alternatives>Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος</Alternatives>
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<Alternatives>Πρωτοκυκλαδική περίοδος ΙΙ</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="English"/>
<Preferred_name>Early Cycladic ΙΙ</Preferred_name>
<Used_for>Keros-Syros culture</Used_for>
<Short_name>ECII</Short_name>
<Alternatives>Early Cycladic period II</Alternatives>
</Language_specific_name>
<First_Publication>
<Original_name>Early Cycladic II</Original_name>
<Author>(Renfrew: Syros-Keros Culture) </Author>
<Title>The Emergence of Civilization. The Cyclades and the Aegean in the Third Millennium
BC</Title>
<Language_of_first_publ xml:lang="English"/>
<Date_of_first_publ>1972</Date_of_first_publ>
<Note> first author of term Cycladic: Χρήστος Τσούντας, Κυκλαδικά,Αρχαιολογική Εφηµερίς,
1898 </Note>
</First_Publication>
<Extent>
<Max_space_time>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Kikladhes Nisoi</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Cyclades</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2249503-40</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>24 10 00 E degrees </West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>26 30 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 10 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>37 30 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2800 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2700 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>2400 B.C</Earliest_end>
<Latest_end>2300 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Max_space_time>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Siros Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Syros</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2257195-1e</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
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<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>24 51 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>24 57 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>37 21 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>37 30 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2800 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2650 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end/>
<Latest_end>2300 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Ios Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Ios</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2247109-4e</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>25 21 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>25 23 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 39 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>36 43 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2650 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning/>
<Earliest_end>2450 B.C</Earliest_end>
<Latest_end>2400 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Keros Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Karos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2248157-03</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>25 36 00 E degrees </West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>25 40 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
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<South_Bounding_Coor>36 52 00 N degrees</South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>36 54 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2700 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning/>
<Earliest_end/>
<Latest_end>2400 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Milos Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Melos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2253090-0f</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>24 19 00 E degrees </West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>24 33 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 38 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>36 46 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2700 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2650 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end/>
<Latest_end>2400 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Naxos Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Naxos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="Latin">Naxia</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2253484-78</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor> 25 25 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
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<East_Bounding_Coor>25 32 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 55 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>37 12 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2650 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2516 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>2300 B.C</Earliest_end>
<Latest_end/>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Paros Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Paros</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2254701-07</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>25 10 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor> 25 13 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor> 36 59 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>37 09 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning/>
<Latest_beginning/>
<Earliest_end/>
<Latest_end/>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Thira Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Santorini</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2258269-4c</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>25 19 00 E degrees </West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>25 29 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 19 00 N degrees</South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>36 28 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
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</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2700 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2600 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>2470 B.C</Earliest_end>
<Latest_end/>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Kea Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Kea</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="Latin">Ceos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2248851-05</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>24 16 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>24 24 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>37 31 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>37 41 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2700 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning/>
<Earliest_end/>
<Latest_end>2300 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Dhaskalio Nisis</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Daskalio</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2245217-31</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>25 35 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>25 36 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 52 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
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<North_Bounding_Coor>36 53 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2700 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2600 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end/>
<Latest_end/>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Sifnos Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Siphnos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2257013-7e</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor> 24 42 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>24 39 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 55 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>37 02 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2650 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2500 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end/>
<Latest_end>2300 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Amorgos Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Amorgos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2242845-6b</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>25 44 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>26 00 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 47 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>36 56 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
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</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2700 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2600 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end/>
<Latest_end/>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Mikonos Nisos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Mykonos</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2252929-24</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>25 18 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>25 20 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>37 25 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>37 30 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2800 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning/>
<Earliest_end/>
<Latest_end/>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Spatiotemporal_relationships>
<Spatiotemporal>
<separated_from Period_id="">Late Helladic</separated_from>
<separated_from Period_id="">Late Minoan</separated_from>
</Spatiotemporal>
<Temporal>
<occurs_during Period_id="">Early Cycladic</occurs_during>
<overlaps_in_time_with Period_id="">Early Cycladic I</overlaps_in_time_with>
<meets_in_time_with Period_id="">Early Cycladic IIIa</meets_in_time_with>
<occurs_before Period_id="">Middle Cycladic</occurs_before>
</Temporal>
</Spatiotemporal_relationships>
<Space_time_comment>The specific cultural phase was mostly developed in central and S.E
Cyclades. Evolution of ECII in space and time is analyzed in the most famous places which represent this
phase. </Space_time_comment>
</Extent>
<Definition>
<Defining_attributes>
<Type_of_period>
<Style_based>Pottery Style</Style_based>
</Type_of_period>
<Keywords>Painted decoration - new shapes. Patterned Ware. Urfirnis. </Keywords>
<Description>New ceramic (sauce-boat, frying-pans) shapes.
</Description>
<Image>
<Photograph file="kikla1.jpg"/>
</Image>
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</Defining_attributes>
<Super_period Period_id="">Early Cycladic</Super_period>
<Terminating_event>
<Type_of_event>
<Abandonment/>
</Type_of_event>
<Description>Abandonment of fortified sites and people movements</Description>
</Terminating_event>
<Sub_period Period_id="">Early Cycladic IIA</Sub_period>
<Sub_period Period_id="">Early Cycladic IIB</Sub_period>
<Is_interpretation_of>
<Reference_code label="Renfrew_1972"/>
<Reference_code label="Doumas_1977"/>
</Is_interpretation_of>
</Definition>
<Characteristics_attributes>
<Types_of_characteristics>
<Technology>
<Keywords>Technology</Keywords>
<Text>Dark on buff painted, Burnished and lustrous Urfirnis, Incised decoration in linear
patterns or spiral motifs. Marble vessels in a variety.
Figurines with folded arms.
Graves: of 2 or 3 levels for multiple burials and ossuaries. Cemeteries increased.
</Text>
</Technology>
<Economy_and_trading>
<Keywords>Economy and trading</Keywords>
<Text>Trade was intensified during this period.
</Text>
</Economy_and_trading>
<Settlements>
<Keywords>Settlements</Keywords>
<Text>Fortified cities increased.Settlements were larger now. Houses were of curvilinear
plan. The well-known settlements are: Phylakopi I-i and Ayia Eirini II</Text>
</Settlements>
<Belief_system>
<Keywords>Belief System</Keywords>
<Text>Cemeteries increased.
Ossuaries were built next to graves.</Text>
</Belief_system>
</Types_of_characteristics>
</Characteristics_attributes>
<Influences Period_id="">
<Type_of_influence>
<Art/>
</Type_of_influence>
<Text>Evidence of contact with Crete: marble figurines were found in Crete</Text>
<Type_of_influence>
<Style_of_pottery/>
</Type_of_influence>
<Text>ECII pottery found in Poliochne, Troy, Therme and Samos. North Aegean pottery was
imported into Syros, Naxos, Siphnos and other Cycladic islands.
ECII contacts with the coast of Attica, Argolida (Lerna) and Crete are evident.</Text>
</Influences>
<Administration>
<Editor>Athina Kritsotaki</Editor>
<Date_of_compilation>2004-10-15</Date_of_compilation>
<Authority_of_administration>
<Authority_Name>Helladic Period System</Authority_Name>
<Contact_point>email:athinak@ics.forth.gr</Contact_point>
</Authority_of_administration>
</Administration>
</Period>
<Period Period_id="P6">
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Greek"/>
<Preferred_name>Πρώιµη Εποχή Χαλκού</Preferred_name>
<Short_name>ΠΕΧ</Short_name>
<Alternatives>Πρωτοχαλκή περίοδος</Alternatives>
</Language_specific_name>
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<Language_specific_name>
<Language xml:lang="English"/>
<Preferred_name>Early Bronze Age</Preferred_name>
<Short_name>EBA</Short_name>
<Alternatives>Early Bronze age period</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Italian"/>
<Preferred_name>Antica Eta del Bronzo</Preferred_name>
<Alternatives>Bronzo Antico</Alternatives>
<Alternatives>Fase antica del Bronzo</Alternatives>
<Alternatives>Periodo antico del Bronzo</Alternatives>
</Language_specific_name>
<First_Publication>
<Original_name>Early Bronze Age (in Greece)</Original_name>
<Author>C.J.Thomsen</Author>
<Title/>
<Language_of_first_publ xml:lang="English"/>
<Date_of_first_publ>1836</Date_of_first_publ>
<Note> The classification into Stone Age, Bronze Age and Iron Age - the famous three age
system - was formulated by C.J.Thomsen in 1836. </Note>
</First_Publication>
<Extent>
<Max_space_time>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Ellas</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Greece</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="German">Griechenland</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="Italian">Grecia</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-58-36</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>Countries</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Data_set_G_polygon>
<Data_set_G_polygon_outer_G_ring>
<G_ring_point>
<G_ring_Latitude>41 14 00 N degrees</G_ring_Latitude>
<G_ring_Longitude>25 14 00 E degrees</G_ring_Longitude>
</G_ring_point>
<G_ring_point>
<G_ring_Latitude>39 34 00 N degrees</G_ring_Latitude>
<G_ring_Longitude>20 11 00 E degrees</G_ring_Longitude>
</G_ring_point>
<G_ring_point>
<G_ring_Latitude>36 29 00 N degrees</G_ring_Latitude>
<G_ring_Longitude>23 05 00 E degrees</G_ring_Longitude>
</G_ring_point>
<G_ring_point>
<G_ring_Latitude>38 06 00 N degrees</G_ring_Latitude>
<G_ring_Longitude>24 33 00 E degrees</G_ring_Longitude>
</G_ring_point>
</Data_set_G_polygon_outer_G_ring>
</Data_set_G_polygon>
<Spatial_referencing_system name="QTM"/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
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<Earliest_beginning>3650 B.C </Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2800 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>2100 B.C</Earliest_end>
<Latest_end>1850 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Max_space_time>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Kriti</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Crete</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="German">Kreta</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="Italian">Creta</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>7012056</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_identifier>
<Place_type>Region</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>23 31 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>26 20 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>34 48 00 N degrees</South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>35 41 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>3650 B.C </Earliest_beginning>
<Latest_beginning>3200 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>2160 B.C</Earliest_end>
<Latest_end>1950 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Kikladhes Nisoi</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Cyclades</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>adlgaz-1-2249503-40</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>24 10 00 E degrees </West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>26 30 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>36 10 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
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<North_Bounding_Coor>37 30 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>3500 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2900 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>2050 B.C</Earliest_end>
<Latest_end>1950 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Space_time_analysis>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Ipeirwtikh Ellada</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="Period_Thesaurus"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>PT-1</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="Period_Thesaurus"/>
</Place_identifier>
<Place_type>region</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>24 03 00 E degrees </West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>24 28 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>34 42 00 N degrees </South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>41 33 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>3600 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>2900 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>2090 B.C</Earliest_end>
<Latest_end>2050 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Space_time_analysis>
<Spatiotemporal_relationships>
<Temporal>
<starts Period_id="">Bronze Age</starts>
</Temporal>
</Spatiotemporal_relationships>
<Space_time_comment>Stratified deposits of Myrtos, Knossos, Troy, Poliochni, Lerna, Eutresis,
Argissa, Sitagroi, Dikili-Tas and Ezero were used for classifying the specific period.</Space_time_comment>
</Extent>
<Definition>
<Defining_attributes>
<Type_of_period>
<Technology_use>Technology use</Technology_use>
<Sociopolitical_system>Sociopolitical system</Sociopolitical_system>
</Type_of_period>
<Keywords>Development in metalwork</Keywords>
<Keywords>Proto-urban society.</Keywords>
<Description>Bronze has been known since Neolithic period - at this age, it is used normally
and its work is developed and intensified. Additionally important initial settlements are created now. It is the
beginning of proto-urban society</Description>
<Image>
<Photograph file="PEX.jpg"/>
</Image>
</Defining_attributes>
<Super_period Period_id="">Bronze Age</Super_period>
<Sub_period Period_id="">Early Minoan</Sub_period>
<Sub_period Period_id="">Early Cycladic</Sub_period>
<Sub_period Period_id="">Early Helladic</Sub_period>
<Sub_period Period_id="">Early Bronze Age I</Sub_period>
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<Sub_period Period_id="">Early Bronze Age II</Sub_period>
</Definition>
<Characteristics_attributes>
<Types_of_characteristics>
<Technology>
<Keywords>Technology</Keywords>
<Text>Progress and development is observed in metalwork-copper foundry. Art of
jewellery, seals and stone vessels (especially in Crete). Manufacture of marble and metal objects.
The most usual type of graves are the cist graves. The used to burry their dead in cemeterries.
There are also stone round graves (in Crete).
Regional styles of pottery: Painted pottery, Incised, Urfirnis, Burnished ware and Slipped
Ware.</Text>
</Technology>
<Social_political_structure>
<Keywords>Social political structure</Keywords>
<Text>Social ranking. Increasing population. Proto-urban societies. Intensification of the
shift of the regional power.</Text>
</Social_political_structure>
<Economy_and_trading>
<Keywords>Economy and trading</Keywords>
<Text>Trading contacts were mostly made with Cyclades.</Text>
</Economy_and_trading>
<Wars_and_people_movements>
<Keywords>People movements</Keywords>
<Text>At the end of this period, signs of destruction (fire) , abandonment and people
movements in some places (except from Crete).</Text>
</Wars_and_people_movements>
<Settlements>
<Keywords>Settlements</Keywords>
<Text>Progress: big and important settlements - there is an increase in the number of
sites and growth of settlements (more organized and densely populated). New positions. Some of them are
fortified. Various shapes of buildings. Big houses: Megaron, Corridor House, Building BG etc.</Text>
</Settlements>
</Types_of_characteristics>
</Characteristics_attributes>
<Administration>
<Editor>Athina Kritsotaki</Editor>
<Date_of_compilation>2004-08-09</Date_of_compilation>
<Authority_of_administration>
<Authority_Name>Helladic Period System</Authority_Name>
<Contact_point>email:athinak@ics.forth.gr</Contact_point>
</Authority_of_administration>
</Administration>
</Period>
<Period Period_id="P7">
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Greek"/>
<Preferred_name>Μεσοµινωική ΙΒ</Preferred_name>
<Short_name>ΜΜΙΒ</Short_name>
<Alternatives>Μεσοµινωική ΙΒ περίοδος</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="English"/>
<Preferred_name>Middle Minoan IB</Preferred_name>
<Short_name>MM IB</Short_name>
<Alternatives>Middle Minoan IB period</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Italian"/>
<Preferred_name>Medio Minoico IB</Preferred_name>
<Alternatives>Periodo Medio Minoico IB</Alternatives>
</Language_specific_name>
<First_Publication>
<Original_name>Middle Minoan IB</Original_name>
<Author>Sir Arthur Evans </Author>
<Title>The Palace of Minos, vol. I-IV </Title>
<Language_of_first_publ xml:lang="English"/>
<Date_of_first_publ>1921</Date_of_first_publ>
<Note>First author: Karl Hoeck: Kreta I-III, Ein Versuch zur Aufhellung der Mythologie und
Geschichte der Religion und Verfassung dieser Insel, von den Altesten Zeiten bis auf die Romer-Herrschaft
(1823-1829).
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A.Evans provided an outline of a scheme by which Minoan civilization was divided in periods, in 1906 under
the title of "Essai de classification des epoques de la civilisation minoenne". </Note>
</First_Publication>
<Extent>
<Max_space_time>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Kriti</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Crete</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="German">Kreta</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="Italian">Creta</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>7012056</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_identifier>
<Place_type>Region</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>23 31 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>26 20 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>34 48 00 N degrees</South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>35 41 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system name="QTM"/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2000 B.C </Earliest_beginning>
<Latest_beginning>1900 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end/>
<Latest_end>1700 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Max_space_time>
<Spatiotemporal_relationships>
<Spatiotemporal>
<separated_from Period_id="">Late Helladic</separated_from>
</Spatiotemporal>
<Temporal>
<occurs_during Period_id=""> Minoan </occurs_during>
<meets_in_time_with Period_id="">Middle Minoan IA</meets_in_time_with>
</Temporal>
</Spatiotemporal_relationships>
<Space_time_comment>At Knossos three koulouras were found in the West Court and one in the
Northwest corner under the Theatral Area. They are dated in the MM IB period .</Space_time_comment>
</Extent>
<Definition>
<Defining_attributes>
<Type_of_period>
<Style_based>Pottery Style</Style_based>
</Type_of_period>
<Keywords>Barbotine Ware. Polychrome. </Keywords>
<Description>New styles in pottery which are characteristics of Middle Minoan Ib Ware.
Beginning of polychromy.
</Description>
<Image>
<Photograph file="gik.jpg"/>
</Image>
</Defining_attributes>
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<Super_period Period_id="">Middle Minoan I</Super_period>
<Is_interpretation_of>
<Reference_code label="Evans_1921"/>
</Is_interpretation_of>
</Definition>
<Characteristics_attributes>
<Types_of_characteristics>
<Technology>
<Keywords>Technology</Keywords>
<Text>The pottery is characterized by the first use of the fast wheel.The carinated cup first
appears now.A more complex polychrome decoration is developed at this phase. </Text>
</Technology>
<Social_political_structure>
<Keywords>Social political structure</Keywords>
<Text>The first certain palaces are now constructed at Knossos and Phaistos.</Text>
</Social_political_structure>
<Economy_and_trading>
<Keywords>Economy and trading</Keywords>
<Text> Trading contacts are extended to to the central Aegean islands.</Text>
</Economy_and_trading>
</Types_of_characteristics>
</Characteristics_attributes>
<Administration>
<Editor>Athina Kritsotaki</Editor>
<Date_of_compilation>2004-12-15</Date_of_compilation>
<Authority_of_administration>
<Authority_Name>Helladic Period System</Authority_Name>
<Contact_point>email:athinak@ics.forth.gr</Contact_point>
</Authority_of_administration>
</Administration>
</Period>
<Period Period_id="P8">
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Greek"/>
<Preferred_name>Παλαιοανακτορική</Preferred_name>
<Short_name/>
<Alternatives>Παλαιοανακτορική περίοδος</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="English"/>
<Preferred_name>Old Palace</Preferred_name>
<Used_for>Protopalatial</Used_for>
<Used_for>First Palace</Used_for>
<Short_name/>
<Alternatives>Old Palace period</Alternatives>
</Language_specific_name>
<Language_specific_name>
<Language xml:lang="Italian"/>
<Preferred_name>Protopalaziale</Preferred_name>
<Alternatives>Periodo protopalaziale</Alternatives>
</Language_specific_name>
<First_Publication>
<Original_name>Παλαιοανακτορική</Original_name>
<Author>Νικόλαος Πλάτων </Author>
<Title/>
<Language_of_first_publ xml:lang="Greek"/>
<Date_of_first_publ>1958</Date_of_first_publ>
<Note>It was a proposal (for a new chronological system) made by Platon in 1958 at the
Prehistoric Conference in Hamburg. </Note>
</First_Publication>
<Extent>
<Max_space_time>
<Place>
<Place_name>
<value xml:lang="Greek">Kriti</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="English">Crete</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
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<Place_name>
<value xml:lang="German">Kreta</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_name>
<value xml:lang="Italian">Creta</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<value>7012056</value>
<Gazetteer Gazetteer_id="TGN"/>
</Place_identifier>
<Place_type>Region</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_Bounding_Coor>23 31 00 E degrees</West_Bounding_Coor>
<East_Bounding_Coor>26 20 00 E degrees</East_Bounding_Coor>
<South_Bounding_Coor>34 48 00 N degrees</South_Bounding_Coor>
<North_Bounding_Coor>35 41 00 N degrees</North_Bounding_Coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system name="QTM"/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>2000 B.C </Earliest_beginning>
<Latest_beginning>1900 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end/>
<Latest_end>1700 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Max_space_time>
<Spatiotemporal_relationships>
<Spatiotemporal>
<separated_from Period_id="">Late Helladic</separated_from>
</Spatiotemporal>
<Temporal>
<occurs_during Period_id=""> Minoan </occurs_during>
<meets_in_time_with Period_id="">Προανακτορική</meets_in_time_with>
<is_met_in_time_by Period_id="">Νεοανακτορική</is_met_in_time_by>
</Temporal>
</Spatiotemporal_relationships>
<Space_time_comment/>
</Extent>
<Definition>
<Defining_attributes>
<Type_of_period>
<Sociopolitical_system>Sociopolitical system</Sociopolitical_system>
</Type_of_period>
<Keywords>Palatial society</Keywords>
<Description>Age of palaces (Knossos, Phaistos, Mallia and Zakros)-social ranking - kings
and princes</Description>
<Image>
<Photograph file="knossos.jpg"/>
</Image>
</Defining_attributes>
<Terminating_event>
<Type_of_event>
<Natural_catastrophes/>
</Type_of_event>
<Description>Earthquakes destroyed the palaces at the end of the period.</Description>
</Terminating_event>
<Is_interpretation_of>
<Reference_code label="Πλάτων_1966"/>
<Reference_code label="Πλάτων_1978"/>
</Is_interpretation_of>
</Definition>
<Characteristics_attributes>
<Types_of_characteristics>
<Technology>
<Keywords>Technology</Keywords>
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<Text>Progress in metalwork and new types of tools.
The end of Handmade pottery - Barbotine ware is now more popular and the use of
Polychrome Style (Kamares) starts. Burial vessels are included too. Clay sarcophagoi and jars. Progress in
the art of seals and of jewellery.
Ossuary tholoi supersed by cists -continuity in using tholos tombs.</Text>
</Technology>
<Social_political_structure>
<Keywords>Social political structure</Keywords>
<Text>Social ranking. Palatial society. Great public works.</Text>
</Social_political_structure>
<Economy_and_trading>
<Keywords>Economy and trading</Keywords>
<Text>Trading contacts with Egypt , Cyprus and Aegean.</Text>
</Economy_and_trading>
<Settlements>
<Keywords>Settlements</Keywords>
<Text>MMI elements of palace at Knossos-wall construction and analysis</Text>
</Settlements>
<Belief_system>
<Keywords>Belief system</Keywords>
<Text>Peak sanctuaries. Individual burials are now established.</Text>
</Belief_system>
</Types_of_characteristics>
</Characteristics_attributes>
<Administration>
<Editor>Athina Kritsotaki</Editor>
<Date_of_compilation>2004-12-15</Date_of_compilation>
<Authority_of_administration>
<Authority_Name>Helladic Period System</Authority_Name>
<Contact_point>email:athinak@ics.forth.gr</Contact_point>
</Authority_of_administration>
</Administration>
</Period>
<bibliography>
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</bibitem>
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</bibitem>
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</bibitem>
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</bibitem>
<bibitem type="Acts" label="Astrom_1987">
<author>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE xsl:stylesheet [
<!ENTITY nbsp '&#xA0;'>
]>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/htm; charset=UTF-8"/>
</head>
<!--index-->
<h1>INDEX OF PERIODS</h1> <br/><br/><br/>

<body><xsl:for-each select="Period_Thesaurus/Period"><ul>
<li><a><xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="./First_Publication/Original_name"/></xsl:attribute>
<h2><xsl:value-of select="./@Period_id"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of
select="./First_Publication/Original_name"/></h2><br/>
</a></li>
</ul></xsl:for-each></body>
<!--index--><br/><br/>

<hr noshade="1" size="10"/>

<body bgcolor="#fffff">
<br/>
<br/>
<br/>
<body>
<xsl:for-each select="Period_Thesaurus/Period">
<ul>
<xsl:for-each select="First_Publication">
<br>
<a>
<xsl:attribute name="name"><xsl:value-of
select="./Original_name"/></xsl:attribute>
<font color="red" size="5">
<u>
<b>
<xsl:value-of select="./Original_name"/>
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</b>
</u>
</font>
</a>
</br>
<br/>
<br>
<b>Author: </b>
<xsl:value-of select="./Author"/>
</br>
<br>
<b>Title of first publication: </b>
<xsl:value-of select="./Title"/>
</br>
<br>
<b>Date of first publication: </b>
<xsl:value-of select="./Date_of_first_publ"/>
</br>
<br>
<xsl:if test="./Note">
<b>Note: </b>
<xsl:value-of select="./Note"/>
</xsl:if>
</br>
</xsl:for-each>
<br/>
<b>Period id: </b><xsl:value-of select="./@Period_id"/>
<br/>
<br/>
<br/>
<!-- allages-eisagogi pinaka gia Language ++++++ -->
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<xsl:for-each select="Language_specific_name">
<td width="935" valign="baseline">
<font size="4">
<u>
<b>Terminology in :
<xsl:value-of
select="./Language/@xml:lang"/>
</b>
</u>
</font>
<br/>
<br/>
<b>Preferred name: </b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="./Preferred_name"/>
<br/>
<xsl:for-each select="Used_for">
<b>Used for: </b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="."/>
<br/>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="./Short_name">
<b>Short name: </b>
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="."/>
<br/>
</xsl:for-each>
<b>Alternatives: </b>
<br/>
<xsl:for-each select="Alternatives">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <xsl:value-of select="."/>
<br/>
</xsl:for-each>
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</tr>
</table>
<!-- allages-eisagogi pinaka ++++++ -->
<br/>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="96%">
<tr>
<xsl:for-each select="Definition">
<td>
<table>
<tr>
<td width="800" valign="top">
<font size="4">
<u>
<b>Defining attributes: </b>
</u>
</font>
<br/>
<br/>
<b>Definition based on: <xsl:for-each
select="./Defining_attributes/Type_of_period">
<br/> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:for-each>
</b>
<br/>
<b>Keywords: </b>
<br/>
<xsl:for-each select="./Defining_attributes/Keywords">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="."/>
<br/>
</xsl:for-each>
<b>Description: </b>
<br/>
<table width="100%">
<tr>
<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of
select="./Defining_attributes/Description"/>
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<xsl:if test="./Super_period">
<b>Is part of: </b>
<xsl:for-each select="./Super_period">
<xsl:value-of select="./."/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;</xsl:for-each>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if test="./Sub_period">
<b>Has part: </b>
<xsl:for-each select="./Sub_period">
<xsl:value-of select="./."/>
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;</xsl:for-each>
</xsl:if>
<br/>
<b>Is interpretation of:</b>
&nbsp;&nbsp;<xsl:for-each
select="./Is_interpretation_of/Reference_code">
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="@label"/></xsl:attribute>
<xsl:value-of
select="@label"/>&nbsp;<xsl:value-of select="@pages"/>
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</a>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</xsl:for-each>
<br/>
<xsl:for-each
select="./Starting_event/Type_of_event/child::*">
<b>Starting event: </b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Type: </b>
<xsl:value-of select="name()"/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Description: </b>
<br/>
<table width="80%">
<tr>
<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of
select="../../Description"/>
</td>
</tr>
</table>
<br/>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each
select="./Terminating_event/Type_of_event/child::*">
<b>Terminating event: </b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Type: </b>
<xsl:value-of select="name()"/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Description: </b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="../../Description"/>
<br/>
</xsl:for-each>
</td>
<td width="135" valign="top">
<img
src="{./Defining_attributes/Image/Photograph/@file}" align="right"/>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</xsl:for-each>
<td/>
</tr>
</table>
<!-- allages-eisagogi pinaka spatiotemporal++++++ -->
<br/>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="935">
<font size="4">
<u>
<b>Space time approximation: </b>
</u>
</font>
<br/>
<br/>
<font size="4">
<b>Maximal extent: </b>
</font>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Place: </b>
<br/>
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<!--place names-->
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b> Names: </b>
</i>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a>
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="Extent/Max_space_time/Place/Place_name/value"/></xsl:attribute><xsl:value-of
select="Extent/Max_space_time/Place/Place_name/value"/></a>
<br/>
<!--place names-->
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>Identifier: </b>
</i>
<xsl:value-of
select="Extent/Max_space_time/Place/Place_identifier/value"/> [<xsl:value-of
select="Extent/Max_space_time/Place/Place_identifier/Gazetteer/@Gazetteer_id"/>]
<br/>
<xsl:for-each
select="Extent/Max_space_time/Coordinate_box/Bounding_coordinates">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Coo
rdinate box: </b>
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>West Bounding: </b>
</i>
<xsl:value-of select="./West_Bounding_Coor"/>
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<i>
<b>East Bounding: </b>
</i>
<xsl:value-of select="./East_Bounding_Coor"/>
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<i>
<b>South Bounding: </b>
</i>
<xsl:value-of select="./South_Bounding_Coor"/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>North Bounding: </b>
</i>
<xsl:value-of select="./North_Bounding_Coor"/>
</xsl:for-each><br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>Spatial referencing system: </b>
</i>
<xsl:value-of
select="Extent/Max_space_time/Coordinate_box/Spatial_referencing_system/@name"/>
<br/>
<xsl:for-each
select="Extent/Max_space_time/Coordinate_box/Data_set_G_polygon/Data_set_G_polygon_outer_G_ring/G
_ring_point"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>points: </b>
</i>
<xsl:value-of select="./G_ring_Latitude"/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="./G_ring_Longitude"/><br/>
</xsl:for-each>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Time span: </b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
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<b>Earliest beginning: </b>
</i>
<xsl:value-of
select="Extent/Max_space_time/Time_span/Earliest_beginning"/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>Latest beginning: </b>
</i>
<xsl:value-of
select="Extent/Max_space_time/Time_span/Latest_beginning"/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<i>
<b>Earliest end: </b>
</i>
<xsl:value-of
select="Extent/Max_space_time/Time_span/Earliest_end"/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<i>
<b>Latest end: </b>
</i>
<xsl:value-of
select="Extent/Max_space_time/Time_span/Latest_end"/>
<!-- allages-eisagogi pinaka mikroterou spacetime analysis++++++ -->
<xsl:if test="Extent/Space_time_analysis">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<caption align="left">
<font size="4">
<b>Space time analysis: </b>
</font>
</caption>
<xsl:for-each select="Extent/Space_time_analysis">
<td valign="baseline">
<b>Place: </b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b> Names: </b>
</i>
<br/>
<xsl:for-each select="./Place/Place_name">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of
select="./value"/> [<xsl:value-of select="./Gazetteer/@Gazetteer_id"/>, <xsl:value-of
select="./value/@xml:lang"/> ]
<br/>
</xsl:for-each>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>Identifier: </b>
</i>
[<xsl:value-of
select="./Place/Place_identifier/value"/>
<xsl:value-of
select="Extent/Max_space_time/Place/Place_identifier/Gazetteer/@Gazetteer_id"/>]
<br/>
<b>Coordinate box: </b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>
<i>West Bounding: </i>
</b>
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<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of
select="./Coordinate_box/Bounding_coordinates/West_Bounding_Coor"/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>
<i>East Bounding: </i>
</b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of
select="./Coordinate_box/Bounding_coordinates/East_Bounding_Coor"/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>
<i>South Bounding: </i>
</b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of
select="./Coordinate_box/Bounding_coordinates/South_Bounding_Coor"/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>
<i>North Bounding: </i>
</b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of
select="./Coordinate_box/Bounding_coordinates/North_Bounding_Coor"/>
<br/>
<!--sinthiki:if test...timi = 0 -->
<xsl:if test="Time_span/Earliest_beginning !=''">
<b>Time span: </b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>Earliest beginning: </b>
</i>
<xsl:value-of
select="Time_span/Earliest_beginning"/>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if test="Time_span/Latest_beginning !=''">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>Latest beginning: </b>
</i>
<xsl:value-of
select="Time_span/Latest_beginning"/>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if test="Time_span/Earliest_end !=''">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>Earliest end: </b>
</i>
<xsl:value-of
select="Time_span/Earliest_end"/>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if test="Time_span/Latest_end !=''">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>Latest end: </b>
</i>
<xsl:value-of
select="Time_span/Latest_end"/>
</xsl:if>
<br/>
</td>
<xsl:if test="position() mod 3 = 0"><tr/></xsl:if>
<br/>
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</xsl:for-each>
</table>
</xsl:if>
<br/>
<br/>
<!-- telos mikroteroui pinaka spacetime evolution+++++ -->
<!-- spatiotemporal relationships+++++ -->
<font size="4">
<b>Spatiotemporal relationships: </b>
</font>
<br/>
<xsl:for-each
select="Extent/Spatiotemporal_relationships/Spatiotemporal">
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Spatiotemporal: </b>
<br/>
<xsl:if test="./falls_within">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>falls within: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./falls_within">
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if test="./containing">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>contains: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./containing">
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if test="./overlaps_with">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>overlaps with: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./overlaps_with">
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if test="./separated_from">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>separated from: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./separated_from">
<br/>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<br/>
<xsl:for-each select="Extent/Spatiotemporal_relationships/Temporal">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Temporal: </b>
<br/>
<xsl:if test="./finishes">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>finishes: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./finishes">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if
test="./is_finished">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>is finished: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./is_finished">
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if test="./is_equal_in_time_to">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>is equal in time to: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./is_equal_in_time_to">
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if
test="./starts">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>starts: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./starts">
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
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<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if
test="./is_started">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>is started: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./is_started">
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if> <br/>
<xsl:if
test="./occurs_during">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>occurs during: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./occurs_during">
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if
test="./includes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>includes: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./includes">
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if test="./overlaps_in_time_with">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>starts before the end of: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./overlaps_in_time_with">
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if
test="./is_overlapped_in_time_by">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>ends after the beginning of: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./is_overlapped_in_time_by">
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
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<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if
test="./meets_in_time_with">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>starts at the end of: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./meets_in_time_with">
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if
test="./is_met_in_time_by">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>ends at the beginning of: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./is_met_in_time_by">
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if test="./occurs_before">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>occurs before: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./occurs_before">
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:if test="./occurs_after">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>occurs after: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./occurs_after">
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a style="text-decoration: none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<!--vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-->
<xsl:for-each select="Extent/Spatiotemporal_relationships/Spatial">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Spatial: </b>
<br/>
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<xsl:if
test="./Falls_within_place_of">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>falls within place of: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./Falls_within_place_of">
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="text-decoration:
none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if test="./consists_of_place_of">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>consists of place of: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./consists_of_place_of">
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="text-decoration: none;
color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if
test="./forms_part_of_place_of">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>forms part of place of: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./forms_part_of_place_of">
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="text-decoration:
none; color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if
test="./contains_place_of">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>
<b>contains place of: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./contains_place_of">
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="text-decoration: none;
color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if test="./overlaps_place_of">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>overlaps place of: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./overlaps_place_of">
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="text-decoration:
none; color:red;">
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<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<br/>
<xsl:if
test="./borders_with_place_of">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>
<b>borders with place of: </b>
</i>
<xsl:for-each select="./borders_with_place_of">
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="text-decoration: none;
color:red;">
<xsl:attribute name="href">#<xsl:value-of
select="."/></xsl:attribute>
<xsl:value-of select="."/>
</a>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
<br/>
<!-- spatiotemporal relationships+++++ -->
<font size="4">
<b>Space time comment: </b>
</font>
<br/>
<table width="80%">
<tr>
<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of select="Extent/Space_time_comment"/>
</td>
</tr>
</table>
<br/>
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="935">
<xsl:for-each select="Characteristics_attributes">
<font size="4">
<u>
<b>Characteristics attributes: </b>
</u>
</font>
<br/>
<br/>
<b>
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Technology/Keywords"/>
</b>
<table width="80%">
<tr>
<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Technology/Text"/>
</td>
</tr>
</table>
<b>
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Social_political_structure/Keywords"/>
</b>
<table width="80%">
<tr>

363

<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Social_political_structure/Text"/>
</td>
</tr>
</table>
<b>
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Settlements/Keywords"/>
</b>
<table width="80%">
<tr>
<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Settlements/Text"/>
</td>
</tr>
</table>
<b>
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Belief_system/Keywords"/>
</b>
<table width="80%">
<tr>
<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Belief_system/Text"/>
</td>
</tr>
</table>
<b>
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Economy_and_trading/Keywords"/>
</b>
<table width="80%">
<tr>
<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Economy_and_trading/Text"/>
</td>
</tr>
</table>
<b>
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Wars_and_people_movements/Keywords"/>
</b>
<table width="80%">
<tr>
<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of
select="./Types_of_characteristics/Wars_and_people_movements/Text"/>
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<xsl:for-each
select="./Types_of_characteristics/Distinct_and_identifying_characteristics">
<b>Distinct and identifying characteristics: <xsl:value-of
select="./Strata/Keywords"/>
</b>
<b>
<xsl:value-of select="./Style/Keywords"/>
</b>
<b>
<xsl:value-of select="./Index_fossil/Keywords"/>
</b>
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<table width="80%">
<tr>
<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of select="./Strata/Text"/>
</td>
</tr>
</table>
<table width="80%">
<tr>
<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of select="./Style/Text"/>
</td>
</tr>
</table>
<table width="80%">
<tr>
<td width="2%"/>
<td width="98%">
<xsl:value-of select="./Index_fossil/Text"/>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
</table>
<!-- allages sto Influences++++++++++ -->
<br/>
<xsl:if test="Influences">
<table border="1">
<tr>
<td width="935">
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<font size="4">
<u>
<b>Influences</b>
</u>
</font>
</tr>
<br/>
<td>
<xsl:for-each select="Influences">
<xsl:for-each select="./Type_of_influence">
<b>
<xsl:choose>
<xsl:when test="./technology">
Technology
</xsl:when>
<xsl:when test="./Style_of_pottery">
Style of Potery
</xsl:when>
<xsl:when test="./Art">
Art
</xsl:when>
<xsl:when test="./Burial_customs">
Burial customs
</xsl:when>
<xsl:when
test="./Economy_and_nutrition">
Economy and Nutrition
</xsl:when>
</xsl:choose>
</b>
<xsl:text>: </xsl:text>
<xsl:value-of select="./following-sibling::Text"/>
<br/>
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</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
<br/>
</td>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
<br/>
<!-- allages-sto Influences ++++++++++ -->
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="935">
<xsl:for-each select="Administration">
<font size="4">
<u>
<b>Administration: </b>
</u>
</font>
<br/>
<br/>
<b>Editor: </b>
<xsl:value-of select="./Editor"/>
<br/>
<b>Date of compilation: </b>
<xsl:value-of select="./Date_of_compilation"/>
<br/>
<b>Authority of administration: </b>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>
<i>Authority name: </i>
</b>
<xsl:value-of
select="./Authority_of_administration/Authority_Name"/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>
<i>Contact point: </i>
</b>
<xsl:value-of
select="./Authority_of_administration/Contact_point"/>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<br/>
<!--place again-->
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="935"><font size="4">
<u>
<b>Place names: </b></u></font>
<br/><br/>
<xsl:for-each select="./Extent/Max_space_time/Place/Place_name">
<a><xsl:attribute name="name"><xsl:value-of select="./value"/></xsl:attribute><xsl:value-of select="./value"/>
[<xsl:value-of select="./Gazetteer/@Gazetteer_id"/>, <xsl:value-of select="./value/@xml:lang"/> ]</a>
<br/>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
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</table>
<br/>
<br/>
<!--place again-->
<hr noshade="1" size="10"/>
</ul>
</xsl:for-each>
<!-- bibliography ++++++++++ -->

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="935">
<font size="4">
<u>
<b>Bibliography: </b>
</u>
</font>
<br/>
<xsl:for-each select="Period_Thesaurus/bibliography/bibitem">
<br/>
<a><xsl:attribute name="name"><xsl:value-of
select="./@label"/></xsl:attribute>
<font color="red">
<xsl:value-of select="./@label"/>
</font></a>
<br/>
<xsl:for-each select="./author">
<xsl:value-of select="."/>
</xsl:for-each>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="./booktitle"/>&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="./title"/>
<xsl:value-of select="./series"/>&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of
select="./journal"/>&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="./number"/>
<xsl:value-of select="./chapter"/>&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of
select="./volume"/>&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="./address"/>
<xsl:value-of select="./edition"/>
<xsl:value-of select="./editor"/>
<xsl:value-of select="./institution"/>
<xsl:value-of select="./organization"/>

(<xsl:value-of select="./year"/>)&nbsp;&nbsp;<xsl:value-of select="./pages"/>
<br/>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
</table>
<!--telos bibliography ++++++++++ -->
</body>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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SUBMISSION.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated by Turbo XML 2.4.1.100.-->
<!ENTITY % Bibtexml.dtd SYSTEM "Bibtexml.dtd">
%Bibtexml.dtd;
<!ELEMENT Period_submission ((Changed_period | New_period), Submission, Revision*)>
<!ENTITY % name "(Period_name* , Period_identifier?)">
<!ELEMENT Changed_period (%name;, Replacement_comments, Replace)>
<!ELEMENT New_period ((Names, First_publication, Extent, Definition, Characteristics_attributes, Influences,
Bibliography))>
<!ELEMENT Revision (Editor_name, Status, Date_of_revision, Authority, Editorial_comments?)>
<!ELEMENT Editorial_comments (#PCDATA)>
<!ELEMENT Editor_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Status (#PCDATA)>
<!ELEMENT Date_of_revision (#PCDATA)>
<!ELEMENT Authority (Authority_name, Contact_point)>
<!ELEMENT Authority_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Contact_point (#PCDATA)>
<!ELEMENT Submission (Submittor_name, Organization_name, Date_of_submission,
Submission_comments)>
<!ELEMENT Submission_comments (#PCDATA)>
<!ELEMENT Submittor_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Organization_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Date_of_submission (#PCDATA)>
<!ELEMENT Replace (Names? | First_publication? | Extent? | Definition? | Characteristics_attributes? |
Influences? | Bibliography?)>
<!ELEMENT Replacement_comments (#PCDATA)>
<!ELEMENT Names (Language_specific_name*)>
<!ELEMENT Influences (Influence*)>
<!ELEMENT Language_specific_name (Language, Preferred_name, Used_for*, Short_name?, Alternatives*)>
<!ELEMENT Language (#PCDATA)>
<!ATTLIST Language
xml:lang NMTOKEN #REQUIRED
>
<!ELEMENT Preferred_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Used_for (#PCDATA)>
<!ELEMENT Short_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Alternatives (#PCDATA)>
<!ELEMENT First_publication (Original_name, Author_of_first_publ, Title_of_first_publ,
Language_of_first_publ, Date_of_first_publ, Note_of_first_publ?)>
<!ELEMENT Original_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Author_of_first_publ (#PCDATA)>
<!ELEMENT Title_of_first_publ (#PCDATA)>
<!ELEMENT Language_of_first_publ (#PCDATA)>
<!ATTLIST Language_of_first_publ
xml:lang NMTOKEN #REQUIRED
>
<!ELEMENT Date_of_first_publ (#PCDATA)>
<!ELEMENT Note_of_first_publ (#PCDATA)>
<!ELEMENT Extent (Max_space_time, Space_time_analysis*, Spatiotemporal_relationships*,
Space_time_comment?)>
<!ENTITY % box "(Place* , Coordinate_box , Time_span)">
<!ELEMENT Max_space_time (%box;)>
<!ELEMENT Place (Place_name*, Place_identifier*, Place_type*)>
<!ENTITY % placegroup "(Value , Gazetteer)">
<!ELEMENT Period_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Period_identifier (#PCDATA)>
<!ELEMENT Place_name (%placegroup;)>
<!ELEMENT Place_identifier (%placegroup;)>
<!ELEMENT Value (#PCDATA)>
<!ATTLIST Value
xml:lang NMTOKEN #IMPLIED
>
<!ELEMENT Gazetteer (#PCDATA)>
<!ATTLIST Gazetteer
Gazetteer_id CDATA #REQUIRED

368

>
<!ELEMENT Coordinate_box (Bounding_coordinates, Data_set_G_polygon*, Spatial_referencing_system,
Altitude_system_definition?, Vertical_positional_accuracy?)>
<!ELEMENT Bounding_coordinates (West_bounding_coor, East_bounding_coor, South_bounding_coor,
North_bounding_coor)>
<!ELEMENT Data_set_G_polygon (Data_set_G_polygon_outer_G_ring)>
<!ELEMENT Data_set_G_polygon_outer_G_ring ((G_ring_point, G_ring_point, G_ring_point, (G_ring_point)+)
| G_ring)>
<!ELEMENT G_ring_point (G_ring_latitude, G_ring_longitude)>
<!ELEMENT G_ring (#PCDATA)>
<!ELEMENT G_ring_latitude (#PCDATA)>
<!ELEMENT G_ring_longitude (#PCDATA)>
<!ELEMENT West_bounding_coor (#PCDATA)>
<!ELEMENT East_bounding_coor (#PCDATA)>
<!ELEMENT South_bounding_coor (#PCDATA)>
<!ELEMENT North_bounding_coor (#PCDATA)>
<!ELEMENT Spatial_referencing_system EMPTY>
<!ATTLIST Spatial_referencing_system
name CDATA #FIXED "QTM"
>
<!ELEMENT Altitude_system_definition (Altitude_datum_name, Altitude_resolution+, Altitude_distance_units,
Altitude_encoding_method)>
<!ELEMENT Altitude_datum_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Altitude_resolution (#PCDATA)>
<!ELEMENT Altitude_distance_units (#PCDATA)>
<!ELEMENT Altitude_encoding_method (#PCDATA)>
<!ELEMENT Vertical_positional_accuracy (Quantitative_vertical_positional_accuracy_assesment+)>
<!ELEMENT Quantitative_vertical_positional_accuracy_assesment (Vertical_positional_accuracy_value,
Vertical_positional_accuracy_explanation)>
<!ELEMENT Vertical_positional_accuracy_value (#PCDATA)>
<!ELEMENT Vertical_positional_accuracy_explanation (#PCDATA)>
<!ELEMENT Place_type (#PCDATA)>
<!ELEMENT Time_span (Earliest_beginning, Latest_beginning, Earliest_end, Latest_end,
The_most_duration, The_least_duration)>
<!ELEMENT Earliest_beginning (#PCDATA)>
<!ELEMENT Latest_beginning (#PCDATA)>
<!ELEMENT Earliest_end (#PCDATA)>
<!ELEMENT Latest_end (#PCDATA)>
<!ELEMENT The_most_duration (#PCDATA)>
<!ELEMENT The_least_duration (#PCDATA)>
<!ELEMENT Space_time_comment (#PCDATA)>
<!ELEMENT Space_time_analysis (%box;)>
<!ELEMENT Spatiotemporal_relationships (Spatiotemporal?, Temporal?, Spatial?)>
<!ELEMENT Spatiotemporal (Falls_within*, Containing*, Overlaps_with*, Separated_from*)>
<!ELEMENT Temporal (Finishes*, Is_finished*, Starts*, Is_started*, Occurs_during*, Includes*,
Overlaps_in_time_with*, Is_overlapped_in_time_by*, Meets_in_time_with*, Is_met_in_time_by*,
Occurs_before*, Occurs_after*, Is_equal_in_time_to*)>
<!ELEMENT Spatial (Falls_within_place_of*, Consists_of_place_of*, Forms_part_of_place_of*,
Contains_place_of*, Overlaps_place_of*, Borders_with_place_of*)>
<!ELEMENT Falls_within (%name;)>
<!ELEMENT Containing (%name;)>
<!ELEMENT Is_finished (%name;)>
<!ELEMENT Is_started (%name;)>
<!ELEMENT Overlaps_with (%name;)>
<!ELEMENT Separated_from (%name;)>
<!ELEMENT Finishes (%name;)>
<!ELEMENT Starts (%name;)>
<!ELEMENT Occurs_during (%name;)>
<!ELEMENT Includes (%name;)>
<!ELEMENT Overlaps_in_time_with (%name;)>
<!ELEMENT Is_overlapped_in_time_by (%name;)>
<!ELEMENT Meets_in_time_with (%name;)>
<!ELEMENT Is_met_in_time_by (%name;)>
<!ELEMENT Occurs_before (%name;)>
<!ELEMENT Occurs_after (%name;)>
<!ELEMENT Is_equal_in_time_to (%name;)>
<!ELEMENT Falls_within_place_of (%name;)>
<!ELEMENT Consists_of_place_of (%name;)>
<!ELEMENT Forms_part_of_place_of (%name;)>
<!ELEMENT Contains_place_of (%name;)>
<!ELEMENT Overlaps_place_of (%name;)>
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<!ELEMENT Borders_with_place_of (%name;)>
<!ELEMENT Definition (Defining_attributes, Super_period*, Starting_event?, Terminating_event?,
Sub_period*)>
<!ELEMENT Defining_attributes (Type_of_period*, Keywords*, Description, Image)>
<!ELEMENT Type_of_period (Technology_use | Style_based | Stratum_based | Dynasty_or_ruling_period |
Sociopolitical_system | Cultural_influence)*>
<!ELEMENT Stratum_based (#PCDATA)>
<!ELEMENT Cultural_influence (#PCDATA)>
<!ELEMENT Keywords (#PCDATA)>
<!ELEMENT Description (#PCDATA)>
<!ELEMENT Image (Abstract_image?, Photograph?)>
<!ELEMENT Abstract_image EMPTY>
<!ATTLIST Abstract_image
file CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT Photograph EMPTY>
<!ATTLIST Photograph
file CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT Technology_use (#PCDATA)>
<!ELEMENT Style_based (#PCDATA)>
<!ELEMENT Dynasty_or_ruling_period (#PCDATA)>
<!ELEMENT Sociopolitical_system (#PCDATA)>
<!ENTITY % start_termin_event "(Type_of_event , Description)">
<!ELEMENT Super_period (%name;)>
<!ELEMENT Starting_event (%start_termin_event;)>
<!ELEMENT Terminating_event (%start_termin_event;)>
<!ELEMENT Sub_period (%name;)>
<!ELEMENT Type_of_event (Technological_inventions | Imports_or_cultural_borrowings |
Natural_catastrophes | Abandonment | Destruction | Religious_event | Social_political_event)*>
<!ELEMENT Technological_inventions EMPTY>
<!ELEMENT Imports_or_cultural_borrowings EMPTY>
<!ELEMENT Natural_catastrophes EMPTY>
<!ELEMENT Abandonment EMPTY>
<!ELEMENT Destruction EMPTY>
<!ELEMENT Religious_event EMPTY>
<!ELEMENT Social_political_event EMPTY>
<!ENTITY % ssss "(Keywords* , Text)">
<!ELEMENT Characteristics_attributes (Types_of_characteristics)>
<!ELEMENT Types_of_characteristics ((Technology?, Social_political_structure?, Economy_and_trading?,
Wars_and_people_movements?, Settlements?, Belief_system?), Distinct_and_identifying_characteristics?)>
<!ELEMENT Technology (%ssss;)>
<!ELEMENT Social_political_structure (%ssss;)>
<!ELEMENT Economy_and_trading (%ssss;)>
<!ELEMENT Wars_and_people_movements (%ssss;)>
<!ELEMENT Settlements (%ssss;)>
<!ELEMENT Belief_system (%ssss;)>
<!ELEMENT Distinct_and_identifying_characteristics (Strata?, Style?, Index_fossil?)>
<!ELEMENT Strata (%ssss;)>
<!ELEMENT Style (%ssss;)>
<!ELEMENT Index_fossil (%ssss;)>
<!ELEMENT Text (#PCDATA)>
<!ELEMENT Influence (Type_of_influence, Text?, Influence_on_period?)*>
<!ELEMENT Influence_on_period (%name;)>
<!ELEMENT Type_of_influence (technology?, Style_of_pottery?, Art?, Burial_customs?,
Economy_and_nutrition?)>
<!ELEMENT technology EMPTY>
<!ELEMENT Style_of_pottery EMPTY>
<!ELEMENT Art EMPTY>
<!ELEMENT Burial_customs EMPTY>
<!ELEMENT Economy_and_nutrition EMPTY>

SUBMISSION.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Period_submission SYSTEM "Submissionssss.dtd">
<Period_submission>
<Changed_period>
<Period_name>Late Cycladic I</Period_name>
<Period_identifier>P4</Period_identifier>
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<Replacement_comments> Earliest beginning of timespan : 1628 B.C.</Replacement_comments>
<Replace>
<Extent>
<Max_space_time>
<Place>
<Place_name>
<Value xml:lang="English">Cyclades</Value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_name>
<Place_identifier>
<Value>adlgaz-1-2249503-40</Value>
<Gazetteer Gazetteer_id="ADL"/>
</Place_identifier>
<Place_type>islands</Place_type>
</Place>
<Coordinate_box>
<Bounding_coordinates>
<West_bounding_coor>24 10 00 E degrees </West_bounding_coor>
<East_bounding_coor>26 30 00 E degrees</East_bounding_coor>
<South_bounding_coor>36 10 00 N degrees </South_bounding_coor>
<North_bounding_coor>37 30 00 N degrees</North_bounding_coor>
</Bounding_coordinates>
<Spatial_referencing_system name="QTM"/>
</Coordinate_box>
<Time_span>
<Earliest_beginning>1645 B.C</Earliest_beginning>
<Latest_beginning>1550 B.C</Latest_beginning>
<Earliest_end>1500 B.C</Earliest_end>
<Latest_end>1400 B.C</Latest_end>
<The_most_duration/>
<The_least_duration/>
</Time_span>
</Max_space_time>
</Extent>
</Replace>
</Changed_period>
<Submission>
<Submittor_name>Athina Kritsotaki</Submittor_name>
<Organization_name>ICS FORTH</Organization_name>
<Date_of_submission>07-07-2004</Date_of_submission>
<Submission_comments>This proposal is based on St.Manning's interpretation (in his book "Text of
Time:The Volcano of Thera and The chronology and History og the Aegean and East Mediterranean in the
mid-second Millennium B.C" </Submission_comments>
</Submission>
<Revision>
<Editor_name>M.Seee</Editor_name>
<Status>Version 2</Status>
<Date_of_revision>2004-12-15</Date_of_revision>
<Authority>
<Authority_name>Helladic Period System</Authority_name>
<Contact_point>email:athinak@ics.forth.gr</Contact_point>
</Authority>
<Editorial_comments/>
</Revision>
</Period_submission>

PERIOD.dtd στα ελληνικά
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated by Turbo XML 2.4.1.100.-->
<!ENTITY % bibtexml.dtd SYSTEM "bibtexml.dtd">
%bibtexml.dtd;
<!ELEMENT Θησαυρός_περιόδων (Περίοδος+, bibliography)>
<!ELEMENT Περίοδος (Ορολογία*, Πρώτη_δηµοσίευση_όρου, Έκταση, Ορισµός, Χαρακτηριστικά, Επιρροές*,
∆ιαχειριστικά_στοιχεία)>
<!ATTLIST Περίοδος
Κωδικός_περιόδου ID #REQUIRED
>
<!ELEMENT Ορολογία (Γλώσσα, ∆όκιµος_όρος, Συνώνυµο*, Συντοµογραφία?, Εναλλακτικοί_όροι*)>
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<!--Definition of Language: holds the language of this group of names. It is a necessary and unique element.
-->
<!ELEMENT Γλώσσα (#PCDATA)>
<!ATTLIST Γλώσσα
xml:lang NMTOKEN #REQUIRED
>
<!ELEMENT ∆όκιµος_όρος (#PCDATA)>
<!ELEMENT Συνώνυµο (#PCDATA)>
<!--Definition of Short name: holds an abbreviated term in the specific language -it is not used as a preferred
term. It is an optional element. -->
<!ELEMENT Συντοµογραφία (#PCDATA)>
<!ELEMENT Εναλλακτικοί_όροι (#PCDATA)>
<!ELEMENT Πρώτη_δηµοσίευση_όρου (Πρωτότυπος_όρος, Συγγραφέας, Τίτλος,
Γλώσσα_πρώτης_δηµοσίευσης, Ηµεροµηνία, Σχόλιο?)>
<!ELEMENT Πρωτότυπος_όρος (#PCDATA)>
<!ELEMENT Συγγραφέας (#PCDATA)>
<!ELEMENT Τίτλος (#PCDATA)>
<!ELEMENT Γλώσσα_πρώτης_δηµοσίευσης (#PCDATA)>
<!ATTLIST Γλώσσα_πρώτης_δηµοσίευσης
xml:lang NMTOKEN #REQUIRED
>
<!ELEMENT Ηµεροµηνία (#PCDATA)>
<!ELEMENT Σχόλιο (#PCDATA)>
<!ELEMENT Έκταση (Μέγιστη_χωροχρονική_έκταση, Χωροχρονική_ανάλυση*, Χωροχρονικές_σχέσεις*,
Σχόλια?)>
<!ENTITY % κουτί "(Τόπος* , Συντεταγµένες , Πολύγωνο? , Χρονικό_διάστηµα)">
<!ELEMENT Μέγιστη_χωροχρονική_έκταση (%κουτί;)>
<!ELEMENT Τόπος (Όνοµα_τόπου*, Αναγνωριστικό_τόπου*, Είδος_τόπου*)>
<!ENTITY % χωρική_πληροφορία "(τιµή , γεωγραφικό_λεξικό)">
<!ELEMENT Όνοµα_τόπου (%χωρική_πληροφορία;)>
<!ELEMENT Αναγνωριστικό_τόπου (%χωρική_πληροφορία;)>
<!ELEMENT τιµή (#PCDATA)>
<!ATTLIST τιµή
xml:lang NMTOKEN #IMPLIED
>
<!ELEMENT γεωγραφικό_λεξικό (#PCDATA)>
<!ATTLIST γεωγραφικό_λεξικό
γεωγραφικό_λεξικό_κωδικός CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT Συντεταγµένες (∆υτικά, Ανατολικά, Νότια, Βόρεια, Ανώτερο_ύψος?, Κατώτερο_ύψος?,
Γεωγραφικό_σύστηµα_αναφοράς)>
<!ELEMENT ∆υτικά (#PCDATA)>
<!ELEMENT Ανατολικά (#PCDATA)>
<!ELEMENT Νότια (#PCDATA)>
<!ELEMENT Βόρεια (#PCDATA)>
<!ELEMENT Ανώτερο_ύψος (#PCDATA)>
<!ELEMENT Κατώτερο_ύψος (#PCDATA)>
<!ELEMENT Γεωγραφικό_σύστηµα_αναφοράς (#PCDATA)>
<!ELEMENT Είδος_τόπου (#PCDATA)>
<!ELEMENT Πολύγωνο (Αριθµός_σηµείων, Σειρά)>
<!ELEMENT Αριθµός_σηµείων (#PCDATA)>
<!ELEMENT Σειρά (#PCDATA)>
<!ELEMENT Χρονικό_διάστηµα (Πρωιµότερη_έναρξη, Υστερότερη_έναρξη, Πρωιµότερη_λήξη,
Υστερότερη_λήξη, Μέγιστη_διάρκεια, Ελάχιστη_διάρκεια)>
<!ELEMENT Πρωιµότερη_έναρξη (#PCDATA)>
<!ELEMENT Υστερότερη_έναρξη (#PCDATA)>
<!ELEMENT Πρωιµότερη_λήξη (#PCDATA)>
<!ELEMENT Υστερότερη_λήξη (#PCDATA)>
<!ELEMENT Μέγιστη_διάρκεια (#PCDATA)>
<!ELEMENT Ελάχιστη_διάρκεια (#PCDATA)>
<!ELEMENT Σχόλια (#PCDATA)>
<!ELEMENT Χωροχρονική_ανάλυση (%κουτί;)>
<!ELEMENT Χωροχρονικές_σχέσεις (Χωροχρονικές?, Χρονικές?, Χωρικές?)>
<!ELEMENT Χωροχρονικές (εντοπίζεται_χωροχρονικά*, περιλαµβάνει*, επικαλύπτει*, διαχωρίζεται_από*)>
<!ELEMENT Χρονικές (τερµατίζει*, τερµατίζεται_από*, αρχίζει_από*, αρχίζει*, συµβαίνει_κατά_τη_διάρκεια*,
εµπεριέχει*, επικαλύπτει_χρονικά*, επικαλύπτεται_χρονικά_από*, ακολουθεί_χρονικά*,
ακολουθείται_χρονικά_από*, συµβαίνει_πριν*, συµβαίνει_µετά*, παραλληλίζεται_χρονικά_µε*)>
<!ELEMENT Χωρικές (εντοπίζεται*, αποτελείται_από_την_περιοχή*, είναι_µέρος_της_περιοχής*,
περιλαµβάνει_την_περιοχή*, επικαλύπτεται_χωρικά*, συνορεύει_µε*)>
<!ELEMENT εντοπίζεται_χωροχρονικά (#PCDATA)>
<!ATTLIST εντοπίζεται_χωροχρονικά
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Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT περιλαµβάνει (#PCDATA)>
<!ATTLIST περιλαµβάνει
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT τερµατίζεται_από (#PCDATA)>
<!ATTLIST τερµατίζεται_από
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT αρχίζει_από (#PCDATA)>
<!ATTLIST αρχίζει_από
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ATTLIST επικαλύπτει
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT διαχωρίζεται_από (#PCDATA)>
<!ATTLIST διαχωρίζεται_από
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT τερµατίζει (#PCDATA)>
<!ATTLIST τερµατίζει
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT αρχίζει (#PCDATA)>
<!ATTLIST αρχίζει
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ATTLIST συµβαίνει_κατά_τη_διάρκεια
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT εµπεριέχει (#PCDATA)>
<!ATTLIST εµπεριέχει
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT επικαλύπτει_χρονικά (#PCDATA)>
<!ATTLIST επικαλύπτει_χρονικά
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT επικαλύπτεται_χρονικά_από (#PCDATA)>
<!ATTLIST επικαλύπτεται_χρονικά_από
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT ακολουθεί_χρονικά (#PCDATA)>
<!ATTLIST ακολουθεί_χρονικά
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT ακολουθείται_χρονικά_από (#PCDATA)>
<!ATTLIST ακολουθείται_χρονικά_από
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT συµβαίνει_πριν (#PCDATA)>
<!ATTLIST συµβαίνει_πριν
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT συµβαίνει_µετά (#PCDATA)>
<!ATTLIST συµβαίνει_µετά
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT παραλληλίζεται_χρονικά_µε (#PCDATA)>
<!ATTLIST παραλληλίζεται_χρονικά_µε
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT εντοπίζεται (#PCDATA)>
<!ATTLIST εντοπίζεται
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT αποτελείται_από_την_περιοχή (#PCDATA)>
<!ATTLIST αποτελείται_από_την_περιοχή
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
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>
<!ELEMENT είναι_µέρος_της_περιοχής (#PCDATA)>
<!ATTLIST είναι_µέρος_της_περιοχής
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT περιλαµβάνει_την_περιοχή (#PCDATA)>
<!ATTLIST περιλαµβάνει_την_περιοχή
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!--Definition of overlaps place of: holds information about the overlapping of spatial extents of periods
<!ELEMENT επικαλύπτεται_χωρικά (#PCDATA)>
<!ATTLIST επικαλύπτεται_χωρικά
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT συνορεύει_µε (#PCDATA)>
<!ATTLIST συνορεύει_µε
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT Ορισµός (Κριτήρια_ορισµού, Ευρύτερη_περίοδος*, Γεγονός_έναρξης?, Γεγονός_λήξης?,
Υπό_περίοδος*, Αποτελεί_ερµηνεία*)>
<!ELEMENT Κριτήρια_ορισµού (Είδος_περιόδου*, λέξεις_κλειδιά*, Περιγραφή, Εικόνα)>
<!ELEMENT Είδος_περιόδου (Χρήση_τεχνολογίας | Βάσει_στρωµατογραφίας | Στυλιστική |
περίοδος_δυναστείας_ηγεµονίας | Κοινωνικοπολιτικό_σύστηµα | Πολιτισµικές_επιρροές)*>
<!ELEMENT Βάσει_στρωµατογραφίας (#PCDATA)>
<!ELEMENT Πολιτισµικές_επιρροές (#PCDATA)>
<!ELEMENT Περιγραφή (#PCDATA)>
<!ELEMENT Εικόνα (Εικόνα_γενική_αντιπροσωπευτική?, Φωτογραφία?)>
<!ELEMENT Εικόνα_γενική_αντιπροσωπευτική EMPTY>
<!ATTLIST Εικόνα_γενική_αντιπροσωπευτική
file CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT Φωτογραφία EMPTY>
<!ATTLIST Φωτογραφία
file CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT Χρήση_τεχνολογίας (#PCDATA)>
<!ELEMENT Στυλιστική (#PCDATA)>
<!ELEMENT περίοδος_δυναστείας_ηγεµονίας (#PCDATA)>
<!ELEMENT Κοινωνικοπολιτικό_σύστηµα (#PCDATA)>
<!ENTITY % Γεγονός "(Είδος_γεγονότος , Περιγραφή)">

-->

<!ELEMENT Ευρύτερη_περίοδος (#PCDATA)>
<!ATTLIST Ευρύτερη_περίοδος
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT Γεγονός_έναρξης (%Γεγονός;)>
<!ELEMENT Γεγονός_λήξης (%Γεγονός;)>
<!ELEMENT Υπό_περίοδος (#PCDATA)>
<!ATTLIST Υπό_περίοδος
Κωδικός_περιόδου IDREF #REQUIRED
>
<!ELEMENT Αποτελεί_ερµηνεία (Αναφορά*)>
<!ELEMENT Αναφορά (author?, year?)>
<!ATTLIST Αναφορά
label IDREF #IMPLIED
pages CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Είδος_γεγονότος (Τεχνολογικά_επιτεύγµατα | Πολιτισµικές_ανταλλαγές | Φυσικές_καταστροφές |
Εγκατάλειψη | Καταστροφή | Θρησκευτικό_συµβάν | Κοινωνικοπολιτικό_γεγονός)*>
<!ELEMENT Τεχνολογικά_επιτεύγµατα EMPTY>
<!ELEMENT Πολιτισµικές_ανταλλαγές EMPTY>
<!ELEMENT Φυσικές_καταστροφές EMPTY>
<!ELEMENT Εγκατάλειψη EMPTY>
<!ELEMENT Καταστροφή EMPTY>
<!ELEMENT Θρησκευτικό_συµβάν EMPTY>
<!ELEMENT Κοινωνικοπολιτικό_γεγονός EMPTY>
<!ENTITY % παρατηρήσεις "(λέξεις_κλειδιά* , κείµενο)">
<!ELEMENT Χαρακτηριστικά (Είδη)>
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<!ELEMENT Είδη ((Τεχνολογία?, Κοινωνική_πολιτική_δοµή?, Οικονοµία_και_εµπόριο?,
Πόλεµοι_και_µετακινήσεις_πληθυσµών?, Εγκαταστάσεις?, Ιδεολογικό_θρησκευτικό_σύστηµα?),
∆ιακριτά_και_αναγνωριστικά_κριτήρια?)>
<!ELEMENT Τεχνολογία (%παρατηρήσεις;)>
<!ELEMENT Κοινωνική_πολιτική_δοµή (%παρατηρήσεις;)>
<!ELEMENT Οικονοµία_και_εµπόριο (%παρατηρήσεις;)>
<!ELEMENT Πόλεµοι_και_µετακινήσεις_πληθυσµών (%παρατηρήσεις;)>
<!ELEMENT Εγκαταστάσεις (%παρατηρήσεις;)>
<!ELEMENT Ιδεολογικό_θρησκευτικό_σύστηµα (%παρατηρήσεις;)>
<!ELEMENT ∆ιακριτά_και_αναγνωριστικά_κριτήρια (Στρώµα?, Ρυθµός?, Απολίθωµα?)>
<!ELEMENT Στρώµα (%παρατηρήσεις;)>
<!ELEMENT Ρυθµός (%παρατηρήσεις;)>
<!ELEMENT Απολίθωµα (%παρατηρήσεις;)>
<!ELEMENT κείµενο (#PCDATA)>
<!ELEMENT Επιρροές (Είδος_επιρροής, κείµενο?)*>
<!ATTLIST Επιρροές
Κωδικός_περιόδου IDREFS #REQUIRED
>
<!ELEMENT Είδος_επιρροής (επιρροές_σε_τεχνολογικά_επιτεύγµατα?, Ρυθµός_κεραµικής?, Τέχνη?,
Ταφικά_έθιµα?, Οικονοµία_και_διατροφή?)>
<!ELEMENT επιρροές_σε_τεχνολογικά_επιτεύγµατα EMPTY>
<!ELEMENT Ρυθµός_κεραµικής EMPTY>
<!ELEMENT Τέχνη EMPTY>
<!ELEMENT Ταφικά_έθιµα EMPTY>
<!ELEMENT Οικονοµία_και_διατροφή EMPTY>
<!ELEMENT ∆ιαχειριστικά_στοιχεία (Υπέυθυνος, Ηµεροµηνία_εισαγωγής, Αρχή_διαχείρισης)>
<!ELEMENT Υπέυθυνος (#PCDATA)>
<!ELEMENT Ηµεροµηνία_εισαγωγής (#PCDATA)>
<!ELEMENT Αρχή_διαχείρισης (Όνοµα_συστήµατος, Επικοινωνία)>
<!ELEMENT Όνοµα_συστήµατος (#PCDATA)>
<!ELEMENT Επικοινωνία (#PCDATA)>
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