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ΠΩΣ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το έγγραφο εξηγεί τον τρόπο εισαγωγής αντικειμένων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 
επεξεργασίας αντικειμένων του λογισμικού οντοορολογιών Tedi (ontoterminology editor). Θα 
χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα αντικείμενα από τη Βάσης Δεδομένων του Αρχείου Beazley 
Archive Pottery Database (BAPD): http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm 

 

Και ειδικότερα την περίπτωση των κιονωτών κρατήρων στη συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αθηνών:  

http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/testSearch.asp?searchBy=Shape&txtValue=Krater%2C+Colum
n&exact=true 

 

  

http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm
http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/testSearch.asp?searchBy=Shape&txtValue=Krater%2C+Column&exact=true
http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/testSearch.asp?searchBy=Shape&txtValue=Krater%2C+Column&exact=true
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2. ΑΡΧΕΣ 

Κάθε κρατήρας στη συλλογή Beazley θα αναπαρίσταται από ένα αντικείμενο Tedi ως εξής: 

- Δημιουργείστε ένα στιγμιότυπο (instance) της έννοιας που αντιστοιχεί στον τύπο του κρατήρα. 
- Προσδιορίστε τον αριθμό του στη συλλογή Beazley με την πρόθημα «Beazley-» 
- Επιλέξτε το «skos:exactMatch», ώστε να το συνδέσετε με την αντίστοιχη ιστοσελίδα στη 

συλλογή Beazley 
- Μπορείτε επίσης να το συνδέσετε μέσω της ετικέτας «foaf:depiction» με την ιστοσελίδα της 

εικόνας του στον παγκόσμιο ιστό, εφόσον αυτή υπάρχει. Σημειώστε ότι παρόλο που 
ενδέχεται να υπάρχει μια εικόνα, πιθανόν να μην είναι δυνατό να εμφανιστεί σε ξεχωριστή 
ιστοδιεύθυνση. 

Έτσι, για το ακόλουθο παράδειγμα: 

 

 

 

 

 

 

 
  

Beazley -205795 

skos:exactMatch  http://www.beazley.ox.ac.uk/record/70930F54-F3E9-4CD8-9626-305CEF7FC47A 

Η εικόνα δεν είναι δυνατόν να εμφανιστεί 

σε ξεχωριστή ιστοδιεύθυνση ιστοσελίδα 

της εικόνας που εμφανίζεται 
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3. ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ TEDI 

1: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της συλλογής Beazley που δίνει πρόσβαση στους κιονωτούς 
κρατήρες: http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/browse.asp?PageSearch=true 

 

2: Ανοίξτε τον εκδότη επεξεργασίας αντικειμένων Τedi (Tedi Object Editor) και επιλέξτε την 
κατονομασία (designation) "column krater" 

 

3: Επιλέξτε τον κρατήρα που θέλετε να αναπαραστήσετε 

 

 

"column krater" 

skos: exactMatch http://www.beazley.ox.ac.uk/record/70930F54... 
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4: Δημιουργήστε το αντίστοιχο αντικείμενο στη βάση γνώσεων του Tedi 

4.1: Κουμπί new (νέο) => Δημιουργεί το αντικείμενο με το αναγνωριστικό του (όπως είδαμε στην 
ενότητα 2, το έχουμε ήδη ορίσει χρησιμοποιώντας το πρόθεμα 'Beazley-') 

4.2: Διπλό κλικ στο αναγνωριστικό αντικειμένου => Ανοίγει το παράθυρο επεξεργασίας σύνδεσης 

4.3: Κουμπί add external link (προσθέσετε εξωτερικό σύνδεσμο) – Προβάλλει τις πιθανές συνδέσεις 
μέσω ετικετών από τις οποίες προτείνεται να επιλέξετε skos: exactMatch 
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