Zá kladnímodel popisu muzeá lního objektu
Adolf Knoll, Ná rodní knihovna ČR

Ná sledkem povodní v srpnu 2002 byla zaplavena velká čá st archivu Ná rodního technické ho
muzea, týkajícího se dokumentace vývoje české letecké výroby a české architektury. Š lo
především o různé typy plá nů a ná kresů. Bylo dohodnuto jejich vysušení, mikrofilmová ní a
digitalizace. Tímto vyvstala otá zka volby vhodné ho popisné ho formá tu těchto objektů.
Rozhodli jsme se prové st analýzy přístupů obvyklých ve světě a ověřit jejich aplikovatelnost
na objekty, které se staly středem našeho zá jmu. Z rozboru potřeb popisu vyplynulo, že muzeá lní
objekty mohou být reprezentová ny a dokumentová ny různým způsobem a že toto se může
vztahovat i na některé jejich součá sti. Technický nebo architektonický muzejní předmět může být
jak originá lem, tak i maketou; současně mohou existovat jeho ná kresy nebo plá ny a celá řada
dalších objektů nebo dokumentace, jež dotvá řejí informační prostředí k němu se vztahující.
Zá kladním předmětem popisu může tedy být takřka cokoli, ve většině případů však buď
originá lní objekt, jeho plá n, model nebo publikovaný resp. archivní dokument. K hlavnímu
popisované mu objektu může být vztažena řada dalších objektů různé ho charakteru, ať jsou to
další identifikační popisy jednotlivých čá stí primá rně popisované ho objektu, webové dokumenty,
obrazy, texty, zvukové dokumenty, video dokumenty a další. K některým těmto dalším
dokumentům je vhodné připojit technické popisy, upřesň ující jejich vlastnosti v jednoduché m
metadatové m formá tu.
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I Popisovaný objekt
Popisovaný objekt je třeba identifikovat a zapsat v něm nejdůležitějšíadministrativní a lokačnídata.
Zá roveň je třeba umožnit jeho propojení s dalšími souvisejícími objekty spoluvytvá řejícími informační
prostředí.
Pro stanovenípopisných prvků byla vzata v úvahu praxe Ná rodního technické ho muzea v oblasti
popisu technických předmětů a předmětů architektonických. Ze zahraničních přístupů bylo využito již
existujícího vyhodnocení1 standardů z oblasti muzeí a vzaty v úvahu především francouzské standardy
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pro popis movitých objektů a architektury2. Tyto standardy jsou velmi podrobné , ale z valné čá sti se
zaměřujína způsob uklá dá ní údajů a použité jazykové termíny. Systé m pro popis architektury je
podrobnějšía velmi specializovaný; velké množství popisných údajů se týká administrativních dat a
lokačních dat vč. podrobných geografických údajů. Určitým zjednodušením je soupis údajů databá zí
PALISSY a MÉ RIMÉ E, nicmé ně i zde je řada popisných prvků pro ná s nevyužitelná . Pro naše
potřeby jsme potřebovali rozumný kompromis, neboť z předchozích analýz bylo zřejmé , že existuje
velmi mnoho popisných (identifikačních, katalogizačních) standardů muzejních předmětů obecně a že
tyto spolu nemajíčasto příliš mnoho společné ho.
Řada popisných standardů byla analyzová na v projektu REACH skupiny RLG (Research Libraries
Group) v USA. Společným průnikem je seznam dvaceti popisných prvků, tzv. REACH Element Set3.
Tento soubor byl analyzová n a zpracová n do ná mi navrhované struktury, v níž byla dá le kromě
dosavadnípraxe Ná rodního technické ho muzea zohledněna i katalogizační pravidla, vzniklá při
ná vrhu DTD pro popis digitalizovaných periodik4. Tato pravidla odrá žejí dobrou katalogizační praxi a
vychá zejí z existujících standardů v oboru. Zá kladníidentifikační popis muzejního předmětu tedy je
z podstatné čá sti kompatibilnís identifikačním popisem digitalizované ho periodika při zabezpečení
nezbytné ho specifické ho rozšíření a přizpůsobení se potřebá m muzeí.
Platformou pro vyjá dřenípopisu muzejního objektu je XML a popis je formá lně definová n
v příslušné m DTD (MuseumObject.dtd). Jako samostatně načítaná entita je pak definová n technický
popis (element TechnicalRecord v TechnicalRecord.dtd).
Popis muzejního objektu (element MuseumObject) má dvě zá kladní čá sti:
1. zá kladní popis objektu (element CoreDescriptionObject)
2. identifikace vztažené ho objektu (element RelatedObject)

Oba tyto elementy se mohou vyskytnout víckrá t, přičemž element RelatedObject není povinný.
Aktuá lní verze DTD a souvisejících dokumentů jsou dostupné z URL:
http://digit.nkp.cz/MuseumObjects/index.html
DTD samo je lokalizová no na adrese:
http://digit.nkp.cz/MuseumObjects/1.0/DTD/MuseumObject.dtd
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I.1 Element CoreDescriptionObject
Na své úrovni se zá kladní popis objektu sklá dá z vlastních identifikačních dat, která majícharakter
katalogizačního zá znamu, a z dat administrativního a lokačního charakteru, která jsou velmi bohatá ,
neboť je třeba sledovat cestu objektu od jeho vzniku k různým majitelům vč. jeho expozic na různých
výstavá ch.
I.1.1 Vlastní identifikač ní data jsou definová na těmito elementy:
Element ID
Jedinečné identifikačníčíslo objektu.
Element GMD
Je povinný a může nabývat těchto hodnot Original, Plan, Model, PublishedDocument a
ArchivalDocument. Předdefinovanou volbou je Plan - v případě popisu jiné ho typu objektu je třeba
zvolit jinou hodnotu.
Element Title
Element Title je povinný a případně i opakovatelný; sklá dá se z dalších elementů MainTitle,
SubTitle, ParallelTitle a KeyTitle, z nichž povinný je pouze MainTitle. Elementy SubTitle a
ParallelTitle jsou opakovatelné uvnitř nadřazené ho elementu Title.

Element Creator
Identifikuje tvůrce objektu (jeho příjmení vyjá dřené elementem CreatorSurname a jmé no vyjá dřené
elementem CreatorName) v souvislosti s místem, kde byl vytvořen (element PlaceOfCreation), a
datem, kdy byl vytvořen (element DateOfCreation).
Z výše uvedených elementů je povinný pouze element CreatorSurname, a to pouze v případě, že
element Creator je vyjá dřen, neboť on sá m o sobě není povinný. Je však opakovatelný, což umožň uje
zá pis více tvůrců, majících vztah k popisované mu předmětu. V rá mci jednoho výskytu elementu
Creator je opakovatelný té ž element CreatorName, neboť jedna osoba může mít více jmen. Pokud
je jmé no tvůrce neanalyzovatelné na jmé no a příjmení, napíše se jako celek do položky tvořené
elementem CreatorSurname.
Tvůrce může mít různé role ve vztahu k popisované mu objektu; povolené role jsou: Architector |
Artist | Author | AuthorOfScreenplay | Cartographer | Commentator | Compiler | Composer |
Constructor | Designer | Draftsman | Editor | Engraver | Etcher | FilmEditor | GraphicTechnician |
Illustrator | Litographer | Manufacturer | MetalEngraver | Other | Photographer | Scenarist |
Translator | TypeDesigner | Typographer | WoodEngraver. Předdefinovanou rolíje Author.
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Elementy Publisher a Printer
Mají podobnou strukturu a použijíse pouze v případě potřeba zrovna tak jako jejich součá sti, tj.
elementy PlaceOfPublication (PlaceOfPrinting), PublisherName (PrinterName),
DateOfPublication (DateOfPrinting). Tyto elementy byly zachová ny z běžné ho bibliografické ho
zá znamu.

Pokud je element Publisher vyjá dřen, tak jediným povinným elementem je DateOfPublication.
Element PhysicalDescription
Na rozdíl od popisu knih je tento element obohacen o některé dalšíelementy; sklá dá se tedy
z elementů Size (rozměry), Extent (rozsah), Scale (měřítko), Technique (použitá technika resp.
technologie), Material (použitý materiá l) a PreservationStatus (stav ochrany objektu). Element
PhysicalDescription zůstal na obecné úrovni popisu, přestože jsme si vědomi faktu, že pro jednotlivé
objekty může být fyzický popis jemněji kategorizová n. To by však mělo být předmětem speciá lně
orientovaných databá zí, ne však tohoto formá tu.

Element PreservationStatus
Nepovinný element, který se sklá dá z elementů PreservationStateOfArt (slouží k popisu stavu
objektu z hlediska jeho ochrany/zá chrany) a PreservationTreatment (slouží k popisu
ochranných/zá chranných konzervačních zá sahů již provedených na objektu, resp. plá novaných).
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V rá mci elementu PreservationStatus je povinný pouze element PreservationStateOfArt.
Elementy Series (řada publikace, výrobku atp.), Language (jazyk dokumentu, pokud jde o dokument
- hodnoty vyplň ovat dle ISO 636), Subject (předmět, vyjá dřený buď hlavními znaky Universal
Decimal Classification nebo Dewey Decimal Classification - elementy UDC a DDC) a Keyword
(klíčové slovo -opakovatelné vždy pro jeden výskyt) jsouz užívá ny obdobně jako v knihovniké m
bibliografické m popisu.

Element Style
Vyjadřuje styl, období, tvůrčí skupinu, hnutínebo školu, v jejichž duchu byl objekt vytvořen.
Element Accessibility
Vyjadřuje dostupnost objektu pro uživatele.
Element Notes
Slouží k uložení pozná mek k jednotlivým popisným prvkům - vyjadřuje to, co nebylo možno
postihnout vyhraněnějšími popisnými elementy.
Element Annotation
Slouží k uložení zajímavých kontextuá lních informací, vztahujících se k popisované mu objektu.
Element DocumentationObject
Slouží k citaci dokumentů, uvedení bibliografie či literatury, vztahujících se k popisované mu objektu.
Jednotlivé citace se uvedou do jednotlivých výskytů v rá mci opaková ní se výskytu elementu. Pokud
lze jednoznačně dokumentující objekt odká zat elektronicky s tím, že k němu je možné té ž
elektronicky přistoupit (i vzdá leně), použije se (té ž) element RelatedObject, na jehož zá kladě lze
generovat hypertextový odkaz.
I.1.2 Data administrativní a lokač ní

Administrativní data zahrnují data o tvorbě o revizích zá znamu/popisu objektu (element
AdmRecordData), inventá rního (přírůstkové ho) čísla (element InventoryNumber) a signatury
(element ShelfNumber). Elementy InventoryNumber a ShelfNumber nejsou povinné , ale jsou
opakovatelné . Důležitým elementem je element Location, který zaznamená vá vlastnické vztahy a
místa uloženía výstav.
Element AdmRecordData
Sklá dá se ze skupiny elementů, které zaznamená vajítvůrce popisu a datum vytvoření
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(CreatorOfRecord a DateOfRecord) a elementů, které zaznamená vají důležité revize popisu a
jejich data (AuthorOfRevision a DateOfRevision). Element SourceOfDescData slouží
k zaznamená ní zdroje popisných údajů.

Element Location
Lokační a vlastnická data jsou obsažena v elementu Location, který se sklá dá z elementů
PreviousOwner, CurrentOwner a Exhibition.

Element PreviousOwner
Slouží k vyjá dření všech vlastnických vztahů před nabytím objektu do stá vající sbírky; sklá dá se
z elementů PreviousOwnerName a PreviousRepository. Je to opakovatelný element, aby bylo
možné vyjá dřit cestu objektu do/z vlastnictví většího množství subjektů.

Element PreviousOwnerName slouží k zá znamu jmé na/ná zvu předchozího vlastníka předmětu.
Element PreviousRepository informuje o místě předchozího uložení objektu a sklá dá se
z elementů PreviousRepositoryName (ná zev předchozího uložení), PreviousRepositoryPlace
(ná zev místa předchozího uložení) a PreviousRepositoryDates (časové období, kdy byl předmět
v dané m depozitá ři uložen). Datová struktura rozlišuje mezi vlastníkem a tím, u koho je předmět
uložen.
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Element CurrentOwner
Slouží k popisu stá vajících vlastnických vztahů. Kromě elementů obdobným struktuře elementu
PreviousOwner obsahuje i elementy DateOfAcqusition (datum akvizice předmětu do sbírky) a
MethodOfAcquisition (způsob akvizice), který má povolené metody (Method) Purchase (ná kup)
| Donation (dar) | Exchange (výměna) | Other (ostatní), přičemž předdefinovanou metodou
akvizice je Donation (dar). Kromě toho lze pole vyplnit i podrobněji slovy.

Element CurrentOwnerName slouží k zá pisu jmé na/ná zvu současné ho vlastníka a element
CurrentRepository k zá pisu údajů u stá vajícím uložení – sklá dá se dá le z elementů
CurrentRepositoryName a CurrentRepositoryPlace.

Element Exhibition
Tento opakovatelný element slouží k zá pisu údajů o tom, na jaké výstavě byl objekt vystavová n
(element ExhibitionName), kde se konala (element ExhibitionPlace) a kdy (element
ExhibitionDates).

I.2 Vztažený objekt (element RelatedObject)
Tento element slouží k připojeníjakýchkoli dalších digitá lních objektů k objektu, který je předmětem
popisu. Sklá dá se z elementů RelatedObjectName (ná zev vztažené ho digitá lního objektu) a dvojice
elementů, které se spolu případně mohou opakovat DigitalSource (digitá lní zdroj) a TechnicalRecord
(technický zá znam).
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Element DigitalSource je prá zdný a slouží k provedení odkazu na další objekt, který může být
typu (TypeOfDigitalSource) WebDocument | Image | Text | Sound | Video |
IdentificationDescription | Other, přičemž předdefinovaná hodnota je Image.

I.3 Technický popis (element TechnicalRecord)
Slouží k technické mu popisu obrazových, textových, zvukových a video souborů, ktereé reprezentují
nebo dokumentujípopisovaný objekt. Jde o nepovinný element, který se sklá dá z dalších elementů
TypeOfFile, InputDevice, ImageParameters a AVFileParameters.

Element TypeOfFile má pouze čtyři povolené další elementy, do nichž se mohou uložit textové
informace o souborech: Image, Text, Audio a Video.

Element InputDevice slouží k uložení informací o zařízení digitalizace a technice digitalizace. Tyto
informace jsou popsá ny elementy DeviceName, DeviceType, InputMedia (prostřednictvíjaké ho
mé dia byl originá l digitalizová n – například přímo nebo pomocí mikrofilmu, diapozitivu, fotografie
atp.) a InputTechnique.
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Elementy ImageFileParameters a AVFileParameters slouží k uložení dat o parametrech
datových souborů:

Jde o elementy sloužící k zá pisu (prostorové ho) rozlišení (SpatialResolution) v dpi, barevné
hloubky neboli jasové ho rozlišení (BrightnessResolution) v bitech na jeden pixel bpp,
kompresního sché matu (CompressionScheme), datové ho formá tu (FileFormat) a pro
audiovizuá lní dokumenty ještě frekvence signá lu (SamplingFrequency) v Hz a rychlosti
přehrá vá ní (BitRate) v kbps.
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MuseumObject.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 4 U (http://www.xmlspy.com) by Adolf Knoll (Narodni knihovna CR) -->
<!-- The description of a museum object consists of the description of the object (MuseumObject / PART A1)
itself and of the related objects (RelatedObject / PART A2), which are always represented by external files that
are linked to the root file representing the museum object. The external files can be web documents, digital
images, text files, audio or video files, or any other descriptive files, for example, those concerning the
component parts of the main object or other types of objects (such as plan vs. original vs. model).
-->
<!ELEMENT MuseumObject (CoreDescriptionObject, RelatedObject*)>
<!-******************************************************PART A1
**************************************************
-->
<!-- THIS IS IDENTIFICATION DESCRIPTION OF THE MUSEUM OBJECT ITSELF -->
<!ELEMENT CoreDescriptionObject (ID?, InventoryNumber*, ShelfNumber*, Location*, GMD, Title+,
Creator*, Publisher*, Printer*, PhysicalDescription?, Series*, Language?, Subject*, Keyword*, Style*,
Accessibility?, Notes?, Annotation?, DocumentationObject*)>
<!-CORE of the Bibliographic Description may appear on more levels of the periodical hierarchy; therefore, in the
definition the input of values is not required, while it must rather be controlled by cataloguing rules for digitized
periodicals
-->
<!-- Element AdmRecordData informs about persons who created descriptions or made their revisions. Dates are
written in the format YYYYMMDD. SourceOfDescData may use entities from external lists. -->
<!ELEMENT AdmRecordData ((CreatorOfRecord, DateOfRecord, SourceOfDescData?), (AuthorOfRevision,
DateOfRevision, SourceOfRevisionData?)*)>
<!ELEMENT CreatorOfRecord (#PCDATA)>
<!ELEMENT DateOfRecord (#PCDATA)>
<!ELEMENT SourceOfDescData (#PCDATA)>
<!ELEMENT AuthorOfRevision (#PCDATA)>
<!ELEMENT DateOfRevision (#PCDATA)>
<!ELEMENT SourceOfRevisionData (#PCDATA)>
<!-- Unique identification number of the object -->
<!ELEMENT ID (#PCDATA)>
<!ELEMENT InventoryNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT ShelfNumber (#PCDATA)>
<!-- Information about provenance, ownership, and location of the object -->
<!ELEMENT Location (PreviousOwner*, CurrentOwner, Exhibition*)>
<!-- Information about previous ownership, location, and dates -->
<!ELEMENT PreviousOwner (PreviousOwnerName?, PreviousRepository?)>
<!ELEMENT PreviousOwnerName (#PCDATA)>
<!ELEMENT PreviousRepository (PreviousRepositoryName?, PreviousRepositoryPlace?,
PreviousRepositoryDates?)>
<!ELEMENT PreviousRepositoryName (#PCDATA)>
<!ELEMENT PreviousRepositoryPlace (#PCDATA)>
<!ELEMENT PreviousRepositoryDates (#PCDATA)>
<!-- Information about current ownership, location, and date of acquisition -->
<!ELEMENT CurrentOwner (CurrentOwnerName, CurrentRepository?, DateOfAcquisition,
MethodOfAcquisition)>
<!ELEMENT CurrentOwnerName (#PCDATA)>
<!ELEMENT CurrentRepository (CurrentRepositoryName, CurrentRepositoryPlace)>
<!ELEMENT CurrentRepositoryName (#PCDATA)>
<!ELEMENT CurrentRepositoryPlace (#PCDATA)>
<!ELEMENT DateOfAcquisition (#PCDATA)>

10

<!ELEMENT MethodOfAcquisition (#PCDATA)>
<!ATTLIST MethodOfAcquisition
Method (Purchase | Donation | Exchange | Other) "Donation"
>
<!-- Information about where and when the object was shown at an exhibition -->
<!ELEMENT Exhibition (ExhibitionName?, ExhibitionPlace, ExhibitionDates)>
<!ELEMENT ExhibitionName (#PCDATA)>
<!ELEMENT ExhibitionPlace (#PCDATA)>
<!ELEMENT ExhibitionDates (#PCDATA)>
<!-- Type of the object -->
<!ELEMENT GMD (#PCDATA)>
<!ATTLIST GMD
TypeOfObject (Original | Plan | Model | PublishedDocument | ArchivalDocument) "Plan"
>
<!-- Title, name, or denomination of the object -->
<!ELEMENT Title (MainTitle, SubTitle*, ParallelTitle*, KeyTitle?)>
<!ELEMENT MainTitle (#PCDATA)>
<!ELEMENT SubTitle (#PCDATA)>
<!ELEMENT ParallelTitle (#PCDATA)>
<!ELEMENT KeyTitle (#PCDATA)>
<!-- Person who created the object -->
<!ELEMENT Creator (CreatorSurname, CreatorName*, PlaceOfCreation?, DateOfCreation?)>
<!ATTLIST Creator
Role (Architector | Artist | Author | AuthorOfScreenplay | Cartographer | Commentator | Compiler |
Composer | Constructor | Designer | Draftsman | Editor | Engraver | Etcher | FilmEditor | GraphicTechnician |
Illustrator | Litographer | Manufacturer | MetalEngraver | Other | Photographer | Scenarist | Translator |
TypeDesigner | Typographer | WoodEngraver) "Author"
>
<!ELEMENT CreatorSurname (#PCDATA)>
<!ELEMENT CreatorName (#PCDATA)>
<!ELEMENT PlaceOfCreation (#PCDATA)>
<!ELEMENT DateOfCreation (#PCDATA)>
<!-- Person or body who published the object if applicable to its character -->
<!ELEMENT Publisher (PlaceOfPublication?, PublisherName?, DateOfPublication)>
<!ELEMENT PlaceOfPublication (#PCDATA)>
<!ELEMENT PublisherName (#PCDATA)>
<!ELEMENT DateOfPublication (#PCDATA)>
<!-- Person or body who printed the object if applicable to its character -->
<!ELEMENT Printer (PlaceOfPrinting?, PrinterName?, DateOfPrinting?)>
<!ELEMENT PlaceOfPrinting (#PCDATA)>
<!ELEMENT PrinterName (#PCDATA)>
<!ELEMENT DateOfPrinting (#PCDATA)>
<!ELEMENT PhysicalDescription (Size?, Extent?, Scale?, Technique?, Material?, PreservationStatus?)>
<!-- Size indicates the size or dimensions of the object -->
<!ELEMENT Size (#PCDATA)>
<!ELEMENT Extent (#PCDATA)>
<!ELEMENT Scale (#PCDATA)>
<!ELEMENT Technique (#PCDATA)>
<!ELEMENT Material (#PCDATA)>
<!ELEMENT PreservationStatus (PreservationStateOfArt, PreservationTreatment?)>
<!ELEMENT PreservationStateOfArt (#PCDATA)>
<!ELEMENT PreservationTreatment (#PCDATA)>
<!ELEMENT Series (#PCDATA)>
<!-- Two-character ISO 636 values for language are applied -->
<!ELEMENT Language (#PCDATA)>
<!ELEMENT Subject (UDC, DDC)>
<!ELEMENT UDC (#PCDATA)>
<!-- 100 classes level for DDC could be used as listed in the DIEPER manual -->
<!ELEMENT DDC (#PCDATA)>
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<!ELEMENT Keyword (#PCDATA)>
<!-- Style indicates style, period, group, movement, or school identifying the object -->
<!ELEMENT Style (#PCDATA)>
<!ELEMENT Accessibility (#PCDATA)>
<!ELEMENT Notes (#PCDATA)>
<!ELEMENT Annotation (#PCDATA)>
<!-- Documentation enables to cite various resources, such as printed publications or any other documents
related to the decsribed object /// some of these documents can have digital forms and thus thez can be also
pointed to as related objects within the lement RelatedObject -->
<!ELEMENT DocumentationObject (#PCDATA)>
<!-******************************************************PART A2
**************************************************
-->
<!-- THIS IS FOR DESCRIPTION OF RELATED OBJECTS AND LINKING TO THE DIGITAL DATA
FILES THAT REPRESENT THEM -->
<!ELEMENT RelatedObject (RelatedObjectName, (DigitalSource, TechnicalRecord?)*)>
<!ELEMENT RelatedObjectName (#PCDATA)>
<!ELEMENT DigitalSource EMPTY>
<!ATTLIST DigitalSource
TypeOfDigitalSource (WebDocument | Image | Text | Sound | Video | IdentificationDescription | Other)
"Image"
href CDATA #REQUIRED
>
<!ENTITY % TechnicalRecord SYSTEM "TechnicalRecord.dtd">
%TechnicalRecord;

TechnicalRecord.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT TechnicalRecord (TypeOfFile, InputDevice, ImageFileParameters?, AVFileParameters?)>
<!ELEMENT TypeOfFile (Image | Text | Audio | Video)>
<!ELEMENT Image (#PCDATA)>
<!ELEMENT Text (#PCDATA)>
<!ELEMENT Audio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Video (#PCDATA)>
<!-- Information about the device that was used for digitizing -->
<!ELEMENT InputDevice (DeviceName, DeviceType, InputMedia, InputTechnique)>
<!ELEMENT DeviceName (#PCDATA)>
<!ELEMENT DeviceType (#PCDATA)>
<!ELEMENT InputMedia (#PCDATA)>
<!ELEMENT InputTechnique (#PCDATA)>
<!ELEMENT ImageFileParameters (SpatialResolution, BrightnessResolution, CompressionScheme,
FileFormat)>
<!-- Spatial resolution is given in dpi -->
<!ELEMENT SpatialResolution (#PCDATA)>
<!-- Brigthness resolution is colour depth and it is given in bits per pixel, e.g. 8 bpp -->
<!ELEMENT BrightnessResolution (#PCDATA)>
<!ELEMENT CompressionScheme (#PCDATA)>
<!ELEMENT FileFormat (#PCDATA)>
<!ELEMENT AVFileParameters (SpatialResolution?, FileFormat, SamplingFrequency?, BitRate)>
<!-- Sampling frequency is given in kHz -->
<!ELEMENT SamplingFrequency (#PCDATA)>
<!-- Bit rate is given in kilobits per second, e.g. 128 kbps -->
<!ELEMENT BitRate (#PCDATA)>
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Př íklad XML dokumentu popisujícího technický muzeá lníobjekt
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 4 U (http://www.xmlspy.com) by Adolf Knoll (Narodni knihovna CR) -->
<!--Sample XML file generated by XMLSPY v5 rel. 4 U (http://www.xmlspy.com)-->
<!DOCTYPE MuseumObject SYSTEM "MuseumObject.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="MaterialObject.xslt"?>
<MuseumObject>
<CoreDescriptionObject>
<AdmRecordData>
<CreatorOfRecord>akn</CreatorOfRecord>
<DateOfRecord>20030527</DateOfRecord>
<SourceOfDescData>abcd</SourceOfDescData>
</AdmRecordData>
<ID>0001</ID>
<InventoryNumber>B1566</InventoryNumber>
<ShelfNumber/>
<ShelfNumber/>
<Location>
<PreviousOwner>
<PreviousOwnerName>unknown</PreviousOwnerName>
<PreviousRepository>
<PreviousRepositoryName>unknown</PreviousRepositoryName>
<PreviousRepositoryPlace/>
<PreviousRepositoryDates>1961-1963</PreviousRepositoryDates>
</PreviousRepository>
</PreviousOwner>
<CurrentOwner>
<CurrentOwnerName>Canadian Aviation Museum</CurrentOwnerName>
<CurrentRepository>
<CurrentRepositoryName>Canadian War Museum</CurrentRepositoryName>
<CurrentRepositoryPlace>Ottawa</CurrentRepositoryPlace>
</CurrentRepository>
<DateOfAcquisition>1963</DateOfAcquisition>
<MethodOfAcquisition Method="Donation">purchased for the museum by an anonymous donor
</MethodOfAcquisition>
</CurrentOwner>
<Exhibition>
<ExhibitionName>Canadian War Museum</ExhibitionName>
<ExhibitionPlace>Ottawa</ExhibitionPlace>
<ExhibitionDates>since 1989</ExhibitionDates>
</Exhibition>
</Location>
<GMD TypeOfObject="Model">A flying reproduction of the original aircraft</GMD>
<Title>
<MainTitle>Nieuport 17</MainTitle>
<SubTitle>World War I Fighter</SubTitle>
</Title>
<Creator Role="Manufacturer">
<CreatorSurname>Canadian Aviation Museum</CreatorSurname>
<PlaceOfCreation>Ottawa</PlaceOfCreation>
<DateOfCreation>1961</DateOfCreation>
</Creator>
<Creator Role="Constructor">
<CreatorSurname>Delage</CreatorSurname>
<CreatorName>Gustave</CreatorName>
<PlaceOfCreation>Paris</PlaceOfCreation>
<DateOfCreation>1916</DateOfCreation>
</Creator>
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<PhysicalDescription>
<Size>wing span: 8.16 m; length: 5.8 m; height: 2.4 m; weight - empty: 375 kg; weight - gross: 560
kg; max. speed: 165 km/h; rate of climb: 2000 m in 6 min. 50 sec; range: 249 km; powered by: Le Rhone 9Jb,
110 hp, rotary engine</Size>
<Scale>1 : 1</Scale>
<Technique>original materials used</Technique>
<Material>steel and fabric</Material>
</PhysicalDescription>
<Language>en</Language>
<Keyword>figther World War I</Keyword>
<Keyword>biplane</Keyword>
<Accessibility>Exhibited in the Canadian War Museum</Accessibility>
<Notes>The museum aircraft is a flying reproduction completed in 1962 and purchased for the museum
by an anonymous donor in 1963. The current markings are those of Billy Bishop’s Victoria Cross aircraft. The
aircraft crashed at the Abbotsford International Air Show in 1989 and was rebuilt by the museum.</Notes>
<Annotation>The Nieuport 17 was one of the classic fighters of World War I. It reached the French front
in March 1916, and was adopted by the Royal Flying Corps and the Royal Naval Air Service because of its
superiority to any British-designed aircraft then in service. Nieuport 17s also served with the Dutch, Belgian,
Russian, and Italian air forces. Italy built 150 under licence, and Germany was so impressed it asked
manufacturers to use some of its features. Six RFC squadrons and eight RNAS squadrons used the Nieuport 17.
</Annotation>
</CoreDescriptionObject>
<RelatedObject>
<RelatedObjectName>Web page and digital images from the National War Museum, Ottawa,
Canada</RelatedObjectName>
<DigitalSource TypeOfDigitalSource="WebDocument" href="../web/collsd085e.htm"/>
</RelatedObject>
<RelatedObject>
<RelatedObjectName>Three-view plan of the original aircraft</RelatedObjectName>
<DigitalSource TypeOfDigitalSource="Image" href="sources/3view.gif"/>
<TechnicalRecord>
<TypeOfFile>
<Image>Black-and-white image</Image>
</TypeOfFile>
<InputDevice>
<DeviceName>unknown</DeviceName>
<DeviceType>scanner</DeviceType>
<InputMedia>downloaded from the web</InputMedia>
<InputTechnique>downloaded from the web</InputTechnique>
</InputDevice>
<ImageFileParameters>
<SpatialResolution>448 x 793 pixels; 72 dpi</SpatialResolution>
<BrightnessResolution>1 bit</BrightnessResolution>
<CompressionScheme>LZW</CompressionScheme>
<FileFormat>GIF</FileFormat>
</ImageFileParameters>
</TechnicalRecord>
</RelatedObject>
<RelatedObject>
<RelatedObjectName>Flying semi-scale model</RelatedObjectName>
<DigitalSource TypeOfDigitalSource="Text" href="Nieu_kalderen.xml"/>
</RelatedObject>
<RelatedObject>
<RelatedObjectName>Le Rhone Rotary Engine</RelatedObjectName>
<DigitalSource TypeOfDigitalSource="WebDocument" href="../web/Rotary.htm"/>
</RelatedObject>
</MuseumObject>
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Př íklad možné transformace uvedeného př íkladu pomocí deklarovaného transofrmač mího
př edpisu MaterialObject.xslt

IDENTIFIKAČNÍ POPIS
Administrativní údaje:

ID

0001

Př írůstkové č íslo

B1566

Signatura
Druh dokumentu

A flying reproduction of the original aircraft

Tvůrce popisu

akn

Datum popisu

20030527

Zdroj popisu

abcd

Autor revize
Datum revize
Zdroj popisný ch dat
Vlastnické a lokač ní údaje:
Př edchozí
vlastník

unknown
Ná zev

Př edchozí
uložení

Místo
Datum

Stá vající
vlastník
Stá vající uložení
Datum akvizice

unknown
1961-1963

Canadian Aviation Museum
Ná zev

Canadian War Museum

Místo

Ottawa

1963

Metoda akvizice purchased for the museum by an anonymous donor

Vystaveno

Ná zev výstavy

Canadian War Museum

Místo výstavy

Ottawa

Datum koná ní
since 1989
výstavy

15

Ná zvové údaje:
Hlavní ná zev

Nieuport 17

Podná zev

World War I Fighter

Souběžný ná zev
Klíč ový ná zev
Původce:
Role

Manufacturer

Constructor

Př íjmení/ná zev

Canada Aviation Museum

Delage

Jméno

Gustave

Místo vytvoř ení Ottawa

Paris

Datum vzniku

1961

1916

Fyzický popis:

Rozměry

wing span: 8.16 m; length: 5.8 m; height: 2.4 m; weight - empty: 375 kg;
weight - gross: 560 kg; max. speed: 165 km/h; rate of climb: 2000 m in 6
min. 50 sec; range: 249 km; powered by: Le Rhone 9Jb, 110 hp, rotary
engine

Rozsah
Měř ítko

1:1

Technika

original materials used

Materiá l

steel and fabric

Ostatní údaje:
o

figther World War I

o

biplane

Klíč ová slova
Styl
Ř ada
Dostupnost

Exhibited in the Canadian War Museum

Pozná mky

The museum aircraft is a flying reproduction completed in 1962 and
purchased for the museum by an anonymous donor in 1963. The current
markings are those of Billy Bishop’s Victoria Cross aircraft. The aircraft
crashed at the Abbotsford International Air Show in 1989 and was rebuilt
by the museum.
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The Nieuport 17 was one of the classic fighters of World War I. It reached
the French front in March 1916, and was adopted by the Royal Flying
Corps and the Royal Naval Air Service because of its superiority to any
British-designed aircraft then in service. Nieuport 17s also served with the
Dutch, Belgian, Russian, and Italian air forces. Italy built 150 under
licence, and Germany was so impressed it asked manufacturers to use
some of its features. Six RFC squadrons and eight RNAS squadrons used
the Nieuport 17.

Anotace

Dokumentace

Ná zev
př ipojeného Zdroj
objektu
Web page
and digital
images from
the National Druh objektu Umístě ní objektu
War
WebDocument http://www.aviation.technomuses.ca/Eng/Collection/sd085e.htm
Museum,
Ottawa,
Canada
Three-view
plan of the
original
aircraft

Druh objektu Umístě ní objektu
Image

sources/3view.gif

Flying semi- Druh objektu Umístě ní objektu
scale model Text
Nieu_kalderen.xml
Le Rhone
Rotary
Engine

Druh objektu Umístě ní objektu
WebDocument http://www.aviation-history.com/engines/rotary.htm
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