Bilag C:
Udkast til begrebsliste og vokabular for
specialiseret proveniens
Begrebsliste og -diagram
Forretningsmetadata
Namespace:

https://data.gov.dk/../DerivedResource#

Prefix:

vdr

Modelnavn (label (da)):

Afledt ressource

Modelnavn (label (en)):

Derived Resource

Modelejer (publisher):

Digitaliseringsstyrelsen

Versionnummer
(versionInfo):

0.1.0

Seneste opdateringsdato
(dateModified):

15-01-2018

Modelstatus (modelStatus):

development

Godkendelsesstatus
(approvalStatus) :

awaiting approval

Forretningsområde
(theme):

06.38.10.10 Arkitektur for den digitale infrastruktur

Juridisk kilde (legalSource):
Kilde (source):
Kommentar (comment):

Denne model kan anvendes i de tilfælde, hvor en ressource er
dannet, enten ved opdeling af en anden ressource eller ved
sammenlægning af to eller flere andre ressourcer.

Begrebsdiagram for afledt ressource
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Begrebsliste for afledt ressource
Foretrukken
dansk term

Accepteret Frarådet
dansk term dansk
term

Definition

ting

entitet

abstrakt eller konkret
fænomen i den
virkelige verden

Eksempel

Kommentar

Juridis
k kilde

Kilde

Ege Foretrukken
t
engelsk
term

http:// Nej
www.
w3.or
g/200
2/07/o
wl#Th
ing

thing

blev afledt ved
opdeling af

angivelse af en
ressource der ved
opdeling, er blevet til
to eller flere andre
ressourcer, hver med
et indhold er
snævrere i forhold til
kilderessourcen

Relation fra
ting til ting

Ja

was derived
by splitting

blev afledt ved
sammenlægning af

angivelse af en
ressource der ved
sammenlægning af to
eller flere andre
ressourcer har fået et
indhold der er bredere
i forhold til
kilderessourcerne

Relation fra
ting til ting

Ja

was derived
by merging
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Vokabular for afledt ressource
Forretningsmetadata
Namespace:

https://data.gov.dk/model/.../DerivedResource#

Prefix:

vdr

Modelnavn (label (da)):

Afledt ressource

Modelnavn (label (en)):

Derived Resource

Modelejer (publisher):

Digitaliseringsstyrelsen

Versionnummer
(versionInfo):

0.1.0

Seneste opdateringsdato
(dateModified):

2018-01-15

Modelstatus (modelStatus):

development

Godkendelsesstatus
(approvalStatus) :

awaiting approval

Forretningsområde
(theme):

06.38.10.10 Arkitektur for den digitale infrastruktur

Juridisk kilde (legalSource):
Kilde (source):
Kommentar (comment):

Denne model kan anvendes i de tilfælde, hvor en ressource er
dannet, enten ved opdeling af en anden ressource eller ved
sammenlægning af to eller flere andre ressourcer.

Diagram over vokabularet
class Specialized Derivation

«OwlClass»
(entitet)
prov:Entity

(blev afledt ved opdeling af)
vdc:wasDerivedBySplitting {subsets prov:wasDerivedFrom }

(blev afledt ved sammenlægning af)
vdc:wasDerivedByMerging {subsets prov:wasDerivedFrom}

Vokabularet elementer

Objektegenskaben vdr:wasDerivedBySplitting (blev afledt ved opdeling af)

URI

afventer færdiggørelse af vokabularet

QName

vdr:wasDerivedBySplitting

Foretrukken term (DA)

blev afledt ved opdeling af

Foretrukken term (EN)
Definition (DA)

angivelse af en ressource der ved opdeling, er blevet til to eller flere andre
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ressourcer, hver med et indhold er snævrere i forhold til kilderessourcen
Definition (EN)
Domæne

owl:Thing

Rækkevidde

owl:Thing

Underegenskab af

prov:wasDerivedFrom

Objektegenskaben vdr:wasDerivedByMerging (blev afledt ved sammenlægning)

URI

afventer færdiggørelse af vokabularet

QName

vdr:wasDerivedByMerging

Foretrukken term (DA)

blev afledt ved sammenlægning

Foretrukken term (EN)
Definition (DA)

angivelse af en ressource der ved sammenlægning af to eller flere andre
ressourcer har fået et indhold der er bredere i forhold til kilderessourcerne

Definition (EN)
Domæne

owl:Thing

Rækkevidde

owl:Thing

Underegenskab af

prov:wasDerivedFrom
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