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Περίληψη 
 
Οι σύγχρονες τάσεις στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφόρησης επηρεάζουν τους φορείς που 
παράγουν και διαχειρίζονται την πληροφορία αναφορικά µε τα πρότυπα που χρησιµοποιούν και 
τα εργαλεία διαχείρισής τους. Η Επεκτάσιµη Γλώσσα Σήµανσης (eXtensible Markup Language 
- XML), γλώσσα για την αποτύπωση και κωδικοποίηση δεδοµένων και µεταδεδοµένων, ήλθε να 
αποτελέσει ένα νέο ευέλικτο εργαλείο για την περιγραφή και την εφαρµογή των προτύπων. 
Αποτέλεσµα της εξέλιξης αυτής είναι ο σταδιακός επαναπροσδιορισµός των παραδοσιακών 
µορφών προτύπων ως συνόλων κανόνων µε τη χρήση της τεχνολογίας XML, χωρίς ωστόσο να 
διαφοροποιείται το περιεχόµενο ή ο σκοπός τους. 

Το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν την έγκυρη περιγραφή µιας οντότητας σε ένα έγγραφο 
XML έχει επικρατήσει να αποτυπώνεται στο λεγόµενο Σχήµα XML. Κατά αυτόν τον τρόπο 
σχηµατίζονται ξεχωριστά Σχήµατα XML για την ορθή περιγραφή οντοτήτων από διαφορετικούς 
επιστηµονικούς ή άλλους τοµείς και γνωστικά αντικείµενα, όπως αυτούς της βιβλιοθηκονοµίας 
και της αρχειονοµίας. 

Την παραπάνω δυνατότητα της Επεκτάσιµης Γλώσσας Σήµανσης αξιοποιεί η εφαρµογή 
eXaMpLe, που αναπτύχθηκε και εξελίσσεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) µε σκοπό 
να καλύψει τις νέες ανάγκες των φορέων πληροφόρησης σε ό,τι αφορά την αναδυόµενη στον 
κλάδο τεχνολογία. ∆ίνοντας, µέσω Σχηµάτων XML, τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει το 
σύνολο των κανόνων που διέπουν την περιγραφή των οντοτήτων, τον οδηγεί στην έγκυρη 
αποτύπωση πληροφοριών, είτε πρόκειται για θεµατικές ενότητες του ενδιαφέροντος 
συγκεκριµένων οµάδων χρηστών, είτε για διαδεδοµένα διεθνή πρότυπα, µε εύχρηστο τρόπο. 

Η εφαρµογή eXaMpLe, µέσω της χρήσης Σχηµάτων XML, έχει την ικανότητα να λειτουργήσει 
ως εργαλείο επεξεργασίας εγγράφων που υπακούουν σε πρότυπα όπως αυτά που έχουν 
αναπτυχθεί για χρήση από φορείς πληροφόρησης (EAD - Encoded Archival Description, 
MARCXML, MODS κλπ). Ο χρήστης καθοδηγείται διαρκώς σε εισαγωγή δεδοµένων που 
συνάδουν τόσο µε το ενεργό Σχήµα, όσο και µε τα ήδη καταγεγραµµένα δεδοµένα στο έγγραφο 
υπό επεξεργασία. Η επεξεργασία εγγράφων ενισχύεται από την ύπαρξη εγγράφων – οδηγών, τα 
οποία οδηγούν στην αυτόµατη εισαγωγή πληροφοριών που αφορούν κοινά δεδοµένα οµάδας 
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εγγράφων, ώστε να περιορίζεται η επανάληψη εισαγωγής όµοιων πληροφοριών από το χρήστη. 
Στην ευχρηστία της εφαρµογής συντείνει η δυνατότητα απόκρυψης της δοµής του Σχήµατος 
µέσω της διεπαφής εργασίας, η οποία καθίσταται φιλική ακόµα και σε χρήστες χωρίς 
εξοικείωση µε τη τεχνική ορολογία του εκάστοτε γνωστικού αντικειµένου. 

Η περιγραφή των οντοτήτων και η αποτύπωση των πληροφοριών σε ψηφιακή µορφή µε τη 
βοήθεια της εφαρµογής συµπληρώνεται από το µηχανισµό προβολής και διάθεσής τους, ο 
οποίος εκµεταλλεύεται το φυσικό προσανατολισµό της γλώσσας XML στις τεχνολογίες του 
∆ιαδικτύου. Η εφαρµογή eXaMpLe επιχειρεί να καλύψει το διαφαινόµενο κενό µεταξύ των 
νέων τεχνολογιών, που ήδη επικρατούν στον επιστηµονικό τοµέα της διαχείρισης της 
πληροφορίας, των καθιερωµένων διεθνών προτύπων και των παραδοσιακών µεθόδων 
εργασίας.  

Η παρούσα εργασία, πραγµατοποιώντας αρχικά µία επισκόπηση στις νέες τάσεις και 
τεχνολογίες που επικρατούν στο χώρο αυτό, παρουσιάζει την εφαρµογή eXaMpLe, της οποίας 
τα λειτουργικά χαρακτηριστικά αναδεικνύονται µέσα από την κωδικοποίηση πληροφοριών µε 
χρήση των προτύπων EAD και MARCXML.  

Λέξεις–κλειδιά: XML εργαλεία, διαδικτυακή δηµοσίευση, κωδικοποίηση µεταδεδοµένων,  
επεξεργαστής δένδρου. 

 

Abstract 
 
The developments of information technology have always affected organizations that create 
and manage information, particularly in terms of the standards used and the tools for 
managing them. The eXtensible Markup Language (XML), a language for representing and 
encoding data and metadata, came to be established as a new flexible tool for describing and 
managing these standards. As a result of the above came the gradual redefinition of 
standards from their traditional form into XML syntax and technology, still without affecting 
their content or scope. 

The set of rules that have to be applied, in order for data to be encoded in a valid and 
accurate manner, are defined in XML Schemas. Thus, a diversity of XML Schemas has been 
produced so as to correctly describe data from different scientific disciplines and domains, 
like librarianship, archival science, etc.  

It is exactly this feature of XML that eXaMpLe application takes advantage of. eXaMpLe, 
which is being developed by the National Documentation Centre (NDC), aims at fulfilling the 
needs of informational organizations concerning emerging technologies. The application is 
giving users the opportunity to set the XML Schema they want to implement so as to describe 
data consistently, no matter if it is for the interest of a certain group of users, or about 
established international standards.  

Comprehensively, through the use of XML Schemas, eXaMpLe functions as a tool for 
processing documents that conform to explicit standards, like the ones developed for use from 
the informational organizations (EAD, MARCXML, MODS etc). The user is continuously 
instructed to insert data that matches not only the XML Schema in use but also the actual 
document being processed. The editing of documents is also enforced by the use of templates, 
which allow for the automatic registration of information shared between groups of 
documents, so that unneeded repeated work is eliminated. User-friendliness can be also 
enhanced by hiding the underlying document structure from the actual interface, which in 
turn becomes easy to use even for those not familiar with the domain terminology. 
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The description of data in a digital form with eXaMpLe is complemented by a mechanism for 
preview and publishing that takes advantage of the orientation of XML towards Internet 
technologies. The application attempts to fill the apparent gap between the new technologies 
that are increasingly being employed in information management, the authoritative 
international standards and the traditional working methods. 

The present study, reviewing at first place the new trends and technologies in information 
management, presents application eXaMpLe, the operational features of which are illustrated 
with the use of encoding examples based on the EAD and the MARCXML standards. 

Keywords: XML tools, internet publishing, metadata encoding, tree editor. 

 

1. Πρότυπα και Επεκτάσιµη Γλώσσα Σήµανσης (eXtensible Markup Language- 
XML) 
 
Οι φορείς πληροφόρησης µε σκοπό τη µεταξύ τους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 
χρησιµοποιούν κοινά πρότυπα για την επεξεργασία και τη διαχείριση των δεδοµένων τους. 
Τα πρότυπα κωδικοποίησης δεδοµένων προσφέρουν ενιαίο λεξιλόγιο και συντακτικό, 
αποτελώντας συνεπώς κοινό σηµείο αναφοράς για λειτουργίες που πραγµατοποιούνται 
µεταξύ οµάδων χρηστών ή φορέων, όπως η ανταλλαγή δεδοµένων, η ταυτόχρονη αναζήτηση 
σε διαφορετικές πηγές, ο διαδανεισµός και η χρήση κοινών εργαλείων.  

Η Επεκτάσιµη Γλώσσας Σήµανσης εµφανίστηκε το 1998 και έθεσε νέες βάσεις αναφορικά µε 
την έκφραση, τη δόµηση και την ανταλλαγή της πληροφορίας (World Wide Web Consortium, 
2004a). Καθώς οι σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στην επιστήµη της διαχείρισης και της 
τεχνολογίας της πληροφορίας επηρεάζουν σηµαντικά τους φορείς που την καταγράφουν και 
τη διαχειρίζονται, η XML σύντοµα υιοθετήθηκε από τους τελευταίους τόσο στην περιγραφή 
των προτύπων όσο και στη λειτουργική δοµή των αντίστοιχων εργαλείων.  

Η XML αρχικά σχεδιάστηκε µε σκοπό να αποτελέσει µία µέση λύση µεταξύ της 
πολυπλοκότητας της SGML (World Wide Web Consortium, 2004b) και της 
επιφανειακότητας της HTML  (World Wide Web Consortium, 2004c) ως γλωσσών σήµανσης 
εγγράφων που περιέχουν δοµηµένη πληροφορία. Η αυστηρή σύνταξη, η ευελιξία και ο 
πλουραλισµός που προσφέρει στην έκφραση των δεδοµένων τράβηξε την προσοχή των 
επιστηµόνων της πληροφόρησης, µε αποτέλεσµα η XML να αποτελεί πλέον κοινή βάση για 
την έκφραση και τη δόµηση των προτύπων κωδικοποίησης δεδοµένων. Σήµερα, τα 
περισσότερα πρότυπα έχουν ήδη καταγραφεί σε µορφή XML από όποια διάταξη κι αν 
προέρχονται, για παράδειγµα το TEI SGML έχει περάσει στη νέα του έκδοση σε XML µορφή 
(TEI Consortium, 2003). Το περιεχόµενο και ο σκοπός τους, ωστόσο, δεν έχουν σε καµία 
περίπτωση αλλοιωθεί, καθώς οι νέες δοµές περιγράφουν τα ίδια ακριβώς δεδοµένα. 
Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η οµοιοµορφία που προσφέρει η XML επιτρέπει στους 
φορείς πληροφόρησης τη χρήση κοινών εργαλείων για την επεξεργασία και διαχείριση 
δεδοµένων σχετιζοµένων µε διαφορετικά πρότυπα. 

Η µεταφορά των προτύπων κωδικοποίησης δεδοµένων σε XML µορφή παρουσιάζει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα, τα οποία µεταξύ άλλων συντείνουν και στην αποτελεσµατικότερη 
χρήση των ίδιων των περιγραφόµενων δεδοµένων. 

Κατ’ αρχήν η XML παρουσιάζει το πλεονέκτηµα της αξιοποίησης µεγάλου αριθµού ήδη 
υπαρχόντων εργαλείων επεξεργασίας και προβολής δεδοµένων. Η δυνατότητα αυτή 
προκύπτει από την ανεξαρτησία της γλώσσας από το χρησιµοποιούµενο υλικό και λογισµικό. 
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Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα έγγραφο XML µπορεί να παρουσιαστεί σε ένα φυλλοµετρητή 
του Παγκόσµιου Ιστού χωρίς ενδιάµεση επεξεργασία. Επιπλέον, ποικίλες εφαρµογές µπορούν 
να διαχειριστούν ένα XML έγγραφο, όπως επεξεργαστές HTML εγγράφων, (π.χ. οι 
πρόσφατες εκδόσεις του Dreamweaver) και επεξεργαστές κειµένου. 

Όντας ανεξάρτητη από πλατφόρµες, όπως προαναφέρθηκε, η XML αποτελεί ισχυρή βάση για 
τη διατήρηση της πληροφορίας στο χρόνο. Παράλληλα συνοδεύεται από υποστηρικτικά 
πρότυπα, όπως τις XPath εκφράσεις, που επιτρέπουν πρόσβαση στα δεδοµένα µε ευέλικτο 
τρόπο (π.χ. σε επίπεδο υποπεδίου µιας βιβλιογραφικής εγγραφής), και τα XSL έγγραφα που 
µετατρέπουν και εµφανίζουν τα δεδοµένα σε διάφορες µορφές (π.χ. PDF, HTML, κτλ). 

Τέλος, εκφράζοντας σε XML τα πρότυπα κωδικοποίησης δεδοµένων διευκολύνεται η µεταξύ 
τους διαλειτουργικότητα τόσο σε επίπεδο δοµής όσο και σε σηµασιολογικό επίπεδο 
(schematic and semantic interoperability). 

Οι βασικοί κανόνες δόµησης των XML εγγράφων είναι δυνατό να περιγραφούν µέσα από ένα 
Document Type Definition (DTD) ή από ένα XML Σχήµα. Το XML Σχήµα, διαθέτοντας πιο 
ευέλικτη δοµή και ισχυρότερη εκφραστική µέθοδο, τείνει να υπερισχύσει του DTD και 
καθιερώνεται σταδιακά σε βάρος του. Η διαφορά ανάµεσα στις δύο µεθόδους διαφαίνεται 
έντονα στην περίπτωση που ζητείται να εκφραστούν περίπλοκοι δοµικοί κανόνες για το 
περιεχόµενο ενός XML εγγράφου. Για παράδειγµα, µέσα σε ένα XML Σχήµα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν κανόνες από άλλα XML Σχήµατα, καθώς και να τεθούν περιορισµοί 
σχετικά µε το µήκος, τον τύπο και τη µορφή του περιεχοµένου των στοιχείων και των 
γνωρισµάτων (Harold 2002: 225). Παρόλο που αναπτύχθηκαν διάφοροι κανόνες για τη 
σύνταξη XML Σχηµάτων, όπως το RELAX NG (RELAX NG Technical Committee, 2003) 
και το Schematron (Jelliffe, 2003), η µορφή που έχει επικρατήσει είναι εκείνη που ορίζεται 
από το W3C (World Wide Web Consortium, 2004d). 

 

2. eXaMpLe 
 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές 
εξελίξεις και να καλύψει τις ανάγκες των φορέων πληροφόρησης, αναπτύσσει την εφαρµογή 
eXaMpLe για τη δηµιουργία και την επεξεργασία XML εγγράφων. 

2.1. Γενικά 
Η εφαρµογή eXaMpLe επεξεργάζεται τα XML έγγραφα στη φυσική τους µορφή, 
προβάλλοντάς τα σε µορφή δένδρου (tree editor). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να εισάγει τα δεδοµένα αντιλαµβανόµενος την πραγµατική δοµή και ιεραρχία 
µεταξύ τους.  

Η βασική λειτουργία της εφαρµογής είναι η δηµιουργία και επεξεργασία XML εγγράφων. Το 
eXaMpLe, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των XML Σχηµάτων, επιτρέπει στο χρήστη να 
ορίσει το σύνολο των κανόνων που διέπουν το υπό επεξεργασία έγγραφο. Ο χρήστης µπορεί 
να επιλέξει ένα συγκεκριµένο XML Σχήµα, όπως το MARCXML (Library of Congress, 
2004a) ή το MODS (Library of Congress, 2004b), και να δηµιουργήσει XML έγγραφα 
βασισµένα σε αυτό. 

Όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µεταξύ δύο µορφών 
επεξεργασίας: την Επεξεργασία δένδρου (βλ. Εικόνα 1) και την Επεξεργασία φόρµας (βλ. 
Εικόνα 2).  
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Η Επεξεργασία δένδρου επιτρέπει την εισαγωγή δεδοµένων κατευθείαν στη δενδροειδή δοµή 
του XML εγγράφου. Η εισαγωγή δεδοµένων µέσω του δένδρου διευκολύνει το χρήστη, διότι 
του παρέχει διαφωτιστική εικόνα της πολύ-επίπεδης ιεραρχικής δοµής του XML εγγράφου 
που διαχειρίζεται. Μέσω της επεξεργασίας δένδρου, ο χρήστης προσθέτει κόµβους (στοιχεία, 
γνωρίσµατα, κείµενο, σχόλια και οδηγίες επεξεργασίας), σύµφωνα µε το εκάστοτε XML 
Σχήµα που αυτός έχει επιλέξει να χρησιµοποιείται. Ορίζοντας ένα συγκεκριµένο Σχήµα, ο 
χρήστης καθοδηγείται κατά την εισαγωγή των στοιχείων, των γνωρισµάτων, καθώς και του 
κειµένου αυτών. Πιο αναλυτικά, κατά την προσθήκη νέων κόµβων, η εφαρµογή, 
λαµβάνοντας υπόψη το εκάστοτε επιλεγµένο XML Σχήµα, εµφανίζει ενεργά τα διάφορα 
στοιχεία ή γνωρίσµατα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε την εκάστοτε 
κατάσταση του εγγράφου και ανενεργά εκείνα που δεν επιτρέπεται. Επιπλέον, αναφορικά µε 
το κείµενο των γνωρισµάτων και των στοιχείων, συχνά προτείνονται στο χρήστη 
συγκεκριµένες τιµές προς επιλογή. 

Η Επεξεργασία φόρµας παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός XML 
εγγράφου µέσω ενός συνόλου πλαισίων κειµένου, στα οποία καταχωρείται το κείµενο των 
στοιχείων.  

 

 
Εικόνα 1. Επεξεργασία δένδρου 

 
Η συγκεκριµένη δυνατότητα επεξεργασίας εµφανίζεται στο χρήστη στην περίπτωση που 
ορίσει ένα έγγραφο – οδηγό (template). Τα έγγραφα – οδηγοί είναι XML έγγραφα µέσα από 
τα οποία ορίζονται τα στοιχεία προς επεξεργασία που θα εµφανιστούν στη φόρµα. 
Παράλληλα, µέσα σε αυτά µπορούν να οριστούν επιπλέον κόµβοι, οι οποίοι και 
καταχωρούνται αυτόµατα στο δένδρο του XML εγγράφου, ώστε να περιορίζεται η 
επανάληψη εισαγωγής όµοιων πληροφοριών από το χρήστη (βλ. Παρ. 2.2.2). 
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Εικόνα 2. Επεξεργασία φόρµας 

 
Η εφαρµογή eXaMpLe παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα προβολής του XML εγγράφου σε 
µορφή HTML µε τη βοήθεια ενός XSLT εγγράφου (World Wide Web Consortium, 1999a), 
το οποίο ορίζεται από το χρήστη (βλ. Εικόνα 3). Συγχρόνως, το eXaMpLe χρησιµοποιεί ένα 
φυλλοµετρητή του παγκόσµιου ιστού (Internet Explorer 5+), προκειµένου να προβάλλει το 
έγγραφο σε µορφή κειµένου (βλ. Εικόνα 4). 

 

 
Εικόνα 3. Προβολή µορφοποίησης 
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Εικόνα 4. Προβολή κειµένου 

 

2.2. Τεχνικές λεπτοµέρειες 

2.2.1. Document Object Model (DOM) 

Η εφαρµογή υλοποιήθηκε µε χρήση της τεχνολογίας DOM (World Wide Web Consortium, 
2004e), σύµφωνα µε την οποία το XML έγγραφο αναπαρίσταται ως δένδρο. Ως κορυφή του 
δένδρου τοποθετείται το αρχικό στοιχείο του XML εγγράφου. Οι υπόλοιποι κόµβοι του 
εγγράφου (στοιχεία, γνωρίσµατα, σχόλια κλπ) τοποθετούνται ως κλαδιά κάτω από την 
κορυφή του δένδρου, ούτως ώστε κάθε ένας από αυτούς να βρίσκεται στο αµέσως κατώτερο 
επίπεδο από εκείνον, στον οποίο περιέχεται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένας κόµβος που 
αντιπροσωπεύει στοιχείο µπορεί να έχει ως «παιδιά» άλλα στοιχεία, γνωρίσµατα κλπ. 
Αντίθετα, οι κόµβοι που δεν αντιπροσωπεύουν στοιχεία, όπως τα γνωρίσµατα και τα σχόλια, 
δεν µπορούν να είναι «γονείς» κανενός άλλου κόµβου σε κατώτερο επίπεδο. Η αποθήκευση 
του XML εγγράφου στη µνήµη του υπολογιστή σε DOM µορφή γίνεται αυτόµατα κατά τη 
διάρκεια ανάγνωσης του εγγράφου από το δίσκο.  

Με τη χρήση του µοντέλου DOM η εφαρµογή µπορεί να µετακινείται γρήγορα µεταξύ 
κόµβων και να ανακτά εύκολα πληροφορίες για το XML έγγραφο, καθώς όλοι οι κόµβοι 
είναι ιεραρχικά συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Για παράδειγµα, µπορεί µε απλό τρόπο να 
συλλεχθεί το σύνολο των γνωρισµάτων ενός στοιχείου χωρίς να είναι απαραίτητη η 
ανάγνωση του αρχείου από το δίσκο και η ανάλυσή του σε µορφή κειµένου (parsing). 

Η τεχνολογία DOM προσφέρει ένα σύνολο µεθόδων επεξεργασίας XML εγγράφων, οι οποίες 
παραµένουν ανεξάρτητες από το λογισµικό ή την πλατφόρµα, στην οποία αναπτύσσεται η 
εφαρµογή. Στα πλαίσια του eXaMpLe χρησιµοποιήθηκε η υλοποίηση MSXML του µοντέλου 
DOM που διατίθεται από τη Microsoft (Microsoft, 2004) και η υλοποίηση Xerces που 
διατίθεται από την Apache (Apache Software Foundation, 2003). 

Με άλλα λόγια, η µορφή DOM προσεγγίζει τη φυσική δοµή ενός XML εγγράφου δίνοντάς 
του ταυτόχρονα µια παραστατική διάσταση. Η δενδροειδής εικόνα του εγγράφου που 
εµφανίζεται στην Επεξεργασία δένδρου του eXaMpLe δεν είναι παρά η DOM µορφή του 
προβαλλόµενη στην επιφάνεια εργασίας. 
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2.2.2. Έγγραφα - οδηγοί (templates) 

Οι οδηγοί είναι XML έγγραφα, τα οποία χρησιµεύουν ως γνώµονας για τη δηµιουργία και τη 
συµπλήρωση άλλων XML εγγράφων. Υπακούουν σε κάποιο XML Σχήµα και περιέχουν τις 
πληροφορίες εκείνες, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για µία συγκεκριµένη εφαρµογή. Με 
τη χρήση εγγράφων – οδηγών αποφεύγεται η επανάληψη της εισαγωγής των ίδιων δεδοµένων 
σε οµάδα εγγράφων, αφού κάθε νέο έγγραφο αυτόµατα αποκτά ορισµένα σταθερά στοιχεία,  
γνωρίσµατα ή κόµβους άλλου τύπου. Για παράδειγµα, κοινό στοιχείο µεταξύ εγγράφων 
µπορεί να αποτελεί το όνοµα του δηµιουργού και η ηµεροµηνία επεξεργασίας τους. Οι 
κόµβοι αυτοί, εφόσον το επιλεγµένο Σχήµα προβλέπει την ύπαρξή τους, µπορούν να 
περιέχονται σε ένα έγγραφο – οδηγό και να συµπληρώνονται αυτόµατα σε κάθε νέο έγγραφο. 

Εκτός της αυτόµατης συµπλήρωσης δεδοµένων, όπως προαναφέρθηκε η χρήση οδηγών 
παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των XML εγγράφων διαµέσου µίας πιο απλής σε χρήση 
επιφάνειας εργασίας, η οποία αποτελείται από πλαίσια κειµένου. Στα πλαίσια κειµένου 
εισάγεται το κείµενο των στοιχείων που προβλέπονται από το έγγραφο – οδηγό. Τα στοιχεία 
αυτά προστίθενται δυναµικά στο νέο έγγραφο κατά τη συµπλήρωση των αντίστοιχων 
πλαισίων. 

Η δηµιουργία εγγράφων – οδηγών µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατευθείαν από το χρήστη, 
ενώ η σύνταξή τους αρκεί να ακολουθεί τους εξής κανόνες: α) οι οδηγοί είναι απαραίτητο να 
υπακούουν σε κάποιο XML Σχήµα και να είναι έγκυρα έγγραφα σύµφωνα µε αυτό και β) τα 
κείµενα που θα συµπληρωθούν µελλοντικά από το χρήστη και που θα εµφανίζονται µε τη 
µορφή πλαισίων στην Επεξεργασία φόρµας θα πρέπει στο έγγραφο – οδηγό να περιγραφούν 
ως οδηγίες επεξεργασίας (processing instructions). 

∆ηµιουργώντας ένα νέο XML έγγραφο µε χρήση οδηγού, το έγγραφο αποκτά µορφή όµοια 
µε του τελευταίου εφόσον συµπληρωθούν όλα τα πλαίσια κειµένου στην επεξεργασία 
φόρµας. Η µόνη διαφορά έγκειται στο ότι το νέο έγγραφο περιέχει κόµβους κειµένων στη 
θέση των οδηγιών επεξεργασίας του οδηγού. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, εφόσον ο οδηγός 
είναι έγκυρο έγγραφο, το νέο έγγραφο που θα προκύψει θα είναι και αυτό έγκυρο.  

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συµπληρωθούν όλα τα πλαίσια κειµένου το νέο έγγραφο 
είναι πιθανό να µην είναι έγκυρο, ωστόσο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την 
επεξεργασία του άλλη στιγµή µέσα, είτε από την επεξεργασία φόρµας είτε από την 
επεξεργασία δένδρου.  

2.2.3. Λεξικό 

Το λεξικό είναι ένα αρχείο, το οποίο µπορεί να γραφεί σε έναν απλό επεξεργαστή κειµένου 
(π.χ. Notepad). Επιτρέπει τη µετάφραση ή επεξήγηση όρων στη δενδροειδή µορφή του XML 
εγγράφου, καθώς και στην Επεξεργασία φόρµας. Η σύνταξή τους είναι η εξής:  

όρος προς επεξήγηση – επεξήγηση 
Παράδειγµα λεξικού: 
 

<abbr> - Abbreviation 
<abstract> - Abstract 
<accessrestrict> - Conditions Governing Access 
<accruals> - Accruals 
<acqinfo> - Acquisition Information 
<address> - Address 
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2.2.4. Έλεγχος εγκυρότητας (Validation) 

Η εγκυρότητα του εγγράφου ως προς το προεπιλεγµένο XML Σχήµα ελέγχεται αυτόµατα 
κατά το άνοιγµά του. Στην περίπτωση κατά την οποία το ανοιγµένο έγγραφο δεν είναι 
έγκυρο, τα σφάλµατα αναφέρονται στο χρήστη µέσω σχετικού µηνύµατος. Ωστόσο, ακόµα 
και στην περίπτωση αυτή ο χρήστης µπορεί να προχωρήσει στη επεξεργασία του εγγράφου. 

2.3. Χρηστικότητα 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η XML και οι υπόλοιπες σχετικές µε αυτή τεχνολογίες είναι 
πρόσφατες και ότι στην ελληνική πραγµατικότητα δεν υπάρχει µέχρι στιγµής η κατάλληλη 
υποδοµή, η οµάδα ανάπτυξης βιβλιογραφικών εφαρµογών του Εθνικού Κέντρου 
Τεκµηρίωσης δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη χρηστικότητα του συγκεκριµένου εργαλείου.  

Με γνώµονα τη χρηστικότητα δηµιουργήθηκαν δύο διαφορετικές επιλογές σχετικά µε την 
επεξεργασία των XML εγγράφων. Η Επεξεργασία δένδρου είναι πιο κατάλληλη για χρήστες 
εξοικειωµένους µε την τεχνολογία XML και τη δοµή του επιλεγµένου XML Σχήµατος, ενώ 
αντίθετα η Επεξεργασία φόρµας απευθύνεται σε λιγότερο έµπειρους χρήστες. 

Συγχρόνως, η χρηστικότητα της εφαρµογής eXaMpLe έγκειται σε µεγάλο βαθµό στον ορισµό 
ρυθµίσεων από την πλευρά του χρήστη. Βασικό εξάλλου χαρακτηριστικό της εφαρµογής 
είναι η δυνατότητα εναλλαγής των XML Σχηµάτων. Ο χρήστης µπορεί να εργαστεί µε 
ποικίλα σχήµατα στην ίδια επιφάνεια εργασίας, ανάλογα µε τις ανάγκες του, επιλέγοντας την 
αντίστοιχη ρύθµιση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ορισµού του στοιχείου που 
χρησιµοποιείται ως αρχικό (root element) κάθε φορά που δηµιουργείται νέο έγγραφο. 

Η καθοδήγηση που παρέχει για εισαγωγή στοιχείων και γνωρισµάτων, τα οποία συµφωνούν 
µε το ορισµένο XML Σχήµα, διευκολύνει το χρήστη στη δηµιουργία των εγγράφων 
επιταχύνοντας σηµαντικά την εργασία του, ειδικά στην περίπτωση που αυτός δε γνωρίζει τη 
δοµή του χρησιµοποιούµενου σχήµατος. Επιπλέον, βοηθά στη δηµιουργία σωστά 
διαµορφωµένων (well – formed) και έγκυρων (valid) εγγράφων. 

Στη χρηστικότητα του εργαλείου συντείνει και η χρήση του λεξικού. Καθώς οι όροι που 
χρησιµοποιούνται για να οριστούν τα στοιχεία µέσα σε ένα XML έγγραφο είναι συχνά 
δυσνόητοι, το eXaMpLe δίνει τη δυνατότητα αυτοί να αντικατασταθούν από περιγραφικούς 
όρους. Συγκεκριµένα, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να ορίσει ένα λεξικό, σύµφωνα µε το 
οποίο, όπως προαναφέρθηκε, πραγµατοποιείται η συσχέτιση και η αντικατάσταση στο 
περιβάλλον εργασίας των δυσνόητων όρων είτε πρόκειται για την Επεξεργασία δένδρου είτε 
για την Επεξεργασία φόρµας. 

2.4. XML και ∆ιαδίκτυο - XIndexer  
Η κωδικοποίηση δεδοµένων σε XML είναι φυσικά προσανατολισµένη στη διάθεση του 
περιεχοµένου τους µέσω του ∆ιαδικτύου. Με σκοπό την προβολή των κωδικοποιηµένων 
δεδοµένων, το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης έχει αναπτύξει µία συνοδευτική του eXaMpLe 
εφαρµογή, το XIndexer. 

Η εφαρµογή αυτή µετατρέπει σύνολα XML εγγράφων σε HTML σελίδες, οι οποίες 
παράλληλα ευρετηριάζονται. Η διαδικασία µετατροπής βασίζεται στον ορισµό ενός 
συγκεκριµένου στοιχείου ως κλειδιού για την αλφαβητική ταξινόµηση του συνόλου των 
εγγράφων, καθώς και ενός εγγράφου µορφοποίησης (XSLT) για την προβολή τους. Το 
στοιχείο αυτό αναζητείται στα XML έγγραφα και, εφόσον εµφανίζεται σε αυτά, 
χρησιµοποιείται ως σύνδεσµος από την τελική HTML σελίδα παρουσίασης στο αντίστοιχο 
έγγραφο. Το έγγραφο µορφοποίησης λειτουργεί ως µηχανισµός δηµιουργίας της HTML 

 9



σελίδας. Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι µία HTML σελίδα στην οποία 
παρουσιάζεται µία λίστα που έχει παραχθεί µε βάση το στοιχείο – κλειδί από κάθε XML 
έγγραφο. Για παράδειγµα, µία λίστα µε βάση τα ονόµατα συγγραφέων, τα σηµεία πρόσβασης, 
τους τίτλους κτλ. Με αυτό τον τρόπο, τα XML δεδοµένα µπορούν να γίνουν εύκολα 
προσβάσιµα και αναζητήσιµα από φυλλοµετρητές και µηχανές αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο. 

  

3. Πρότυπα και eXaMpLe 
 
Η eXtensible Markup Language έχει χαρακτηριστεί ως “meta-markup language”. Λειτουργεί 
µε άλλα λόγια ως βάση για τη δηµιουργία νέων γλωσσών σήµανσης που αφορούν 
συγκεκριµένα θεµατικά πεδία. 

Η εφαρµογή eXaMpLe έχει τη δυνατότητα να χειριστεί ικανό αριθµό προτύπων που έχουν 
βασιστεί σε XML Σχήµα. Ενδεικτικά θα αναφερθούν δύο από τα πλέον βασικά πρότυπα που 
χρησιµοποιούνται από τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες, το Encoded Archival Description 
(Library of Congress, 2004c) και το MARCXML Schema(Library of Congress, 2004a). Τα 
συγκεκριµένα πρότυπα κωδικοποίησης δεδοµένων διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη του 
Κογκρέσου. 

3.1. Encoded Archival Description (EAD) 
To Encoded Archival Description είναι ένα διεθνές πρότυπο αρχειακής περιγραφής. Η 
υλοποίησή του επιτρέπει τη δηµιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων έρευνας, τα οποία 
αποτελούν το τελικό προϊόν της περιγραφής των αρχείων. Αναλυτικότερα, τα εργαλεία 
έρευνας είναι τα πληροφοριακά εργαλεία, τα οποία περιλαµβάνουν µεταδεδοµένα για την 
ταύτιση, διαχείριση και ερµηνεία ενός αρχείου και, συγχρόνως, αναλύουν το περιβάλλον 
δηµιουργίας του. 

Απεικονίζοντας τη δοµή του ∆ιεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), το EAD 
δίνει έµφαση στην ιεραρχική φύση της αρχειακής περιγραφής και στην κληρονοµικότητά της. 
Η αξιοποίηση της ευελιξίας και της δενδροειδούς σύνταξης της XML, επιτρέπει στο EAD την 
αποτύπωση σε ηλεκτρονική µορφή της πολύ-επίπεδης δοµής των αρχείων.  

Το EAD διαθέτει ποικιλία στοιχείων και γνωρισµάτων για την πλήρη περιγραφή ενός αρχείου 
ή µιας συλλογής. Η βασική δοµή του προτύπου απεικονίζεται στην Εικόνα 5. Αναλυτικότερα, 
τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή του συνόλου του αρχείου ή της 
συλλογής είναι διαθέσιµα και για την περιγραφή των συστατικών µερών τους. Παράλληλα, 
κάθε κατώτερο επίπεδο περιγραφής «κληρονοµεί» την περιγραφή του επιπέδου στο οποίο 
περιέχεται ή του ανώτατου επίπεδου (Pitti, 1999). Για παράδειγµα, στην περίπτωση που ο 
δηµιουργός είναι κοινός για όλο το αρχείο και το όνοµά του έχει αναφερθεί στην περιγραφή 
του συνόλου δε θα επαναληφθεί στην περιγραφή των συστατικών µερών. Επιπλέον, το EAD 
περιλαµβάνει πληροφορίες για το ηλεκτρονικό εργαλείο έρευνας. Σε αυτές τις πληροφορίες 
καταχωρούνται τα µεταδεδοµένα του EAD εγγράφου, όπως το όνοµα του δηµιουργού και η 
ηµεροµηνία δηµιουργίας του.  
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<ead> 

<eadheader> <frontmatter> <archdesc> 

 

Περιγραφή του 
αρχείου  

Εικόνα 5. Βασικ
 
Το σύνολο των κανόνων που διέπουν το π
Definition. Για τη µετατροπή του EAD 
χρησιµοποιηθούν διαθέσιµα στο ∆ιαδίκτ
εγγράφων σε XML Σχήµατα. Συγχρόνως δ
οι οποίες είναι συνήθως αξιόπιστες. 

Το EAD χρησιµοποιείται από διαρκώς
συνέπεια προκύπτει ανάγκη για τη δ
υλοποίησής του. Το eXaMpLe έχει υιοθε
COOKBOOK 2002 (EAD Round Table 
οποίο υποστηρίζεται και ανανεώνεται από
σύνολο οδηγιών υλοποίησης, εγγράφων – 

3.2. MARCXML 
Η τάση για µεταφορά των βιβλιοθηκονοµ
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην ανά
δεδοµένα µε το όνοµα MARCXML. 

Οι πρώτες προσπάθειες της Βιβλιοθή
βιβλιογραφικών δεδοµένων σε SGML και
ενός SGML DTD και στη συνέχεια ενό
συνδεδεµένη µε τους ορισµούς και τι
Information και Authority/Classification M

Το MARCXML Schema ή MARC “S
γενικότερο πλαίσιο εργασίας για τη δηµ
(2709) εγγραφών σε XML µορφή και την 
των εγγραφών σε XML µορφή επιτρέπει 
µεταξύ τους, διευκολύνει τη διαδικασία
µπορεί να λειτουργήσει ως εύχρηστος δ
κωδικοποίησης δεδοµένων.  

Το συγκεκριµένο πρότυπο περιλαµβάνει έ
(record), ετικέτα εγγραφής (leader), πε
υποπεδίο (subfield). Το στοιχείο «συλλ
υλοποιήθηκε µε σκοπό να περιγράφει µ
αυτό τον τρόπο την ανταλλαγή πολλών

 

Προκαταρτικές 
πληροφορίες και
πληροφορίες 
έκδοσης
Βιβλιογραφικές και 
περιγραφικές 

πληροφορίες για το 
εργαλείο έρευνας 
 
ή δοµή ενός EAD εγγράφου 

ρότυπο EAD εκφράζεται στο EAD Document Type 
DTD σε µορφή XML Σχήµατος, είναι δυνατό να 
υο εργαλεία που επιτρέπουν τη µετατροπή DTD 
ιατίθενται ανεπίσηµες εκδόσεις του EAD Schema, 

 αυξανόµενο αριθµό αρχειακών φορέων, κατά 
ηµιουργία εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών 
τήσει σε µεγάλο βαθµό τα περιεχόµενα του EAD 
of the Society of American Archivist, 2004), το 
 τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, και αποτελεί ένα 
οδηγών και εγγράφων µορφοποίησης. 

ικών συστηµάτων σε περιβάλλον XML ώθησε τη 
πτυξη ενός XML Σχήµατος για βιβλιογραφικά 

κης του Κογκρέσου για τη µεταφορά των 
 XML µορφή  ξεκίνησαν µε τη δηµιουργία, αρχικά, 
ς XML DTD. Η εξέλιξη των DTD είναι άµεσα 
ς δοµές των Bibliographic/Holdings/Community 
ARC 21 σχηµάτων. 

lim”, όπως αρχικά ονοµαζόταν, αποτελεί ένα 
ιουργία, παρουσίαση και µετατροπή των MARC 
ανταλλαγή τους σε XML περιβάλλον. Η µεταφορά 
τη δηµιουργία ισχυρών και ευέλικτων συνδέσεων 

 ελέγχου της εγκυρότητάς τους (validation), ενώ 
ίαυλος για τη µετατροπή τους σε άλλα πρότυπα 

ξι βασικά στοιχεία: συλλογή (collection), εγγραφή 
δίο ελέγχου (controlfield), πεδίο (datafield) και 
ογή» δε διαθέτει αντιστοιχία στο MARC, διότι 
ία οµάδα εγγραφών (records), διευκολύνοντας µε 
 εγγραφών µέσα από ένα αρχείο καθώς και την 
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συλλογική µετατροπή τους σε άλλα σχήµατα µεταδεδοµένων (Keith, 2004). Το MARCXML 
Schema, πέρα από την περιγραφή ενός συνόλου εγγραφών κάτω από το αρχικό στοιχείο 
<collection>, επιτρέπει και την ατοµική περιγραφή εγγραφών ορίζοντας ως αρχικό στοιχείο 
το <record>. 

Το MARCXML Schema διατηρεί τα βασικά δεδοµένα που περιλαµβάνονται σε µία MARC 
εγγραφή, ενώ αποκλείει δοµικά δεδοµένα, όπως το µήκος του πεδίου, τα οποία δε θεωρούνται 
απαραίτητα σε µία XML εγγραφή (Library of Congress, 2002).  

Ενδεικτικά δίνεται ένα παράδειγµα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδοµένων σε 
MARCXML Schema και η αντιστοιχία του σε MARC 21. 
 

Παράδειγµα 1 
MARCXML Schema 

<record> 

<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "> 
<subfield code="a">Καζαντζάκης, Νίκος,</subfield> 
<subfield code="d">1883-1957.</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"> 

<subfield code="a">Οι αδελφοφάδες /</subfield> 
<subfield code="c">Νίκος Καζαντζάκης.</subfield> 

</datafield> 
</record> 
 
MARC 21 
 

100 1 |aΚαζαντζάκης, Νίκος,|d1883-1957. 
245 10|aΟι αδελφοφάδες /|c Νίκος Καζαντζάκης. 
 

4. Μελλοντικές υλοποιήσεις  
 
Η XML είναι µία γλώσσα σήµανσης που συνεχώς εξελίσσεται και ενισχύεται από ένα σύνολο 
υποστηρικτικών τεχνολογιών και προτύπων. Στο νέο στάδιο ανάπτυξης της εφαρµογής 
eXaMpLe, η οµάδα ανάπτυξης βιβλιογραφικών εφαρµογών του ΕΚΤ σκοπεύει στην 
υλοποίηση των XML Namespaces (World Wide Web Consortium, 1999b). Μέσα από τη 
συγκεκριµένη υλοποίηση θα αυξηθούν οι δυνατότητες της εφαρµογής αναφορικά µε την 
ποικιλία των XML Σχηµάτων που θα µπορεί να διαχειριστεί. 

Αναλυτικότερα, τα XML Namespaces είναι µία συλλογή ονοµάτων, προσδιορισµένα από µία 
URI αναφορά, τα οποία χρησιµοποιούνται στα XML έγγραφα ως τύποι στοιχείων και 
ονόµατα γνωρισµάτων. Κάθε στοιχείο και κάθε γνώρισµα σε ένα XML Namespace 
προσδιορίζεται µοναδικά από δύο µέρη: το όνοµα του XML Namespace και το τοπικό όνοµα. 
Πολλές φορές, µέσα σε ένα XML έγγραφο ή σε µία οµάδα XML εγγράφων, το ίδιο στοιχείο ή 
γνώρισµα µπορεί να χρησιµοποιείται για να δηλώσει δεδοµένα µε διαφορετική σηµασία. Για 
παράδειγµα, το στοιχείο <creator> µπορεί σε µία περίπτωση να δηλώνει το δηµιουργό του 
XML εγγράφου, ενώ σε µία άλλη περίπτωση να δηλώσει το δηµιουργό ενός τεκµηρίου που 
περιγράφεται µέσα από το XML έγγραφο. Επιπλέον, ένα XML έγγραφο µπορεί να συνδυάζει 
σήµανση από διαφορετικά XML Σχήµατα. 

Τα XML Namespaces αντιµετωπίζουν επιτυχηµένα το παραπάνω πρόβληµα. Η λειτουργία 
τους έγκειται στο διαχωρισµό των στοιχείων και των γνωρισµάτων που προέρχονται από 
διαφορετικά λεξιλόγια και έχουν διαφορετική σηµασιολογία όµως µοιράζονται το ίδιο όνοµα. 
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Συγχρόνως, επιτρέπουν την οµαδοποίηση όλων των σχετικών στοιχείων και γνωρισµάτων µε 
σκοπό την αναγνώρισή τους από το λογισµικό. 

Ορίζοντας το συγκεκριµένο λεξιλόγιο από το οποίο προέρχεται το συγκεκριµένο στοιχείο ή 
γνώρισµα είναι δυνατό να συνδυαστούν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και 
διαφορετικά πρότυπα κωδικοποίησης δεδοµένων χωρίς να δηµιουργείται ονοµαστική και 
σηµασιολογική σύγχυση. 

 

5. Επίλογος 
 
Η eXtensible Markup Language αποτελεί µία νέα ευέλικτη βάση για την έκφραση και 
δόµηση των προτύπων κωδικοποίησης δεδοµένων. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής είναι η 
καταγραφή σε µορφή XML των περισσοτέρων προτύπων. Η XML επιτρέπει στους φορείς 
πληροφόρησης τη χρήση κοινών εργαλείων για την επεξεργασία και διαχείριση των 
δεδοµένων. Η εφαρµογή eXaMpLe αναπτύσσεται µε σκοπό να αξιοποιηθεί από τους φορείς 
πληροφόρησης που υλοποιούν πρότυπα βασισµένα σε XML ως ένα εύχρηστο εργαλείο.  
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