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<<  ΠΠεερρίίλληηψψηη  //>>  
 

Στη παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται µια προσπάθεια συγκριτικής 

παρουσίασης των γλωσσών σήµανσης, επικεντρώνοντας κυρίως στην XML, τις 

εφαρµογές και τα παράγωγά της.  Παρουσιάζεται η πορεία εξέλιξης των γλωσσών 

σήµανσης, ξεκινώντας από την SGML και την HTML, µέχρι και την XML και XHTML. 

Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της XML, επικεντρώνοντας κυρίως στον 

επεκτάσιµο χαρακτήρα της γλώσσας, καθώς και στα δοµικά στοιχεία και τις 

συµπληρωµατικές της τεχνολογίες.  

Παρουσιάζονται τα πιο αντιπροσωπευτικά παράγωγα και εφαρµογές της XML, σε 

τοµείς όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

γραφικά και πολυµέσα καθώς και εξειδικευµένα επιστηµονικά πεδία. Παράλληλα, 

πραγµατοποιήθηκε µια ανάλυση στο θέµα της εφαρµογής της XML στο e-Business, και 

συγκεκριµένα την εξέλιξη από το κλασικό EDI στην ebXML και τη UBL, και µια µελέτη 

για τα προβλήµατα στην καθιέρωση προτύπων µε βάση την XML, χρησιµοποιώντας 

ένα παράδειγµα από την προτυποποίηση µε βάση την XML στις εφαρµογές γραφείου. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Σηµασιολογικού Ιστού 

(Semantic Web) και των Υπηρεσιών Ιστού (Web Services), ενώ παρουσιάζεται και  η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη µιας πιλοτικής εφαρµογής βασισµένης 

στην τεχνολογία των Topic Maps. 
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Αφιερωµένο σε εκείνους που µε στήριξαν  

κατά τη διάρκεια της συγγραφής  

της παρούσας διπλωµατικής εργασίας 
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<1 ΕΕιισσααγγωωγγήή  //>>  
 

Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από τη καθολική διείσδυση της υπολογιστικής 

τεχνολογίας και του internet σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας, των επιχειρήσεων, 

των επιστηµών και της καθηµερινής ζωής γενικότερα. Ο όρος ‘Κοινωνία της 

Πληροφορίας’ αποδίδει µε τον καλύτερο ίσως τρόπο τη σηµερινή πραγµατικότητα, 

αποδεικνύοντας τον αυξανόµενο ρόλο που έχει σήµερα η δυνατότητα αναζήτησης, 

διακίνησης και οργάνωσης των δεδοµένων, ώστε να είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµη 

και εύκολα προσβάσιµη η ζητούµενη πληροφορία. 

Ακολουθώντας την αυξηµένη σηµασία που λαµβάνει σήµερα η έννοια της 

πληροφορίας, διαφοροποιούνται και οι απαιτήσεις από την χρησιµοποιούµενη 

τεχνολογία και µεθοδολογία που ακολουθείται για την οργάνωση και αποθήκευση 

της πληροφορίας, µε σκοπό την καλύτερη αναζήτηση, διάθεση και διακίνησή της 

ανάµεσα σε κάθε ενδιαφερόµενο. Στο σηµείο αυτό βρίσκουν εφαρµογή οι γλώσσες 

σήµανσης, που αποτελούν τις κοινά αποδεκτές προτάσεις για τη δόµηση και 

περιγραφή της πληροφορίας, µε πιο σηµαντικούς σταθµούς στην πορεία εξέλιξής τους 

την πλέον ευρέως διαδεδοµένη και αποδεκτή HTML, µέχρι τις διάφορες γλώσσες που 

βασίζονται στην XML, και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα πιο εξειδικευµένων εφαρµογών. 

Μέσα από την παρούσα διπλωµατική εργασία επιχειρείται µια συγκριτική 

παρουσίαση των γλωσσών σήµανσης, επικεντρώνοντας κυρίως στην XML, τις 

εφαρµογές και τα παράγωγά της.  Παρουσιάζεται η πορεία εξέλιξης των γλωσσών 

σήµανσης και τα βασικά χαρακτηριστικά της XML που την κάνουν τόσο ανταγωνιστική 

και που οδηγούν εκ του ασφαλούς, µε βάση τη µέχρι στιγµή πορεία, στη σταδιακή 
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αποδοχή και καθιέρωσή της σαν standard σε όλους σχεδόν τους τοµείς. Αναλύεται 

επίσης η µετάβαση σε λύσεις βασισµένες στην XML στο χώρο των επιχειρήσεων και του 

e-business, ενώ αγγίζοντας και οι έννοιες του Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic 

Web) και των υπηρεσιών ιστού (Web Services), που αποτελούν το “the next big 

thing” στον χώρο της υπολογιστικής τεχνολογίας και των επικοινωνιών.  

Πιο αναλυτικά, η παρούσα διπλωµατική εργασία ακολουθεί την παρακάτω δοµή: 

Αρχικά παρουσιάζεται η πορεία εξέλιξης των γλωσσών σήµανσης, ξεκινώντας από 

την SGML και την HTML, µέχρι και την XML και XHTML  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της XML που την κάνουν 

τόσο ανταγωνιστική, επικεντρώνοντας κυρίως στον επεκτάσιµο χαρακτήρα της 

γλώσσας. Γίνεται αναφορά στα δοµικά στοιχεία και τις συµπληρωµατικές 

τεχνολογίες της XML (DTD, XML Schemas, Namespaces, CSS, XSL, XLink, XPointer, 

XInclude, XPath, XQuery, DOM, SAX, κ.λπ.) 

Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα πιο αντιπροσωπευτικά παράγωγα και 

εφαρµογές της XML, σε τοµείς όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (xBRL, ebXML, eGif, eGOV κ.λπ.),  γραφικά και πολυµέσα (SMIL, 

SVG, X3D) καθώς και εξειδικευµένα επιστηµονικά πεδία (MathML, CML, WML, GML, 

VoiceXML κ.λπ.).  

Στη συνέχεια επιχειρείται µια συγκριτική παρουσίαση των γλωσσών σήµανσης, 

µε βάση την πορεία εξέλιξης τους, τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές τους. 

Ακολουθούν ένα case study που αφορά την εφαρµογή της XML στο e-Business 

και συγκεκριµένα την εξέλιξη από το κλασικό EDI στην ebXML και τη UBL, και µια 

µελέτη για τα προβλήµατα στην καθιέρωση προτύπων µε βάση την XML, 

χρησιµοποιώντας ένα παράδειγµα από την προτυποποίηση µε βάση την XML στις 

εφαρµογές γραφείου (OASIS OpenDocument XML και MS Open Office XML). 

Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του 

Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Web) και των Υπηρεσιών Ιστού (Web Services) 

που αποτελούν το επόµενο βήµα στις επικοινωνίας και την οργάνωση της πληροφορίας 

στο διαδίκτυο και που έχουν τη βάση τους στην XML. Στο σηµείο αυτό παρουσιάζεται 

και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη µιας πιλοτικής εφαρµογής 

βασισµένης στην τεχνολογία των Topic Maps. 

Κλείνοντας, παρουσιάζονται οι βασικοί Οργανισµοί Τυποποίησης (W3C, OASIS, 

κ.α.) ενώ στο παράρτηµα παρατίθενται κάποιοι δικτυακοί τόποι που προσφέρουν 

δυνατότητα online εκµάθηση της XML (eduware). 
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<<22  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ΣΣήήµµααννσσηηςς  //>>  
 
Με τον όρο γλώσσες σήµανσης (markup languages) αναφερόµαστε γενικά σε 

γλώσσες που σκοπό έχουν το «µαρκάρισµα» και την στοιχειοθέτηση ενός κειµένου ή 

ενός εγγράφου.  

Για παράδειγµα, πριν την εποχή των υπολογιστών, όταν τα έγγραφα 

αποτυπώνονταν στο χαρτί µε τη βοήθεια γραφοµηχανών, η διόρθωση και οι 

απαιτούµενες αλλαγές γίνονταν µε το χέρι, χρησιµοποιώντας όµως και πάλι ένα είδος 

«µαρκαρίσµατος» και ακολουθώντας ένα συγκεκριµένο σετ από κανόνες, για να 

υποδειχθούν στον δακτυλογράφο οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, όπως φαίνεται στις 

εικόνες που ακολουθούν [Webster - 1959]. 
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Εικόνα 2-1 Το αρχικό δακτυλογραφηµένο κείµενο, µε το κατάλληλο 
χειρόγραφο «µαρκάρισµα» για τις απαραίτητες διορθώσεις  
(Πηγή: Webster's New Collegiate Dictionary (1959), σελ. 1159) 

 

Σήµερα, οι γλώσσες σήµανσης επικεντρώνονται σε ηλεκτρονικά κείµενα και έχουν 

κυρίως δύο στόχους: 

• την τροποποίηση της εικόνας και της µορφής του 

• τον προσδιορισµό της δοµής και του περιεχοµένου του 

Στην πρώτη περίπτωση, όταν αναφερόµαστε για παράδειγµα σε ένα κείµενο στο 

MS Word ή στο FrontPage, η έννοια του markup χρησιµοποιείται από την εφαρµογή 

εσωτερικά για να ορίσει χαρακτηριστικά του εγγράφου όπως το µέγεθος και ο τύπος 

της γραµµατοσειράς που θα χρησιµοποιηθεί, για να δείξει την αλλαγή παραγράφων, τη 

στοίχιση κ.ο.κ. Στην δεύτερη περίπτωση, το markup µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

προσδιορίσει τη σηµασία ή το περιεχόµενο των επιµέρους στοιχείων τα οποία 

συνθέτουν το κείµενο, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στο σχηµατισµό της δοµής 

του εγγράφου και στον ορισµό της σηµασιολογίας των στοιχείων του. 
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Εικόνα 2-2 Το διορθωµένο δακτυλογραφηµένο κείµενο 
(Πηγή: Webster's New Collegiate Dictionary (1959), σελ. 1159) 

 

Σήµερα βρίσκονται σε χρήση δυο διαφορετικοί τύποι markup γλωσσών: 

• οι γλώσσες Ειδικού Σκοπού (Specific Markup), οι οποίες χρησιµοποιούνται για 

να παράγουν κώδικα για µια συγκεκριµένη εφαρµογή και συχνά δηµιουργούνται 

για να καλύψουν µια συγκεκριµένη ανάγκη. 

• Οι γλώσσες Γενικού Σκοπού (Generalized Markup), οι οποίες προσδιορίζουν 

απλώς τη δοµή και τη σηµασία ενός κειµένου, χωρίς να προσδιορίζουν πως θα 

χρησιµοποιηθεί το κείµενο. 

Οι γλώσσες Ειδικού Σκοπού χρησιµοποιούν custom λεξιλόγιο και δοµή, 

προσαρµοσµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις εξειδικευµένες ανάγκες της 

εκάστοτε εφαρµογής. ∆εν είναι υποχρεωτικό να ακολουθούν κάποιο πρότυπο και γι’ 

αυτό συνήθως είναι δύσκολο να αναλυθούν και να επεξεργαστούν από τρίτες 

εφαρµογές.  
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Ας πάρουµε για παράδειγµα το παρακάτω υπόµνηµα: 

From: John White 
To: Jack Brown 
Subject: XML technology 
 
Have you heard of this new technology, XML? It looks 
promising. It is similar to HTML but it is extensible. 
All the big names (Microsoft, IBM, Oracle) are backing it. 
 
Check this web site http://www.w3.org/XML 
for more information. 
 
John 

ΕΕιικκόόνναα  22--33  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  ααππόό  έένναα  ααππλλόό  υυππόόµµννηηµµαα 
 

Ένα κλασικό παράδειγµα µιας γλώσσας ειδικού σκοπού αποτελεί η γλώσσα RTF 

(Rich Text Format) η οποία έχει αναπτυχθεί από την Microsoft και χρησιµοποιείται 

σήµερα στους περισσότερους επεξεργαστές κειµένου. Το παραπάνω υπόµνηµα σε 

κωδικοποίηση RTF φαίνεται παρακάτω: 

{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033\deflangfe1033{\fonttbl 
{\f0\froman\fprq2\fcharset0 Garamond;}{\f1\froman\fprq2\fcharset0 
Times New Roman;}{\f2\fscript\fprq2\fcharset0 Lucida Handwriting;}} 
{\colortbl ;\red0\green0\blue255;} 
\uc1\pard\sb100\sa100\nowidctlpar\lang3081\ulnone\b\f0\fs36 XML 
technology\b0\fs24\par 
From:\tab John White\line To:\tab Jack Brown\par 
Have you heard of this new technology, XML? It looks promising. 
It is similar to HTML but it is extensible. All the big names 
(Microsoft, IBM, Oracle) are backing it.\f1\par 
\f0 Check this web site <http://www.w3.org/XML> for more 
information.\f1\par 
\i\f2 John\i0\f1\par 
} 
ΕΕιικκόόνναα  22--44  ΤΤοο  υυππόόµµννηηµµαα  σσεε  RRTTFF 

 

Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί η γλώσσα TeX, που χρησιµοποιείται κυρίως για τη 

µορφοποίηση και οριοθέτηση των κειµένων ενός βιβλίου. Το υπόµνηµα του 

παραδείγµατος σε κωδικοποίηση κατά TeX φαίνεται παρακάτω: 

% memo.tex 
\nopagenumbers 
\noindent John White\par 
\noindent Jack Brown\par 
\noindent XML technology \par 
\smallskip 
Have you heard of this new technology, XML? It looks promising. 
It is similar to HTML but it is extensible. All the big names 
(Microsoft, IBM, Oracle) are backing it.\par 
Check this web site {\url http://www.w3.org/XML} for more 
information. 
\par 
John\par 
\bye 
ΕΕιικκόόνναα  22--55  ΤΤοο  υυππόόµµννηηµµαα  σσεε  TTeeXX 
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Απ’ την άλλη πλευρά έχουµε τις γλώσσες Γενικού Σκοπού, οι οποίες διέπονται 

από κάποια βασικά χαρακτηριστικά, όπως: 

• δεν προσανατολίζονται σε µια συγκεκριµένη εφαρµογή 

• είναι αρκετά γενικές ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από  πολλές και 

διαφορετικές εφαρµογές 

• τα αρχεία που δηµιουργούνται µπορούν να µεταφερθούν µε ευκολία ανάµεσα σε 

περισσότερες από µια εφαρµογές. 

 
22..11..  SSGGMMLL    

Οι πρώτες προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας γλώσσας Γενικού Σκοπού 

ξεκίνησαν το 1970 όταν ο Dr. Charles Goldfard και οι συνεργάτες του στην IBM 

πρότειναν µια µέθοδο για τη περιγραφή κειµένου, η οποία δε θα αντιστοιχούσε σε 

συγκεκριµένη µηχανή. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε αρχικά στη δηµιουργία της IBM 

GML, η οποία µε τον καιρό εξελίχθηκε στη γλώσσα που αποτελεί σήµερα τον κύριο 

εκπρόσωπο των γλωσσών Γενικού Σκοπού, την SGML (Standard Generalized Markup 

Language). Η πιστοποιηµένη κατά ISO SGML (ISO 8879:1986) παρουσιάστηκε επίσηµα 

το 1986. Σύµφωνα µε έναν γενικό ορισµό, η SGML αποτελεί «το διεθνές πρότυπο για 

τον ορισµό περιγραφών της δοµής και του περιεχοµένου διαφορετικών τύπων 

ηλεκτρονικών εγγράφων».  

Η SGML σαν γλώσσα διέπεται από δυο βασικές αρχές: 

• Με τη σήµανση γίνεται η περιγραφή της δοµής του εγγράφου και όχι της 

εικόνας του. 

• Η σήµανση συµµορφώνεται µε κάποιο µοντέλο, κάτι που είναι παρόµοιο µε το 

σχήµα µιας βάσης δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι είναι εφικτή η επεξεργασία από 

κάποιο λογισµικό ή η αποθήκευση σε µια βάση δεδοµένων. 

Η SGML δεν έχει µια καθιερωµένη δοµή που κάθε έγγραφο πρέπει να 

ακολουθήσει. Με άλλα λόγια, δεν ορίζει ποιος είναι ο τίτλος ή ποια είναι η παράγραφος. 

Στην πραγµατικότητα, δεν είναι ρεαλιστικό να  πιστεύει κανείς ότι η δοµή ενός και µόνο 

εγγράφου µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των προγραµµατιστών. Η τεχνική 

τεκµηρίωση, τα βιβλία, οι επιστολές, τα λεξικά, οι ιστοσελίδες, το χρονοδιαγράµµατα 

εργασιών και τα υποµνήµατα, για να αναφέρουµε µερικά, είναι πολύ διαφορετικά για να 

µπορέσουν να έχουν µια και µόνη τυποποίηση, χωρίς να τεθούν ανεπιθύµητοι 

περιορισµοί στους προγραµµατιστές. 

Η προσέγγιση της SGML δεν είναι να επιβάλλει τη δική της οµάδα ετικετών (tags) 

αλλά να προτείνει µια γλώσσα για τους προγραµµατιστές ώστε να περιγράψουν τη δοµή 
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των εγγράφων τους και να τα σηµατοδοτήσουν ανάλογα. Η SGML είναι ένα εν δυνάµει 

πρότυπο και όχι µια πλήρης αρχιτεκτονική ενός εγγράφου. Η δύναµη της έγκειται στο 

ότι είναι µια γλώσσα περιγραφής εγγράφων, µε πολλά στοιχεία παρόµοια µε µια 

γλώσσα προγραµµατισµού, καθιστώντας την ευέλικτη σε νέες εφαρµογές. 

Για την περιγραφή της δοµής ενός εγγράφου χρησιµοποιείται ένα εξωτερικό 

αρχείο που καλείται DTD (Document Type Definition) και ορίζει το σύνολο των 

στοιχείων, των σχέσεων που τους διέπουν και το σύνολο των ετικετών (tags) που 

χρησιµοποιούνται για τη σήµανση του εγγράφου. To markup του εγγράφου ακολουθεί 

δηλαδή ένα πρότυπο βάσει του οποίου επικυρώνεται και η εγκυρότητα (validity) του 

εκάστοτε SGML εγγράφου. Η σύνταξη που καθορίζεται µε αυτόν τον τρόπο θα πρέπει 

να ακολουθείται ρητά και πιστά, έτσι ώστε ο παραγόµενος κώδικας να είναι 

αναγνώσιµος µε σαφήνεια και χωρίς τον κίνδυνο παρερµηνειών, τόσο από 

προγράµµατα λογισµικού όσο και από τους ανθρώπους. 

Σύµφωνα µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί γίνεται κατανοητό ότι η SGML δεν είναι 

απλά µια καινούρια γλώσσα. Θα ήταν ορθότερο να αναφέρουµε την SGML σαν µια 

µετα-γλώσσα (meta-language), δηλαδή µια γλώσσα που προσφέρεται για τη 

δηµιουργία άλλων γλωσσών. Η SGML είναι επεκτάσιµη ώστε µε τη χρήση της να 

µπορούµε να εξάγουµε γλώσσες ειδικότερου σκοπού. Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα είναι και η HTML, που θα δούµε στην επόµενη παράγραφο. Παρακάτω 

παρατίθεται το υπόµνηµα του παραδείγµατος σε µορφοποίηση κατά SGML, όπου γίνεται 

άµεσα ορατή η οµοιότητα της SGML µε την HTML. 

<!DOCTYPE memo SYSTEM “memo.dtd”> 
<memo> 
 <header> 
 <from>John White 
 <to>Jack Brown 
 <subject>XML  
 <body> 
 <para>Have you heard of this new technology, XML? It looks 
  promising. It is similar to HTML but it is extensible. 
  All the big names (Microsoft, IBM, Oracle) are backing it. 
 <para>Check this web site <url>http://www.w3.org/XML</url> 
  for more information. 
 <signature>John 
</memo> 

ΕΕιικκόόνναα  22--66  ΤΤοο  υυππόόµµννηηµµαα  σσεε  SSGGMMLL 
 

 
22..22..  HHTTMMLL    

Η HTML αποτελεί σίγουρα την πιο δηµοφιλή εφαρµογή (application) της SGML. 

Όντας εφαρµογή της SGML, ακολουθεί τους κανόνες της, κάνοντας χρήση ενός 

συνόλου µόνο ετικετών (tags), οι οποίες χρησιµοποιούνται για ειδικούς και 

συγκεκριµένους σκοπούς, που περιορίζονται κυρίως στην µορφοποίηση και προβολή 
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ενός εγγράφου κατά την παρουσίασή του σε έναν πλοηγό του διαδικτύου (web 

browser).  

Η HTML έχει εξελιχθεί σε δυο αλληλοσυγκρουόµενες κατευθύνσεις. Κατ’ αρχάς 

έχουν εισαχθεί πολλές ετικέτες µορφοποίησης, όπως είναι η <FONT> και η <CENTER> οι 

οποίες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η γλώσσα χρησιµοποιείται για παρουσίαση και όχι µόνο 

για δοµή. Το παράδειγµα του υποδείγµατος σε HTML φαίνεται παρακάτω: 

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”> 
<HTML> 
 <HEAD><TITLE>XML technology</TITLE></HEAD> 
 <BODY> 
  <TABLE bgcolor=”LIGHTGREY” border=”1” width=”70%”><TR><TD> 
  <TABLE> 
   <TR> 
    <TD colspan=”2”><FONT size=”+2” face=”Garamond”> 
     <B>XML technology</B></FONT> 
    </TD> 
    </TR> 
    <TR> 
     <TD><FONT face=”Garamond”>From:</FONT></TD> 
     <TD><FONT face=”Garamond”>John White</FONT></TD> 
    </TR> 
    <TR> 
     <TD><FONT face=”Garamond”>To:</FONT></TD> 
     <TD><FONT face=”Garamond”>Jack Brown</FONT></TD> 
   </TR> 
  </TABLE> 
  </TD></TR></TABLE> 
  <P><FONT face=”Garamond”>Have you heard of this new 
   technology, XML? It looks promising. It is similar 
   to HTML but it is extensible. All the big names 
   (Microsoft, IBM, Oracle) are backing it.</FONT></P> 
  <P><FONT face=”Garamond”>Check this web site 
   <A href=”http://www.w3.org/XML”>http://www.w3.org/XML</A> 
   for more information. </FONT></P> 
  <P><FONT face=”Lucida Handwriting”><I>John</I></FONT></P> 
 </BODY> 
</HTML> 

ΕΕιικκόόνναα  22--77  ΤΤοο  υυππόόµµννηηµµαα  σσεε  HHTTMMLL 
 
 

Ταυτόχρονα έχουν προστεθεί χαρακτηριστικά όπως οι κλάσεις και τα style sheets, 

τα οποία προσδίδουν πιο δυναµικό χαρακτήρα όσο αναφορά στην µορφοποίηση της 

HTML, αφού αλλάζοντας µόνο τις οδηγίες µορφοποίησης που σχετίζονται µε µία κλάση 

αλλάζει δυναµικά η εµφάνιση ολόκληρου του εγγράφου. Το παράδειγµα του 

υποµνήµατος χρησιµοποιώντας κλάσεις και styles φαίνεται παρακάτω: 

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”> 
<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE>XML technology</TITLE> 
 <STYLE> 
  .header { 
   background-color: lightgrey; 
   } 
  .subject { 
   font-family: Garamond; 
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   font-weight: bold;font-size: larger; 
   } 
  .to, .from { 
   font-family: Garamond; 
   } 
  .para { font-family: Garamond; } 
   .signature { 
   font-family: “Lucida Handwriting”; 
   font-style: italic; 
  } 
 </STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
 <TABLE CLASS=”header” WIDTH=”70%” BORDER=”1”><TR><TD> 
 <TABLE> 
  <TR> 
   <TD colspan=”2” CLASS=”subject”> 
   XML technology</FONT> 
   </TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD CLASS=”from”>From:</TD> 
   <TD CLASS=”from”>John White</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD CLASS=”to”>To:</TD> 
   <TD CLASS=”to”>Jack Brown</TD> 
  </TR> 
 </TABLE> 
 </TD></TR></TABLE> 
 <P CLASS=”para”>Have you heard of this new 
  technology, XML? It looks promising. It is similar 
  to HTML but it is extensible. All the big names 
  (Microsoft, IBM, Oracle) are backing it.</P> 
 <P CLASS=”para”>Check this web site 
 <A href=”http://www.w3.org/XML”>http://www.w3.org/XML</A> 
  for more information.</P> 
 <P CLASS=”signature”>John</FONT></P> 
</BODY> 
</HTML> 

ΕΕιικκόόνναα  22--88  ΤΤοο  υυππόόµµννηηµµαα  σσεε  HHTTMMLL  µµεε  κκλλάάσσεειιςς  ssttyyllee   
 

Η προσθήκη χαρακτηριστικών όπως τα παραπάνω προσπάθησε να προσδώσει µια 

δυναµική στην HTML. Παρόλα αυτά όµως οι περιορισµοί παρέµειναν πολλοί. Η εν γένει 

απλότητα της γλώσσας µε το περιορισµένο σετ ετικετών της (περιλαµβάνει περίπου στα 

80 tags), κάτι που αποτελεί άλλωστε και ένα από τα ισχυρά σηµεία της γλώσσας, δεν 

µπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία στον προγραµµατιστή να επεκτείνει τη 

γλώσσα και, πιο σηµαντικό, τον αποτρέπει από το να έχει πρόσβαση στη σηµασιολογία 

του περιεχοµένου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η HTML προσανατολίζεται αυστηρά και 

µόνο στην παρουσίαση ενός κειµένου και δεν ασχολείται καθόλου µε την οργάνωση 

της σηµασιολογικής δοµής του εγγράφου. Έτσι για παράδειγµα µια µηχανή αναζήτησης 

(search engine) κατά την επεξεργασία ενός εγγράφου δεν µπορεί να διαφοροποιήσει το 

κείµενο που συναντάει, ώστε να πραγµατοποιήσει µια σηµασιολογική προσέγγιση των 

διαφόρων τµηµάτων του εγγράφου. Πρέπει να περιοριστεί στα keywords που συναντάει 



Συγκριτική Παρουσίαση γλωσσών σήµανσης µε βάση την XML 
 

Τρυφερίδης Μ. Αθανάσιος – Μ14/03 
Σελίδα 19 
 

  

στα meta tags του HTML εγγράφου και στον κορµό του κειµένου, είτε προκειται για 

κείµενο που περιέχεται σε µιά κεφαλίδα του εγγράφου , δηλωµένη σε ένα <Η1> ... 

</Η1> block, είτε στη λίστα µε πιθανά links για εξωτερικά αρχεία. Για να µπορέσουν να 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα αναζήτησης, το περιεχόµενο θα πρέπει να 

διαχωριστεί από την παρουσίαση, κάτι που εν µέρη επιτεύχθηκε µε τη χρήση των CSS 

(Cascading Style Sheets), αλλά και πάλι αδυνατούσε να προσδώσει σηµασιολογική 

πληροφορία στο περιεχόµενο. 

Ο συνδυασµό όλων των παραπάνω καθιστούσαν την HTML ολοένα και πιο 

αναποτελεσµατική για να καλύψει της ανάγκες της παγκόσµιου ιστού και ανέβαζαν την 

απαίτηση για την ανάπτυξη ενός πιο ευέλικτου µηχανισµό. Μια επιλογή θα µπορούσε να 

είναι η επιστροφή στην SGML. Στην πραγµατικότητα αυτός ήταν και ο οραµατισµός ως 

ένα σηµείο. Πάντως, γρήγορα έγινε ορατό ότι η SGML ήταν πολύ πολύπλοκη για το 

Web, καθώς υπάρχουν επιλογές στην SGML που είναι άχρηστες σε ένα περιβάλλον 

Web. Γι’ αυτό και η ορατή λύση ήταν η απλοποίηση της SGML. 

 
 

'Everything should be made as simple as possible,  

and no simpler.’ 

Albert Einstein 

 

Ο λόγος που η SGML δε βρίσκει ευρεία εφαρµογή, είναι γιατί είναι υπερβολικά 

σύνθετη και πολύπλοκη. 

Απ’ την άλλη µεριά η HTML, που τυγχάνει ευρείας αποδοχής, είναι πολύ απλή. 

Για κάποιες εφαρµογές όµως παραείναι απλή... 

 
 

22..33..  XXMMLL  

H  XML (eXtensible Markup Language) αποτελεί ένα απλοποιηµένο 

υποσύνολο της SGML. Για την ανάπτυξη της συστάθηκε µια ειδική οµάδα εργασίας από 

τον διεθνή οργανισµό World Wide Web Consortium (W3C) τον Αύγουστο του 1996 µε 

επικεφαλής τον John Bosak της Sun Microsystems. Η πρώτη έκδοση της XML 1.0 

εκδόθηκε σαν Σύσταση (Recommendation) του W3C στις 10 Φεβρουαρίου του 1998.   

Η XML σχεδιάστηκε µε πρωταρχικό στόχο να επιτρέψει τη χρήση της SGML στο 

διαδίκτυο. Οι αρχικές προσπάθειες κινήθηκαν προς τη δηµιουργία µιας νέας έκδοσης 

της SGML κατάλληλης για το web (“SGML on the web”), αλλά οδήγησαν τελικά στη 

δηµιουργία µιας νέας γλώσσας. Η XML αποτελεί στην ουσία µια συντετµηµένη έκδοση 

της SGML έτσι ώστε να είναι ευκολότερος ο ορισµός νέων τύπων εγγράφων και η 
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δηµιουργία προγραµµάτων συντακτικής ανάλυσης των εγγράφων (parsers). 

Παραλείπονται τα πιο πολύπλοκα και λιγότερο χρησιµοποιούµενα τµήµατα της SGML, 

εξακολουθεί όµως να είναι SGML, συνεπώς συµβατή µε υπάρχουσες εφαρµογές και 

εργαλεία της SGML. Είναι χαρακτηριστικό ότι το reference manual της SGML αριθµεί 

600 σελίδες, ενώ το αντίστοιχο της XML µόλις 26 σελίδες.  

 
 

'The idea of XML is to maintain the 50% of SGML  

that is used 90% of the time.’ 

Liberty and Kraley , W3C 

 

Ο βασικός στόχος της XML είναι να περιγράψει τη δοµή ενός εγγράφου, 

αποδίδοντας σηµασιολογική πληροφορία στα περιεχόµενά του. Το κοµµάτι της 

παρουσίασης του κειµένου το αναλαµβάνουν συµπληρωµατικές τεχνολογίες, όπως η 

CSS (Cascading Style Sheets) και η XSL (XML Style Language) που θα δούµε σε 

επόµενο κεφάλαιο, οι οποίες επιτρέπουν την προβολή ενός εγγραφου XML µε πολλούς 

και διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να επηρεάζεται το αρχικό αρχείο XML. 

Η XML είναι και αυτή µια µετα-γλώσσα (meta-language) επιτρέποντας την 

εξαγωγή και τη δηµιουργία άλλων γλωσσών. Χρησιµοποιώντας σαν βάση την XML 

µπορούν να δηµιουργηθούν ένα πλήθος παραγώγων της γλώσσας µε σκοπό να 

καλύψουν εξειδικευµένες ανάγκες εγγράφων σε οποιαδήποτε πεδίο, από την χηµεία και 

τα µαθηµατικά, µέχρι το ηλεκτρονικό εµπόριο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Παρακάτω παρατίθεται το υπόµνηµα του παραδείγµατος σε  XML. 

<?xml version=”1.0”?> 
<!DOCTYPE memo SYSTEM “memo.dtd”> 
<memo> 
 <header> 
  <from>John White</from> 
  <to>Jack Brown</to> 
  <subject>XML technology</subject> 
 </header> 
 <body> 
  <para>Have you heard of this new technology, XML? It looks 
   promising. It is similar to HTML but it is extensible. 
   All the big names (Microsoft, IBM, Oracle) are backing it. 
  </para> 
  <para>Check this web site <url>http://www.w3.org/XML</url> 
   for more information. 
  </para> 
  <signature>John</signature> 
 </body> 
</memo> 

ΕΕιικκόόνναα  22--99  ΤΤοο  υυππόόµµννηηµµαα  σσεε  XXMMLL 
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22..44..  XXHHTTMMLL    

Η XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) αποτελεί µια αναδιάταξη 

(reformulation) της HTML 4.01 στην XML και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τους 

υπάρχοντες φυλλοµετρητές ακολουθώντας µερικούς απλούς κανόνες. Από τις 26 

Ιανουαρίου 2000 η XHTML 1.0 αποτελεί επίσηµη σύσταση (Recommendation) του 

W3C. Η νέα προδιαγραφή αντιπροσωπεύει µια συµφωνία της βιοµηχανίας αιχµής και 

της κοινότητας των ειδικών σχετικά µε τη σηµασία της XHTML 1.0 ως γέφυρα στο Web 

του µέλλοντος. Η σύστασή της σαν σύσταση του W3C δείχνει ότι αποτελεί µια σταθερή 

προδιαγραφή, η οποία µπορεί να συνεισφέρει, µέσα από την υιοθέτησή της από 

ακαδηµαϊκές, βιοµηχανικές και ερευνητικές κοινότητες, στη διαλειτουργικότητα του 

παγκόσµιου ιστού. 

Κατά το σχεδιασµό της XHTML 1.0, η Οµάδα Εργασίας του W3C για την HTML  

αντιµετώπισε ένα αριθµό προκλήσεων για τι πώς έπρεπε να σχεδιαστεί η επόµενη γενιά 

γλώσσας για τα έγγραφα του Web, χωρίς να καταργηθεί ότι είναι ήδη στο Web, και πώς 

να δηµιουργηθεί µία markup γλώσσα η οποία να υποστηρίζει την ανεξαρτησία από τις 

συσκευές. Η λύση δόθηκε διατηρώντας σαν βάση την HTML 4 και ξαναγράφοντάς την 

ως µια εφαρµογή της XML. 

 
 

“Η ∆ιαλειτουργικότητα ήταν πάντα ουσιώδης στο Web. Η απλότητα των 

αρχικών εκδόσεων της HTML έκανε την διαλειτουργικότητα εύκολη. Καθότι η 

XHTML 1.0 είναι µια ισχυρή γλώσσα, το πλήρες σύνολο των χαρακτηριστικών 

υποστήριξης για την XHTML 1.0 µπορεί να είναι πολύ µεγάλο για να 

προσµένουµε ότι οι πλοηγοί των κινητών τηλεφώνων και άλλων µικρών 

συσκευών θα το µεταχειριστούν. Η XHTML προσφέρει την απλότητα και την 

ευρεία διαλειτουργικότητα των αρχικών εκδόσεων της HTML και αντανακλά την 

εµπειρία 10 ετών στο Web, συµπεριλαµβανοµένων της ανάπτυξης στην XML και 

της προσβασιµότητας." 

 

Tim Berners-Lee 
∆ιευθυντής του W3C 

 

Η XHTML είναι στην ουσία µια αυστηρότερη και καθαρότερη έκδοση της HTML η 

οποία σκοπεύει σταδιακά να αντικαταστήσει την HTML. Προσπαθεί να συνδυάσει την 

Οικειότητα της HTML µε τη ∆ύναµη της XML, επιτρέποντας στους συγγραφείς να 

δηµιουργήσουν έγγραφα του Web που δουλεύουν µε τους σηµερινούς HTML πλοηγούς 

και µπορούν παράλληλα να επεξεργαστούν από ενεργό XML λογισµικό. Οι συγγραφείς 
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XHTML χρησιµοποιούν τα πολύ γνωστά στοιχεία της HTML 4 (στις markup 

παραγράφους, συνδέσµους, πίνακες, λίστες, κ.α.), αλλά µε το XML συντακτικό. Με τον 

τρόπο αυτό, η XML θέτει το Web ως ένα περιβάλλον το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα 

στις ανάγκες όλων των συµµετεχόντων, επιτρέποντας στους δηµιουργούς περιεχοµένου 

να φτιάχνουν δεδοµένα µε τέτοια δοµή ώστε να είναι εύκολα επεξεργάσιµα και 

µετατρέψιµα για να ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες των χρηστών και των 

συσκευών τους.  

Τα οφέλη του XML συντακτικού περιλαµβάνουν επεκτασιµότητα και δόµηση των 

δεδοµένων. Με την HTML, οι συγγραφείς είχαν ένα σταθερό σύνολο από στοιχεία για 

χρήση, χωρίς παραλλαγές. Αντίθετα, µε την XHTML 1.0 οι συγγραφείς µπορούν να 

συνδυάσουν και να ταιριάξουν γνωστά στοιχεία της HTML 4 µε στοιχεία από άλλες XML 

γλώσσες, όπως είναι για παράδειγµα οι SMIL, MathML, SVG, RDF κ.α. που θα δούµε σε 

επόµενες παραγράφους.  

Εκτός από την επεκτασιµότητα, η XHTML 1.0 παρέχει τη δυνατότητα να γίνει το 

περιεχόµενο του παγκόσµιου ιστού ακόµα πιο ευρέως διαθέσιµο, µέσα από πλήθος 

άλλων συσκευών (κινητά τηλέφωνα, συσκευές χειρός, PDAs, pagers, συσκευές 

βασισµένες στην τηλεόραση, set-top boxes κ.α.). Ακόµα, δίνει τη δυνατότητα διάθεσης 

του περιεχοµένου τους παγκόσµιου ιστού προσαρµοσµένου στις ανάγκες του κάθε 

χρήστη. Μπορεί να προσφέρει για παράδειγµα πολυτροπικά περιβάλλοντα διεπαφής για 

να εξυπηρετηθούν ειδικές ανάγκες ανθρώπων µε αναπηρία για παράδειγµα. Τα 

έγγραφα XML έχουν τη δυνατότητα µετατροπής σε διαφορετικές µορφές 

(transformation), χρησιµοποιώντας τεχνολογίες όπως οι XSLT ή CSS, ενώ και η XHTML 

1.1, που βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη, είναι συνδεδεµένη  µε ειδικά style sheets και 

Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP) για κινητές και παντός τύπου 

συσκευές, ένα πρωτόκολλο που θα επιτρέπει στον χρήστη να περιγράψει τις 

προτιµήσεις του και τις ικανότητες της συσκευής του.  

Επειδή το XHTML 1.0 Recommendation γράφτηκε από τα µέλη της Οµάδας 

Εργασίας για την HTML, η οποία συµπεριλαµβάνει µερικούς από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες στη βιοµηχανία (Ask Jeeves, CNET, Gateway 2000, GMD, Hewlett-Packard, 

IBM, Microsoft, Philips Electronics, Quark, Sun Microsystems, AOL/Netscape, Intel, 

Philips Electronics, κ.α.), βρίσκει ήδη ευρείας βιοµηχανική υποστήριξης και αποδοχής. 

Επιπλέον, πολλά µέλη του W3C έχουν ανακοινώσει την υποστήριξη τους στην XHTML 

1.0 σε σύγχρονα προϊόντα και έχουν αφοσιωθεί σε εφαρµογές επερχόµενων 

προϊόντων, που εµφανίζονται ενδεικτικά στο ευρύ πεδίο των πιστοποιήσεων. 

Το επόµενο βήµα περιλαµβάνει το modularization (διάσπαση σε υποµονάδες -  

modules) της XHTML σε µικρότερες συλλογές στοιχείων, για να είναι ευκολότερος ο 
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συνδυασµός της XHTML µε άλλες γλώσσες σήµανσης (markup languages), όπως είναι 

τα διανυσµατικά γραφικά (vector graphics) και τα πολυµέσα (multimedia). Το 

modularization της XHTML δίνει επίσης µειωµένα κόστη ανάπτυξης, βελτιωµένη 

συνεργασία µ’ άλλες εφαρµογές, όπως µε βάσεις δεδοµένων, ευκολότερη επικοινωνία 

µε διαφορετικούς user agents (browsers) και καθαρότερη ολοκλήρωση (integration) 

ανάµεσα στην HTML και σε διαφορετικά XML standards. 

 

22..55..  ∆∆ιιααφφοορρέέςς  σσττηη  σσύύννττααξξηη  HHTTMMLL  κκααιι  XXHHTTMMLL    

Όσο αναφορά τη δοµή και τη σύνταξη ενός XHTML εγγράφου, υπάρχουν κάποιες 

βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την HTML. Οι βασικότερες διαφορές προέρχονται 

από το γεγονός ότι η XHTML ακολουθεί πιστά ένα σύνολο από κανόνες σύνταξης που 

στηρίζονται στην XML, και είναι απαραίτητοι για να ορίζουν ένα έγγραφο ως καλά 

µορφοποιηµένο (well-formed), σε αντίθεση µε την HTML, η οποία είναι λίγο πιο 

ελαστική στους κανόνες σύνταξής της.  

Οι σηµαντικότερες διαφορές, όσο αναφορά τη σύνταξη και τους κανόνες ανάµεσα 

στις δύο γλώσσες, είναι οι εξής : 

• Τα στοιχεία της XHTML πρέπει να είναι σωστά φωλιασµένα (nested) για να 

ακολουθείται πιστά η δενδροειδής δοµή του εγγράφου 

• Τα έγγραφα της XHTML πρέπει να είναι σωστά µορφοποιηµένα (well-formed). 

• Όλα τα στοιχεία της XHTML πρέπει να είναι κλειστά. 

• Τα στοιχεία και οι ιδιότητες πρέπει να είναι µε πεζά γράµµατα. 

• Οι τιµές των χαρακτηριστικών πρέπει να περικλείονται από εισαγωγικά (quoted). 

• Οι τιµές των ιδιοτήτων πρέπει να είναι µέσα σε εισαγωγικά και να µην είναι 

ελαχιστοποιηµένες. 

• Μόνο η ιδιότητα  id µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθορίσει µοναδικά ένα 

στοιχείο, αντίθετα µε την HTML όπου συνηθίζονταν να χρησιµοποιείται η 

ιδιότητα name για να καθοριστεί ένα στοιχείο.  

• Το XHTML DTD ορίζει τα υποχρεωτικά στοιχεία. 

• Όλα τα έγγραφα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν µια DOCTYPE δήλωση 

Ο τύπος εγγράφου που ακολουθεί ένα έγγραφο της XHTML δηλώνεται σε ένα 

DTD, το οποίο περιγράφει µε ακρίβεια την επιτρεπόµενη σύνταξη και γραµµατική της 

σήµανσης της XHTML. Υπάρχουν προς το παρόν τρεις τύποι εγγράφου XHTML (Strict, 

Transitional και Frameset). Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγµα σε XHTML που 

ακολουθεί το Strict DDT. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
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 <head> 
  <title>XHTML Example</title> 
 </head> 
 <body> 
  <p>This is a tiny example of an <acronym title="Extensible HyperText 
        Markup Language">XHTML</acronym> document.</p> 
 </body> 
</html> 

Εικόνα 2-10 Παράδειγµα ενός αρχείου XHTML   
 

Σηµείωση: 

Υπάρχουν αρκετά εργαλεία για τον έλεγχο και την αυτόµατη µετατροπή εγγράφων HTML 

σε XHTML, σύµφωνα µε τους κανόνες καλής µορφοποίησης που αναφέραµε παραπάνω, 

όπως είναι για παράδειγµα το XML Tidy. 

 
 

22..66..  HH  ααπποοδδοοχχήή  ττηηςς  XXHHTTMMLL  σσήήµµεερραα    

Παρά τις πολλά υποσχόµενες προδιαγραφές της XHTML και τις διαπιστεύσεις που 

δίνει το W3C για το µέλλον της, η σηµερινή αποδοχή της δεν κυµαίνεται ακόµα σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι, παρόλο που 

οι τελευταίες εκδόσεις των πιο δηµοφιλών φυλλοµετρητών παρέχουν εν γένει 

υποστήριξη της XHTML, οι παλαιότερές τους εκδόσεις δεν µπορούν να προβάλλουν το 

περιεχόµενό τους κατάλληλα, αλλά το αναπαράγουν σαν απλό HTML. Ένα πολύ µικρό 

ποσοστό των χρηστών, της τάξης του 10%, χρησιµοποιούν XHTML capable web 

browsers, κάτι που δείχνει ότι η αλλαγή από HTML σε XHTML προχωράει αργά. Ακόµα 

και ο Internet Explorer της Microsoft δεν είναι συµβατός µε τα καινούρια 

χαρακτηριστικά της XHTML, παρόλο που είναι πλήρες µέλος της κοινοπραξίας του W3C. 

Για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι συντάκτες ιστοσελίδων προτιµούν ακόµα να 

χρησιµοποιούν την HTML, ώστε να είναι σίγουροι ότι οι ιστοσελίδες τους θα είναι 

προσβάσιµες από το σύνολο των χρηστών, και περιορίζονται στην υιοθέτηση της 

XHTML σε ειδικές περιπτώσεις, όπου οι απαιτήσεις υποδεικνύουν άµεσα τη χρήση της 

(για παράδειγµα για προβολή σε κινητά τηλέφωνα ή εφαρµογές µέσω τηλεόρασης 

κ.ο.κ.). 
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<<33  ΒΒαασσιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά    
ττηηςς  XXMMLL  //>>  

 
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η XML αποτελεί µια γλώσσα σήµανσης (markup) 

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δόµηση, αποθήκευση και ανταλλαγή 

δεδοµένων. Με βάση την XML µπορεί να στηθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για να 

επιτρέψει την ανταλλαγή δοµηµένων δεδοµένων ανάµεσα στα συνεργαζόµενα µέλη, 

χρησιµοποιώντας την υποδοµή του διαδικτύου. Με την έννοια δοµηµένα δεδοµένα 

εννοούµε µία συλλογή στοιχείων δεδοµένων όπως είναι για παράδειγµα τα λογιστικά 

φύλλα, οι κατάλογοι διευθύνσεων, οι παράµετροι διαµόρφωσης, οι οικονοµικές 

συναλλαγές και τα τεχνικά σχέδια.  

Η XML δεν είναι γλώσσα προγραµµατισµού οπότε δεν απαιτείται να είναι κάποιος 

προγραµµατιστής για να χειριστεί ένα αρχείο XML. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η XML, 

σε αντίθεση µε την HTML, δεν αποτελεί µια αυτόνοµη λύση από µόνη της. Η XML 

χρησιµοποιείται για να ορίσει απλώς ένα πλαίσιο (framework) που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να παράγει λύσεις, αλλά ένα αποµονωµένο αρχείο XML δεν αποτελεί 

τίποτα παραπάνω από ένα πολύ ευανάγνωστο, δοµηµένο και οργανωµένο έγγραφο. Η 

XML αποτελεί δηλαδή ένα σύνολο κανόνων (ή διαφορετικά ένα πακέτο 

κατευθυντήριων γραµµών ή συµβάσεων) για το σχεδιασµό µορφών κειµένου οι 

οποίες διευκολύνουν τη δόµηση των δεδοµένων. Ένα αρχείο XML έχει 

αυτοπεριγραφόµενη δοµή (self-describing) αφήνοντας την ερµηνεία των δεδοµένων 

στην εκάστοτε εφαρµογή, διευκολύνοντας έτσι τον υπολογιστή να παράγει, να 
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διαβάζει και να επεξεργαστεί τα δεδοµένα, εξασφαλίζοντας τη σαφήνεια της δοµής 

τους. 

Ένα XML έγγραφο έχει λογική και φυσική δοµή. Η λογική δοµή (logical 

structure) είναι ένα πρότυπο (template) που ορίζει ποια στοιχεία θα συµπεριληφθούν 

σε κάποιο έγγραφο και µε ποια σειρά. Η φυσική δοµή (physical structure) περιέχει 

τα πραγµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ένα έγγραφο. Η XML στην ουσία 

βοηθάει στην κωδικοποίηση πληροφοριών σε µια δοµή µε νόηµα και σηµειολογία µέσω 

ενός απλού "λεξιλογίου". 

Ένα αρχείο XML δεν είναι παρά ένα απλό αρχείο κειµένου που ακολουθεί µια 

αυστηρή και σαφώς προσδιορισµένη δοµή. Αποτελεί έτσι µια αυτόνοµη και 

αυτοπεριγραφόµενη οντότητα και είναι εύκολα αναγνώσιµο και άµεσα επεξεργάσιµο 

τόσο από ανθρώπους όσο και από µηχανές. Σε σύγκριση µε τα δυαδικά αρχεία, ένα 

αρχείο κειµένου σε XML καταλαµβάνει περισσότερο αποθηκευτικό χώρο. Το γεγονός 

αυτό όµως ξεπερνιέται χρησιµοποιώντας αλγορίθµους συµπίεσης, όπως είναι το zip, 

ενώ και τα ίδια τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως το HTTP/1.1, µπορούν να 

συµπιέσουν πολύ εύκολα αρχεία µε µεγάλη ταχύτητα µεταφοράς και το ίδιο 

αποτελεσµατικά µε τα δυαδικά αρχεία. Παράλληλα, το πρόβληµα του χώρου 

αντισταθµίζεται και από το γεγονός ότι ένα αρχείο σε µορφή κειµένου επιτρέπει στο 

χρήστη, αν είναι αναγκαίο, να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα χωρίς το πρόγραµµα που 

τα παρήγαγε, χρησιµοποιώντας έναν απλό επεξεργαστή κειµένου. Ακόµα, είναι 

συνήθως ευκολότερο να ανακτηθούν οι πληροφορίες από ένα XML αρχείο ακόµα και αν 

έχει καταστραφεί (corrupted) ένα µέρος του αρχείου, σε αντίθεση µε ένα δυαδικό 

αρχείο. 

Η XML, όπως και η HTML, χρησιµοποιεί ετικέτες (tags) (λέξεις µέσα σε γωνιακές 

αγκύλες '<' και '>') και γνωρίσµατα (τύπου όνοµα = "τιµή"). Η µεγάλη διαφορά όµως 

µε την HTML είναι ότι οι ετικέτες χρησιµοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο και για 

διαφορετικό σκοπό. Η HTML χρησιµοποιεί ένα περιορισµένο σετ από ετικέτες (περίπου 

80). Η σηµασία της κάθε ετικέτας και του κάθε γνωρίσµατος είναι καθορισµένη και 

προσδιορίζει συνήθως τον τρόπο µε τον οποίο θα εµφανίζεται το κείµενο σε έναν 

φυλλοµετρητή (web browser).   

Αντίθετα η XML χρησιµοποιεί ετικέτες µόνο για να οριοθετήσει κοµµάτια 

δεδοµένων, αφήνοντας την ερµηνεία τους στην εφαρµογή που τα διαβάζει. Επίσης 

διαχωρίζει πλήρως την έννοια των δεδοµένων από την παρουσίασή τους. Ένα 

αρχείο XML προσανατολίζεται αυστηρά στην δόµηση και αποθήκευση δεδοµένων, 

απαλλάσσοντάς το έτσι από οποιαδήποτε πληροφορία που έχει να κάνει µε την 

παρουσίαση και την µορφοποίησή των δεδοµένων κατά την προβολή τους. Το κοµµάτι 
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της παρουσίασης το αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου συµπληρωµατικές τεχνολογίες (CSS, 

XSL). Εν ολίγοις, η ετικέτα "<p>" σε ένα αρχείο XML, δεν συνεπάγεται την ύπαρξη µιας 

παραγράφου (p = paragraph), όπως θα σήµαινε σε ένα αρχείο HTML. Ανάλογα µε την 

περίπτωση, ενδέχεται να είναι µια τιµή κόστους (p = price), µια παράµετρος (p = 

parameter), ένα πρόσωπο (p = person), το γράµµα π ή ακόµα και κάτι ανεξάρτητο, 

που να µην αρχίζει καν από π (p), αλλά πάντα κάτι που σκοπό θα έχει να περιγράψει 

εννοιολογικά τα δεδοµένα που θα αποθηκευτούν και όχι τον τρόπο παρουσίασής τους.  

 
33..11..  ΧΧρρήήσσεειιςς  ττηηςς  XXMMLL    

Η XML βρίσκει σήµερα ευρείας εφαρµογής και έχει πλέον επηρεάσει έντονα όλους 

τους τοµείς την σύγχρονης πραγµατικότητας στο χώρο της πληροφορικής και των 

τεχνολογιών επικοινωνίας γενικότερα. Με µια γενική προσέγγιση, οι χρήσεις της XML 

µπορούν να συγκεντρωθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

• Στην ανταλλαγή δεδοµένων ανάµεσα σε, συνήθως ασύµβατες, εφαρµογές. 

• Στην εκτέλεση κλήσεων αποµακρυσµένων διαδικασιών - RPC (Remote 

Procedure Calls), αξιοποιώντας τη διαπλατφορµικότητα της XML (platform-

independence). 

• Στην αποθήκευση δεδοµένων, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες αναδόµησης και 

επαναχρησιµοποίησης τους για διαφορετικούς σκοπούς. 

Μια από τις πιο σηµαντικές χρήσεις της XML συναντάται στη διευκόλυνση της 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων – EDI (Electronic Data Interchange). Η 

εµφάνιση της XML έφερε µια επανάσταση στο χώρο, καθώς κατέστησε δυνατή την 

ηλεκτρονική επικοινωνία ανάµεσα σε όλα τα συνεργαζόµενα µέρη ολόκληρης της 

βιοµηχανικής αλυσίδας, από τους προµηθευτές και τους πρωτογενείς παραγωγούς µέχρι 

τους πωλητές και τους τελικούς χρήστες. ∆ιαφορετικές βιοµηχανίες και επιχειρήσεις 

µπορούν, χρησιµοποιώντας την XML, να συµφωνήσουν στην υιοθέτηση ενός κοινού 

προτύπου δόµησης της ηλεκτρονικής πληροφορίας που ανταλλάσσεται κατά την 

πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους. Έτσι, χρησιµοποιώντας την 

υπάρχουσα υποδοµή του παγκόσµιου ιστού (World Wide Web), µπορεί να εγκατασταθεί 

µε µεγάλη ευκολία ένα συνεργατικό µοντέλο ακόµα και ανάµεσα σε ασύµβατα µεταξύ 

τους συστήµατα, τα οποίο θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία και επάρκεια. Ούτως η 

άλλως, το διαδίκτυο αποτελεί µια ιδανική τοποθεσία για την ηλεκτρονική ανταλλαγή 

πληροφοριών. Οπότε η XML έρχεται να προσφέρει όσα η ανεπαρκής, όσο αναφορά το 

κοµµάτι της περιγραφής και δόµησης των δεδοµένων, HTML δεν µπορούσε να καλύψει. 

Το δεύτερο µεγάλο κοµµάτι χρήσης της XML αφορά στην υλοποίηση κλήσεων 

αποµακρυσµένων διαδικασιών - RPC και εφαρµογών που ακολουθούν την client-

server αρχιτεκτονική. Σε συνδυασµό µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Java, η XML 
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παρέχει τη δυνατότητα σε µια απλή εφαρµογή πλοήγησης του διαδικτύου (web 

browser), να αποτελέσει ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον για την ανάπτυξη σύνθετων 

διαδικτυακών εφαρµογών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρως η 

διαπλατφορµικότητα, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος και εφαρµογών 

λογισµικού, όσο και σε επίπεδο πλατφόρµας από άποψη hardware, αφού οι ίδιες 

εφαρµογές µπορούν να υλοποιηθούν ώστε να υποστηρίζουν από συµβατούς 

προσωπικούς υπολογιστές µέχρι υπολογιστές παλάµης (PDAs, palmtops) και έξυπνα 

κινητά τηλέφωνα (smart mobile phones). Έτσι, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της XML, 

του HTTP και του SOAP (Simple Object Access Protocol), µπορούν να στηθούν 

σύνθετες εφαρµογές που βασίζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών και µηνυµάτων 

πάνω από ένα κατανεµηµένο και αποκεντρωµένο περιβάλλον (decentralized and 

distributed environment) και ανάµεσα σε διαφορετικές και ασυµβίβαστες µεταξύ τους 

εφαρµογές και πλατφόρµες. Παράλληλα, ξεπερνώντας τους περιορισµούς της HTML και 

της χρήσης CGI script στην πλευρά του server, η XML δίνει στους προγραµµατιστές τη 

δυνατότητα να δηµιουργούν εφαρµογές οι οποίες µεταφέρουν το κοµµάτι της 

επεξεργασίας της πληροφορίας στο client µέρος, µειώνοντας την κυκλοφοριακή κίνηση 

του διαδικτύου και συµβάλλοντας σε ένα ταχύτερο internet. 

Τέλος, η τεχνολογία XML προσφέρει µια πολύ ανταγωνιστική λύση για την 

αποθήκευση δοµηµένης πληροφορίας. Η αυτοπεριγραφόµενη δοµή των αρχείων 

XML και η δυνατότητα απόδοσης σηµασιολογικής πληροφορίας στα αποθηκευµένα 

δεδοµένα τα καθιστούν ένα πολύ καλό file format για την αποθήκευση των αρχείων 

µιας εφαρµογής, είτε πρόκειται για µια απλή εφαρµογή γραφείου είτε µια σύνθετη 

εφαρµογή, όπως ένα σχεδιαστικό CAD πρόγραµµα ή ένα πρόγραµµα µουσικής 

ενορχήστρωσης. Παράλληλα, στα πλαίσια του ολοένα και ανερχόµενου σηµασιολογικού 

ιστού (Semantic Web), η XML τείνει να αποτελέσει το αυριανό πρότυπο για την 

αποθήκευση πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό, καθιστώντας δυνατή την 

πραγµατοποίηση αυτοµατοποιηµένων διαδικτυακών συναλλαγών και την σηµασιολογική 

αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.  

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες αναδόµησης και επεξεργασίας των δεδοµένων πριν 

την παρουσίασή τους, κάνοντας χρήση συµπληρωµατικών τεχνολογιών (CSS, XSL), η 

τεχνολογία XML µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ενοποιηµένη αποθήκευση 

ολόκληρης της πληροφορίας µε έναν δοµηµένο τρόπο. Η εκάστοτε εφαρµογή θα 

αναλαµβάνει την προβολή των στοιχείων εκείνων που απαιτούνται ανά περίπτωση, 

βάσει κάποιων δυναµικών κριτηρίων και κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας των 

δεδοµένων. Για παράδειγµα, αν αναφερθούµε στις πληροφορίες που παρέχονται από 

κάποιο δικτυακό τρόπο, η αποθήκευσή των δεδοµένων σε ΧML παρέχει την ευελιξία 
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τόσο στην µορφοποίηση και στην επιλογή του περιεχοµένου που τελικά θα προβληθεί, 

όσο και στην επιβολή κάποιων περιορισµών ή µετασχηµατισµών των δεδοµένων, 

ανάλογα µε την πλατφόρµα προβολής για παράδειγµα, όπως αφαίρεση εικόνων και 

γραφικών στην περίπτωση PDAs και κινητών τηλεφώνων.  

 
33..22..  ΗΗ  εεππεεκκτταασσιιµµόόττηητταα  ττηηςς  XXMMLL    

Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της XML είναι αυτό που υποδηλώνεται 

άλλωστε και από το όνοµά της, χαρακτηρίζοντας τη σαν µια επεκτάσιµη (eXtensible) 

γλώσσα. Η XML αποτελεί όπως έχουµε ήδη αναφέρει µια µετα-γλώσσα επιτρέποντας, 

µέσω της δηµιουργίας νέων ετικετών (tags), τον σχεδιασµό και τη δηµιουργία 

καινούριων γλωσσών, εφαρµογών - παραγώγων της XML. Οι προγραµµατιστές 

µπορούν, ορίζοντας ένα δικό τους λεξιλόγιο, να προσδιορίσουν µια καινούρια γλώσσα 

σήµανσης προσαρµοσµένη στις εξειδικευµένες ανάγκες και απαιτήσεις της εκάστοτε 

εφαρµογής ή του συγκεκριµένου πεδίου εφαρµογής. Το πρόβληµα όµως είναι ότι η 

επεκτασιµότητα αυτή δεν παρέχεται χωρίς κόστος. Σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον, 

απαιτείται διαχείριση της επεκτασιµότητας για την αποφυγή σύγχυσης και την επίτευξη 

της διαλειτουργικότητας. Για το λόγο αυτό έχουν δηµιουργηθεί κάποιες τεχνολογίες 

που σκοπό έχουν να οριοθετούν κάθε καινούριο παράγωγο της γλώσσας, ώστε να µην 

υπάρχει σύγχυση για την ταυτοποίηση της µορφής και τη δοµής του εγγράφου. 

Για τον προσδιορισµό ενός παραγώγου της XML χρησιµοποιείται συνήθως ένα 

DTD (Document Type Definition), το οποίο αποτελεί στην ουσία ένα γλωσσάριο, µια 

σειρά από κατευθυντήριους κανόνες και περιορισµούς, οι οποίοι καθορίζουν το 

χρησιµοποιούµενο σετ ετικετών και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά θα χρησιµοποιούνται 

µέσα σε ένα έγγραφο XML. Τα DTD είναι επαναχρησιµοποιήσιµα και µπορούν να 

µοιράζονται ταυτόχρονα από πολλαπλά έγγραφα XML. Συνήθως υπάρχει µια αναφορά 

µέσα σε κάθε XML έγγραφο, χρησιµοποιώντας ένα URL, που αναφέρει πιο DTD 

ακολουθεί το έγγραφο. Χρησιµοποιώντας το DTD γίνεται και το validation του 

εγγράφου, ελέγχεται δηλαδή αν η δοµή του εγγράφου ακολουθεί τους κανόνες που 

έχουν οριστεί ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα ανάµεσα στα συµβαλλόµενα 

µέρη που έχουν συµφωνήσει να ακολουθούν το συγκεκριµένο πρότυπο για την 

ανταλλαγή των ηλεκτρονικών τους εγγράφων.  

Τα DTDs, που κληρονοµήθηκαν από τον πρόγονο της  XML, την SGML, έχουν 

αρχίσει σταδιακά να αντικαθίστανται από µια ευπροσάρµοστη τεχνολογία, τα XML 

Schemas, που ακολουθούν τη δοµή της XML.  Ο βασικός σκοπός των XML Schemas 

είναι να επιτρέψουν την αυτοµατοποιηµένη επικύρωση της δοµής ενός εγγράφου από 

τον υπολογιστή. Ένα Schema αποτελείται από metadata που είναι σχεδιασµένα για να 

περιγράφουν την οργάνωση και το περιεχόµενο συσχετισµένων εγγράφων XML, 
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αυξάνοντας έτσι την ποικιλοµορφία και την χρησιµότητα του περιεχοµένου των 

εγγράφων. Ένα XML schema δίνει τη δυνατότητα οριοθέτησης περισσότερων και πιο 

εξειδικευµένων κανόνων και περιορισµών των XML εγγράφων από ότι ένα DTD. 

Ένας ακόµα µηχανισµός που συµβάλλει στην επεκτασιµότητα της XML και βοηθάει 

στον προσδιορισµό των στοιχείων ενός εγγράφου XML είναι και οι χώροι 

Ονοµατοδοσιάς (XML Namespaces). Προσδιορίζοντας τους χώρους ονοµατοδοσίας  

που χρησιµοποιεί ένα έγγραφο αποφεύγεται η σύγχυση από συνώνυµα στοιχεία. 

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να επεκτείνει τη γλώσσα καθορίζοντας 

δικές του ετικέτες, υπάγοντάς τες κάτω από έναν καινούριο χώρο ονοµατοδοσίας, 

χωρίς να υπάρχει πρόβληµα σύγκρουσης µε ονόµατα ετικετών που ήδη 

χρησιµοποιούνται. Για τη δήλωση των χώρων ονοµατοδοσίας χρησιµοποιούνται τα URIs 

(Universal Resource Identifier), που προσδιορίζουν µοναδικά έναν χώρο στον 

παγκόσµιο ιστό. 

 

33..33..  ΠΠλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  ττηηςς  XXMMLL    

Πέραν τον όσων έχουµε ήδη αναφέρει σχετικά µε την XML, υπάρχουν και ένα 

πλήθος άλλων εν γένει χαρακτηριστικών της που την κάνουν να ξεχωρίζει και να 

πλεονεκτεί σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα 

επισηµάνουµε τα πιο σηµαντικά από αυτά.  

 
33..33..11..  ∆∆ιιααλλεειιττοουυρργγιικκόόττηητταα  κκααιι  ααννεεξξααρρττηησσίίαα  ππλλααττφφόόρρµµααςς  

Τα έγγραφα της XML, σε αντίθεση µε τα δυαδικά (binary) αρχεία, αποτελούν 

έγγραφα απλού κειµένου. Αυτό, σε συνδυασµό µε την αυτοπεριγραφόµενη δοµή τους, 

επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα και την ανεξαρτησία πλατφόρµας. Αρχεία XML 

µπορούν εύκολα να µεταφερθούν και να χρησιµοποιηθούν από διαφορετικές εφαρµογές 

και σε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα (Windows, Unix, Linux, Solaris, Macintosh) 

ή ακόµα και σε διαφορετικές πλατφόρµες hardware, από µεγάλα mainframes και 

προσωπικούς υπολογιστές, µέχρι κινητά τηλέφωνα και συσκευές παλάµης (PDAs, 

palmtops). Πολλά εργαλεία έχουν ήδη αναπτυχθεί από διάφορους κατασκευαστές 

λογισµικού που αναλαµβάνουν την αυτόµατη µετατροπή των proprietary τύπων 

αρχείων των διάφορων εφαρµογών σε αρχεία XML, ώστε να επιτευχθεί η 

διαλειτουργικότητα και φορητότητα ανάµεσα σε διαφορετικές πλατφόρµες. 

 
33..33..22..  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  πποολλυυγγλλωωσσσσιικκώώνν  όόρρωωνν  κκααιι  πποολλλλααππλλώώνν  δδοοµµώώνν  

Η XML υποστηρίζει εν γένει Unicode χαρακτήρες. Έτσι µπορούν απ’ ευθείας να 

ενσωµατωθούν πολυγλωσσικοί χαρακτήρες, όπως Κινεζικά, Κυριλλικά και Εβραϊκά, 

καθώς και διάφορα ιστορικά σετ χαρακτήρων. Παράλληλα, χάρη στην ιεραρχική δοµή 
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που ακολουθούν τα αρχεία της XML, µπορούν να αναπαρασταθούν οι περισσότερες 

δοµές δεδοµένων από το χώρο της πληροφορικής τεχνολογίας και τα µαθηµατικά, όπως 

εγγραφές, λίστες, δέντρα κ.ο.κ. 

 
33..33..33..  ΕΕππααννααχχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ααννααδδόόµµηησσηη  δδεεδδοοµµέέννωωνν  

Η XML επιτρέπει την ενιαία αποθήκευση ολόκληρου του περιεχοµένου ενός 

εγγράφου σε µια, δοµηµένη µεν αλλά απαλλαγµένη από κάθε στοιχείο παρουσίασης, 

µορφή. Χάρη στις συµπληρωµατικές τεχνολογίες αναδόµησης και µορφοποίησης 

που διαθέτει (CSS, XSL), το περιεχόµενο µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί από ένα 

πλήθος εφαρµογών και σε διαφορετικά συστήµατα και πλατφόρµες, ώστε να καλύψει 

τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρµογής.  

 
33..33..44..  ΑΑρρχχεείίαα  ααννααγγννώώσσιιµµαα  ααππόό  ααννθθρρώώπποουυςς  κκααιι  υυπποολλοογγιισσττέέςς  

Ένα ακόµα σηµαντικό χαρακτηριστικό της XML είναι ότι παράγει αρχεία που είναι 

αναγνώσιµα και επεξεργάσιµα τόσο από ανθρώπους όσο και από υπολογιστές και 

µηχανές. Τα αρχεία XML είναι αρχεία απλού κειµένου που ακολουθούν µια απλή 

ιεραρχική µορφή. Τα δεδοµένα περιέχονται µέσα σε δοµηµένες ετικέτες οι οποίες 

αποκαλύπτουν απ’ ευθείας τη δοµή οργάνωσης του εγγράφου και παράλληλα 

προσδίδουν σηµασιολογική έννοια στα δεδοµένα, ώστε να µπορεί κάποιος να ανατρέξει 

απ’ ευθείας σε ένα έγγραφο XML, χρησιµοποιώντας ένα απλό πρόγραµµα επεξεργασίας 

κειµένου, και να διαβάσει ή να διορθώσει το περιεχόµενό του. 

Τα αρχεία XML, σε αντίθεση µε την HTML που δικαιολογεί κάποιες παρατυπίες και 

αποκλίσεις, υπόκεινται σε πολύ αυστηρούς κανόνες σύνταξης και δοµής, καθιστώντας 

τους αλγορίθµους ανάλυσης W3C ικανούς να αναλύσουν τη δοµή και να 

επεξεργαστούν τα δεδοµένα οποιοδήποτε έγκυρου (valid) XML εγγράφου. 

 
33..33..55..  ∆∆εενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  άάδδεειιαα  χχρρήήσσηηςς  

Η XML αποτελεί σύσταση του διεθνούς µη κερδοσκοπικού οργανισµού W3C, 

οπότε δεν απαιτείται άδεια χρήσης (royalty free). Πρόκειται για ένα κοινά αποδεκτό 

πρότυπο που προσφέρει πρόσβαση σε µια µεγάλη και διαρκώς αναπτυσσόµενη 

κοινότητα εργαλείων, που µπορεί να εξυπηρετούν πλήρως και από µόνα τους 

εξειδικευµένες ανάγκες οποιαδήποτε πεδίου εφαρµογής. Τυγχάνει ευρείας και ολοένα 

επεκτεινόµενης υποστήριξης από ειδικούς µε µεγάλη εµπειρία στις εν λόγω τεχνολογίες. 

Καθώς η XML δεν χρειάζεται άδεια χρήσης, ο καθένας µπορεί να κατασκευάσει δικό του 

λογισµικό πάνω στην XML χωρίς να πρέπει να πληρώσετε τίποτα σε κανέναν, και δεν 

υπάρχει δέσµευση προς έναν µόνο κατασκευαστή. 
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33..33..66..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  ήήδδηη  εεφφααρρµµοογγέέςς  ττηηςς  XXMMLL  σσεε  πποολλλλάά  ππεεδδίίαα  

Σήµερα έχουν ήδη αναπτυχθεί πλήθος εφαρµογών που στηρίζονται στην XML 

και καλύπτουν πολλά πεδία της βιοµηχανίας και των επιστηµών. Τα στάνταρτ που 

ακολουθούν αυτές οι εφαρµογές καθώς και το πλαίσιο υλοποίησής τους έχουν 

καθοριστεί από διάφορους ανεξάρτητους µη κερδοσκοπικούς ή κυβερνητικούς 

οργανισµούς, όπως είναι η W3C και η OASIS. Οπότε είναι εύκολο για µια επιχείρηση να 

υιοθετήσει κάποια από τις ήδη υπάρχουσες εφαρµογές ώστε να επιτελέσει σταδιακά τη 

µετάπτωση της σε XML-based τεχνολογίες. 

 
33..44..  ΜΜεειιοοννεεκκττήήµµαατταα  ττηηςς  XXMMLL    

Η XML βεβαίως δεν αποτελεί πανάκια. Υπάρχουν και κάποια µειονεκτήµατα και 

αδυναµίες που την καθιστούν λιγότερο ελκυστική σαν επιλογή σε ορισµένες 

περιπτώσεις. Τα πιο σηµαντικά από αυτά παρουσιάζονται στις παραγράφους που 

ακολουθούν. 

 
33..44..11..  ΑΑββεεββααιιόόττηητταα  γγιιαα  ττοο  µµέέλλλλοονν    

Μιλώντας για µια τεχνολογία που κινείται στο χώρο της πληροφορικής και της 

επικοινωνίας, ενός ραγδαία εξελισσόµενου κλάδου, ποτέ δεν µπορούµε να είµαστε 

σίγουροι για το τι µας επιφυλάσσει το µέλλον. Παρόλα αυτά η XML είναι µεν µια 

καινούρια τεχνολογία, καθώς εµφανίστηκε επίσηµα το 1998, αλλά παρόλα αυτά µπορεί 

να θεωρηθεί ως ώριµη τεχνολογία καθώς στηρίχθηκε στην SGML, η οποία αναπτύχθηκε 

στις αρχές της δεκαετίας του '80, τυποποιήθηκε από τον ISO το 1986 και 

χρησιµοποιήθηκε ευρέως σε προγράµµατα µε εκτεταµένη τεκµηρίωση. Οι σχεδιαστές 

της XML επέλεξαν τα καλύτερα τµήµατα της SGML, χρησιµοποίησαν την εµπειρία που 

είχαν αποκτήσει κατά την ανάπτυξη της HTML, και παρήγαγαν µία γλώσσα η οποία δεν 

είναι λιγότερο ισχυρή από την SGML αλλά είναι πιο κανονικοποιηµένη και πολύ πιο 

εύχρηστη.  

Ήδη η XML έχει βρει εφαρµογή σε όλους σχεδόν τους τοµείς της πληροφορικής, 

της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και του διαδικτύου, ενώ αποτελεί τη βάση του 

ανερχόµενου σηµασιολογικού ιστού. Ακόµα και αν υπάρξει κάποια στιγµή µια 

τεχνολογία που θα την αντικαταστήσει, είναι πολύ πιθανόν η διάδοχός της να 

ακολουθεί και αυτή µε τη σειρά της τις αρχές της XML, καθώς χαρακτηριστικά της XML 

όπως η απλότητα της δοµής και η επεκτασιµότητά της, είναι στοιχεία που δύσκολα θα 

αντικατασταθούν.  
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33..44..22..  ΑΑδδυυννααµµίίαα  ααννααππααρράάσστταασσηηςς  µµηη--ιιεερρααρρχχιικκώώνν  δδοοµµώώνν    

Τα αρχεία XML ακολουθούν µια δενδροειδή, ιεραρχική δοµή. Για το λόγο αυτό η 

XML συναντάει δυσκολία και απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για την αποτύπωση 

µη-ιεραρχικών δοµών δεδοµένων. Προβληµατική είναι επίσης η αναπαράσταση  

σχεσιακών (relational) ή αντικειµενοστραφών (object-oriented) µοντέλων.  

 

33..44..33..  ΠΠεερριιοορριισσµµέέννηη  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ααππόό  bbrroowwsseerrss  

Οι παλαιότεροι καθώς και κάποιοι από τους σηµερινούς browsers παρέχουν µια 

περιορισµένη υποστήριξη για την XML και τις συµπληρωµατικές τις τεχνολογίες. Αν και 

οι ανερχόµενες εκδόσεις των browsers πρόκειται να καλύψουν πλήρως το πρόβληµα 

αυτό, πολλές επιχειρήσεις και ιδιώτες σήµερα χρησιµοποιούν παλαιότερες εκδόσεις 

στους υπολογιστές τους, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουµε προβλήµατα 

ασυµβατότητας. Κοιτώντας βέβαια µπροστά το πρόβληµα αυτό πρόκειται να εκλείψει 

τελείως στα επόµενα χρόνια. 

 
33..44..44..  ΑΑρρχχεείίαα  µµεεγγάάλλαα  σσεε  µµέέγγεεθθοοςς  µµεε  εεππααννααλλααµµββααννόόµµεενναα  σσττοοιιχχεείίαα  

Τα αρχεία XML, λόγω του αυτό-περιγραφόµενου χαρακτήρα τους και όντας απλά 

αρχεία κειµένου, εµφανίζουν στοιχεία πλεονασµού και επανάληψης. Αυτό δυσχεραίνει 

σε ένα βαθµό την αναγνωσιµότητα των XML εγγράφων από τον άνθρωπο και την 

αποδοτικότητα επεξεργασίας τους από εφαρµογές λογισµικού. Επίσης, οδηγεί στην 

δηµιουργία αρχείων συγκριτικά µεγαλύτερων σε µέγεθος, σε σχέση µε αντίστοιχα 

δυαδικά αρχεία, δυσχεραίνοντας τη χρήση τους σε περιπτώσεις περιορισµένου 

bandwidth, αν και η συµπίεση των αρχείων, χρησιµοποιώντας αλγορίθµους όπως το zip 

για παράδειγµα, µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα στις περισσότερες των 

περιπτώσεων. 
 

33..44..55..  ΑΑππααίίττηησσηη  εεξξεειιδδιικκεευυµµέέννωωνν  γγννώώσσεεωωνν  γγιιαα  ααννάάππττυυξξηη  XXMMLL  σσχχηηµµάάττωωνν    

Αν και η XML χρησιµοποιεί µια σχετικά απλή δοµή που είναι εύκολα αναγνώσιµη 

και κατανοητή, η ανάλυση και ο σχεδιασµός µιας καινούριας γλώσσας βασισµένης στην 

XML απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και ικανότητες. Συγκεκριµένα, επειδή η δοµή ενός 

XML εγγράφου έχει πολύ µεγάλη σηµασία, απαιτείται επιδεξιότητα και εµπειρία σε 

θέµατα ανάλυσης κειµένων για την κατάλληλη επιλογή του περιεχοµένου, το σχεδιασµό 

της δοµής και της σήµανσης που θα χρησιµοποιηθεί και την ανάπτυξη του σχήµατος 

που τελικά θα ακολουθεί το έγγραφο. Επίσης, εξ αιτίας της κληρονοµικότητάς της από 

την πολύπλοκη και απαιτητική SGML, η σύνταξη της XML περιέχει µερικά δυσνόητα 

χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν ακόµα περισσότερο τη υλοποίησή της. 
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Βέβαια, όπως άλλωστε έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει έτοιµα ανεπτυγµένα πολλά 

παράγωγα της XML που καλύπτουν το σύνολο των βιοµηχανικών και επιχειρησιακών 

απαιτήσεων. Παρόλα αυτά όµως είναι σίγουρο ότι πάντα θα υπάρχει µια έστω και µικρή 

απαίτηση για το σχεδιασµό κάποιου καινούριου ή την επέκταση ενός υπάρχοντος XML 

σχήµατος. 

 
33..55..  ΜΜεεττάάββαασσηη  κκααιι  οοφφέέλληη  υυιιοοθθέέττηησσηηςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  XXMMLL  

Η διαδικασία της µετάβασης σε ένα σύστηµα που στηρίζεται στην τεχνολογία της 

XML απαιτεί, εκτός των άλλων, και την µεταφορά των εγγράφων από την υπάρχουσα 

κωδικοποίηση σε έγγραφα που στηρίζονται στην XML. Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί 

µια τυπική διαδικασία µετατροπής τύπου αρχείων (file format conversion). Πρόκειται 

για µια πιο επίπονη και σηµαντική διαδικασία καθώς µε τον τρόπο αυτό τα δεδοµένα 

αποκτούν δοµή και σηµασιολογική πληροφορία, αποκτώντας παράλληλα αυξηµένη 

επιχειρησιακή αξία. Η µετατροπή από ένα format που επικεντρώνεται στην παρουσίαση 

των δεδοµένων, όπως είναι η HTML, η RTF, η MIF και η PostScript, σε µια δοµηµένη 

µορφή, όπως είναι η XML, απαιτεί την κατανόηση της πραγµατικής πληροφορίας που 

περιέχουν τα δεδοµένα. Αυτό µε τη σειρά του απαιτεί µια ανάλυση της δοµής των 

εγγράφων και καθορισµό της σηµασιολογίας (semantics) των επιµέρους τµηµάτων, 

πάνω στα οποία στηρίζονται οι διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες. Το θετικό στοιχείο 

βέβαια αποτελεί, για άλλη µια φορά, το γεγονός ότι έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί 

παρόµοιες αναλύσεις που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσµα των επιχειρησιακών πεδίων. 

Πολλά έτοιµα εργαλεία και µοντέλα είναι διαθέσιµα, και µάλιστα δωρεάν, τα οποία 

µπορούν να βοηθήσουν σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας µετάβασης από το υπάρχον 

σύστηµα σε ένα σύστηµα που στηρίζεται στην τεχνολογία της XML.  

Τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση της XML είναι πολλά και 

πολλαπλασιάζονται όσο ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν τη 

µετάβαση στην XML. Η επιλογή της XML απαλλάσσει την δέσµευση από συγκεκριµένους 

κατασκευαστές και προµηθευτές, επιτρέποντας διαλειτουργικότητα µε άλλες 

επιχειρήσεις παγκοσµίως, κάνοντας χρήση του παγκόσµιου ιστού. Η απαίτηση για 

εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού µπορεί να αντικατασταθεί µε web-based λύσεις 

που δεν απαιτούν παρά έναν απλό browser. Τα δεδοµένα µπορούν να ταξιδεύουν µε 

ασφάλεια µεταφέροντας ολόκληρη την πληροφορία ενσωµατωµένη µέσα στην 

εσωτερική δοµή τους. 

  
 
 
 



Συγκριτική Παρουσίαση γλωσσών σήµανσης µε βάση την XML 
 

Τρυφερίδης Μ. Αθανάσιος – Μ14/03 
Σελίδα 35 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

<<44  ΒΒαασσιικκάά  δδοοµµιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  
σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκέέςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς  
XXMMLL  //>>  

 
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας γίνεται µια προσπάθεια της 

συγκριτικής παρουσίασης της γλώσσας XML, όσο αναφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

που εισάγει και τις δυνατότητες που προσφέρει σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Η 

εργασία αυτή σίγουρα δεν αποσκοπεί στην περιγραφή της σύνταξης και των κανόνων 

που διέπουν την γλώσσα ούτε στην εκµάθησή της. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ήδη 

πλούσια βιβλιογραφία, καθώς επίσης και αρκετοί δικτυακοί τόποι που προσφέρουν τη 

δυνατότητα online εκµάθησης της γλώσσας, µερικοί από τους οποίους αναφέρονται στο 

παράρτηµα. 

Παρόλα αυτά, κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια σύντοµη και επιγραµµατική αναφορά 

σε µερικά βασικά στοιχεία σύνταξης και δοµής της XML καθώς και στις 

συµπληρωµατικές τεχνολογίες που την πλαισιώνουν, ώστε να τεθούν οι απαραίτητες 

βάσεις για την καλύτερη παρακολούθηση των όσων θα αναφερθούν στην συνέχεια. 

 

44..11..  ΣΣύύννττααξξηη  ττηηςς  XXMMLL  

Ένα αρχείο XML δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω από ένα αρχείο απλού κειµένου 

(plain text) το οποίο ακολουθεί αυστηρή σύνταξη και δοµή. Η XML χρησιµοποιεί εν 

γένει κωδικοποίηση Unicode (UTF-8 ή UTF-16 Unicode encoding) προσφέροντας έτσι 

δυνατότητα καταγραφής χαρακτήρων από οποιαδήποτε γλώσσα και αλφάβητο. Στον 

συνδυασµό των παραπάνω χαρακτηριστικών στηρίζεται άλλωστε και η 

διαπλατφορµικότητα και η διαλειτουργικότητα που προσφέρει η XML, καθώς 
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οποιοδήποτε εφαρµογή οποιοδήποτε υπολογιστικού συστήµατος µπορεί απ’ ευθείας να 

διαβάσει και να επεξεργαστεί ένα αρχείο κειµένου χωρίς να έχει πρόβληµα να 

ερµηνεύσει τους χαρακτήρες και τα δεδοµένα που περιέχει.  

Σηµείωση: 

Καθώς τα έγγραφα XML αποτελούν αρχεία απλού κειµένου, αρκεί ένας απλός 

επεξεργαστής κειµένου, όπως το Notepad των Windows, για τη συγγραφή και την 

διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά υπάρχουν σήµερα πολλές παραθυρικές εφαρµογές που 

διευκολύνουν µε την οπτική αναπαράσταση της δενδρικής δοµής των εγγράφων (όπως 

είναι το XML Spy, το XML Notepad). 

 

Η σύνταξη της XML ακολουθεί µια ιεραρχική δοµή. Όλα τα στοιχεία (elements) 

ενός XML εγγράφου εσωκλείονται ιεραρχικά το ένα µέσα στο άλλο και όλα περιέχονται 

κάτω από ένα γονικό στοιχείο (root element) σχηµατίζοντας µια δενδροειδή µορφή. Για 

παράδειγµα, ένα έγγραφο που περιέχει πληροφορίες για κάποια θεατρικά έργα, 

αποτελείται από πολλά στοιχεία (elements) τύπου <PLAY>, που το καθένα περιέχει 

επιµέρους πληροφορίες για το θεατρικό έργο, ενώ όλα µαζί εσωκλείονται κάτω από το 

root element <PLAYS>, όπως φαίνεται στο παράδειγµα που ακολουθεί. 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 
<PLAYS> 
 <PLAY> 
  <TITLE>What the Butler Saw</TITLE> 
  <AUTHOR>Joe Orton</AUTHOR> 
  <YEAR>1969</YEAR> 
 </PLAY> 
 <PLAY> 
  <TITLE>The Ideal Husband</TITLE> 
  <AUTHOR>Oscar Wilde</AUTHOR> 
  <YEAR>1895</YEAR> 
 </PLAY  >
</PLAYS> 
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44..22..  WWeellll--ffoorrmmeedd  κκααιι  vvaalliidd  XXMMLL  έέγγγγρρααφφαα    

Η XML αναγνωρίζει δύο κατηγορίες εγγράφων: τα σωστά µορφοποιηµένα (well-

formed) και τα έγκυρα (valid).  

Για να µπορεί να χαρακτηριστεί ένα XML έγγραφο σαν well-formed πρέπει να 

ακολουθεί αυστηρά και πιστά όλους τους συντακτικούς κανόνες της γλώσσας. Για 

παράδειγµα δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλυπτόµενα στοιχεία, όλα τα στοιχεία πρέπει 

να έχουν ετικέτες τέλους, πρέπει να τηρείται η case-sensitive ονοµατολογία των 

ετικετών κ.ο.κ. Σε αυτή τη περίπτωση το έγγραφο µπορεί να διαβαστεί και να 

επεξεργαστεί απ’ ευθείας από διάφορα προγράµµατα συντακτικής ανάλυσης κειµένου 

(parsers) και εφαρµογές λογισµικού, επιτρέποντας την αυτόµατη ανάλυση της δοµής 

του και την επεξεργασία των δεδοµένων που περιέχει.  

Για να χαρακτηριστεί ένα XML έγγραφο σαν valid πρέπει να υπακούει σε πιο 

αυστηρούς κανόνες. ∆εν αρκεί να ακολουθεί τους συντακτικούς κανόνες της XML. 

Πρέπει επιπλέον η δοµή και σύνθεση των στοιχείων του να συµµορφώνεται µε ένα 

συγκεκριµένο πρότυπο, µια µοναδική και σαφώς προσδιορισµένη δοµή, ώστε να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µια συγκεκριµένη εφαρµογή.  

  

Σηµείωση: 

Υπάρχουν πολλά εργαλεία, είτε µε τη µορφή αυτόνοµων εφαρµογών είτε σαν διαδικτυακά 

εργαλεία (online tools), που µπορούν να ελέγξουν αν ένα έγγραφο XML είναι well-formed ή 

valid. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι Nonvalidating parsers, όπως είναι ο msxml parser της 

Microsoft, o Xerces του Apache, ο Java API for XML Parsing (JAXP) της Sun 

Microsystems, ο XML for Java (XML4J) της IBM, το XML Tidy (http://tidy.sourceforge.net) 
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κ.α. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι Validating parsers, που µπορούν να ελέγξουν αν ένα 

XML έγγραφο συµµορφώνεται στους κανόνες που επιβάλλονται από ένα DTD ή XML 

Schema, όπως για παράδειγµα το Gnome Project’s libxml2 (http://xmlsoft.org), ο web-

hosted XML Validator του Brown University (http://www.stg.brown.edu/service/xmlvalid) 

κ.α. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι τεχνικές προδιαγραφές της XML προσδιορίζουν 

απλώς κάποιους κανόνες σύνταξης οι οποίοι πρέπει να διέπουν τα έγγραφα XML. ∆εν 

καθορίζουν όµως το λεξιλόγιο και την ονοµατολογία των στοιχείων και των ιδιοτήτων 

που θα περιέχονται ούτε τις σχέσεις µεταξύ τους. Αυτά αναλαµβάνει να τα καθορίσει ο 

αναλυτής–προγραµµατιστής κατά τον προσδιορισµό της δοµής της γλώσσας XML που 

θα χρησιµοποιηθεί, γράφοντας ένα σύνολο από κανόνες στους οποίους θα πρέπει να 

υπακούουν τα XML έγγραφα για να µπορούν να θεωρηθούν έγκυρα για την εκάστοτε 

εφαρµογή. Σήµερα υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για το σκοπό αυτό. 

  
44..33..11..  DDooccuummeenntt  TTyyppee  DDeeffiinniittiioonn  ((DDTTDD))  

Η πρώτη τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή των κανόνων 

αυτών ήταν η σύνταξη και η χρήση ενός DTD (Document Type Definition). Ένα DTD 

προσδιορίζει τα στοιχεία (elements) που θα χρησιµοποιηθούν, τις ιδιότητες 

(attributes) που µπορεί να έχει κάθε στοιχείο, ποια στοιχεία µπορούν να εσωκλείονται 

από άλλα στοιχεία και τη σειρά εµφάνισής τους µέσα σε ένα XML έγγραφο. Μπορεί 

ακόµα να δηλώσει προκαθορισµένες ή συγκεκριµένες τιµές στοιχείων ή ιδιοτήτων, 

διευκολύνοντας τη σύνταξη και οδηγώντας παράλληλα στη δηµιουργία µικρότερων 

εγγράφων. 

Ένα DTD αποτελεί συνήθως ένα εξωτερικό αρχείο, αν και µπορεί να είναι και 

ενσωµατωµένο µέσα στο ίδιο το XML έγγραφο. Τα DTDs έχουν υιοθετηθεί από τον 

πρόγονο της XML, την SGML, και ακολουθούν την EBNF (Extended Backus-Naur Form) 

γραµµατική. Γενικά, είναι επαναχρησιµοποιήσιµα και µπορεί να τα µοιράζονται 

περισσότερα από ένα XML έγγραφα, ενώ υπάρχουν πολλά έτοιµα DTDs που καλύπτουν 

ένα µεγάλο εύρος θεµατικών πεδίων και είναι διαθέσιµα δωρεάν. Ένα παράδειγµα ενός 

DTD φαίνεται παρακάτω:  

<!ELEMENT address-book (entry+)> 
<!ELEMENT entry (name,address*,tel*,fax*,email*)> 
<!ELEMENT name (#PCDATA | fname | lname)*> 
<!ELEMENT fname (#PCDATA)> 
<!ELEMENT lname (#PCDATA)> 
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<!ELEMENT address (street,region?,postal-code,locality,country)> 
<!ATTLIST address preferred (true | false) “false”> 
<!ELEMENT street (#PCDATA)> 
<!ELEMENT region (#PCDATA)> 
<!ELEMENT postal-code (#PCDATA)> 
<!ELEMENT locality (#PCDATA)> 
<!ELEMENT country (#PCDATA)> 
<!ELEMENT tel (#PCDATA)> 
<!ATTLIST tel preferred (true | false) “false”> 
<!ELEMENT fax (#PCDATA)> 
<!ATTLIST fax preferred (true | false) “false”> 
<!ELEMENT email EMPTY> 
<!ATTLIST email href CDATA #REQUIRED 
preferred (true | false) “false”> 
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Κάθε DTD προσδιορίζει στην ουσία και έναν καινούριο τύπο εγγράφου. Σε αυτό το 

γεγονός άλλωστε στηρίζεται και ο χαρακτήρας της XML σαν επεκτάσιµη (eXtensible). 

Με ένα DTD µπορεί να περιγραφεί µια καινούρια γλώσσα σήµανσης (markup language), 

µια καινούρια «διάλεκτος» θα λέγαµε της XML. Σήµερα συναντάµε ένα πλήθος DTDs 

µπορούν να καλύψουν πλήρως ένα ευρύ φάσµα πεδίων και εφαρµογών, καθένα από τα 

οποία ορίζει από µόνο και µια καινούρια γλώσσα, προσδιορίζοντας ρητά ποιες 

πληροφορίες µπορούν ή πρέπει να περιέχονται στη κάθε γλώσσα και ποιες όχι.  

 
44..33..22..  XXMMLL  SScchheemmaass  

Τα τελευταία χρόνια τα DTDs έχουν αρχίσει σταδιακά να αντικαθίστανται από τα 

πιο ευέλικτα και αποτελεσµατικά XML Schemas. Η χρήση των DTDs, αν και είναι 

ευρέως διαδεδοµένη λόγω της ενσωµάτωσής τους στο XML 1.0 standard, εµφανίζει 

κάποιους περιορισµούς, όπως: 

• ∆εν υποστηρίζει µερικά από τα νεότερα χαρακτηριστικά της XML, µε 

σηµαντικότερο από αυτά τους χώρους ονοµατοδοσίας (namespaces) 

• προσφέρει περιορισµένη δυνατότητα έκφρασης και απόδοσης κανόνων και 

περιορισµών από µια συγκεκριµένη σκοπιά 

• χρησιµοποιεί σύνταξη διαφορετική από την XML, όπως κληρονοµήθηκε από την 

SGML 

Ένα XML schema, που συχνά αναφέρεται και σαν XML Schema Definition 

(XSD), ακολουθεί τη σύνταξη και τη δοµή της XML. Προσδιορίζει πλήρως τα στοιχεία 

(elements) που µπορεί να περιέχει ένα XML έγγραφο, τη σειρά που θα εµφανίζονται, 

κανόνες στους οποίους θα πρέπει να συµµορφώνεται το περιεχόµενο των στοιχείων 

καθώς και κάποιους πιο σύνθετους περιορισµούς που τα DTDs δεν µπορούν να 

προσφέρουν (πχ. cardinality restraints). Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγµα ενός XML 

Schema. 

<?xml version="1.0"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xsd:element name="SONG" type="SongType"/> 
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 <xsd:complexType name="PersonType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="NAME"> 
    <xsd:complexType mixed="true"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="GIVEN" type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="FAMILY" type="xsd:string"/> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="SongType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="TITLE" type="xsd:string"/> 
   <xsd:element name="COMPOSER" type="PersonType" 
maxOccurs="unbounded"/> 
   <xsd:element name="PRODUCER" type="PersonType" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
   <xsd:element name="PUBLISHER" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element name="LENGTH" type="xsd:string"/> 
   <xsd:element name="YEAR" type="xsd:string"/> 
   <xsd:element name="ARTIST" type="xsd:string"/> 
maxOccurs="unbounded"/> 
<xsd:element name="PRICE" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 
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Ο πρωταρχικός στόχος ενός XML Schema είναι να επιτρέψει αυτόµατη µηχανική 

αξιολόγηση (machine validation) της δοµής ενός XML εγγράφου. Ένα schema 

αποτελείται από µεταδεδοµένα (metadata) σχεδιασµένα για να περιγράφουν το 

επιχειρησιακό πλαίσιο και το περιεχόµενο όλων των συσχετισµένων XML εγγράφων, 

προσφέροντας έτσι προστιθέµενη αξία στο περιεχόµενο και στην χρησιµότητα των 

εγγράφων.  

 
44..33..33..  RReellaaxxNNGG    

Ένα ακόµα δηµοφιλές πρότυπο στην περιγραφή της δοµής των αρχείων XML είναι 

και το RELAX NG. Είναι διαθέσιµο σε δυο διαφορετικές εκδόσεις, µία που ακολουθεί 

τη σύνταξη της XML και µια που ακολουθεί µία διαφορετική πιο συµπαγή σύνταξη, 

ώστε να είναι ευκολότερη η σύνταξη και ανάγνωση των παραγόµενων αρχείων. Το 

γεγονός µάλιστα ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία που αναλαµβάνουν την αυτόµατη 

µετατροπή από τη µια έκδοση στην άλλη, προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της απλής 

συµπαγής δοµής κατά τη δηµιουργία και επεξεργασία των εγγράφων και της µορφής σε 

XML, για την αυτόµατη επεξεργασία και έλεγχο των αρχείων.  

XML syntax: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<element name="date" xmlns="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"> 
 <optional> 
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  <attribute name="type"/> 
 </optional> 
 <element name="year"> 
  <text/> 
 </element> 
 <element name="month"> 
  <text/> 
 </element> 
 <element name="day"> 
  <text/> 
 </element> 
</element> 
 

Compact syntax: 

element date { attribute type { text }?, 
element year { text }, 
element month { text },  
element day { text } } 
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44..33..44..  ΧΧώώρροοιι  ΟΟννοοµµααττοοδδοοσσίίααςς  ((NNaammeessppaacceess))    

Ο επεκτάσιµος χαρακτήρας της XML προσφέρει τη δυνατότητα στον καθένα να 

προσθέσει καινούρια στοιχεία και ιδιότητες, για να καλύψει πιο εξειδικευµένες ανάγκες 

εφαρµογής κάποιου εγγράφου ή να επεκτείνει την εµβέλεια χρήσης του. Για την 

αποφυγή αλληλοκάλυψης στα ονόµατα που αποδίδονται στα διάφορα στοιχεία και 

ιδιότητες των XML εγγράφων χρησιµοποιούνται οι χώροι ονοµατοδοσίας 

(namespaces). Σε κάθε έγγραφο µπορούν να οριστούν περισσότεροι του ενός χώροι 

ονοµατοδοσίας. Χρησιµοποιώντας κατάλληλα προθέµατα αντιστοιχίζεται κάθε στοιχείο ή 

ιδιότητα σε ένα «λεξιλόγιο». Έτσι είναι δυνατός ο συνδυασµός  περισσότερων του ενός 

διαφορετικών «λεξιλογίων» στο ίδιο έγγραφο και παράλληλα επιτρέπεται η τεµαχισµός 

του κάθε εγγράφου σε ένα σύνολο επαναχρησιµοποιήσιµων και επεκτάσεων τµηµάτων 

κώδικα.  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Department  
      xmlns:addr="http://www.uom.gr/xmlns/addresses"          
      xmlns:serv="http://www.uom.gr/xmlns/servers"> 
 <Name>WebSrv1</Name> 
 <addr:Address> 
  <addr:Street>Egnatia</addr:Street> 
  <addr:Number>100</addr:Number> 
  <addr:City>Thessaloniki</addr:City> 
  <addr:Country>Greece</addr:Country> 
 </addr:Address> 
 <serv:Server> 
  <serv:Name>Web Server 1</serv:Name> 
  <serv:Address>192.168.0.1</serv:Address> 
 </serv:Server> 
</Department> 
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Σηµείωση: 

Το όνοµα που αποδίδεται σε έναν χώρο ονοµατοδοσίας (namespace) αποτελεί ένα URI 

(Universal Resource Identifier) και έχει σκοπό να προσδίδει την απαιτούµενη µοναδικότητα 

του ονόµατος, ώστε να µπορεί να διαφοροποιείται από ονόµατα άλλων χώρων 

ονοµατοδοσίας. Είναι συνήθης πρακτική ωστόσο να επιλέγονται για ονόµατα διευθύνσεις 

URL (Universal Resource Locators), µιας και τα ονόµατα του domain εξασφαλίζουν µια 

µοναδικότητα στον κάτοχό τους, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι θα αναζητηθεί µια 

ιστοσελίδα πίσω από το συγκεκριµένο URL κατά την ανάγνωση του XML εγγράφου. Για 

παράδειγµα, επιλέγοντας το “http://www.uom.gr/xmlns/test” δε σηµαίνει ότι θα αναζητηθεί 

ποτέ η παραπάνω σελίδα από έναν XML parser ή ότι θα πρέπει καν να υπάρχει. 

 

44..44..  ΠΠρροοββοολλήή  XXMMLL  εεγγγγρράάφφωωνν  

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει τα έγγραφα XML χρησιµοποιούνται για τη δόµηση και 

οργάνωση των δεδοµένων και όχι για την παρουσίασή τους. Σε αντίθεση δηλαδή µε ένα 

αρχείο σε HTML, που περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες µορφοποίησης 

για την προβολή του εγγράφου σε έναν browser, τα XML έγγραφα στερούνται τέτοιων 

πληροφοριών. Σε αρκετές περιπτώσεις τα XML έγγραφα χρησιµοποιούνται για την 

αποθήκευση εσωτερικών πληροφοριών µιας εφαρµογής ή τη µεταφορά τους ανάµεσα 

σε συνεργαζόµενα µέρη της, όπου συνήθως κατάλληλοι parsers αναλαµβάνουν την 

ανάλυση και επεξεργασία τους, χωρίς να υπάρχει πουθενά ανάγκη προβολής αυτών 

καθαυτών των δεδοµένων. 

Στην περίπτωση τώρα που απαιτείται η προβολή των περιεχοµένων ενός XML 

εγγράφου σε έναν web browser, ή ακόµα στην οθόνη µιας συσκευής χειρός ή ενός 

κινητού τηλεφώνου, αυτό µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας συµπληρωµατικές 

τεχνολογίες της XML, όπως είναι οι CSS και XSL. Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν 

δυνατότητα δυναµικής προσαρµογής του τρόπου προβολής, ακόµα και ανασχεδιασµό 

και αναπροσδιορισµό της δοµής του εγγράφου, ανάλογα µε τις απαιτήσεις.  

 
44..44..11..  CCSSSS  ((CCaassccaaddiinngg  SSttyyllee  SShheeeettss))  

Η τεχνολογία των CSS αρχικά ξεκίνησε από την HTML. Επειδή τα τελευταία 

χρόνια η πολυπλοκότητα της HTML αυξήθηκε δραµατικά, η W3C ανταποκρίθηκε 

παρουσιάζοντας µια γλώσσα φύλλου στυλ που ξεκάθαρα διαχώριζε το στυλ από το 

περιεχόµενο της σελίδας. Τα CSS εφαρµόζονται µε τον ίδιο τρόπο και στα έγγραφα 

XML, δίνοντας οδηγίες στον browser για το πώς πρέπει να απεικονίζονται τα έγγραφα 

σε θέµατα µορφοποίησης, γραµµατοσειρών, χρωµάτων, παραγραφοποίησης κλπ. Ένα 

CSS φύλλο στυλ είναι µια λίστα από κανόνες (rules) που δεν ακολουθεί τη σύνταξη της 
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XML. Κάθε κανόνας ξεκινάει µε έναν επιλογέα (selector), που επιλέγει το στοιχείο στο 

οποίο θα εφαρµοστούν οι κανόνες, στoν οποίο συνδέονται οι ιδιότητες (properties). 

Οι κανόνες µορφοποίησης CSS µπορούν να βρίσκονται µέσα στο ίδιο το XML 

έγγραφο. Συνήθως όµως βρίσκονται σε ένα εξωτερικό αρχείο, προς το οποίο υπάρχει 

µια αναφορά µέσα στο XML έγγραφο, ώστε να µπορούν εύκολα τα ίδια CSS να 

χρησιµοποιηθούν από διαφορετικά έγγραφα και να είναι εύκολα προσπελάσιµα για 

διόρθωση και επαναχρησιµοποίηση από άλλα έγγραφα. 

Παρακάτω εµφανίζεται ένα CSS έγγραφο που συνδέεται µε ένα XML έγγραφο, 

ώστε να προσαρµοσθεί η εµφάνιση του σε έναν web browser. 
<?xml version="1.0"?> 
<?xml-stylesheet href="article.css" type="text/css"?> 
<article> 
 <title>CSS Style Sheets</title> 
 <date>January 1999</date> 
 <copyright>1999, Benot Marchal</copyright> 
 <abstract>Style sheets add flexibility to document viewing.</abstract>
 <keywords>XML, XSL, style sheet, publishing, web</keywords> 
 <section> 
  <p>Send comments and suggestions to <url protocol="mailto"> 
marchal@mail.com</url>.</p> 
 </section> 
 <section> 
  <title>Styling</title> 
  <p>Style sheets are inherited from SGML, an XML ancestor. Style 
sheets originated in publishing and document management applications. 
XSL is XML’s standard style sheet, see <url> http://www.w3.org/Style 
</url>.</p> 
 </section> 
 <section> 
  <title>How XSL Works</title> 
  <p>An XSL style sheet is a set of rules where each rule specifies 
how to format certain elements in the document. To continue the example 
from the previous section, the style sheets have rules for title, 
paragraphs and keywords.</p> 
 </section> 
</article> 

ΕΕιικκόόνναα  44--77  ΈΈνναα  έέγγγγρρααφφοο  XXMMLL  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  ττοο  φφύύλλλλοο  σσττυυλλ  aarrttiiccllee..ccssss 
 
article 
{ 
 font-family: Palatino, Garamond, “Times New Roman”, serif; 
 font-size: 15pt; 
 margin: 10px; 
} 
article, p, section, title 
{ 
 display: block; 
} 
p, title 
{ 
 border-style: solid; 
 border-width: 1px; 
} 
url 
{ 
 color: blue; 
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 background-color: silver; 
} 
article title 
{ 
 font-size: larger; 
 font-weight: bold; 
 padding: 10px; 
 margin: 25px; 
} 
section title 
{ 
 font-style: italic; 
 padding: 0px; 
 margin: 10px; 
} 
copyright, abstract, keywords, date 
{ 
 display: none; 
}  

ΕΕιικκόόνναα  44--88  ΤΤοο  aarrttiiccllee..ccssss  φφύύλλλλοο  σσττυυλλ  πποουυ  σσυυννδδέέεεττααιι  µµεε  ττοο  ππρροοηηγγοούύµµεεννοο  XXMMLL  έέγγγγρρααφφοο 
 

  

ΕΕιικκόόνναα  44--99  ΤΤοο  XXMMLL  έέγγγγρρααφφοο  όόππωωςς  φφααίίννεεττααιι  σσττοονν  MMSS  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr  µµεεττάά  ττηηνν  
εεφφααρρµµοογγήή  ττοουυ  aarrttiiccllee..ccssss  φφύύλλλλοουυ  σσττυυλλ 

  
  

44..44..22..  XXSSLL  ((eeXXtteennssiibbllee  SSttyylleesshheeeett  LLaanngguuaaggee))  

Η τεχνολογία XSL είναι πιο καινούρια και πιο φιλόδοξη από την CSS, διότι 

υποστηρίζει τη µετατροπή του εγγράφου πριν από την εµφάνισή του. Τυπικά, η XSL 

χρησιµοποιείται για την εφαρµογή προχωρηµένων στοιχείων µορφοποίησης και 

στυλ, όπως είναι για παράδειγµα η αυτόµατη δηµιουργία πίνακα περιεχοµένων. 

Σύµφωνα µε τη σύσταση της W3C, η XSL είναι οργανωµένη σε δύο µέρη:  
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• XSLT (XSL Transformation – Μετασχηµατισµός): Το XSLT εφαρµόζεται πάνω 

σε ένα XML έγγραφο και το µετασχηµατίζει σε ένα άλλο XML ή HTML έγγραφο. 

Τα XSLT δεν περιορίζονται µόνο σε µετασχηµατισµούς που έχουν να κάνουν µε 

τη µορφοποίηση και το στυλ, αλλά προσφέρουν δυνατότητα ανασχηµατισµού, 

προσθήκης και απόκρυψης στοιχείων. Σε πολλές εφαρµογές χρησιµοποιείται 

για παράδειγµα για τη προσθήκη ειδικών συστατικών εµφάνισης, όπως είναι το 

λογότυπο ή η διεύθυνση σε ένα τιµολόγιο, ή για τη δηµιουργία νέου 

περιεχοµένου από το ήδη υπάρχον, όπως είναι ένας συγκεντρωτικός πίνακας ή 

ένας πίνακας περιεχοµένων. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την 

παρουσίαση της πληροφορίας µε το κατάλληλο για τον αναγνώστη επίπεδο 

λεπτοµέρειας. Έτσι, για παράδειγµα, µε χρήση διαφορετικών φύλλων στυλ 

επιτυγχάνεται η παρουσίαση πληροφοριών υψηλού επιπέδου, σε κάποιο 

πρόσωπο της διοίκησης, και λεπτοµερέστερων τεχνικών πληροφοριών στο 

υπόλοιπο προσωπικό. Τέλος χρησιµοποιείται αρκετά συχνά για τη µετατροπή και 

µετασχηµατισµό των XML εγγράφων σε HTML έγγραφα για τη προς τα πίσω 

συµβατότητα µε υπάρχοντες browsers, ή για την προσαρµογή για χρήση σε 

διαφορετικές πλατφόρµες (συσκευές χειρός, “έξυπνα” κινητά τηλέφωνα, κλπ.), 

όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί. 

 

ΕΕιικκόόνναα  44--1100  ΜΜεετταασσχχηηµµααττιισσµµόόςς  XXMMLL  εεγγγγρράάφφοουυ  εεφφααρρµµόόζζοοννττααςς  XXSSLL  µµεετταασσχχηηµµααττιισσµµόό  γγιιαα  
χχρρήήσσηη  σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ππλλααττφφόόρρµµεεςς 
 

• XSLFO (XSL Formatting Objects – Αντικείµενα Μορφοποίησης): Το XSLFO 

είναι πολύ κοντά στα φύλλα στυλ CSS, µεταφέροντας στην ουσία τις ιδιότητες 

των CSS στην XSL. Ένα XSLFO φύλλο στυλ είναι µια λίστα από XSL πρότυπα, 

που δηµιουργούν αντικείµενα µορφοποίησης στο συνακόλουθο δέντρο, όπως 

είναι αντικείµενα µορφοποίησης για πλαίσια µπλοκ ή υπερ-συνδέσµους. 

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγµα ενός XSLFO  φύλλου στυλ. 

<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl" 
xmlns:fo="http://www.w3.org/TR/WD-xsl/FO"> 
 <xsl:template match="/"> 
  <fo:display-sequence start-indent="5pt" end-indent="5pt" font-
size="10pt" font-family="serif"> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </fo:display-sequence> 
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 </xsl:template> 
 <xsl:template match="p"> 
  <fo:block> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </fo:block> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="title"> 
  <fo:block font-size="13pt" font-weight="bold"> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </fo:block> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="url"> 
  <fo:inline-link destination="text()" color="blue"> 
   <xsl:apply-templates/> 
  </fo:inline-link> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="date"/> 
 <xsl:template match="keywords"/> 
 <xsl:template match="abstract"/> 
 <xsl:template match="copyright"/> 
</xsl:stylesheet> 

ΕΕιικκόόνναα  44--1111  ΈΈνναα  XXSSLLFFOO  φφύύλλλλοο  σσττυυλλ 
 

Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η διαφορά στην αρχιτεκτονική των δυο 

τεχνολογιών, XSL και CSS. 

 

ΕΕιικκόόνναα  44--1122  ∆∆ιιααφφοορρέέςς  σσττηηνν  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  XXSSLLTT  κκααιι  CCSSSS 
 

Σηµείωση: 

Συγκρίνοντας τις δυο τεχνολογίες (XSL και CSS) θα λέγαµε ότι η XSL είναι κάτι 

αντίστοιχο µε την εντολή “Export” ή “Save As…” ενός επεξεργαστή κειµένου, που 

αποθηκεύει το έγγραφο σε µια διαφορετική µορφή, ενώ η CSS είναι κάτι αντίστοιχο µε τις 

εντολές που θα συναντούσαµε στο µενού “Format”, που εφαρµόζουν τη µορφοποίηση 

πάνω στο υπάρχον έγγραφο.  

 

44..55..  ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκέέςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς  

Η οικογένεια της XML αποτελεί ένα διαρκώς αναπτυσσόµενο σύνολο λειτουργικών 

µονάδων. Έτσι συναντάµε ένα πλήθος άλλων συµπληρωµατικών τεχνολογιών, οι οποίες 
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αποδίδουν προστιθέµενη αξία (added-value) στην τεχνολογία της XML. Παρακάτω 

αναφέρουµε περιληπτικά κάποιες από αυτές.  

 

44..55..11..  XXLLiinnkk  

Η Xlink (XML Linking Language) προσφέρει ένα ισχυρό πλαίσιο για τη 

δηµιουργία τόσο βασικών υπερσυνδέσµων, όπως αυτούς που συναντάµε στην 

HTML, όσο και πιο σύνθετων δοµών συνδεσιµότητας. Η XLink επιτρέπει τη 

δηµιουργία συνδέσµων οι οποίοι να δείχνουν σε πολλαπλές κατευθύνσεις, συνδέοντας 

µεταξύ τους πολλαπλούς πόρους (resources) που µπορεί να είναι από απλά XML 

έγγραφα, µέχρι αρχεία ήχου, βίντεο, βάσεις δεδοµένων κ.α.  

Η XLink επιτρέπει οποιοδήποτε στοιχείο (element) σε ένα XML εγγράφου να 

µετατραπεί σε σύνδεσµο. Οι σύνδεσµοι µπορεί να είναι απλοί (simple) ή εκτεταµένοι 

(extended). Ένας εκτεταµένος σύνδεσµος µπορεί να είναι αµφίδροµος (bidirectional), 

δηλαδή να επιτρέπει την επιστροφή στο αρχικό σηµείο από όπου κλήθηκε ένας 

υπερσύνδεσµος. 

 

44..55..22..  XXPPooiinntteerr  

Το XPointer (XML Pointer Language) αποτελεί έναν µηχανισµό για την υπόδειξη 

θέσεων ενός εγγράφου XML. Το XPointer µοιάζει λίγο µε URL αλλά αντί να 

υποδεικνύει έγγραφα στον Ιστό, υποδεικνύει κοµµάτια πληροφοριών ενός εγγράφου 

XML. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που προσφέρεί σε σχέση µε τα παραδοσιακά URL 

είναι ότι επιτρέπει την κατάδειξη ενός συγκεκριµένου στοιχείου ενός εγγράφου, χωρίς 

να χρειάζεται να υπάρχει από πριν σχετική υπόδειξη από το συγγραφέα του XML 

εγγράφου. 

 

44..55..33..  XXIInncclluuddee  

Η XInclude δηµιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη κατακερµατισµού 

µεγάλων αρχείων XML σε µικρότερα, τόσο για τη καλύτερη διαχείριση τους όσο και 

για την ευκολία στη µεταφορά και οργάνωση τους. Σύµφωνα µε τη σύνταξη της 

XInclude µεγάλα  αρχεία XML µπορούν να συντεθούν από µικρότερα XML αρχεία, τα 

οποία αποτελούν από µόνα τους ολοκληρωµένα XML έγγραφα. H XInclude χρησιµοποιεί 

URIs (πρακτικά URLs) για να συνδέσει τα επιµέρους κοµµάτια ενός µεγάλου εγγράφου, 

κάνοντας χρήση ακόµα και των XPointers για να προσδιορίσουν ακριβώς ποιο κοµµάτι 

από ένα έγγραφο θα χρησιµοποιηθεί. 
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44..55..44..  XXPPaatthh  

Η τεχνολογία XPath δηµιουργήθηκε µε σκοπό να προσφέρει κοινό συντακτικό και 

σηµασιολογία για την αναζήτηση και αναφορά στα περιεχόµενα συγκεκριµένων 

τµηµάτων ενός XML εγγράφου, για να χρησιµοποιηθεί από τις XSLT, XLink και 

XPointer. Εντοπίζονται κόµβοι µε βάση τη θέση τους στο έγγραφο, τον τύπο, το 

περιεχόµενο ή οποιαδήποτε άλλο κριτήριο. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα 

αναπαράστασης και διαχείρισης αλφαριθµητικών γραµµατοσειρών αλλά και 

αριθµητικών µε αποτέλεσµα να είναι εφικτή η εφαρµογή και η αποτίµηση απλών 

µαθηµατικών εκφράσεων µέσω των ερωτήσεων.  

Η XPath λειτουργεί σε µια αφαιρετική, λογική δοµή του εγγράφου, σαν ένα 

δένδρο από κόµβους. Χρησιµοποιεί ειδική σηµατοδοσία για να προσδιορίσει ένα 

µονοπάτι (path) κατά την πλοήγηση στην ιεραρχική δοµή ενός XML εγγράφου. Η 

βασικότερη έκφραση της γλώσσας XPath είναι αυτή του µονοπατιού, που ορίζεται σαν 

ένα σύνολο από έναν ή περισσότερους κόµβους - δοµικά στοιχεία του XML εγγράφου. 

Ωστόσο, επειδή τις περισσότερες φορές αυτό που χρειάζεται για την επεξεργασία ενός 

XML εγγράφου είναι η επιλογή των κόµβων εκείνων που ικανοποιούν συγκεκριµένες 

συνθήκες, η XPath ορίζει προθέµατα (Predicate) σε κάθε κόµβο που περιλαµβάνεται 

στο µονοπάτι, τα οποία αποτελούν λογικές εκφράσεις για την αποτίµηση ενός κόµβου. 

Έτσι, για παράδειγµα, ένα µονοπάτι θα µπορούσε να είναι το ακόλουθο: 

“/cameras/SLR/cam/[@brand='Canon' and @price>=100]”

 

44..55..55..  XXQQuueerryy  

Η XQuery είναι µια γλώσσα ερωτήσεων (query language) αντίστοιχη µε την 

SQL που συναντάµε στις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, που δηµιουργήθηκε για να δίνει 

τη δυνατότητα αναζήτησης και άντλησης πληροφοριών από αρχεία XML. Αποτελεί 

υπερσύνολο της γλώσσας XPath και κατά συνέπεια χρησιµοποιεί και επεκτείνει τη 

λειτουργικότητά της. Χρησιµοποιώντας µια περιεκτική και λιτή γλώσσα, χαρακτηρίζεται 

από την απαιτούµενη ευελιξία για την ανάκτηση πληροφοριών σε XML από ένα ευρύ 

φάσµα πηγών, από βάσεις δεδοµένων µέχρι απλά έγγραφα. Η XQuery λειτουργεί σε µια 

αφαιρετική, λογική δοµή του εγγράφου και όχι πάνω στην επιφανειακή της σύνταξη.  

Η XQuery εκτός από τη δυνατότητα επιλογής κόµβων και αντικειµένων από ένα 

µοντέλο δεδοµένων, προσφέρει και τη δυνατότητα κατασκευής νέων κόµβων. Ένα 

απλό ερώτηµα σε XQuery θα µπορούσε να επιλέγει από το έγγραφο items.xml όλα τα 

αντικείµενα που πωλούνται από ένα άτοµο µε όνοµα Smith: 

document("items.xml")/*/item[seller = "Smith"]/description 
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44..66..  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίαα  XXMMLL  εεγγγγρράάφφωωνν    

Υπάρχουν δυο βασικά περιβάλλοντα ∆ιεπαφής Προγραµµατισµού Εφαρµογών - 

API (Application Programming Interface) για την επεξεργασία XML εγγράφων το DOM 

(Document Object Model) και το SAX (Simple API for XML).  Το DOM χρησιµοποιείται 

για τυχαία προσπέλαση των δεδοµένων ενώ το SAX κυρίως για σειριακή επεξεργασία. 

Ένα άλλο περιβάλλον διεπαφής είναι το JAXB (Java Architecture for XML Binding), 

όπου τα XML δεδοµένα είναι συνδεδεµένα και δεσµευµένα µε χρήση αυστηρής 

προγραµµατιστικής γλώσσας, που ακολουθεί τη δοµή των δεδοµένων. 

 

44..66..11..  DDOOMM  

Το DOM (Document Object Model) είναι ένα προκαθορισµένο σύνολο 

λειτουργιών για τη διαχείριση αρχείων XML (και HTML) από µία γλώσσα 

προγραµµατισµού που στηρίζεται σε µια δενδρική αναπαράσταση των εγγράφων. 

Χρησιµοποιώντας το DOM κατασκευάζεται µια δενδρική δοµή που αντανακλά την δοµή 

του εγγράφου ΧΜL, όπου οι κόµβοι του δένδρου είναι τα στοιχεία (elements) του 

εγγράφου. Με αυτό τον τρόπο προσφέρεται ένας τρόπος χειρισµού των XML εγγράφων 

σαν αντικείµενα και όχι σαν απλά αρχεία κειµένου, τα οποία µπορούν να 

προσπελαστούν µε οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού (Java, C++, Perl κτλ).  

Η βασική ιδέα πίσω από το DOM είναι η δηµιουργία ενός τύπου διεπαφής µε βάση 

τον οποίο, αντί για την έναρξη γεγονότων, να χτίζεται ένα δέντρο, το οποίο να 

περιγράφει το αρχείο. Η κύρια διαφορά µεταξύ του DOM και του τύπου του 

προγραµµατισµού γεγονότων είναι ότι στον τελευταίο ο προγραµµατιστής θα πρέπει να 

παρακολουθεί το πού βρίσκεται ανά πάσα στιγµή. Θα πρέπει για παράδειγµα να 

γνωρίζει αν βρίσκεστε µέσα σ' ένα επίθεµα το οποίο εσωκλείεται σ' ένα άλλο, που κι 

αυτό µε τη σειρά του ίσως, βρίσκεται µέσα σ' ένα τρίτο. Αντίθετα, στη σύνδεση µε ένα 

δέντρο χρησιµοποιώντας το DOM όλες οι πληροφορίες για τη δοµή του εγγράφου είναι 

έτοιµες. 
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ΕΕιικκόόνναα  44--1133  ΗΗ  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττοουυ  δδέέννδδρροουυ  ααννττιικκεειιµµέέννωωνν  σσττοο  DDOOMM 
 
 

44..66..22..  SSAAXX  

Το SAX (Simple API for XML) αποτελεί µια διεπαφή οδηγούµενη από 

γεγονότα συνδυάζοντας τη java µε την XML. Είναι µια απλή διεπαφή (API) για την 

πρόσβαση σε αρχεία XML, την οποία χρησιµοποιούν οι περισσότεροι java parsers. O 

αναλυτής SAX (parser) διατρέχει το δέντρο ενός XML αρχείου καλώντας τις αντίστοιχες 

κλάσεις. Στη συνέχεια ο προγραµµατιστής πρέπει προγραµµατιστικά να ερµηνεύσει 

αυτά τα γεγονότα (events) και να κατασκευάσει το δικό του µοντέλο δεδοµένων. To 

SAX είναι πιο γρήγορο και λιγότερο απαιτητικό σε µνήµη από ότι το DOM, απαιτεί όµως 

περισσότερη δουλειά από τον προγραµµατιστή. 

Το SAX αποτελείται από ορισµένες µεθόδους. Η µέθοδος startDocument για 

παράδειγµα εκτελείται όταν ένα αρχείο διαβάζεται για πρώτη φορά ενώ η startElement 

όποτε συναντάται ένα εισαγωγικό επίθεµα. Κατά τον προγραµµατισµό του SAX, αρχικά 

το applet ή το πρόγραµµα που πρόκειται να εκτελέσει την επεξεργασία XML πρέπει να 

εφαρµόσει µία διεπαφή (DocumentHandler) που να περιέχει τις µεθόδους του SAX. 

Στην συνέχεια πρέπει να παραχθεί η επεξεργασία για κάθε µέθοδο.  

Κατά την επεξεργασία αρχείων XML µε χρήση του SAX, αρχικά τίθεται µια 

στοιχειοσειρά, που αντιπροσωπεύει την θέση της κλάσης του λεκτικού αναλυτή που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Στη συνέχεια δηµιουργείται ο λεκτικός αναλυτής και 

προσδιορίζεται το αντικείµενο που πρόκειται να παραλάβει τα γεγονότα που σχετίζονται 

µε την επεξεργασία του κώδικα XML. Η κλάση που περιγράφει εγκαθιστά έναν 

αναγνώστη αρχείων και ένα αντικείµενο SAX (InputSource) που χρησιµοποιείται για 

την επικοινωνία µε τον λεκτικό αναλυτή. Όταν ένα πρόγραµµα, που χρησιµοποιεί το 

SAX, εκτελείται, ο λεκτικός αναλυτής αρχικά εκτελείται και στη συνέχεια πυροδοτεί 
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γεγονότα όπως το τέλος του αρχείου που χρησιµοποιείται, και αυτά τα γεγονότα 

συντελούν στην συνέχεια στην εκτέλεση της αντίστοιχης µεθόδου (DocumentHandler).  
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Συγκρίνοντας τις δυο τεχνολογίες θα λέγαµε ότι το DOM δηµιουργεί έγγραφα 

ανθρωποκεντρικά (document-centric) για χρήση από ανθρώπους (human-

consumption) και χρησιµοποιείται κυρίως όταν µας ενδιαφέρει η δοµή του εγγράφου 

και η σειρά που εµφανίζονται τα στοιχεία στο κείµενο. Αντίθετα, το SAX δηµιουργεί 

έγγραφα που επικεντρώνονται στα δεδοµένα (data-centric), που έχουν παραχθεί ή 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από µηχανές (machine-readable), όπως κείµενα 

βασισµένα σε  αποτέλεσµα κάποιου ερωτήµατος. 

 

44..77..  ΒΒάάσσεειιςς  ∆∆εεδδοοµµέέννωωνν  κκααιι  XXMMLL  

Υπάρχει µία άµεση σχέση ανάµεσα στην XML και τις βάσεις δεδοµένων, που 

οφείλεται κυρίως στους παρακάτω λόγους: 

• Η XML προσφέρει ένα µηχανισµό ανεξάρτητο πλατφόρµας (platform-neutral) για 

τη µεταφορά δεδοµένων ανάµεσα σε ετερογενείς βάσεις δεδοµένων και 

εφαρµογές. 

• Η XML προσφέρει έναν πολύ αποδοτικό τρόπο για αποθήκευση και επιλογή 

δεδοµένων µέσω ερωτηµάτων. 

• Η ελευθερία στην ιεραρχία της δοµής ενός XML εγγράφου προσφέρει έναν πολύ 

χρήσιµο και εύχρηστο τρόπο για την καταχώρηση ελαφρώς ή καθόλου 

δοµηµένων δεδοµένων, που θα ήταν δύσκολο να  αποθηκευτούν σε ένα άλλο 

µοντέλο βάσης δεδοµένων. 

Απ’ την άλλη µεριά όµως η XML δεν µπορεί να θεωρηθεί απλά άλλη µια 

τεχνολογία βάσεων δεδοµένων. Αν και µε βάση τον αυστηρό ορισµό των βάσεων 

δεδοµένων η XML αποτελεί µια τεχνολογία για την αποθήκευση δεδοµένων,  παρόλα 

αυτά απέχει πολύ από το να µπορέσει να θεωρηθεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
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διαχείρισης  βάσεων δεδοµένων (DBMS – DataBase Management System). Αν και η 

XML διαθέτει πολλά από τα στοιχεία που συναντάµε στα κλασσικά συστήµατα βάσεων 

δεδοµένων (µηχανισµούς δόµησης δεδοµένων, σχήµατα - schemas, γλώσσες 

ερωτηµάτων - query languages), υπολείπεται σε θέµατα όπως διαχείριση πολύ µεγάλου 

όγκου δεδοµένων, δείκτες (indexes), ασφάλεια, transactions, µηχανισµούς 

ακεραιότητας δεδοµένων (data integrity), multi-user access κ.λπ. Για το λόγο αυτό 

µπορεί να προσφέρει µια αξιόλογη και επαρκή λύση για χρήση σαν βάση δεδοµένων, 

µόνο όταν ικανοποιούνται ορισµένες συνθήκες, όπως µικρός όγκος δεδοµένων, 

περιορισµένος αριθµός χρηστών και περιορισµένες απαιτήσεις σε θέµατα απόδοσης και 

ταχύτητας απόκρισης. [Bourret – 2005] 

 

44..88..  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  ττηηςς  XXMMLL  

Η XML 1.0 εκδόθηκε σαν µια Σύσταση (Recommendation) του W3C στις 10 

Φεβρουαρίου 1998. Ακολούθησαν δύο επανεκδόσεις της (XML 1.0 Second και Third 

Edition) που περιείχαν κάποιες συντακτικές κυρίως διορθώσεις (editorial corrections).  

Η τρέχουσα έκδοση XML 1.1 εκδόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2004. Οι βασικές 

διαφορές της έκδοσης XML 1.1 αφορούν στην υποστήριξη κάποιων επιπλέον ειδικών 

χαρακτήρων που προστέθηκαν τελευταία στην Unicode 2.0, όπως για παράδειγµα 

ειδικών χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται στο Μογγολικό ή Βουρµανικό αλφάβητο. 

Για την ακρίβεια η καινούρια σύσταση της XML 1.1 απλά απαγορεύει τη χρήση 

συγκεκριµένων ειδικών χαρακτήρων της Unicode 2.0, επιτρέποντας έτσι µια 

ενδεχόµενη επέκταση των επιτρεπόµενων χαρακτήρων. Όλα τα έγγραφα που είναι 

γραµµένα µε τη σύσταση της XML 1.0 αποτελούν παράλληλα και έγκυρα έγγραφα της 

XML 1.1, µε ένα περιορισµό στη χρήση ειδικών χαρακτήρων όπως €, Œ, και ™, τα 

οποία εµφανίζονται σε έγγραφα που χρησιµοποιούν τους κωδικούς χαρακτήρων ISO-

8859-1.  
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<<55  ΠΠααρράάγγωωγγαα  κκααιι  εεφφααρρµµοογγέέςς    
ττηηςς  XXMMLL  //>>  

 
Ένα από τα βασικά και πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της XML είναι η 

επεκτασιµότητά της. Η XML προσφέρει τη δυνατότητα στον καθένα να δηµιουργήσει  

µια καινούρια γλώσσα για να καλύψει τις ιδιαιτερότητες περιγραφής και δόµησης 

δεδοµένων της εκάστοτε εφαρµογής. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες, τόσο 

από πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν εταιρίες για να καλύψουν ατοµικές τους 

ανάγκες, όσο και από ιδρύµατα και φορείς κοινωφελούς σκοπού, για τη δηµιουργία 

κοινά αποδεκτών παραγώγων - εφαρµογών της XML, τα οποία να µπορέσουν στη 

συνέχεια να αποτελέσουν πρότυπα και να υιοθετηθούν από όλες τις ενδιαφερόµενες 

πλευρές. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα πιο αντιπροσωπευτικά παράγωγα της XML 

σε πεδία όπως: ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, γραφικά και 

πολυµέσα και εξειδικευµένα επιστηµονικά πεδία (µαθηµατικά, χηµεία, ασύρµατες 

επικοινωνίες κ.α.) 

 

55..11..  ΕΕφφααρρµµοογγέέςς  ττηηςς  XXMMLL  σσττοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  εεππιιχχεειιρρεείίνν    

Η εφαρµογή καινούργιων τεχνολογιών ηλεκτρονικής δικτύωσης και συναλλαγής 

στον χώρο των επιχειρήσεων (e-business, e-commerce) είναι ραγδαία τα τελευταία 

χρόνια. Η ανάπτυξη λύσεων που προσπαθούν να αυτοµατοποιήσουν τις συναλλαγές 

χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά µέσα και να δικτυώσουν όλα τα συναλλασσόµενα µέρη, 
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αποτελεί ένα διαρκώς αναπτυσσόµενο πεδίο, στο οποίο οι εξελίξεις, από άποψη 

εφαρµογής καινούργιων τεχνολογιών, είναι ραγδαίες. Το πιο σηµαντικό στοιχείο στο 

παιχνίδι αυτό αποτελεί η καθιέρωση µιας τεχνολογίας ως προτύπου και η υιοθέτησή της 

από όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µερίδιο των ενδιαφερόµενων µερών.  

Σε αυτό το σηµείο αυτό πολύ µεγάλη είναι η συµβολή της XML και η σταδιακή 

υιοθέτησή της ως κοινά αποδεχόµενο πρότυπο για την περιγραφή και δόµηση των 

δεδοµένων που πρόκειται να συµµετέχουν στις συναλλαγές. Στις παραγράφους που 

ακολουθούν περιγράφονται µερικές από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές τις XML στο 

πεδίο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται µια εκτενής µελέτη 

για την πορεία που ακολουθήθηκε µέχρι σήµερα στο χώρο του e-business και τη 

σταδιακή µεταφορά από κλασικές λύσεις EDI, που έχουν εφαρµοστεί εδώ και δεκαετίες, 

σε λύσεις βασισµένες στην XML, όπως είναι η ebXML και η UBL.  

 

55..11..11..  xxBBRRLL  

Η xBRL (Extensible Business Reporting Language) δηµιουργήθηκε το 1998 από 

την AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) µε σκοπό να περιγράψει 

τα υπάρχοντα οικονοµικά και λογιστικά δεδοµένα σε πρότυπα βασισµένα στην XML, 

προσφέροντας έτσι πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα υπάρχουσες 

µεθόδους που χρησιµοποιούνταν για την αναπαράσταση και µεταφορά στοιχείων και 

δεδοµένων. Η xBRL επιτρέπει οικονοµικές πληροφορίες να επαναχρησιµοποιηθούν σε 

ένα πλήθος διαφορετικών περιπτώσεων (π.χ. έκδοση αναφορών, δηµιουργία 

ηλεκτρονικών αρχείων κατάλληλων για επεξεργασία από διαφορετικές εφαρµογές, 

υποβολή ρυθµιστικών φορµών κ.α.), αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα, 

καταπολεµώντας σπατάλη από περιττή επανάληψη διαδικασιών και µειώνοντας 

σηµαντικά τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων. Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγµα 

σε xBRL.  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE group SYSTEM "xbrl-core-00-04-04.dtd"> 
<group xmlns="http://www.xbrl.org/us/aicpa-us-gaap-ci-00-04-04" 
xmlns:ExComp="http://www.example-ExComp.org/fHighlights.xml" id="XXXXXX-
X-X-X" entity="NASDAQ:EXCOMP" period="2000-12-31" scaleFactor="3" 
precision="3" type="ExComp:statement.financialHighlights" 
unit="ISO4217:USD" decimalPattern="#,###.###"> 
 <group id="1" type="ExComp:financialHighlights.introduction"> 
  <item type="ExComp:statement.declaration" period="2000-12-31"> 
 ExComp has adopted all standard procedures for accounting. 
 </item> 
 </group> 
 <group id="2" type="ExComp:financialHighlights.statistics"> 
  <group id="21" type="ExComp:sales.revenue"> 
   <item period="P1Y/2000-12-30">2961.5</item> 
   <item period="P1Y/1999-12-30">3294.97</item> 
   <item period="P1Y/1998-12-30">3593.78</item> 
   <item period="P1Y/1997-12-30">4301.55</item> 
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  </group> 
  <group id="22" type="ExComp:cost.production"> 
   <item period="P1Y/2000-12-30">1834.126</item> 
   <item period="P1Y/1999-12-30">1923.226</item> 
   <item period="P1Y/1998-12-30">2872.10</item> 
   <item period="P1Y/1997-12-30">3101.11</item> 
  </group> 
  <group id="23" type="ExComp:cost.transportAndMaintenance"> 
   <item period="P1Y/2000-12-30">134.07</item> 
   <item period="P1Y/1999-12-30">334.47</item> 
   <item period="P1Y/1998-12-30">821.59</item> 
   <item period="P1Y/1997-12-30">1007.12</item> 
  </group> 
  <!-- Labels --> 
  <label href="#21">Revenue</label> 
  <label href="#22">Production cost</label> 
  <label href="#23">Transport and Maintenance</label> 
  <label href="#24">Profit</label> 
  <label href="#25">Percentage Change in profit</label> 
 </group> 
</group> 
ΕΕιικκόόνναα  55--11  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  σσεε  XXBBRRLL 

 
 

55..11..22..  eebbXXMMLL  

H ebXML (electronic Business XML) αποτελεί µια συντονισµένη προσπάθεια της 

UN/EDIFACT (United Nations’ Center for Trade Facilitation and Electronic Business) 

της OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) 

για τη προτυποποίηση στην ανταλλαγή επιχειρηµατικών δεδοµένων, µε απώτερο στόχο 

και σκοπό την αντικατάσταση του κλασικού EDI (Electronic Data Interchange). Η 

ebXML προσφέρει την απαιτούµενη υποδοµή για την πραγµατοποίηση εµπορικών 

ηλεκτρονικών συναλλαγών σε παγκόσµιο κλίµακα ανάµεσα τόσο σε µεγάλες όσο και 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  

Αντί να επικεντρώνεται στα επιχειρηµατικά έγγραφα, η ebXML δίνει έµφαση στον 

προσδιορισµό και προτυποποίηση των εµπορικών διαδικασιών (business processes) 

σαν µια σειρά από συγκεκριµένες ενέργειες, όπως για παράδειγµα παραγγελία πρώτων 

υλών ή έλεγχος αποθεµάτων αποθήκης. Για να περιγραφούν οι διαδικασίες 

χρησιµοποιούνται κάποια προτυποποιηµένα και επαναχρησιµοποιούµενα αντικείµενα, 

που καλούνται βασικά συστατικά στοιχεία (core components), και συνθέτουν έτσι ένα 

µηχανισµό για την περιγραφή της πληροφορίας που χρησιµοποιείται στις συναλλαγές. 

Οι διασυνδέσεις που προσδιορίζουν την εµπορική σηµασιολογία χρησιµοποιώντας τα 

core components αποθηκεύονται σε κατανεµηµένες αποθήκες δεδοµένων (data 

repositories) µαζί µε όλα τα άλλα απαραίτητα στοιχεία, µοντέλα, δεδοµένα και 

αντικείµενα, που µπορούν τελικά να κάνουν δυνατές τις εµπορικές συναλλαγές 

ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Οι αποθήκες είναι προσβάσιµες χρησιµοποιώντας κατάλληλο 

προγραµµατιστικό περιβάλλον διεπαφής (API) που παρέχονται από τα µητρώα 

(Registries) της ebXML.  
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Αναλυτική περιγραφή της υποδοµής και του πλαισίου λειτουργίας της ebXML 

παρουσιάζεται στην ανάλυση για το e-business που ακολουθεί στο επόµενο κεφάλαιο.  

  

55..11..33..  ccXXMMLL  

Η cXML (Commerce XML) αποτελεί µια εφαρµογή της XML για τη διευκόλυνση 

του ηλεκτρονικού εµπορίου ανάµεσα στις επιχειρήσεις (B2B e-commerce). 

Χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στις εµπορικές 

συναλλαγές, όπως εµπορικούς κατάλογους, περιγραφές επιχειρηµατικών προφίλ 

εταιριών, διαχείριση παραγγελιών κ.λπ. Η cXML παρέχει ένα σύνολο από DTDs και 

schemas για τη περιγραφή των δεδοµένων, επιτρέποντας άµεσα την αυτοµατοποίηση 

της διαδικασία ανάλυσης και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για την 

πραγµατοποίηση εµπορικών συναλλαγών, χωρίς να υπάρχει προηγούµενη γνώση των 

φορµών που χρησιµοποιεί το κάθε συναλλασσόµενο µέρος. Παράλληλα, προσδιορίζει 

τον τρόπο που µια εταιρία µπορεί να δηµοσιεύσει ή να ζητήσει στοιχεία από µια άλλη 

εταιρία. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγµα σε cXML. 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE cXML SYSTEM 
"http://xml.cXML.org/schemas/cXML/1.1.008/cXML.dtd"> 
<cXML payloadID="200.989.2991@myhostname" timestamp="2000-08-14T12:42:19-
05:00" version="1.1" xml:lang="en-US"> 
 <Header> 
  <From> 
   <Credential domain="NetworkUserID"> 
    <Identity>xyz@web.com</Identity> 
   </Credential> 
  </From> 
  <To> 
   <Credential domain="WarehouseNetworkID"> 
    <Identity>xyz@somewarehouse.com</Identity> 
   </Credential> 
  </To> 
  <Sender> 
   <Credential domain="NetworkUserID"> 
    <Identity>mail@web.com</Identity> 
   </Credential> 
   <UserAgent>ABC cXML v1.0</UserAgent> 
  </Sender> 
 </Header> 
 <Request deploymentMode="production"> 
  <OrderRequest> 
   <OrderRequestHeader orderID="xyz-2121" orderDate="2000-07-19"> 
    <Total> 
     <Money currency="USD">500</Money> 
    </Total> 
    <ShipTo> 
     <Address> 
      <Name xml:lang="en">  ABC and Associates </Name> 
      <PostalAddress> 
       <DeliverTo>Mr. Xyz</DeliverTo> 
       <Street>490B Boston Post road</Street> 
       <City>Sudbury</City> 
       <State>MA</State> 
       <PostalCode>01776</PostalCode> 
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       <Country isoCountryCode="US"> United States </Country> 
      </PostalAddress> 
     </Address> 
    </ShipTo> 
    <BillTo> 
     <Address> 
      <Name xml:lang="en">  ABC and Associates</Name> 
      <PostalAddress> 
       <Street>490B Boston Post road</Street> 
       <City>Sudbury</City> 
       <State>MA</State> 
       <PostalCode>01776</PostalCode> 
       <Country isoCountryCode="US">  United States 
</Country> 
      </PostalAddress> 
     </Address> 
    </BillTo> 
    <Shipping> 
     <Money currency="USD">50</Money> 
     <Description xml:lang="en-us"> US post </Description> 
    </Shipping> 
    <Payment> 
     <PCard number="222211113333" expiration="2001-08-01"/> 
    </Payment> 
   </OrderRequestHeader> 
   <!-- Products ordered --> 
   <ItemOut quantity="4" requestedDeliveryDate="2000-12-31"> 
    <ItemID> 
     <SupplierPartID>zay-2156</SupplierPartID> 
    </ItemID> 
    <ItemDetail> 
     <UnitPrice> 
      <Money currency="USD">100</Money> 
     </UnitPrice> 
     <Description xml:lang="en"> Z Keyboard </Description> 
    </ItemDetail> 
   </ItemOut> 
   <ItemOut quantity="2" requestedDeliveryDate="2000-08-05"> 
    <ItemID> 
     <SupplierPartID>abc-u9981</SupplierPartID> 
    </ItemID> 
    <ItemDetail> 
     <UnitPrice> 
      <Money currency="USD">25</Money> 
     </UnitPrice> 
     <Description xml:lang="en">abc-Mouse</Description> 
    </ItemDetail> 
   </ItemOut> 
  </OrderRequest> 
 </Request> 
</cXML> 
ΕΕιικκόόνναα  55--22  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  ππααρρααγγγγεελλίίααςς  σσεε  ccXXMMLL 

 

55..11..44..  NNeewwssMMLL  

Η NewsML αποτελεί ένα παράγωγο της XML που προσπαθεί να ενοποιήσει τη 

σύνταξη και µετάδοση ειδήσεων από ένα σύνολο διαφορετικών πηγών, µέσων 

µετάδοσης και µορφοποίησης. Το  IPTC (International Press Telecommunications 

Council) ανέλαβε να συντονίσει την ανάπτυξη  της NewsML, µε σκοπό να παρέχει στους 
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συντάκτες των ειδήσεων και τους καταναλωτές ένα ενιαίο µέσο για την καταγραφή και 

ανταλλαγή του υλικού πληροφόρησης.  

Η NewsML έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανεξάρτητη από το µέσο διάδοσης έτσι 

ώστε όλη η ποικιλοµορφία του περιεχοµένου, όπως για παράδειγµα κείµενο, εικόνες και 

βίντεο, να µπορούν να περιγραφούν παράλληλα χρησιµοποιώντας τη δοµή της XML. Η 

µορφοποίηση της XML επιτρέπει το περιεχόµενο να επαναχρησιµοποιηθεί και να 

αλλαχθεί ώστε να προσαρµοστεί στις εξειδικευµένες απαιτήσεις και δυνατότητες της 

πλατφόρµας χρήσης του κάθε αποδέκτη. Για παράδειγµα, µπορούν επιλεκτικά και ανά 

περίπτωση να παρουσιαστούν συγκεκριµένα κοµµάτια ειδήσεων, εικόνας ή βίντεο, και 

να απενεργοποιηθούν πολυµεσικά στοιχεία όταν πρόκειται για προβολή σε κινητά 

τηλέφωνα ή συσκευές που δεν υποστηρίζουν προβολή βίντεο κ.ο.κ. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ένα παράδειγµα σε NewsML. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<!DOCTYPE NewsML PUBLIC "urn:newsml:iptc.org:20001006:NewsMLv1.0:1" 
"http://www.afp.com/dtd/NewsMLv1.0.dtd" [ 
 <!ENTITY % nitf SYSTEM "http://www.afp.com/dtd/nitf-2-5.dtd"> 
 %nitf;]> 
<NewsML> 
 <Catalog Href="http://www.afp.com/dtd/AFPCatalog.xml"/> 
 <NewsEnvelope> 
  <DateAndTime>20000811T0818Z</DateAndTime> 
 </NewsEnvelope> 
 <NewsItem> 
  <Identification> 
   <NewsIdentifier> 
    <ProviderId>afp.com</ProviderId> 
    <DateId>20000811</DateId> 
    <NewsItemId>010607144425.x6pxrl6k</NewsItemId> 
    <RevisionId PreviousRevision="0" Update="N">1</RevisionId> 
 <PublicIdentifier>urn:NewsML:afp.com:20000811:010607144425.x6pxrl6k:1</
PublicIdentifier> 
   </NewsIdentifier> 
  </Identification> 
  <NewsManagement> 
   <NewsItemType FormalName="News"/> 
   <FirstCreated>20000811T0818Z</FirstCreated> 
   <ThisRevisionCreated>20000811T0818Z</ThisRevisionCreated> 
   <Status FormalName="Usable"/> 
  </NewsManagement> 
  <NewsComponent> 
   <NewsLines> 
    <HeadLine>George W. Bush president (television)</HeadLine> 
    <CopyrightLine>© 2001 AFP</CopyrightLine> 
   </NewsLines> 
   <AdministrativeMetadata> 
    <Provider> 
     <Party FormalName="AFP"/> 
    </Provider> 
   </AdministrativeMetadata> 
  </NewsComponent> 
 </NewsItem> 
</NewsML> 
ΕΕιικκόόνναα  55--33  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  σσεε  NNeewwssMMLL 
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55..11..55..  RRSSSS  

Η γλώσσα RSS (Really Simple Syndication) αποτελεί ένα παράγωγο της XML που 

χρησιµοποιείται για την εύκολη δηµοσίευση των πρωτοσέλιδων ειδήσεων και 

ανανεώσεων περιεχοµένου ιστοσελίδων µέσω διαδικτύου. Χρησιµοποιείται για να 

ενηµερώνει µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο κατάλληλα προγράµµατα και να οργανώνει 

καλύτερα όλη την καινούρια πληροφορία που διατίθεται µέσα από ένα συγκεκριµένο 

κανάλι ή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.  

Για παράδειγµα, ένα ειδησιογραφικό κανάλι, το περιεχόµενο του οποίου 

ενηµερώνεται και ανανεώνεται τακτικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει την τεχνολογία των 

RSS για να ενηµερώνει σε συνεχή βάση τους αναγνώστες µε µια λίστα των καινούριων 

διαθέσιµων ειδήσεων. Για να λειτουργήσουν τα RSS, ο συγγραφέας των ειδήσεων 

αναλαµβάνει να συντηρεί µια λίστα µε ενηµερώσεις για τις τελευταίες αλλαγές και 

προσθήκες, που ονοµάζονται RSS Feed ή RSS Channels. Οι χρήστες που ενδιαφέρονται 

για τις ενηµερώσεις µπορούν µε αυτόµατο τρόπο, χρησιµοποιώντας κατάλληλα 

προγράµµατα, που καλούνται RSS aggregators ή RSS Readers, να οργανώσουν και να 

προσπελάσουν αντίστοιχα τις πληροφορίες αυτές. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα 

παράδειγµα µιας λίστας RSS. 

 

<?xml version="1.0"?> 
<rss version="2.0"> 
 <channel> 
  <title>Birthday Bash Interviews</title> 
  <link>http://kccnfm100.com/</link> 
  <description>Natural Vibrations.</description> 
  <language>en-us</language> 
  <pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate> 
  <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate> 
  <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 
  <generator>Weblog Editor 2.0</generator> 
  <managingEditor>editor@example.com</managingEditor> 
  <webMaster>webmaster@example.com</webMaster> 
  <item> 
   <title>Star City</title> 
   <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-
starcity.asp</link> 
   <description>How do Americans get ready to work with Russians 
aboard the International Space Station? They take a crash course in 
culture, language and protocol at Russia's Star City.</description> 
   <pubDate>Tue, 03 Jun 2003 09:39:21 GMT</pubDate> 
   <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/06/03.html#item573</guid> 
  <item> 
   <title>The Engine That Does More</title> 
   <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-
VASIMR.asp</link> 
   <description>Before man travels to Mars, NASA hopes to design new 
engines that will let us fly through the Solar System more quickly.  The 
proposed VASIMR engine would do that.</description> 
   <pubDate>Tue, 27 May 2003 08:37:32 GMT</pubDate> 
   <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/27.html#item571</guid> 
  </item> 
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 </channel> 
</rss> 
ΕΕιικκόόνναα  55--44  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  λλίίσσττααςς  RRSSSS 

 

55..11..66..  LLeeggaallXXMMLL  

Η LegalXML δηµιουργήθηκε για να προσφέρει ένα γενικό και κοινά αποδεκτό 

πρότυπο για την καταγραφή των πρακτικών σε δικαστήρια και δηµόσιες αρχές.  

Φιλοδοξεί να αποτελέσει το ενδιάµεσο µέσω αποθήκευσης για τη µεταφορά των 

δικαστικών αρχείων ανάµεσα σε δικαστήρια, δικηγορικά γραφεία, υπηρεσίες και φορείς 

της δηµόσιας διοίκησης, θέτοντας ένα τέλος στην γραφειοκρατία και τη σπατάλη από 

επαναλαµβανόµενες εισαγωγές σε διαφορετικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων και 

συστηµάτων αρχειοθέτησης. 

  

55..11..77..  BBIIPPSS  

Η BIPS (Bank Internet Payment System) είναι ένα παράγωγο της XML που 

επιτρέπει την πραγµατοποίηση ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσω 

διαδικτύου. Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία ηλεκτρονικής πιστοποίησης (digital 

certificate technology) η BIPS επιτρέπει σε τράπεζες και επιχειρήσεις να υποβάλλουν 

εντολές πληρωµής και να διακινούν οικονοµικά στοιχεία µε ασφάλεια χρησιµοποιώντας 

την υποδοµή του Internet.  

 
55..22..  ΕΕφφααρρµµοογγέέςς  σσττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη  

Εδώ και δυο δεκαετίες έχει αναγνωριστεί η ανάγκη δηµιουργίας ενός πλαισίου 

διαλειτουργικότητας µεταξύ κυβερνήσεων, δηµόσιων υπηρεσιών, διεθνών οργανισµών, 

πολιτών και επιχειρήσεων (G2C - Government to Citizen, G2B - Government to 

Business , G2G - Government to Government). Η ∆ιαλειτουργικότητα ορίζεται ως η 

ικανότητα µεταφοράς και χρησιµοποίησης της πληροφορίας µε ένα οµοιογενές και 

αποτελεσµατικό τρόπο µεταξύ διαφόρων οργανισµών σε επίπεδο συστηµάτων 

πληροφορικής.  
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Εικόνα 5-5 Περιπτώσεις διαλειτουργικότητας, προσαρµοσµένες στη δοµή του 
Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα 
(Πηγή:ΚτΠ: ∆ιαλειτουργικότητα-Ενοποίηση Συστηµάτων: Κρίσιµα Θέµατα και Καλές 
Πρακτικές Σχεδιασµού & Υλοποίησης) 

 
Στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government) η συµβολή της 

XML υπήρξε καθοριστικής σηµασίας. Ο προσανατολισµός για open-source λύσεις, οι 

οποίες θα µπορούν να αναπτύσσονται, να επαναχρησιµοποιούνται και να διατίθενται 

ελεύθερα µεταξύ των κυβερνήσεων, σε συνδυασµό µε τα εν γένει χαρακτηριστικά της 

γλώσσας σε θέµατα δόµησης και περιγραφής δεδοµένων, συνετέλεσαν στην υιοθέτηση 

της XML ως το κύριο πρότυπο για την ολοκλήρωση των δεδοµένων και των εργαλείων 

παρουσίασης των συστηµάτων του δηµοσίου τοµέα. Με τον τρόπο αυτό, το όραµα του 

“one-stop e-Gov shops”, όπου ο πολίτης µπορεί εύκολα να προσπελάσει το σύνολο 

των υπηρεσιών «διαφανώς» και µε κύριο µέσο πρόσβασης έναν απλό browser, 

βρίσκεται πλέον προ των πυλών. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφουµε τις πιο σηµαντικές 

πρωτοβουλίες για την επίτευξη διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστηµάτων se 

Κυβερνητικά συστήµατα, που έχουν σαν βάση την XML. 

 

55..22..11..  EEUU  IIDDAA  

Το EU IDA (Electronic Interchange of Data between Administrations) αποτελεί 

την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
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υιοθέτηση µιας σειράς από µέτρα, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η διαλειτουργικότητα 

και η πρόσβαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή 

δεδοµένων µεταξύ κυβερνήσεων. 

Πρόκειται για µία στρατηγική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στην οποία 

εφαρµόζονται οι εξελίξεις στους τοµείς των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής για την 

υποστήριξη της ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών µεταξύ των Κυβερνήσεων των 

Μελών Χωρών. Ο αντικειµενικός σκοπός είναι η βελτίωση στην διαδικασία αποφάσεων, 

στην καλύτερη λειτουργία των εσωτερικών αγορών και η επιτάχυνση της υλοποίησης 

πολιτικών. Η αποστολή του IDA είναι ο συντονισµός και η υλοποίηση ενός δια-

Ευρωπαϊκού δικτύου τηλεµατικής µέσω των εξής ενεργειών - στόχων:  

 

55..22..22..  UUKK  ee--GGiiff    

Το UK e-GIF (United Kingdom e-Government Interoperability Framework) 

αποτελεί την πιο επιτυχηµένη πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται στο Ηνωµένο Βασίλειο 

και έχει ήδη να επιδείξει σηµαντικά αποτελέσµατα που αρχίζουν να ενσωµατώνονται 

στην εθνική πολιτική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Το UK e-GIF έθεσε το πλαίσιο για την αποτελεσµατική επικοινωνία σε επίπεδο 

δεδοµένων µεταξύ κυβερνητικών οργανισµών και υπηρεσιών ώστε να µπορεί να 

υλοποιηθεί ενιαία πρόσβαση πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισµών στις δηµόσιες 

υπηρεσίες. Η πρωτοβουλία e-GIF ορίζει τις τεχνολογικές προδιαγραφές, µε έµφαση στη 

χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου και της XML, και το θεσµικό και οργανωτικό 

πλαίσιο που θα επιτρέψει την συντονισµό όλων των Κυβερνητικών Πληροφοριακών 

Συστηµάτων σε θέµατα διαλειτουργικότητας. Σκοπός του είναι να επιτρέψει την 

συµβατή και αποτελεσµατική επικοινωνία σε επίπεδο δεδοµένων µεταξύ κυβερνητικών 

οργανισµών και υπηρεσιών και να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις καλύτερη 

πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πρωτοβουλία e-GIF της 

Βρετανικής Κυβέρνησης προσέλκυσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον διεθνώς και συζητιέται στα 

πλαίσια του EU IDA ως η βάση για την ανάπτυξη σχετικών Πανευρωπαϊκών προτύπων. 

Τέλος, έχει ήδη υιοθετηθεί από χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας (Αυστραλία, Νέα 

Ζηλανδία). 

Το e-GIF ορίζει ένα ελάχιστο σύνολο από τεχνικούς κανόνες και προδιαγραφές 

πάνω στις οποίες βασίζεται η ροή της πληροφορίας µεταξύ της κυβέρνησης και του 

δηµοσίου τοµέα. Καλύπτονται η ∆ιασύνδεση, η Ολοκλήρωση ∆εδοµένων, η Πρόσβαση 

Πληροφοριών και η ∆ιαχείριση Περιεχοµένου. Οι κύριες αποφάσεις τεχνικής πολιτικής 

πάνω στις οποίες διαµορφώθηκε το e-GIF είναι: 
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• Ευθυγράµµιση µε το Internet, µέσω της υιοθέτησης κοινών προδιαγραφών, οι 

οποίες χρησιµοποιούνται στο Internet και στο World Wide Web, για όλα τα 

συστήµατα πληροφορικής του δηµοσίου τοµέα.  

• Η υιοθέτηση της XML ως το κύριο πρότυπο για ολοκλήρωση δεδοµένων και 

εργαλείων παρουσίασης για όλα τα συστήµατα του δηµοσίου τοµέα. 

• Η υιοθέτηση του browser ως το κύριο interface. Όλα τα συστήµατα 

πληροφορικής του δηµόσιου τοµέα είναι προσβάσιµα µε την τεχνολογία του 

browser, άλλα interfaces επιτρέπονται αλλά µόνο επιπρόσθετα των 

βασισµένων στον browser.  

• Η προσθήκη των metadata στο δυναµικό των κυβερνητικών πληροφοριών. 

• Η ανάπτυξη και υιοθέτησης του e-GMS (e-Government Metadata Standard) 

βασισµένη στο διεθνές µοντέλο Dublin Core.  

• Η ανάπτυξη και συντήρηση του GCL (Government Category List).  

• Η απαίτηση για συµµόρφωση µε το e-GIF σε ολόκληρο τον δηµόσιο τοµέα.  

 

55..22..33..  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  --  eebbXXMMLL  

Όπως είδαµε σε προηγούµενη παράγραφο, η ebXML (electronic Business XML) 

αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-

business). Μια παράλληλη προσπάθεια έχει ξεκινήσει από µια οµάδα εργασίας της 

UN/CEFACT και της OASIS για την υλοποίηση ενός πλαισίου διαλειτουργικότητας 

στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το οποίο θα στηρίζεται στην ήδη 

υλοποιηµένη υποδοµή της ebXML. Πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το υπάρχον πλαίσιο 

(infrastructure), µε χρήση όλων των δοµικών µονάδων που έχουν υλοποιηθεί, µε 

έµφαση στα XML Registries/Repositories, αφού πρώτα προσαρµοστούν στις νέες 

απαιτήσεις των δηµόσιων υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

 
55..22..44..  GGoovvMMLL  

Η GovML (Governmental Markup Language) αποτελεί µια προσπάθεια που 

ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 2003, στα πλαίσια του 

προγράµµατος eGOV του IST. Ο κύριος στόχος του προγράµµατος eGOV ήταν να 

προδιαγράψει, να αναπτύξει, να αξιολογήσει και να παρουσιάσει µια ολοκληρωµένη 

πλατφόρµα για την υλοποίηση της "online one-stop" Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. Ένα µέρος αυτής της προσπάθειας ήταν και η ανάπτυξη µιας 

γλώσσας βασισµένης στην XML, η GovML, η οποία θα επέτρεπε την παροχή 

πληροφοριών, περιεχοµένου και υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, µε τη µορφή 
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"life-events" (γεγονότα που βασίζονται σε καθηµερινά περιστατικά της ζωής ,π.χ. 

γάµος), ή “business-episodes” (συνήθη επιχειρηµατικά σενάρια και διαδικασίες).  

 

. 
55..33..  ΕΕφφααρρµµοογγέέςς  σσεε  ττηηςς  XXMMLL  σσεε  γγρρααφφιικκάά  κκααιι  πποολλυυµµέέσσαα  

Πολλές είναι οι εφαρµογές της XML στο χώρο των γραφικών και των πολυµέσων, 

όπως παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν. 
 

55..33..11..  SSMMIILL  

Η SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) αποτελεί µια εφαρµογή 

της XML που σχεδιάστηκε για να δώσει τη δυνατότητα πολυµεσικών παρουσιάσεων 

µέσω διαδικτύου. Μια παρουσίαση της SMIL µπορεί να περιλαµβάνει ένα πλήθος 

πολυµεσικά στοιχεία όπως ήχο, βίντεο, εικόνες, στατικό και δυναµικό κείµενο. Η SMIL 

µοιάζει πολύ µε την HTML. Περιέχει πληροφορίες για τις πηγές (διευθύνσεις URLs) των 

πολυµεσικών αυτών στοιχείων και τον τρόπο που αυτά θα παρουσιαστούν σε 

συνδυασµό και συγχρονισµό µεταξύ τους. Έτσι, για παράδειγµα, η SMIL µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή µιας παρουσίασης που θυµίζει τηλεοπτική 

παρουσίαση, όπου στατικό, δυναµικό κείµενο, εικόνες, ήχος και βίντεο µπορεί να 

εµφανίζονται ταυτόχρονα, διαδοχικά, βάση συγκεκριµένου χρονικού διαγράµµατος 

(timeline) ή µε οποιοδήποτε άλλο συγχρονισµό. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγµα σε 

SMIL. 

<smil> 
 <head> 
  <layout> 
   <root-layout height="300" width="280" background-color="#bbbbee" 
title="Example"/> 
   <region id="image1" width="177" height="230" top="35" left="50" 
background-color="#ffffff"/> 
  </layout> 
 </head> 
 <body> 
  <seq> 
   <par> 
    <img src="book1.jpg" region="image1" alt="book1" dur="1s" 
fit="fill"/> 
    <audio src="bounce.au" dur=".5s"/> 
   </par> 
   <par> 
    <img src="book2.jpg" region="image1" alt="book2" dur="1s" 
fit="fill"/> 
    <audio src="bounce.au" dur=".5s"/> 
   </par> 
    <audio src="bounce.au" dur=".5s"/> 
   </par> 
  </seq> 
 </body> 
</smil> 

ΕΕιικκόόνναα  55--66  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  σσεε  SSMMIILL 
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55..33..22..  SSVVGG  

Η SVG (Scalable Vector Graphics) παρέχει ένα τρόπο για την περιγραφή 

διανυσµατικών γραφικών στο διαδίκτυο. Η SVG χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος 

πλεονεκτηµάτων σε σχέση µε τις στατικές εικόνες (τύπου jpg, gif και png) που 

χρησιµοποιούνται σήµερα για προβολή γραφικών σε ιστοσελίδες. Οι παραπάνω τύποι 

αρχείων εικόνας είναι τύπου bitmap, δηλαδή προσδιορίζουν το χρώµα κάθε pixel της 

εικόνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα αφενός τη δηµιουργία µεγάλων αρχείων, που 

κάνουν πολύ ώρα να κατεβούν µέσω διαδικτύου, και αφετέρου δεν προσφέρουν τη 

δυνατότητα µεγένθυσης ή αλλαγής των  διαστάσεών τους, µε αποτέλεσµα να έχουµε 

απώλεια ποιότητας εικόνας στις παραπάνω περιπτώσεις ή σε εκτύπωσή τους. Αντίθετα, 

τα διανυσµατικά γραφικά που περιγράφονται µε τη SVG περιγράφουν την πληροφορία 

των γραφικών χρησιµοποιώντας γραµµές και καµπύλες, µε αποτέλεσµα µικρότερα σε 

µέγεθος αρχεία και εικόνες που µπορούν να µεταβληθούν οι διαστάσεις τους χωρίς 

απώλεια ποιότητας. Επιπλέον, επειδή η SVG είναι µια εφαρµογή της XML, τα αρχεία 

SVG µπορούν να δηµιουργηθούν δυναµικά µε χρήση κώδικα και να υποβληθούν σε 

αναζητήσεις βάσει γραφικών προτύπων. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγµα σε 

SVG. 

<?xml version="1.0"?> 
<svg viewBox="0 0 300 300" width="300" height="300"> 
 <g> 
  <path style="fill: #eebb99" d="M0,0 h300 v300 h-300 z"/> 
 </g> 
 <g> 
  <circle style="fill: green; fill-opacity: 0.5" cx="150" cy="150" 
r="50"/> 
  <rect style="fill: blue; stroke: white" x="50" y="50" width="100" 
height="100"/> 
  <text style="fill: red; font-size: 24pt" x="25" y="250">Welcome to 
SVG!</text> 
 </g> 

</svg> 
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ΕΕιικκόόνναα  55--77  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  σσεε  SSVVGG 
 

55..33..33..  XX33DD  

Το 1997 το Web3D Consortium εξέδωσε τη VRML (Virtual Reality Modeling 

Language), µια γλώσσα που παρέχει τη δυνατότητα περιγραφής τρισδιάστατων 

εικόνων και τη δηµιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος περιορισµένης 

αλληλεπίδρασης. Ο κόσµος ενός τέτοιου περιβάλλοντος µπορεί να ελέγχει αντικείµενα 

που έχουν διασύνδεση µε άλλους κόσµους, µε κείµενα HTML ή µε άλλα αντικείµενα.  

Η γλώσσα X3D (Extensible 3D) αποτελεί το αποτέλεσµα των συντονισµένων 

προσπαθειών του W3C και του Web3D για την επέκταση της VRML µε χρήση της XML. 

Η X3D αποτελεί τη νέα γενιά της VRML και η τρέχουσα έκδοση είναι συµβατή µε τη 

VRML97. Το γεγονός ότι η X3D αποτελεί µια εφαρµογή της XML, επιτρέπει την ευρεία 

χρήση και επεκτασιµότητα του VRML προτύπου. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα 

παράδειγµα σε X3D. 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE X3D PUBLIC "ISO//Web3D//DTD X3D 3.0//EN" 
  "http://www.web3d.org/specifications/x3d-3.0.dtd"> 
<X3D profile="IMMERSIVE" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" 
xsd:noNamespaceSchemaLocation="http://www.web3d.org/specifications/x3d-
3.0.xsd"> 
 <head> 
  <meta name="filename" content="RedSphereBlueBox.x3d"/> 
 </head> 
 <Scene> 
  <Transform> 
   <NavigationInfo headlight="false" avatarSize="0.25 1.6 0.75" 
type="EXAMINE"/> 
   <DirectionalLight/> 
   <Transform translation="3.0 0.0 1.0"> 
    <Shape> 
     <Sphere radius="2.3"/> 
     <Appearance> 
      <Material diffuseColor="1.0 0.0 0.0"/> 
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     </Appearance> 
    </Shape> 
   </Transform> 
   <Transform translation="-2.4 0.2 1.0" rotation="0.0 0.707 0.707 
0.9"> 
    <Shape> 
     <Box/> 
     <Appearance> 
      <Material diffuseColor="0.0 0.0 1.0"/> 
     </Appearance> 
    </Shape> 
   </Transform> 
  </Transform> 
 </Scene> 
</X3D> 

 

ΕΕιικκόόνναα  55--88  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  σσεε  XX33DD 
 

 

55..44..  ΕΕφφααρρµµοογγέέςς  ττηηςς  XXMMLL  σσεε  εεξξεειιδδιικκεευυµµέένναα  ππεεδδίίαα    

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη δραστηριότητα στην προσπάθεια δηµιουργίας 

και καθιέρωσης παραγώγων της XML σε όποιο επιστηµονικό η επιχειρηµατικό πεδίο 

µπορεί να βρει εφαρµογή. Παρακάτω αναφέρονται τα πιο σηµαντικά παράγωγα της XML 

σε διάφορα εξειδικευµένα πεδία. 

 

55..44..11..  MMaatthhMMLL  

Η MathXML (Mathematical Markup Language) περιγράφει ένα πρότυπο της XML 

για την περιγραφή των µαθηµατικών συµβολισµών (mathematical notation). Μέχρι 

πρόσφατα οι µαθηµατικές παραστάσεις παρουσιάζονταν σαν εικόνες στο διαδίκτυο ή 

χρησιµοποιώντας ειδικό λογισµικό, όπως το TeX και το LaTeX. H MathML 

δηµιουργήθηκε από τη W3C και προσφέρει µια κατάλληλη σύνταξη σε XML για τη 
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περιγραφή των µαθηµατικών τύπων, ώστε να µπορούν να προβληθούν ή να 

επεξεργαστούν από διαφορετικές εφαρµογές και για διαφορετικούς σκοπούς.  

Η MathML χρησιµοποιεί δύο διαφορετικά σετ στοιχείων. Το ένα χρησιµοποιείται 

για τη παρουσίαση των µαθηµατικών παραστάσεων ενώ το άλλο για την περιγραφή του 

µαθηµατικού περιεχοµένου. Στο παράδειγµα που ακολουθεί παρατίθεται η µαθηµατική 

έκφραση x2+4x+4=0 στα δυο διαφορετικά σετ στοιχείων της MathML.  

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE math PUBLIC "-//W3C//DTD MathML 2.0//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/MathML2/dtd/mathml2.dtd"> 
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> 
 <mrow> 
  <msup> 
   <mi>x</mi> 
   <mn>2</mn> 
  </msup> 
  <mo>+</mo> 
  <mrow> 
   <mn>4</mn> 
   <mo>&InvisibleTimes;</mo> 
   <mi>x</mi> 
  </mrow> 
  <mo>+</mo> 
  <mn>4</mn> 
 </mrow> 
</math> 

ΕΕιικκόόνναα  55--99  ΗΗ  µµααθθηηµµααττιικκήή  έέκκφφρραασσηη  xx22++44xx++44  ==  00,,  εεκκφφρραασσµµέέννηη  σσττηη  µµοορρφφήή  
ππααρροουυσσίίαασσηηςς  ττηηςς  MMaatthhMMLL 

 

<reln> 
 <eq/> 
 <apply> 
  <plus/> 
  <apply> 
   <power/> 
   <ci>x</ci> 
   <cn>2</cn> 
  </apply> 
  <apply> 
   <times/> 
   <cn>4</cn> 
   <ci>x</ci> 
  </apply> 
  <cn>4</cn> 
 </apply> 
 <cn> /cn> 0<
</reln> 

ΕΕιικκόόνναα  55--1100  ΗΗ  µµααθθηηµµααττιικκήή  έέκκφφρραασσηη  xx22++44xx++44  ==  00,,  εεκκφφρραασσµµέέννηη  σσττηη  µµοορρφφήή  
ππεερριιγγρρααφφήήςς  µµααθθηηµµααττιικκοούύ  ππεερριιεεχχοοµµέέννοουυ  ττηηςς  MMaatthhMMLL 

 
55..44..22..  CCMMLL    

Η CML (Chemical ML) είναι ένα παράγωγο της XML που χρησιµοποιείται για την 

παρουσίαση και τη περιγραφή των µορίων και των απαραίτητων χηµικών 

πληροφοριών των στοιχείων και ενώσεων. Προσφέρει στους χηµικούς ένα εύχρηστο 

τρόπο για τη καταγραφή, µεταφορά και επαναχρησιµοποίηση µοριακών πληροφοριών. 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγµα σε CML για την αναπαράσταση του µορίου 

της αµµωνίας. 

<?jumbo:namespace ns = "http://www.xml-cml.org" 
      prefix = "C" java = "jumbo.cmlxml.*Node" ?> 
<C:molecule id="Ammonia"> 
 <C:atomArray builtin="elsym"> 
   N H H H 
 </C:atomArray> 
 <C:atomArray builtin="x2" type="float"> 
   1.5 0.0 1.5 3.0 
 </C:atomArray> 
 <C:atomArray builtin="y2" type="float"> 
   1.5 1.5 0.0 1.5 
 </C:atomArray> 
 <C:bondArray builtin="atid1"> 
   1 1 1 
 </C:bondArray> 
 <C:bondArray builtin="atid2"> 
   2 3 4 
 </C:bondArray> 
 <C:bondArray builtin="order" type="integer"> 
   1 1 1 
 </C:bondArra > y
</C:molecule> 
 

 

ΕΕιικκόόνναα  55--1111  ΗΗ  χχηηµµιικκήή  ααννααππααρράάσστταασσηη  ττοουυ  µµοορρίίοουυ  ττηηςς  ααµµµµωωννίίααςς  εεκκφφρραασσµµέέννοουυ  σσεε  CCMMLL 
 

55..44..33..  WWMMLL  

Η WML (Wireless Markup Language), η οποία στο παρελθόν ονοµαζόταν και 

HDML (Handheld Devices Markup Language), είναι µια γλώσσα που δίνει τη 

δυνατότητα στις ιστοσελίδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, να προβάλλονται στις 

οθόνες ασύρµατων συσκευών, κινητών τηλεφώνων και των υπολογιστών 

παλάµης (Personal Digital Assistants - PDA) µέσω εξ ολοκλήρου ασύρµατης 

διασύνδεσης. H WML αποτελεί κοµµάτι του Wireless Application Protocol (WAP). Η 

WAP εφαρµογή συνήθως τρέχει σε έναν διακοµιστή εφαρµογών (application server), 

όπου συνδέεται αφ’ ενός µε άλλες εφαρµογές και µε βάσεις δεδοµένων, αφ’ ετέρου µε 

το διαδίκτυο. Το κινητό τηλέφωνο επικοινωνεί µε το διαδίκτυο και κατ’ επέκτασιν µε τη 

συγκεκριµένη εφαρµογή µέσω ενός WAP Gateway.  

Παρακάτω φαίνεται ένα µικρό παράδειγµα σε WML, όπου υλοποιείται µια 

συναλλαγή µέσω κινητού τηλεφώνου µε χρήση WML. 
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<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"> 
<wml> 
 <card id="paybill" title="Welcome"> 
  <p> 
    Welcome to Pay your bill from your cell! 
  </p> 
  <p> 
    Enter the amount: 
   <input type="text" name="amount" format="*N"/> 
  </p> 
  <do type="accept" label="Submit amount"> 
   <go href="#pay"/> 
  </do> 
 </card> 
 <card id="pay" title="PAID"> 
  <p> 
    You have paid $$$(amount). Thank you! 
  </p> 
 </card> 
</wml> 
 

 

ΕΕιικκόόνναα  55--1122  ΣΣυυννααλλλλααγγήή  µµέέσσωω  κκιιννηηττοούύ  ττηηλλεεφφώώννοουυ  µµεε  χχρρήήσσηη  WWMMLL  
((Πηγή: XML– How to program, Deitel) 

 

55..44..44..  GGMMLL  

Η GML (Geography Markup Language) δηµιουργήθηκε από το OpenGIS 

Consortium (OGC). Η GML διαχωρίζει την πληροφορία που φέρουν τα δεδοµένα από 

την παρουσίασή τους, περιγράφοντας τα γεωγραφικά δεδοµένα µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν από διάφορες εφαρµογές και για 

διαφορετικούς σκοπούς. Βάσει της GML οι γεωγραφικές πληροφορίες καταγράφονται 

υπό τη µορφή γνωρισµάτων (features), που περιγράφουν τις ιδιότητες (name, type, 

value) και τη γεωµετρία (lines, polygons) των δεδοµένων. Παρακάτω παρατίθεται ένα 

παράδειγµα σε GML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<myns:LIOObject xmlns="http://www.someserver.com/myns" 
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xmlns:myns="http://www.someserver.com/myns" 
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:wfs="www.opengis.net/wfs" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.someserver.com/myns  
LIOSchema1.xsd"> 
 <gml:boundedBy> 
  <gml:Box srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#4326"> 
   <gml:coordinates> -79.49, 45.74, -79.51, 45.76 </gml:coordinates> 
  </gml:Box> 
 </gml:boundedBy> 
 <LIOObjectInstance> 
  <Climate_Station> 
   <Point_Shape_Geometry> 
    <gml:Point 
srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#4326"> 
     <gml:coordinates> -79.5043055, 45.75 </gml:coordinates> 
    </gml:Point> 
   </Point_Shape_Geometry> 
   <FMF_OBJECT_ID>1234567890</FMF_OBJECT_ID>  
 <Climate_Monitoring_Agency_Code>EC</Climate_Monitoring_Agency_Code> 
   <Station_Name>CYYZ</Station_Name> 
   <Station_Ident>S1234567</Station_Ident> 
   <Latitude_Degrees>45</Latitude_Degrees> 
   <Latitude_Minutes>30</Latitude_Minutes> 
   <Latitude_Seconds>15.5</Latitude_Seconds> 
   <Longitude_Degrees>-79</Longitude_Degrees> 
   <Longitude_Minutes>45</Longitude_Minutes> 
   <Longitude_Seconds>0.0</Longitude_Seconds> 
   <Time_Zone_Factor>-5</Time_Zone_Factor> 
   <Climate_Station_Parameter> 
    <FMF_OBJECT_ID>1234567894</FMF_OBJECT_ID> 
    <CS_FMF_OBJECT_ID>1234567890</CS_FMF_OBJECT_ID> 
    <Climate_Measurement_Type>RH</Climate_Measurement_Type> 
    <Real_Time_Indicator>Yes</Real_Time_Indicator> 
    <Climate_Instrument> 
     <Instrument_Manufacturer>Hewlet 
Packard</Instrument_Manufacturer> 
     <Heated_Indicator>No</Heated_Indicator> 
    </Climate_Instrument> 
   </Climate_Station_Parameter> 
  </Climate_Station> 
 </LIOObjectInstance> 
</myns:LIOObject> 

ΕΕιικκόόνναα  55--1133  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  σσεε  GGMMLL 
 

55..44..55..  VVooiicceeXXMMLL  

Η VoiceXML (VML) αποτελεί το αποτέλεσµα µιας συντονισµένης προσπάθειες 

διαφόρων εταιριών (AT&T, IBM, Lucent, Motorola) για τη δηµιουργία µιας εφαρµογής 

της XML η οποία να επιτρέπει τη σύνθεση λόγου και αναγνώριση φωνής (speech 

synthesis και voice recognition). Μέσω της σύνθεση λόγου το κείµενο της ιστοσελίδας 

διαβάζεται στον χρήστη ενώ µε χρήση της τεχνολογίας αναγνώριση φωνής ο χρήστης 

µπορεί να δίνει φωνητικά της επιλογές του µιλώντας στον υπολογιστή σε ένα 

µικρόφωνο. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένας πιο φυσικός τρόπος επικοινωνίας 

ανάµεσα σε άνθρωπο και υπολογιστή, ενώ παράλληλα η συγκεκριµένη τεχνολογία είναι 
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πολύ σηµαντική και για ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης καθώς και τους λιγότερο 

εξοικειωµένους µε την τεχνολογία. 

Ένα έγγραφο VoiceXML αποτελείται από µια σειρά διαλόγων και υποδιαλόγων που 

αποτελούνται από τα κείµενα που θα διαβαστούν στον χρήστη και το κείµενο που 

αναµένεται σαν απόκριση του χρήστη κατά η διάρκεια του διαλόγου. Με τον τρόπο 

αυτό πραγµατοποιείται µια φυσική συνοµιλία ανάµεσα στον άνθρωπο και τον 

υπολογιστή. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγµα σε VoiceXML 

<vxml version="2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"> 
 <menu dtmf="true"> 
  <prompt> 
    Welcome to main menu. Say the name of the required section or 
    <enumerate> 
      press <value expr="_dtmf"/> for <value expr="_prompt"/> 
   </enumerate> 
  </prompt> 
  <choice next="#news"> 
    news 
  </choice> 
  <choice next="#sport"> 
    sport 
  </choice> 
  <choice next="#weather"> 
    weather forecast 
  </choice> 
  <noinput> Please say one of <enumerate/> 
  </noinput> 
  <nomatch> I don't understand you. Please say one of <enumerate/> 
  </nomatch> 
 </menu> 
 <form id="news"> 
  <block> Welcome to news. Nothing is here for now. </block> 
 </form> 
 <form id="sport"> 
  <block> Welcome to sport section. Nothing is here for now. </block> 
 </form> 
 <form id="weather"> 
  <block> Welcome to weather forecast. Weather will be either nice or 
bad. </block> 
 </form> 
</vxml> 

ΕΕιικκόόνναα  55--1144  ΈΈνναα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  δδιιααλλόόγγοουυ  σσεε  VVooiicceeXXMMLL 
 

55..44..66..  MMuussiiccXXMMLL  

Η MusicXML αποτελεί µια εφαρµογή της XML για την καταγραφή της µουσικής 

σηµειογραφίας, µε σκοπό την εύκολη µεταφορά, ανάλυση, επεξεργασία και 

ανταλλαγή µουσικών αρχείων ανάµεσα σε διαφορετικούς ενδιαφερόµενους (µουσικούς, 

συνθέτες, ενορχηστρωτές, στιχουργούς) και διαφορετικές εφαρµογές λογισµικού. Έχει 

στηριχθεί σε ακαδηµαϊκές προσπάθειες περιγραφής των µουσικών δεδοµένων, όπως 

είναι το MuseData και το Humdrum. Εκδόθηκε στις αρχές του 2004 ενώ σήµερα 

υποστηρίζεται από ένα πλήθος πάνω από ένα 50 διαφορετικών προγραµµάτων 
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µουσικής σηµειογραφίας, όπως είναι τα Finale και Sibelius. Παρακάτω παρουσιάζεται 

ένα παράδειγµα σηµειολογίας σε MusicXML. 

 
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE score-partwise PUBLIC "-//Recordare//DTD MusicXML 1.1 
Partwise//EN" 
     "http://www.musicxml.org/dtds/partwise.dtd"> 
<score-partwise> 
 <part-list> 
  <score-part id="P1"> 
   <part-name>Music</part-name> 
  </score-part> 
 </part-list> 
 <part id="P1"> 
  <measure number="1"> 
   <attributes> 
    <divisions>1</divisions> 
    <key> 
     <fifths>0</fifths> 
    </key> 
    <time> 
     <beats>4</beats> 
     <beat-type>4</beat-type> 
    </time> 
    <clef> 
     <sign>G</sign> 
     <line>2</line> 
    </clef> 
   </attributes> 
   <note> 
    <pitch> 
     <step>C</step> 
     <octave>4</octave> 
    </pitch> 
    <duration>4</duration> 
    <type>whole</type> 
   </note> 
  </measure> 
 </part> 
</score-partwise> 

 
ΕΕιικκόόνναα  55--1155  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  σσεε  MMuussiiccXXMMLL 

 

 

55..44..77..  ΆΆλλλλεεςς  εεφφααρρµµοογγέέςς  

Πέρα των παραπάνω παραγώγων της XML, ένα πλήθος άλλων εφαρµογών της 

XML έχουν δηµιουργηθεί και αναπτύσσονται καθηµερινά για να καλύψουν ανάγκες 

δόµησης και περιγραφής δεδοµένων σε οποιοδήποτε πεδίο υπάρχει ανάγκη. 

Επιγραµµατικά αναφέρονται παρακάτω µερικές από αυτές τις γλώσσες: 

• FpML (Financial Product ML) 

• SSML (Speech Synthesis ML) 
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• ParlML (Vocabulary for Parliamentary Language, EU)  

• GEML  (Gene Expression Markup Language) 

• OPX  (Open Philanthropy Exchange) 

• SML (Spacecraft Markup Language) 

• ΑΜΛ (Astronomical Markup Language)  

• ChessML (Chess Markup Language) 

• XML Encoding for SMS 

• XMLTV  
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<<66  ΣΣυυγγκκρριιττιικκήή  ππααρροουυσσίίαασσηη  
γγλλωωσσσσώώνν  σσήήµµααννσσηηςς  κκααιι  
ππααρρααγγώώγγωωνν  µµεε  ββάάσσηη    
ττηηνν  XXMMLL  //>>  

 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µια συγκριτική προσέγγιση 

των γλωσσών σήµανσης και των παραγώγων µε βάση την XML, όπως έχουν 

παρουσιαστεί µέχρι τώρα στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.  

 
66..11..  ΠΠοορρεείίαα  εεξξέέλλιιξξηηςς  γγλλωωσσσσώώνν  σσήήµµααννσσηηςς    

Έχει γίνει ορατό µέσα από τη προσέγγιση της παρούσας εργασίας ότι υπήρξε µια 

εξελικτική πορεία στην ανάπτυξη των διαφόρων γλωσσών σήµανσης, µε µεγαλύτερο 

σταθµό τη δηµιουργία της SGML το 1986. Η SGML αποτέλεσε την πρώτη γλώσσα 

σήµανσης γενικού σκοπού (generalized markup) σε αντίθεση µε αντίστοιχες 

προηγούµενες προσπάθειες (TeX, RTF, MIF, κ.α.), που επικεντρωνόταν σε 

συγκεκριµένα αντικείµενα και στόχευαν να καλύψουν εξειδικευµένες ανάγκες. Η SGML 

αποτελεί τη «µητρική γλώσσα» πλήθος άλλων γλωσσών, η οποία µάλιστα 

χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα για την περιγραφή χιλιάδων διαφορετικών τύπων 

εγγράφων σε πολλούς τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (από καταγραφές 
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αρχαίων Ιρλανδικών χειρογράφων µέχρι τεχνικά έγγραφα σύγχρονων αεροσκαφών και 

ιατρικά αρχεία ασθενών). 

Μια εφαρµογή της SGML αποτελεί η HTML, η οποία χρησιµοποιώντας ένα µικρό 

υποσύνολο της σήµανσης και βασιζόµενη στη σύνταξη και τη δοµή της, έµελλε να 

αποτελέσει την πλέον δηµοφιλή και διαδεδοµένη γλώσσα σήµανσης της τελευταίας 

δεκαετίας. Χάρη στην απλότητα και το περιορισµένο σετ ετικετών που διαθέτει, τα 

οποία µάλιστα προσανατολίζονταν αυστηρά στην παρουσίαση περιεχοµένου στο 

διαδίκτυο, υιοθετήθηκε γρήγορα σαν η γλώσσα του internet. Η συντριπτική πλειοψηφία 

του παγκόσµιου ιστού είναι καταγεγραµµένη σε αρχεία που ακολουθούν την 

κωδικοποίηση της HTML. 

Η µεγάλη επανάσταση, όπως διαφαίνεται από τη µέχρι σήµερα πορεία της και 

βάσει των απόψεων ειδικών, αποτελεί η ιδέα και η δηµιουργία της XML. Όντας ένα 

υποσύνολο της SGML, αποτελεί µια καινούρια γλώσσα (σε αντίθεση µε την HTML που 

αποτελεί µια εφαρµογή - application της SGML) η οποία διατηρεί επιλεκτικά µόνο 

εκείνα τα χαρακτηριστικά της SGML που είναι χρήσιµα. Παράλληλα, απαλλάσσεται από 

το σύνολο των χαρακτηριστικών της SGML που την έκαναν στρυφνή και δυσκίνητη. Το 

τελικό αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία µιας νέας µετα-γλώσσας (meta-language) για 

την περιγραφή και δηµιουργία νέων γλωσσών, που συγκέντρωνε όλα τα θετικά της 

SGML και όντας πλέον ευέλικτη και ικανή να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του 

διαδικτύου. 

 
 

Μπορούµε να σκεφτόµαστε την XML 

αν SGML
 - -  παρά σαν HTML

++

 

Αυτό που ακολούθησε της εµφάνισης της XML ήταν µια παράλληλη δηµιουργία 

παραγώγων και εφαρµογών της XML, οι οποίες, κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

και κινούµενες από διαφορετικά συµφέροντα και προσπάθειες, τείνουν σήµερα να 

καλύψουν ένα ευρύ φάσµα τελείως διαφορετικών µεταξύ τους αναγκών. ∆ιεθνής 

οργανισµοί, ακαδηµαϊκά ινστιτούτα, επιχειρήσεις ή ακόµα και ιδιωτικές πρωτοβουλίες 

καταφέρνουν να δηµιουργήσουν, χρησιµοποιώντας την τεχνολογία της XML και 

εκµεταλλευόµενοι της εν γένει επεκτασιµότητάς της, καινούριες γλώσσες δόµησης και 

περιγραφής της πληροφορίας, σε πεδία όπως οι επιχειρήσεις (ebXML, cXML), γραφικά -

πολυµέσα (SMIL, SVG, X3D) και επιστήµες (MathML, CML, WML, VoiceXML). 

H XML επηρέασε και την HTML. Η XHTML αποτελεί µια επεκτάσιµη έκδοση της 

HTML, η οποία δηµιουργήθηκε για να συνδυάσει τις δυνατότητες παρουσίασης της 
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HTML στο internet, και την επεκτασιµότητα και δυναµική που προσφέρει η XML. Η 

XHTML φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την HTML σαν µέσα µετάδοσης πληροφοριών στον 

παγκόσµιο ιστό. Σήµερα δεν είναι ακόµα αρκετά ώριµη η υποδοµή του διαδικτύου για 

να δεχθεί χωρίς προβλήµατα συµβατότητας µια τέτοια λύση. Παρόλα αυτά τα πρώτα 

βήµατα έχουν αρχίσει να γίνονται, ιδιαίτερα όταν η πληροφορία πρόκειται να είναι 

διαθέσιµη σε διαφορετικές πλατφόρµες και συστήµατα, όπως κινητά τηλέφωνα και 

συσκευές χειρός. 

 

66..22..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  γγλλωωσσσσώώνν  σσήήµµααννσσηηςς    

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

µερικών από τις πιο αντιπροσωπευτικές γλώσσες σήµανσης, που δηµιουργήθηκαν µέσα 

στις τελευταίες δεκαετίες για να καλύψουν διάφορες ανάγκες και µέσα από 

διαφορετικούς σκοπούς. 

 Creator Release Date 
Latest stable 

version 
Editor Viewer 

TeX Donald Knuth 1978 3.141592 Text editor 
DVI or PDF 
converter 

RTF Microsoft 1987 1.8 
Text editor,  

Word 
processor 

Word 
processor 

MIF 
Adobe 

Systems 
before or 

during 1993 7.0 
Text editor, 
FrameMaker FrameMaker 

DocBook 
The Davenport 

Group 
1992 4.4 Text editor 

HTML and PDF 
converters 

HTML 
Tim Berners-

Lee 
1993 4.01 

Text editor,  
HTML editor 

Web browser 

MathML W3C July 1999 2.0 
Text editor,  

TeX converter 

Web browser, 
Word 

processor 

XHTML W3C 
January 26, 

2000 1.1 
Text editor,  
HTML editor Web browser 

WML WAP Forum  2.0 Text editor Microbrowser 

 

 
Major 

purpose 
Based on Markup type 

Structural 
markup 

Presentation
al markup 

TeX 
Academic 
document 

 Control code Yes Yes 

RTF 
Rich text 
document 

 Control code Yes Yes 

MIF 
Technical 
document 

 Tag Yes Yes 
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DocBook 
Technical 
document 

SGML / XML Tag Yes No 

HTML 
Hypertext 
document 

SGML Tag Yes Yes 

MathML 
Mathematical 

document 
XML Tag Yes No 

XHTML 
Hypertext 
document 

XML Tag Yes Yes 

WML 
Hypertext 
document 

XML Tag Yes Yes 

 
  

66..33..  ∆∆ιιααφφοορρέέςς  ααννάάµµεεσσαα  σσεε  XXMMLL,,  HHTTMMLL  κκααιι  XXHHTTMMLL    

Οι διαφορές που εµφανίζονται στις γλώσσες αυτές οφείλονται κυρίως στις 

διαφορετικές ανάγκες που προσπαθεί να καλύψει η κάθε µια από αυτές. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια βασικά σηµεία 

διαφοροποίησης της HTML, XML και XHTML. 

 HTML XML XHTML 

Major Purpose Presentation of data 
Describe data, data 
format, structure 

Presentation of data 

Applies to Web browsers Variety of applications 
Web browsers, mobile 

phones, hand-help 
devices 

Tags Fixed 
Extensible – based on 

DTD 
Extensible – based on 

DTD 

Used for 
Computer to Human 

interaction 

logical structure, 
Computer to Computer 

interaction 

Computer to Human 
interaction 

Content / Format 
Content and format 

are mixed 

Content and format 
separated 

(content in XML, 
format in XSL or CSS) 

Content and format 
are mixed 

Searchable Difficult to Search Easy to Search Easy to Search 

Search results 
Search returns large 

amounts of data 
Search returns precise 

data 
Search returns large 

amounts of data 

Syntax 
Loose syntax 

(permits errors) 
Strictly defined syntax Strictly defined syntax 

 

66..44..  ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα    

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι δεν µπορεί να υπάρξει 

απάντηση σε ένα ερώτηµα του τύπου «ποια είναι καλύτερη γλώσσα σήµανσης». 

Η κάθε µια από αυτές που περιγράφηκαν δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετεί ένα 

ξεχωριστό σκοπό. Η επιλογή για χρήση κάθε µιας από αυτές έγκειται καθαρά 

στις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και στις συνθήκες που καθορίζουν το 
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πλαίσιο εφαρµογής. Ανάλογα µε την περίπτωση, µπορεί να υπερτερεί η µία ή η 

άλλη λύση.  

Για παράδειγµα, για τη δηµιουργία ενός δικτυακού κόµβου στο internet, 

ανάλογα µε τις επιµέρους ανάγκες που θα πρέπει να εξυπηρετεί, µπορεί να 

εφαρµοστεί µια απλή λύση µε στατικές σελίδες HTML. Αν το περιεχόµενο είναι 

δυναµικό, πρέπει να προσφέρει δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης 

περιεχοµένου, θα πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικές όψεις και προβολές 

ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη κ.ο.κ., θα ήταν καλύτερο να 

υιοθετηθεί µια λύση σε XML. Αν πάλι ο κόµβος πρόκειται να είναι 

προσπελάσιµος και από εναλλακτικά µέσα παρουσίασης (κινητά τηλέφωνα και 

κινητές συσκευές), θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η XHTML για την 

παρουσίαση των δεδοµένων, ή αν η αποκλειστική χρήση θα ήταν κινητές 

συσκευές, θα µπορούσε να ακολουθηθεί µια λύση βασισµένη στη WML και στο 

WAP.  

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν θα αναλύσουµε δυο case studies, 

µέσα από τα οποία φαίνεται: 

• Η πορεία που ακολουθήθηκε σε έναν επιχειρηµατικό τοµέα, όπως είναι το 

ηλεκτρονικό εµπόριο υπό την µορφή ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

επιχειρηµατικών εγγράφων (EDI – Electronic Date Interchange) από την 

αρχική υλοποίηση λύσεων βασισµένων στην XML µέχρι τη σηµερινή 

πραγµατικότητα ολοκληρωµένου πλαισίου (framework) 

επιχειρηµατικότητας που στηρίζεται στην τεχνολογία της XML. 

• Η αναγκαιότητα καθιέρωσης προτύπων και υιοθέτησης κοινών standards 

προς αποφυγή ασυµβατότητας και επίτευξη διαλειτουργικότητας.  
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<<77  CCaassee  ssttuuddyy  11::  ΕΕφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  
XXMMLL  σσττοο  ee--bbuussiinneessss  --  
ααππόό  ττοο  EEDDII  σσττηηνν  eebbXXMMLL  κκααιι  σσττηη  
UUBBLL  //>>  

 
77..11..  ee--bbuussiinneessss    

Η έννοια της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των επιχειρήσεων (e-Business), όσο 

αναφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στην ηλεκτρονική διεκπεραίωση των 

επιχειρησιακών διεργασιών (B2B business processes) δεν είναι κάτι καινούριο. Η έννοια 

αυτή, στην πιο απλή της µορφή, υλοποιείται µέσα από το ηλεκτρονικό εµπόριο, µέσω 

ενός διαδικτυακού µαγαζιού (e-shop) για παράδειγµα για την πώληση και προώθηση 

προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό. Η παραπάνω έννοια επεκτείνεται  δε σε µια 

νέα διάσταση που περιλαµβάνει την αυτοµατοποιηµένη ανταλλαγή και επεξεργασία 

πληροφοριών ανάµεσα σε επιχειρήσεις, διανοµείς και προµηθευτές µιας αλυσίδας 

διανοµής (supply chain), ή ακόµα και ανάµεσα σε κατανεµηµένα τµήµατα της ίδιας 

επιχείρησης.  

Συγκεντρωτικά, η έννοια του e-business περιλαµβάνει τα τρία παρακάτω 

µοντέλα: 

• Ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες ανάµεσα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες 
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• Ηλεκτρονικές συναλλαγές ανάµεσα σε επιχειρήσεις (B2B transactions) 

• Ανταλλαγή πληροφοριών (Information sharing & Content Syndication) 

 

77..22..  ΕΕDDII  ((EElleeccttrroonniicc  DDaattaa  IInntteerrcchhaannggee))  

Η  πρώτη οργανωµένη προσπάθεια ηλεκτρονικής διασύνδεσης των επιχειρήσεων 

πραγµατοποιήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 70, µε την δηµιουργία του Electronic 

Data Interchange (EDI). Το EDI αποτελεί ένα standard για την διεκπεραίωση 

µεγάλου όγκου on-line συναλλαγών ανάµεσα σε µεγάλες επιχειρήσεις και τους 

βασικούς τους εµπορικούς τους συνεργάτες. Μεγάλες επιχειρήσεις και τράπεζες 

συµµετείχαν σε τέτοιες ηλεκτρονικές συναλλαγές µέσω υπηρεσιών πωλήσεων µε 

πιστωτικές κάρτες, διεθνή δίκτυα µηχανηµάτων ATM (Automated Teller Machines), 

ανταλλαγές πληροφοριών και λογαριασµών ανάµεσα σε γραφεία κτλ. Εταιρείες 

αντάλλασσαν δεδοµένα ηλεκτρονικά χρησιµοποιώντας προτυποποιηµένες συναλλαγές 

ανάλογα µε το αντικείµενο τους. Πολλές εταιρείες στο χώρο της αυτοκινητοβιοµηχανίας 

και της βιοµηχανία ηλεκτρονικών πέτυχαν µεγάλη εξοικονόµηση χρηµάτων 

βελτιώνοντας τις εσωτερικές διαδικασίες τους και αυξάνοντας την παραγωγικότητα και 

αποδοτικότητά τους. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 το ινστιτούτο ANSI (American National 

Standards Institute) στις Η.Π.Α., βλέποντας τα πλεονεκτήµατα προτυποποίησης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, ίδρυσε µια επιτροπή για το EDI µε το όνοµα X12. Το πρότυπο 

Χ12 συντηρείται από τον αφιλοκερδή οργανισµό DISA (Data Interchange Standard 

Association). Για τον υπόλοιπο κόσµο, η πιο γνωστή πρωτοβουλία στο χώρο του EDI 

είναι αυτή του UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for 

Administration, Commerce and Transport). Τα πρότυπα του EDIFACT επιβλέπονται από 

το CEFACT (Centre for Facilitation of Administration, Commerce and Trade στην UN 

Economic Commission for Europe (UNECE) στη Γενεύη. Το X12 και το UN/EDIFACT 

έχουν χρησιµοποιηθεί σαν η βάση για πολλά άλλα industry-specific πρότυπα, όπως το 

HL7 (Health Level 7) για την ανταλλαγή ιατρικής πληροφορίας ανάµεσα σε νοσοκοµεία 

και ασφαλιστικούς φορείς ή άλλους φορείς υγείας.  

Το EDI είναι και µια τεχνική και µια τεχνολογία. Σαν τεχνική είναι ο αξιόπιστος 

τρόπος ανταλλαγής δεδοµένων ανάµεσα σε ανεξάρτητα υπολογιστικά συστήµατα, 

όπως αυτά του πωλητή και των πελατών. Σαν τεχνολογία το EDI είναι ο τρόπος 

µορφοποίησης και µεταφοράς των δεδοµένων. Και τα δύο αυτά µαζί συνθέτουν το 

παραδοσιακό EDI. Μια και η τεχνολογία του EDI προηγείται της εµπορικής χρήσης του 

internet, το EDI δεν περιλαµβάνει µόνο περιγραφή της µορφοποίησης των µηνυµάτων 

αλλά ορίζει και πρωτόκολλα επικοινωνίας και κάποιες απαιτήσεις υλικού (hardware). 
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Αρχικά, η διασύνδεση των διαφόρων πληροφοριακών συστηµάτων των επιχειρήσεων 

εδραιώθηκε πάνω σε ιδιόκτητα δίκτυα (proprietary networks), γνωστά και σαν ∆ίκτυα 

Προστιθέµενης Αξίας (Value Added Networks - VANs). 

To EDI παρέχει τη γλώσσα που απαιτείται για την ανταλλαγή επιχειρησιακών 

σηµασιολογιών (business semantics). Τα υπάρχοντα EDI βασίζονται στην έννοια της 

συναλλαγής, η οποία αποτελείται από µηνύµατα σε προκαθορισµένη και κοινώς γνωστή 

µορφή, που αποκαλούνται και transaction sets τα οποία µεταδίδονται µε τη χρήση 

προκαθορισµένων πρωτοκόλλων. Αν και τα πρωτόκολλα είναι στατικά, και 

υλοποιούνται άµεσα στο hardware, τα µηνύµατα είναι πιο δυναµικά και πρέπει να 

µοιράζονται από διάφορους οργανισµούς, µε τη χρήση κοινά προσβάσιµων σχηµάτων 

(schema) που είναι διαθέσιµα σε µια αποθήκη (repository). Τα σχήµατα αυτά είναι 

λεπτοµερείς περιγραφές της µορφοποίησης των δεδοµένων, που έχουν αµοιβαία 

συµφωνηθεί από τα διάφορα εµπλεκόµενα στις συναλλαγές µέλη. Οι περισσότερες 

αποθήκες EDI διατηρούνται από µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς ή βιοµηχανίες, για 

την αποφυγή επιρροής κάποιας εταιρείας στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των 

ανταλλασσόµενων δεδοµένων. Το EDI προσφέρει ένα µεγάλο αριθµό πρότυπων 

µηνυµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις συναλλαγές. Το παρακάτω 

διάγραµµα δείχνει ένα σενάριο ανταλλαγής ανάµεσα σε έναν αγοραστή και προµηθευτή 

µε χρήση των συναλλαγών του Χ12. Κάθε αριθµός αντιπροσωπεύει τον τύπο του 

µηνύµατος προς ανταλλαγή. 
 

Αγοραστής Προµηθευτής 

 838 Trading Partner Profile 

 832 Price/Sale Catalog 

840 Request For Quotation  

 843 Response to RFQ 

850 Purchase Order 855 P O Confirmation 

 997 Functional Ack 

869 Order Status Inquiry  

864 Text Message 870 Order Status Report 

841 Specifications/ Technical 
Information 

 

 856 Ship Notice/Manifest 

 810 Invoice 
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Έτσι το EDI παρέχει πρότυπους τύπους µηνυµάτων µε βάση τον κωδικό τους. 

Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιων πρότυπων µηνυµάτων, το καθένα µε το δικό του στόχο 

και κωδικό και στο Χ12 και στο UN/EDIFACT για την επικοινωνία των ενδιαφερόµενων 

µελών. Κάποια από αυτά έχουν αναπτυχθεί για συγκεκριµένα πεδία, όπως για 

παράδειγµα στο χώρο της υγείας ή της αυτοκινητοβιοµηχανίας.  

Η δοµή ενός µηνύµατος EDI, όπως αυτό ορίστηκε στο πρότυπο EDIFACT των 

Ηνωµένων Εθνών φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. Αποτελείται από ένα εξωτερικό 

περίβληµα, το Envelope, που περιέχει τα διάφορα transaction sets για αποστολή. Το 

Envelope περιέχει τα interchanges, τα οποία ορίζουν ένα σύνολο από πληροφορίες που 

µετακινούνται µεταξύ των Trading Partners σε µια συνεδρία, ενώ τα Interchanges 

περιέχουν τα Functional Groups τα οποία απλώς οµαδοποιούν τα Transaction Sets του 

ίδιου τύπου (π.χ. όλες οι εντολές αγοράς). Τέλος τα Functional Groups περιέχουν ένα 

ή περισσότερα Transaction Sets, δηλαδή την πληροφορία που απαιτείται για µια 

µοναδική, συγκεκριµένη επιχειρησιακή συναλλαγή, όπως µια εντολή αγοράς ή ένα 

τιµολόγιο. Οι θεµέλιοι λίθοι των Transaction Sets είναι τα Data Segments, τα οποία µε 

τη σειρά τους δοµούνται από τα data elements, την στοιχειώδη µονάδα πληροφορίας 

του EDI. 

 

ΕΕιικκόόνναα  77--11  ΗΗ  δδοοµµήή  εεννόόςς  µµηηννύύµµααττοοςς  σσττιιςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  EEDDII    
((ΠΠηηγγήή::  XX1122  TTrraannssaaccttiioonn  EEnnvveellooppiinngg  OOvveerrvviieeww  --  
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hhttttpp::////wwwwww..bbeerrggwwaarree..nneett//bbiissaaccwwwwww//eennvveellooppee..hhttmm))  
 

Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση του EDI για µια εταιρία είναι ότι καταρχήν 

µειώνει την ανάγκη για χρήση του χαρτιού. Τα προϊόντα µετακινούνται στην αγορά πιο 

γρήγορα, καθώς µειώνεται η διαδικασία παραγγελίας από µέρες σε µερικά µόνο λεπτά. 

Εξάλλου το EDI βελτιώνει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρίες χειρίζονται τα διάφορα 

έγγραφα προσφέροντας εξασφάλιση ποιότητας στην όλη διαδικασία. Η πραγµατική 

δύναµη λοιπόν του EDI βρίσκεται στην ικανότητα του να διαχειρίζεται την πληροφορία 

σε µια επιχείρηση.  

 

77..33..  ΜΜεεττάάββαασσηη  σσεε  λλύύσσεειιςς  EEDDII  ββαασσιισσµµέέννεεςς  σσττηηνν  XXMMLL  

Αν και το EDI υπήρξε πολύ επιτυχηµένο για αρκετές µεγάλες επιχειρήσεις, 

αποδείχθηκε παρόλα αυτά πολύ δαπανηρό και πολύπλοκο για την πλειονότητα των 

επιχειρήσεων και παράλληλα απαγορευτικό για µικρές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Από 

το 1994 όµως και µετά πραγµατοποιήθηκε η σταδιακή µετακίνηση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών από τα VANs προς το διαδίκτυο, καθώς η δηµοτικότητα 

του internet οδήγησε σε νέα επιχειρησιακά µοντέλα (business models). Με το τρόπο 

αυτό η ανταλλαγή ηλεκτρονικής πληροφορίας έπαψε να αποτελεί πεδίο µόνο των 

µεγάλων επιχειρήσεων, επιτρέποντας σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να µπουν 

δυναµικά στο χώρο. 

Με τη σταδιακή καθιέρωση της XML ως µέσο ανταλλαγής πληροφορίας στο 

διαδίκτυο και τις επικοινωνίες γενικότερα, δεν άργησε να εµφανιστεί µια λύση 

βασισµένη στην XML για να καλύψει το κενό στο χώρο του EDI. Η πρώτη προσέγγιση 

ήταν µια µεταβατική λύση, αποκαλούµενη XML/EDI, η οποία βασίστηκε στις αρχές του 

EDI εκµεταλλευόµενη παράλληλα τη δυναµική της XML. Το EDI έχει αναπτυχθεί για 

computer-to-computer interchange, ενώ η XML για human-to-computer interchange, 

χωρίς όµως να µειώνεται η αποτελεσµατικότητά της για computer-to-computer 

interchange. Παράλληλα, η µορφοποίηση του EDI είναι εξωτερικά ορισµένη, ενώ η XML 

είναι αυτοπεριγραφική. 

Απ’ την άλλη µεριά, τα υπάρχοντα πρότυπα του EDI έχουν αυτοµατοποιήσει τις 

επαναλαµβανόµενες εµπορικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων. Αυτό που ουσιαστικά 

υπόσχεται η XML είναι να αυτοµατοποιήσει τις διαδικασίες για τις οποίες η χρήση του 

EDI δεν θα είχε νόηµα, είτε εξαιτίας του µικρού µεγέθους των συνεργαζόµενων µερών 

είτε λόγω της χαµηλής συχνότητας και κανονικότητας των συναλλαγών. 

Στην προσπάθεια όµως καθιέρωσης της XML και της σταδιακής 

αντικατάστασης του EDI υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Οι περισσότερες µεγάλες 

επιχειρήσεις έχουν ήδη επενδύσει χρόνο και χρήµα σε υποδοµές EDI και εµφανίζονται 
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απρόθυµες να αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγουν τις ηλεκτρονικές τους 

συναλλαγές. Επιπλέον, κάθε εταιρία έχει διαφορετικές απαιτήσεις για τις πληροφορίες 

που συναλλάσσονται σε µια συγκεκριµένη επιχειρηµατική διαδικασία, όπως οι 

προµήθειες ή η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μια πρότυπη εµπορική 

γλώσσα θα πρέπει να επιτύχει µια δύσκολη ισορροπία, προσαρµοζόµενη αφενός σε 

συγκεκριµένες ανάγκες και αφετέρου παραµένοντας αρκετά "γενική", ώστε να επιτρέπει 

την επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς 

κλάδους. 

 

77..44..  ΛΛόόγγοοιι  πποουυ  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηηνν  υυιιοοθθέέττηησσηη  λλύύσσεεωωνν  EEDDII  ββαασσιισσµµέέννωωνν  σσττηηνν  

XXMMLL    

Είναι αρκετοί και ποικίλοι οι λόγοι που οδήγησαν από το παραδοσιακό EDI στο 

XML/EDI. Παρακάτω αναφέρονται οι λόγοι αυτοί, από άποψη κόστους και 

λειτουργικότητας. 

  

77..44..11..  ΚΚόόσσττοοςς  

Ένας από τους πιο σηµαντικούς λόγους είναι το κόστος υλοποίησης των 

παραδοσιακών λύσεων EDI, υπό ένα σύνολο διαφορετικών παραµέτρων:  

• Βάσει µελέτης που πραγµατοποιήθηκε το 1998 [Gardner - 1998], µόλις το 2% του 

επιχειρησιακού κόσµου χρησιµοποιούσε λύσεις EDI, ενώ η λύση του XML/EDI 

έδωσε τη δυναµική στο να ανέβει αυτό το ποσοστό στο 70 µε 90%. Παράλληλα, 

περίπου 99% των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη έδειχναν 

δισταγµό στο να αναπτύξουν ένα ακριβό EDI σύστηµα, ενώ µεγάλοι έµποροι 

λιανικής είχαν µόνο το 20% των προµηθευτών τους να χρησιµοποιεί EDI.  

• Τα ιδιωτικά δίκτυα (VANs) είναι πολύ πιο ακριβά από το Internet. Ένα XML-

based µήνυµα που χρησιµοποιεί την υποδοµή του διαδικτύου έχει το µισό 

κόστος σε σχέση µε το ίδιο µήνυµα που διακινείται µέσα από ένα ιδιωτικό δίκτυο 

(VAN) 

• Νέες συσκευές κάνουν τις βασισµένες σε  XML εφαρµογές πιο γρήγορες, 

αξιόπιστες και ασφαλείς από πριν. Το XML/EDI είναι φθηνότερο να υλοποιηθεί 

και να συντηρηθεί σε σχέση µε το παραδοσιακό EDI. 

• Σε µια έρευνα στην οποία χρησιµοποίησαν ένα υποσύνολο της SGML στις 

τηλεπικοινωνίες, το κόστος συντήρησης µειώθηκε 5 φορές. 

• Με τη χρήση της XML µειώνεται το κόστος επεξεργασίας αγορών για µόνο ένα 

µεγάλο πελάτη κατά 50%. 
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• Τα παραδοσιακά EDI συστήµατα είναι 7 µε 10 φορές ακριβότερα από αυτά που 

βασίζονται στο διαδίκτυο. 

  

77..44..22..  ΛΛεειιττοουυρργγιικκόόττηητταα  

Υπάρχουν πολλοί τεχνικοί λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση του XML/EDI: 

• Επεκτασιµότητα. Η αυστηρότητα του παραδοσιακού EDI αποτελεί ένα αδύνατο 

σηµείο του, καθώς είναι ακριβό και δύσκολο να αλλάξει. Αυτό αποτελεί 

σηµαντικό µειονέκτηµα, καθώς τα περισσότερα πρότυπα ενηµερώνονται σε 

ετήσια βάση. Η XML αντίθετα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να µπορεί να αλλάζει 

εύκολα, και υπάρχουν πολλά εργαλεία που καθιστούν τις αλλαγές ευκολότερες 

και λιγότερο ακριβές. 

• ∆ιαχείριση Περιεχοµένου (Content Management). Επειδή η XML είναι 

βασισµένη στην SGML προσφέρει εν γένει δυνατότητες αντιµετώπισης human 

readable κειµένου. H XML επιτρέπει σε οργανισµούς πληροφοριών να 

χρησιµοποιούν φόρµες που είναι κατανοητές από τους αναγνώστες και 

ταυτόχρονα ικανές για επεξεργασία από υπολογιστή. Αυτή είναι µια αποδοτική 

δοµή για αποτίµηση περιεχοµένου πληροφορίας που µέχρι σήµερα δεν 

µπορούσε να χειριστεί.  

• Data Integration. Καθώς τα δεδοµένα κινούνται ανάµεσα σε διαφορετικά 

format (π.χ παρατήρηση (µέτρηση)  χαρτί  αρχείο  βάση δεδοµένων), 

µετασχηµατίζονται για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του νέου format. Αυτοί οι 

µετασχηµατισµοί συχνά αλλοιώνουν το αρχικό νόηµα (“data–rot”), κάτι που 

σηµαίνει ότι η συχνότητα και ο βαθµός των µετασχηµατισµών πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί. Η XML παρέχει µια µεθοδολογία για την περιγραφή της δοµής 

µέσα στην οποία βρίσκονται τα δεδοµένα (περιεχόµενο) και αυτές οι XML  δοµές 

µπορούν να υλοποιηθούν ευρέως, π.χ. µε αισθητήρες (παρατήρηση), 

documents (χαρτί), µηνύµατα (αρχεία), εφαρµογές (µνήµη) και βάσεις 

δεδοµένων (αποθήκευση σε δίσκο). Οι δοµές που βασίζονται στην XML είναι πιο 

ανθεκτικές στη µείωση της αξίας των δεδοµένων λόγω απώλειας περιεχοµένου, 

κάτι που συµβαίνει στις περισσότερες επιχειρηµατικές διαδικασίες (business 

processes). 

• Τα δεδοµένα  συνήθως κατανέµονται ανάµεσα σε εφαρµογές, βάσεις και αρχεία, 

το καθένα από τα οποία έχει τους περιορισµούς του. Η αποθήκευση 

(persistence) των δεδοµένων στις εφαρµογές βελτιώνεται, µε το να  επιτρέπεται 

στα δεδοµένα η µετακίνησή τους από τις εφαρµογές σε αρχεία και βάσεις 

δεδοµένων ευκολότερα και χωρίς εννοιολογικές απώλειες. Η µεταφερσιµότητα 
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(portability) των δεδοµένων στα αρχεία βελτιώνεται κάνοντας τα δεδοµένα στα 

αρχεία πιο συµβατά µε άλλες πιο δοµηµένες µορφές, που απαιτούνται για 

εισαγωγή σε εφαρµογές και βάσεις δεδοµένων. Η δηµοσίευση (publication) των 

δεδοµένων στις βάσεις δεδοµένων βελτιώνεται κάνοντας πιο εύκολο τον 

εντοπισµό, την ανάγνωση και την εγγραφή του περιεχοµένου των  βάσεων µε 

το να µειωθεί το κόστος και οι απώλειες της µετατροπής των δεδοµένων από και 

προς µια πολύ δοµηµένη µορφή. 

 

77..55..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  XXMMLL//EEDDII    

Εφόσον παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από το πρότυπο EDI 

µπορούµε να δούµε πώς ακριβώς συνεργάζονται αυτές οι δύο τεχνολογίες για την 

υλοποίηση της πλατφόρµας XML/EDI. To EDI υπάρχει εδώ και τρεις σχεδόν δεκαετίες, 

ωστόσο τα τελευταία χρόνια κατέστη σαφής η ανάγκη για να αλλάξει ο τρόπος 

αναπαράστασης των µηνυµάτων EDI και της όλης φιλοσοφίας του EDI γενικότερα. Το 

θέµα που τέθηκε ήταν η δηµιουργία ενός προτύπου για την ανταλλαγή εµπορικών 

ηλεκτρονικών δεδοµένων σύµφωνα µε το πρότυπο EDI, το οποίο όµως να είναι 

ανοιχτό και προσβάσιµο σε όλους και να προσφέρει ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων 

που να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η επίτευξη αυτού 

του σκοπού ήταν να βρεθεί µια µεθοδολογία η οποία να καλύπτει τις εξής απαιτήσεις: 

• Να είναι επεκτάσιµη για µελλοντικές απαιτήσεις 

• Να είναι προσαρµόσιµη σε νέες τεχνολογίες και προδιαγραφές 

• Να είναι ευρέως διαδεδοµένη και να διατίθεται δωρεάν 

Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στην υιοθέτηση της XML για την αναπαράσταση 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών του EDI, καθώς η XML παρέχει µια δωρεάν, ευρέως 

µεταφέρσιµη µεθοδολογία για την ελεγχόµενη ανταλλαγή δεδοµένων. Ο συνδυασµός 

XML και EDI για την ανάπτυξη του XML/EDI, σηµαίνει ότι η πληροφορία του EDI θα 

συλλαµβάνεται και θα κωδικοποιείται σε ηλεκτρονικά έγγραφα βασισµένα σε XML. Όσο 

απλό και αν ακούγεται, η υιοθέτηση της XML δίνει λύσεις στα πάγια αιτήµατα της 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι τo XML/EDI δε δηµιουργεί κάποιο καινούριο πρότυπο 

αλλά βασίζεται πάνω σε υπάρχοντα πρότυπα για την ανάπτυξη λύσεων σε 

επιχειρησιακά προβλήµατα. Συγκεκριµένα στηρίζεται πάνω στην οικογένεια προτύπων 

της XML που αναπτύσσει το World Wide Web Consortium (W3C) καθώς και στα 

πρότυπα του EDI που αναπτύσσονται από οργανισµούς όπως τα Ηνωµένα Έθνη ή η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προτυποποίηση του EDI (European Board for EDI 

Standardization, EBES). 
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Σε τεχνολογικό επίπεδο, η XML/EDI συνίσταται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

• χρησιµοποιεί την XML ως στρώµα ανταλλαγής δεδοµένων (data exchange layer) 

• χρησιµοποιεί την XSL ως στρώµα παρουσίασης (presentation layer) 

• µπορεί να ολοκληρωθεί µε παραδοσιακές µεθόδους του EDI, προσφέροντας έτσι 

προς τα πίσω συµβατότητα 

• µπορεί να χρησιµοποιήσει όλους τους µηχανισµούς µεταφοράς του Internet (IP 

routing, HTTP, FTP, SMTP) 

• Επιτρέπει τη θεώρηση βασισµένη στο κείµενο (document-centric view), άρα δε 

χρειάζεται ενδιάµεση µετατροπή σε µορφή κατανοητή µόνο από υπολογιστές 

όπως στο παραδοσιακό EDI. 

• χρησιµοποιεί σύγχρονα προγραµµατιστικά εργαλεία, όπως Java και ActiveX 

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, η XML αποτελεί την πλέον κατάλληλη 

επιλογή για την αναπαράσταση των δεδοµένων του EDI. Επιπλέον, µπορούµε να το 

στοιχειοθετήσουµε αυτό αναφέροντας τα εξής επιχειρήµατα περί της ιδανικότητας της 

XML στις ηλεκτρονικές επιχειρηµατικές συναλλαγές: 

• H XML επιτρέπει τον ορισµό του ρόλου και του συντακτικού κάθε κοµµατιού 

δεδοµένου που ανταλλάσσεται µε µια µορφή κατανοητή από ανθρώπους και 

υπολογιστές 

• Η XML επιτρέπει τον ορισµό της πηγής των δεδοµένων µε χρήση του URL 

• Η XML επιτρέπει σε κάθε µήνυµα τον ορισµό των πεδίων που θα περιέχει, τη 

σειρά τους, τον τύπο τους κλπ. 

• Τα έγγραφα XML µπορούν να έχουν πεδία µεταδεδοµένων (metadata) για να 

ορίζεται ο υπεύθυνος για τη δηµιουργία, µετάδοση, αποστολή και επεξεργασία 

των µηνυµάτων. Επίσης µπορεί να ορίζεται ο φυσικός χώρος αποθήκευσης των 

πόρων του συστήµατος. 

• Η XML κατασκευάστηκε για τη µεταφορά εγγράφων µέσω του Internet και 

µπορεί εύκολα να ολοκληρωθεί µε την τελευταία έκδοση του πρωτοκόλλου 

HTTP. 

Όσον αφορά την προς τα πίσω συµβατότητα της πλατφόρµας XML/EDI, η XML 

µπορεί να ολοκληρωθεί σε υπάρχοντα συστήµατα EDI παρέχοντας φόρµες, τις οποίες οι 

χρήστες συµπληρώνουν για να κατασκευαστούν µηνύµατα EDI και κατασκευάζοντας 

µηνύµατα EDI για τη µετάδοση είτε απευθείας µέσω του Internet, είτε µέσω ενός VAN. 

Επιπλέον, τα µηνύµατα EDI που λαµβάνονται µπορούν να µεταφραστούν µε βάση 

προκαθορισµένους κανόνες και να προβληθούν στον web browser του παραλήπτη αντί 

για κάποιο εξειδικευµένο λογισµικό. 
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Τέλος να αναφέρουµε ότι η XML µπορεί να επεκτείνει τις υπάρχουσες εφαρµογές 

EDI παρέχοντας τις εξής λειτουργίες: 

• Επιτρέποντας την προσθήκη δεδοµένων που είναι εξειδικευµένα για την 

εφαρµογή σε προτυποποιηµένα σύνολα δεδοµένων (data sets) 

• Επιτρέποντας την επίδειξη των περιεχοµένων των πεδίων σε συνδυασµό µε 

επεξηγηµατικά πεδία συγκεκριµένα για την εφαρµογή και σύµφωνα µε τη 

γλωσσική προτίµηση του χρήστη 

• Επιτρέποντας τον ορισµό on-line help για τα δεδοµένα των πεδίων 

• Επιτρέποντας τον έλεγχο εγκυρότητας δεδοµένων και τη διασταύρωση τους µε 

στοιχεία από άλλες πηγές. 

 

77..66..  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηηςς  σσυυννααλλλλααγγήήςς  µµεε  EEDDII  κκααιι  XXMMLL    

Ας θεωρήσουµε µια µικρή επιχείρηση η οποία παραγγέλνει προϊόντα από έναν 

προµηθευτή µε τον παραδοσιακό τρόπο εκτύπωσης τιµολογίων, όπως αυτό που 

φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

P.O. Number: 003429 
Date: 1 December 1998 
Order Contact: John Johnson 
Company: Internet Retailer Inc. 
Address: 123 Via Way, Milwaukee WI, 53202 
 

Qty 
Part 
No. 

Description
Unit 
Price 

Total 

100 CO633 Fuzzy Dice $1.23 $123.00
      
ΕΕιικκόόνναα  77--22  ΈΈνναα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  ππααρρααγγγγεελλίίααςς   

 

Ας θεωρήσουµε ότι ο προµηθευτής αλλάζει σε µια λύση κλασσικού ΕDI για την 

πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών µε τους διανοµείς και πελάτες του. Σε 

αυτή την περίπτωση η επιχείρηση, για να µπορέσει να πραγµατοποιεί συναλλαγές µε 

τον προµηθευτή, θα έπρεπε να στέλνει τις παραγγελίες σε ένα από τα standard του 

EDI, όπως είναι τα δυο πιο συχνά χρησιµοποιούµενα ANSI X12 και UN/EDIFACT. Για το 

σκοπό αυτό θα έπρεπε να υπάρχει ένα κατάλληλο λογιστικό λογισµικό που να µπορεί 

να παράγει το τιµολόγιο στην απαιτούµενη µορφή και να στέλνει την παραγγελία 

ηλεκτρονικά στον προµηθευτή. Παρακάτω φαίνεται η παραπάνω παραγγελία, 

χρησιµοποιώντας την κωδικοποίηση EDI - ANSI X12.  

ST*850*12345  
BEG*00*SA*3429**981201  
N1*BY*Internet Retailer Inc.*91*RET8999  
N1*ST*Internet Retailer Inc.  
N3*123 Via Way  
N4*Milwaukee*WI*53202  
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PER*OC*John Johnson  
PO1**100*EA*1.23*WE*MG*CO633  
SE*9*12345  
ΕΕιικκόόνναα  77--33  ΗΗ  ππααρρααππάάννωω  ππααρρααγγγγεελλίίαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  ττηηνν  κκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  κκααττάά  AANNSSII  
XX1122   

 

Στην περίπτωση που ο προµηθευτής είχε υιοθετήσει µια λύση βασισµένη στην 

XML, η επιχείρηση θα µπορούσε µε πολύ πιο εύκολο τρόπο να χρησιµοποιήσει ένα 

εργαλείο για να µετατρέψει την παραγγελία στο απαιτούµενο format, ακολουθώντας τις 

οδηγίες ενός κοινά συµφωνηµένου DTD, και να στείλει την παραγγελία 

χρησιµοποιώντας το internet. Το παραγόµενο µάλιστα αρχείο είναι πολύ πιο 

ευανάγνωστο από άνθρωπο ώστε να µπορεί κάποιος να το δηµιουργήσει ακόµα και µε 

έναν απλό επεξεργαστή κειµένου. Παρακάτω παρουσιάζεται το ίδιο παράδειγµα σε 

κωδικοποίηση XML/EDI.   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<PurchaseOrder Version="4010"> 
 <PurchaseOrderHeader> 
  <TransactionSetHeader X12.ID="850"> 
   <TransactionSetIDCode code="850"/> 
   <TransactionSetControlNumber>12345</TransactionSetControlNumber> 
  </TransactionSetHeader> 
  <BeginningSegment> 
   <PurposeTypeCode Code="00 Original"/> 
   <OrderTypeCode Code="SA Stand-alone Order"/> 
   <PurchaseOrderNumber>RET8999</PurchaseOrderNumber> 
   <PurchaseOrderDate>19981201</PurchaseOrderDate> 
  </BeginningSegment> 
  <AdminCommunicationsContact> 
   <ContactFunctionCode Code="OC Order Contact"/> 
   <ContactName>John Johnson</ContactName> 
  </AdminCommunicationsContact> 
 </PurchaseOrderHeader> 
 <PurchaseOrderDetail> 
  <Name1InformationLOOP> 
   <Name> 
    <EntityIdentifierCode Code="BY Buying Party"/> 
    <EntityName>Internet Retailer Inc.</EntityName> 
    <IdentificationCodeQualifier Code="91 Assigned by Seller"/> 
    <IdentificationCode>RET8999</IdentificationCode> 
   </Name> 
   <Name> 
    <EntityIdentifierCode Code="ST Ship To"/> 
    <EntityName>Internet Retailer Inc.</EntityName> 
   </Name> 
   <AddressInformation>123 Via Way</AddressInformation> 
   <GeographicLocation> 
    <CityName>Milwaukee</CityName> 
    <StateProvinceCode>WI</StateProvinceCode> 
    <PostalCode>53202</PostalCode> 
   </GeographicLocation> 
  </Name1InformationLOOP> 
  <BaselineItemData> 
   <QuantityOrdered>100</QuantityOrdered> 
   <Unit Code="EA Each"/> 
   <UnitPrice>1.23</UnitPrice> 
   <PriceBasis Code="WE Wholesale Price per Each"/> 
   <ProductIDQualifier Code="MG Manufacturer Part Number"/> 
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   <ProductID Description="Fuzzy Dice">CO633</ProductID> 
  </BaselineItemData> 
 </PurchaseOrderDetail> 
</PurchaseOrder> 

ΕΕιικκόόνναα  77--44  ΗΗ  ίίδδιιαα  ππααρρααγγγγεελλίίαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  XXMMLL  κκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη 
 

77..77..  XXMMLL//EEDDII  κκααιι  XXMMLL  RReeppoossiittoorriieess  

Η άµεση ανάγκη που δηµιουργήθηκε µε την εφαρµογή του XML/EDI ήταν η 

δηµιουργία και καθιέρωση συµβατών διαδικασιών και λεξιλογίων για την µείωση 

των πλεοναζουσών διεργασιών και την αποφυγή των stonepipes (εφαρµογές που 

κατασκευάζονται για αυστηρά συγκεκριµένο σκοπό και για να λύσουν ένα συγκεκριµένο 

πρόβληµα κάθε φορά, γεγονός που τις καθιστά άκαµπτες). Για να µπορέσουν οι 

διάφορες επιχειρήσεις, βιοµηχανίες και οργανισµοί να επικοινωνήσουν χρησιµοποιώντας 

την XML, έπρεπε να δηµιουργηθεί ένας πρότυπος µηχανισµός σύµφωνα µε τον οποίο 

θα µπορούν να  µοιράζονται τα λεξιλόγιά τους. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη δηµιουργία 

των XML Repositories. 

  

77..77..11..  XXMMLL  RReeppoossiittoorriieess  

Τα XML Repositories, στην πιο απλή τους µορφή, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 

είναι απλά ένας χώρος αποθήκευσης DTDs και Schemas. Μπορεί βέβαια να 

αποτελούνται και από πιο πολύπλοκους µηχανισµούς, ώστε να προσφέρουν 

περισσότερη πληροφορία, όπως: 

1. Μηχανισµούς XML-based Directory  

2. ∆ιαχείριση Λογισµικού (Configuration management) 

3. Topic maps 

4. ∆οµές βάσεων δεδοµένων 

5. Εργαλεία UML modeling 

Μπορούν επίσης να περιέχουν γλωσσάρια που εξηγούν συνώνυµα και πολλαπλές 

έννοιες όρων ανάλογα µε το περιεχόµενο. Καθώς τα XML Repositories αναπτύσσονται 

και εξελίσσονται, είναι πιθανό να κάνουν διαθέσιµη όλο και περισσότερη πληροφορία, 

µε άµεσο αποτέλεσµα βέβαια να υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός όσο αναφορά στα 

πρότυπα τα οποία θα προσπαθούν να επιβληθούν στον τοµέα αυτό. 

Τα XML Repositories µπορεί να αποτελέσουν τα µέσα για: 

• Πρόσβαση σε βιοµηχανικά components και ονοµατολογία σαν ένα οδηγός κατά 

τον σχεδιασµό (UML), ανάπτυξη και έλεγχο των συστηµάτων καθ’ όλο  τον 

κύκλο ζωής τους. 

• Επέκταση του ηλεκτρονικού χώρου, ώστε να περιλαµβάνει mapping και 

επεξεργασία δεδοµένων κατευθείαν στα συστήµατα του οργανισµού 
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• Κάλυψη µιας ευρύτερης ακτίνας αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα εµπλεκόµενα 

µέλη, όπως συναλλαγές πραγµατικού χρόνου. 

• Να επωφεληθούµε από λογισµικό της επόµενης γενιάς, που µπορεί να 

αλληλεπιδρά άµεσα µε την µεταφερόµενη πληροφορία από τα εµπλεκόµενα 

µέλη. 

Έτσι τα XML Repositories µπορεί να περιέχουν συλλογές από προτυποποιηµένα 

tags, business components (πηγαίο και εκτελέσιµο κώδικα), αντικείµενα, stylesheets, 

ορολογίες και κωδικοποιήσεις του κάθε επαγγελµατικού τοµέα. 

  

77..77..22..  ΧΧρρήήσσηη  ττωωνν  XXMMLL  RReeppoossiittoorriieess  

Η χρήση των XML Repositories στο XML/EDI δίνεται σχηµατικά στην εικόνα που 

ακολουθεί. Στο βήµα 1 ένας χρήστης ή µια αυτοµατοποιηµένη προγραµµατιστική 

διαδικασία (software process) στην Επιχείρηση 1 (Organization 1) εκτελεί ένα ερώτηµα 

στην αποθήκη της XML Repository για κάποια γενικά επιχειρησιακά αντικείµενα για να 

µεταβιβαστούν στην Επιχείρηση 2. Στο βήµα 2, πραγµατοποιείται η συναλλαγή ανάµεσα 

στις δυο επιχειρήσεις. Μαζί µε τα δεδοµένα µεταφέρεται και µια αναφορά στα 

επιχειρησιακά αντικείµενα που χρησιµοποιήθηκαν από το XML Repository, τα οποία 

χρησιµοποιούνται στο βήµα 3 για να αντιστοιχιστεί η πληροφορία που λήφθηκε στα 

αντίστοιχα δεδοµένα του συστήµατος  της Επιχείρησης 2. Ο σκοπός των XML 

Repositories είναι να αποτελέσει ένα παγκόσµια κοινό και ταυτόχρονα δυναµικό 

µηχανισµό, που να µπορεί να ανταποκριθεί και να λειτουργήσει µέσα από ένα ανοιχτό 

και διαρκώς εξελισσόµενο περιβάλλον διεπαφής / προγραµµατισµού. 

 

ΕΕιικκόόνναα  77--55  ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  XXMMLL  RReeppoossiittoorriieess  σσττοο  XXMMLL//EEDDII  
((ΠΠηηγγήή::  XXMMLL  RReeppoossiittoorriieess  --  KKaarrii  KKeellllookkoosskkii)) 

 

Κάποιο γενικά στοιχεία των XML Repositories είναι: 

• Περιέχουν ένα ή περισσότερα XML γλωσσάρια 
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• Παρέχουν ένα µόνο σηµείο αναφοράς, το οποίο οι εφαρµογές XML/EDI µπορούν 

να χρησιµοποιήσουν για να εξασφαλίσουν συνέπεια (consistency) και 

συντηρησιµότητα (maintainability) των  ορισµών και διαδικασιών 

• Επιτρέπουν τόσο αυτοµατοποιηµένες, όσο και manual επερωτήσεις για την 

πληροφορία που αποθηκεύουν µε τη χρήση κάποιου API. 

Πιο ειδικά, στην περίπτωση του XML/EDI, τα XML Repositories αποτελούν 

αποθήκες προτύπων µε προτυποποιηµένα tags, πηγαίο ή εκτελέσιµο κώδικα, 

αντικείµενα (objects), style sheets και ειδική ορολογία, τα οποία βοηθούν στη 

διεξαγωγή του e-business µε χρήση της XML, ως προς το ότι: 

• Αναγνωρίζουν κοινά δεδοµένα που ανταλλάχθηκαν ανάµεσα στα 

συναλλασσόµενα µέλη 

• Ορίζουν µια πρότυπη δοµή και συσχετίσεις για την ανταλλαγή των δεδοµένων 

• Παρέχουν συνδέσεις µε διεθνείς βάσεις δεδοµένων (Universal Business ή 

Product Identification), όπως για παράδειγµα µε το UPC/EAN product numbers, 

ή µε ταξονοµίες όπως το Universal Data Element Framework (UDEF) για την 

ενίσχυση της διασυνδεσιµότητας. 

• Καθορίζουν εξουσιοδοτηµένα µέλη για τις συναλλαγές 

• Παρέχουν από κοινού αντιστοίχιση (mapping), scripting, διαγράµµατα ροής 

(workflow), ή εργαλεία επεξεργασίας (processing tools). 

• Προσφέρουν πρότυπες φόρµες και οθόνες για αλληλεπίδραση µε τον χρήστη 

  

77..77..33..  ΗΗ  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  κκααιι  οο  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  XXMMLL  RReeppoossiittoorriieess  

Τα XML Repositories παρέχουν µια online πηγή για την απόκτηση των 

κατάλληλων tags, DTDs, σχηµάτων βάσης (database schema), κώδικα ή ρουτινών και 

άλλων αντικειµένων που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή του e-Business µε χρήση 

της XML. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι οργανισµοί, ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις να µπορούν γρήγορα να επεκτείνουν τις δυνατότητες τους στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί για πολλές επιχειρήσεις σήµερα το ηλεκτρονικό εµπόριο 

σήµαινε το παραδοσιακό EDI. Ωστόσο το EDI απαιτεί από τα εµπλεκόµενα µέλη να 

αντιστοιχήσουν τα επιχειρησιακά τους δεδοµένα στη µορφή των προτύπων 

µεταφοράς, µια διαδικασία που είναι χρονοβόρα και δύσκολη. Το EDI απαιτεί επίσης 

ακριβό λογισµικό µετάφρασης και δίκτυα τα οποία συχνά χρεώνουν µε βάση τον όγκο 

µεταφοράς. Αντίθετα, τα XML Repositories παρέχουν τα µέσα για την ανταλλαγή 

δεδοµένων µε πολύ µικρότερη οικονοµική επένδυση, καθώς  
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• επεκτείνουν την ακτίνα του electronic business πολύ πιο πέρα από την απλή 

ανταλλαγή ηλεκτρονικών αρχείων, περιλαµβάνοντας την αντιστοίχιση 

(mapping) και την επεξεργασία των δεδοµένων κατευθείαν µέσα στα business 

συστήµατα των οργανισµών.  

• καλύπτουν µεγάλο µέρος των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα συναλλασσόµενα 

µέλη, όπως συναλλαγές πραγµατικού χρόνου, οι οποίες δεν εµπίπτουν συχνά 

στους κανονικούς ορισµούς των επιχειρησιακών συναλλαγών.  

• χρησιµοποιούν το Internet, µε χρήση κατάλληλων µηχανισµών ασφάλειας, 

προσφέροντας οικονοµικότερο µέσο µεταφοράς σε σχέση µε τα παραδοσιακά 

VANs. 

• χρησιµοποιούν τις επόµενης γενιάς XML-enabled εφαρµογές, οι οποίες 

αλληλεπιδρούν άµεσα µε τα µεταδιδόµενα δεδοµένα παρακάµπτοντας την 

δύσκολη διαδικασία αντιστοίχισης. 

Ο πιο ουσιαστικός πάντως ρόλος των XML Repositories είναι η τακτοποίηση της 

διασκορπισµένης σηµασιολογίας, την οποία επέφερε η «έκρηξη» των ηλεκτρονικών 

πληροφοριακών συστηµάτων τα τελευταία 25 χρόνια. Τα πρώτα EDI συστήµατα δεν 

είχαν αυτό το πρόβληµα γιατί ο αριθµός των εγκατεστηµένων συστηµάτων ήταν 

περιορισµένος. Καθώς όµως ο αριθµός των συναλλασσόµενων µέσω EDI µελών 

αυξανόταν έγιναν κάποιες προσπάθειες για κοινές σηµασιολογίες πρώτα σε εθνικό 

επίπεδο (π.χ. ANSI X12) και στη συνέχεια σε διεθνές (π.χ UN/EDIFACT). Η XML αρχικά 

εµφανίστηκε σαν µια λύση. Αυτό που µπορεί πραγµατικά να λύσει το πρόβληµα της 

διασκορπισµένης σηµασιολογίας (υπάρχουν πάνω από 50 οργανισµοί προτύπων που 

έχουν ήδη δηµοσιεύσει ή αναπτύσσουν πρότυπα βασισµένα σε XML) είναι µια 

συντονισµένη προσπάθεια πάνω στη χρήση XML Repositories, που θα αποτελέσουν µια 

πηγή σηµασιολογικής γνώσης. 

Αν και µε την πρώτη κάτι τέτοιο µπορεί να φαίνεται δύσκολο, παρόλα αυτά είναι 

εφικτό, αν αναλογιστεί κανείς ότι σήµερα υπάρχουν ήδη πάνω από 150.000 οργανισµοί 

σε ολόκληρο τον κόσµο και σε περισσότερες από 75 χώρες, µε κατοχυρωµένους 

κωδικούς (Barcodes) που χρησιµοποιούνται για αναγνώριση προϊόντων και εταιρειών. 

Το European Article Numbering system (EAN) αναπτύχθηκε το 1976 µετά την επιτυχία 

του αµερικάνικου UPC συστήµατος, το οποίο έγινε πρότυπο το 1973. Το παραπάνω 

παράδειγµα δείχνει τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να προκύψουν από τη σωστή χρήση 

των Repositories πληροφορίας. Οι άνθρωποι φαίνονται έτοιµοι να χρησιµοποιήσουν µια 

απλή µέθοδο δεικτοδότησης (indexing) και να υιοθετήσουν ένα απλό πρότυπο. Είναι 

σηµαντικό να γίνει κατανοητός ο ρόλος του XML Repository σαν µια ολοκληρωµένη 

οντότητα.  
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Το Repository είναι ένας Server για να εξυπηρετεί σηµασιολογικούς όρους µε 

έναν τρόπο που εξαρτάται από το πεδίο (domain) στο οποίο πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί. Πιο συγκεκριµένα στο θέµα του διασκορπισµού σηµασιολογιών µια 

επερώτηση σε ένα XML Repository µε τη χρήση ενός ουδέτερου κλειδιού indexing θα 

επιστρέψει τη σχετική πληροφορία στην αντίστοιχη γλώσσα. Αυτό µπορεί να είναι τόσο 

απλό όσο η µετάφραση όρων σε διάφορες γλώσσες ή πιο πολύπλοκο και να 

περιλαµβάνει αντιστοιχίσεις ανάµεσα σε δεδοµένα διαφορετικών προτύπων ή σύνδεση 

των τοπικών υλοποιήσεων µιας εταιρείας µε ένα πρότυπο. 

  

77..77..44..  ΜΜοοννττέέλλοο  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς  ττωωνν  XXMMLL  RReeppoossiittoorriieess  

Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται το µοντέλο αλληλεπίδρασης ενός XML 

Repository.  

ΕΕιικκόόνναα  77--66  ΤΤοο  µµοοννττέέλλοο  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς  ττωωνν  XXMMLL  RReeppoossiittoorriieess  σσττοο  XXMMLL//EEDDII  
((ΠΠηηγγηη::  XXMMLL  aanndd  XXMMLL//EEDDII  SSttaannddaarrddss  IInndduussttrryy  PPrrooffiillee  ––  MMaannTTeecchh  AAddvvaanncceedd  SSyyssttrreemmss  
IInntteerrnnaattiioonnaall,,  IInncc..)) 

  

Αναλυτικότερα έχουµε τα ακόλουθα επιµέρους σηµεία: 

  
• Πραγµατικές XML/EDI συναλλαγές  
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• Η XML/EDI εφαρµογή επεξεργάζεται την XML/EDI συναλλαγή και ανακαλύπτει 

την σχετική πληροφορία προς επεξεργασία. 

• Ο XML Parser αποθηκεύει το XML που προκύπτει από τον συνδυασµό του 

µηνύµατος και του DTD µε τη χρήση του W3C DOM 

• Η XML/EDI εφαρµογή επικοινωνεί µέσω HTTP µε τον σχετικό web server 

• Το XML Repository εντοπίζει την σχετική πληροφορία, η οποία είναι 

αποθηκευµένη στον server και την επιστρέφει στο format που απαιτείται από 

την εφαρµογή. Η εφαρµογή παίρνει την επιπρόσθετη πληροφορία και τη 

χρησιµοποιεί για να επεκτείνει τις ιδιότητες του element. 

• Τα βήµατα 1 εώς 5 περιγράφουν το API που χρησιµοποιείται για την επέκταση 

της διαδικασίας XML Parsing. Υπάρχει επίσης ένα δεύτερο µοντέλο για 

αλληλεπίδραση µε τον χρήστη σαν µέρος της επεξεργασίας των δεδοµένων 

πρίν ή µετά το parsing. Για παράδειγµα, ένα αναλυτής µπορεί να επιθυµεί να 

επερωτήσει το XML γλωσσάριο, µέσω µιας διεπαφής µε HTML φόρµες, για να 

πάρει πληροφορίες σχετικά µε κωδικούς και elements αποθηκευµένα στα 

DTDs του repository. 

• Αυτό το βήµα επιτρέπει στο χρήστη να εντοπίσει XPointer references, οι 

οποίες χρησιµοποιούνται στις δηλώσεις XLink µαζί µε πληροφορίες 

επεξεργασίας περιορισµών και τύπους δεδοµένων.  

• Οι παραπάνω πληροφορίες  µπορούν να χρησιµοποιηθούν από XSL 

stylesheets, XCHG processing control agents και άλλες µορφές 

µετασχηµατισµού, για επεξεργασία της πληροφορίας στο DOM και δηµιουργία 

απεικονιστικής πληροφορίας όπως HTML φόρµες.   

Ο αναλυτής µπορεί να δηµιουργήσει xsl ή άλλα scripts, ή ενηµερωµένες δοµές 

DTDs χρησιµοποιώντας την πληροφορία που επιστράφηκε από την διεπαφή του 

γλωσσαρίου. 

 
77..77..55..  ΤΤρρόόπποοςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  XXMMLL  RReeppoossiittoorriieess  

Οι διάφοροι οργανισµοί αποκτούν πρόσβαση σε XML Repositories µέσω ενός 

ανοικτού API. Αυτό το API θα επιτρέπει αυτοµατοποιηµένες ή manual επερωτήσεις από 

τους οργανισµούς µε τους οποίους χρειάζεται να ανταλλάξει δεδοµένα. Οι οργανισµοί 

κατεβάζουν το πακέτο των XML-enabled αντικειµένων (DTDs, tag sets, style sheets, 

processing routines, product codes, DUNS numbers), που χρειάζονται για να 

επικοινωνήσουν για µια συγκεκριµένη εργασία. Στη συνέχεια οι οργανισµοί 

ανταλλάσσουν δεδοµένα σε XML τα οποία ταιριάζουν ακριβώς στο επιχειρησιακό τους 

σύστηµα αλλά και σε αυτό των συναλλασσόµενων µελών. 
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Ας πάρουµε για παράδειγµα ένα third-party warehouse, το οποίο εξυπηρετεί 

πολλά είδη εταιρειών. Το warehouse θα κατεβάσει από το repository κάθε τοµέα το 

σύνολο των αντικειµένων που απαιτούνται για  την παραλαβή δηλώσεων, την παροχή 

product activity reports και την αποστολή εµβασµάτων που χρησιµοποιούν την 

ορολογία και τις επιχειρησιακές πρακτικές του κάθε τοµέα. Το warehouse θα κατεβάζει 

και αντικείµενα από το δικό του repository. Το repository του warehouse περιέχει 

αντικείµενα που ορίζουν τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται ανάµεσα στα warehouses 

και τα συναλλασσόµενα µέλη. Είναι δυνατό επίσης να παρέχει κώδικα για το mapping 

των δεδοµένων. Στη συνέχεια ERP λογισµικό, θα επεξεργάζεται τα µεταδιδόµενα 

δεδοµένα. 

  

77..77..66..  ΦΦοορρεείίςς  ππααρροοχχήήςς  ττωωνν  XXMMLL  RReeppoossiittoorriieess  

Φορείς προτύπων όπως τα X12, UN/EDIFACT, Uniform Code Council, και το 

Article Numbering Association αναµένεται να δραστηριοποιηθούν έντονα στην 

ανάπτυξη XML Repositories για τις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στις τεχνολογίες 

τους και θα τις επεκτείνουν σε XML. Οργανισµοί οι οποίοι ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

ηλεκτρονικού εµπορίου στον τοµέα τους, όπως οι HL7 και HIBCC στο χώρο της υγείας, 

AIAG στην αυτοκινητοβιοµηχανία, VICS στη λιανική πώληση, και GCA στις γραφικές 

τέχνες, πρόκειται να αναπτύξουν vertical market repositories, για την προώθηση της 

XML στα µέλη τους. Και επειδή οι επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές συναλλάσσονται 

µε πολλούς τοµείς, είναι πιθανό κάθε επιχείρηση να πρέπει να εγγραφεί σε πολλά XML 

Repositories. Καθώς όµως τα XML Repositories ακολουθούν κοινές προγραµµατιστικές 

γραµµές και ταξονοµίες όπως το UDEF, οι εταιρείες θα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

πολλαπλά XML Repositories χωρίς προβλήµατα ασυµβατοτήτων. 

Μερικά από τα υπάρχοντα XML Repositories, γενικού ή εξειδικευµένου τοµέα, 

είναι και τα ακόλουθα: 

• xCBL (XML Common Business Library): Περιέχει business components και 

business documents σε µορφή DTD και schema. Σχεδιάστηκε και συντηρείται 

από την Commerce One 

• RosettaNet: Μη κερδοσκοπική επιτροπή µε κύριους αποδέκτες επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε IT (information Technology), EC (Electronic 

Components) και SM (Semiconductor Manufacturing) 

• BizTalk Framework: Μια επιτροπή της Microsoft µε σκοπό την διευκόλυνση 

της ανάπτυξης και κατανοµής των business – oriented XML Schemas της 

Microsoft 

• UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 
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• ebXML: Ιδρύθηκε από το UN/CEFACT και την OASIS 

Η ebXML παρουσιάζει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον στο χώρο του e-business και γι’ 

αυτό θα αναλυθεί µε λεπτοµέρεια στις παραγράφους που ακολουθούν. 

 

77..88..  eebbXXMMLL  ((EElleeccttrroonniicc  BBuussiinneessss  XXMMLL))  

Όπως αναφέρθηκε, ένα σύνολο διαφορετικών προσπαθειών πραγµατοποιήθηκαν 

για τη µετάβαση από το κλασικό EDI σε λύσεις που υιοθετούσαν την XML. Λύσεις όπως 

η XML/EDI, RossetaNET, BizTalk χρησιµοποιούσαν διαφορετικά standards, οπότε 

φτάσαµε στο σηµείο να έχουµε ένα σύνολο από διαφορετικά πρότυπα που υλοποιούσαν 

µε διαφορετικό τρόπο λύσεις EDI βασισµένες στην XML.  

Στις αρχές του ∆εκεµβρίου του 1999 ξεκίνησε µια συντονισµένη προσπάθεια, µε 

τη σύσταση της συνεργασία UN/CEFACT και OASIS, για τη δηµιουργία ενός κοινά 

αποδεκτού XML-based EDI προτύπου. Ιδρύθηκε το Electronic Business XML Working 

Group που ανέλαβε τη δηµιουργία ενός κατάλληλου τεχνικού πλαισίου και την 

προτυποποίηση των προδιαγραφών για να επιτρέψουν στην XML να χρησιµοποιηθεί 

καθολικά για την ανταλλαγή µηνυµάτων του e-Business. Η ebXML παρουσιάστηκε 

επίσηµα στη Βιέννη το 2001 ενώπιον 1000 εκπροσώπων.  

 

ΕΕιικκόόνναα  77--77  ΑΑρρχχήή  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  δδιιααφφόόρρωωνν  ββιιοοµµηηχχααννιικκώώνν  µµοοννάάδδωωνν  µµεε  χχρρήήσσηη  ττηηςς  
eebbXXMMLL  
((ΠΠηηγγήή::  BBuuiillddiinngg  tthhee  XXMMLL  RReeppoossiittoorryy,,  PPaarrtt  22::  DDeessiiggnniinngg  aanndd  BBuuiillddiinngg  tthhee  XXMMLL  
RReeppoossiittoorryy)) 

 

Πολλοί προσπάθησαν αρχικά να περιορίσουν την αξία της παραπάνω 

προσπάθειας, παρουσιάζοντάς την ebXML απλά σαν µια εναλλακτική πρόταση για την 

προτυποποίηση του τρόπου επικοινωνίας σε επιχειρηµατικό επίπεδο. Η ebXML όµως 

αποτελεί ένα παγκόσµιο έργο για την προτυποποίηση της ανταλλαγής ηλεκτρονικής 

πληροφορίας, που προσφέρει ένα XML-based infrastructure για την διευκόλυνση 
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της consistent, secure και interoperable ανταλλαγής µηνυµάτων, µέσα από ένα 

οργανωµένο σε πολλαπλά επίπεδα πλαίσιο (layered framework) προτύπων για e-

Business. Ένας από τους ορισµούς, που καλύτερα προσεγγίζει την ebXML, είναι αυτός 

που δίνεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ebXML (www.ebXML.org):  
 

“ebXML is a set of specifications that together enable a modular electronic 

business framework. The vision of ebXML is to enable a global electronic 

marketplace where enterprises of any size and in any geographical 

location can meet and conduct business with each other through the 

exchange of XML-based messages.” 
 

www.ebxml.org 

 
 

77..88..11..  ΣΣυυσσττααττιικκάά  µµέέρρηη  ττηηςς  eebbXXMMLL  

Το πλαίσιο λειτουργίας της ebXML είναι δοµηµένο σε πέντε διαφορετικά επίπεδα 

λειτουργίας, όπως φαίνεται και σχηµατικά στο παρακάτω σχήµα: 

 

Εικόνα 7-8 Συστατικά µέρη (Components) της ebXML 
(Πηγή: Overview of the ebXML Architectures – Michael Rawlins) 

 
Τα βασικά συστατικά µέρη (components) της παραπάνω υλοποίηση είναι τα 

ακόλουθα: 

• Core Components - τα βασικά standard DTDs που χρησιµοποιούνται στις 

συναλλαγές. Παράλληλα αποτελεί µια µεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός 

κοινού συνόλου εργαλείων δηµιουργίας  σηµασιολογιών, που 
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αντιπροσωπεύουν τους γενικούς τύπους των business data που 

χρησιµοποιούνται σήµερα και που βοηθούν τόσο στη δηµιουργία νέων 

business vocabularies όσο και στην ανασύνταξη των ήδη υπαρχόντων.  

• Business Processes - ένα standard που καθορίζει τα βήµατα µε τα οποία οι 

επιχειρήσεις συναλλάσσονται και ανταλλάσσουν έγγραφα. Τα Business 

process models για e-Business πρέπει να µετατραπούν σε software 

components που επικοινωνούν και συνεργάζονται, εκ µέρους των 

συναλλασόµενων µελών. Ο σκοπός του ebXML Specification Schema είναι να 

αποτελέσει τη γέφυρα ανάµεσα στο e-business process modelling και στο 

specification των e-business software components. 

• Trading Partner Profile - προδιαγράφει τις παραµέτρους του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, ώστε να 

εκτελέσουν τις συµφωνηµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες (business 

processes). Περιλαµβάνει το Collaboration Protocol Profile (CPP) και το 

Collaboration Protocol Agreement (CPA). Το CPP αναλαµβάνει να περιγράψει 

τις ΙΤ δυνατότητες του κάθε µέλους, τα χρησιµοποιούµενα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας, τις απαιτήσεις ασφάλειας και τα Business processes που 

υποστηρίζει. Το CPA αποτελείται από τις συµφωνηµένες δυνατότητες IT, τα 

business process που θα χρησιµοποιηθούν και τον ορισµό των business 

transactions, transition rules κτλ. Το CPA είναι στην ουσία η τοµή των CPPs 

των δύο συναλλασσόµενων µελών. 

• Registry/Repository – παρέχει ένα σταθερό τρόπο αποθήκευσης για 

καταχώρηση και διατήρηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών για την 

υλοποίηση των συµφωνιών και συναλλαγών ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Το 

περιεχόµενο της πληροφορίας που καταχωρείται µπορεί να είναι: XML 

schemas και documents, περιγραφές διαδικασιών business processes, ebXML 

Core Components και software components, UML µοντέλα, λεξικά, 

ταξονοµίες, πληροφορίες σχετικά για τα συναλλασσόµενα µέλη (partner 

profiles) κ.α. Το ebXML Registry παρέχει κάποιες υπηρεσίες που επιτρέπουν 

την διακίνηση της πληροφορίας ανάµεσα στα µέλη µε σκοπό την ενσωµάτωση 

της business process ανάµεσα σε αυτά τα µέλη, που βασίζεται στις 

προδιαγραφές του ebXML. Η πληροφορία που διακινείται κρατείται σαν 

αντικείµενο σε ένα repository και διαχειρίζεται από τα ebXML Registry 

Services (ebRS). Τα ebRS αποτελούν µια οµάδα υπηρεσιών που παρέχουν 

πρόσβαση στο περιεχόµενο του Registry σε πελάτες του Registry, και 

αποτελείται από χαρακτηριστικά όπως Key concepts, Classification Scheme, 
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Life cycle management, Library Control System, Transformation, Workflow, 

Logging, Subscription, Publish, Interface Discovery Service, Quality 

Assurance Service κ.α. 

• Transport & Routing - ένα standard για την αξιόπιστη και ασφαλή 

µετακίνηση εγγράφων (Reliable Messaging, Error Handling, Security) 

ανάµεσα στα συναλλασσόµενα µέλη χρησιµοποιώντας την υποδοµή του 

διαδικτύου. Προσδιορίζει τη δοµή των µηνυµάτων της ebXML και τη 

συµπεριφορά του Message Service Handler που δέχεται και λαµβάνει τα 

µηνύµατα πάνω από κάποιο πρωτόκολλο επικοινωνίας καθώς και στοιχεία των 

SOAP Extensions. 
 

77..88..22..  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  eebbXXMMLL  

Το παρακάτω σχήµα δείχνει ένα υψηλού επιπέδου σενάριο επικοινωνίας ανάµεσα 

σε δύο συναλλασσόµενα µέρη, τα οποία πρώτα πραγµατοποιούν τις απαραίτητες 

ρυθµίσεις και στη συνέχεια εµπλέκονται σε µια απλή εµπορική συναλλαγή και 

ανταλλαγή πληροφοριών. 
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Σύµφωνα µε το παραπάνω σενάριο, η εταιρεία Α γνωρίζει ότι υπάρχει ένα  ebXML 

Registry το οποίο είναι προσβάσιµο µέσω διαδικτύου (βήµα 1). Αφού η εταιρεία Α δει τα 

περιεχόµενα του ebXML Registry, αποφασίζει να δηµιουργήσει τις δικές της εφαρµογές 

συµβατές µε ebXML (βήµα 2). ∆εν είναι απαραίτητο να πρόκειται για µια custom 

εφαρµογή, καθώς υπάρχουν διαθέσιµες και εµπορικές λύσεις. Στη συνέχεια η εταιρεία Α 

υποβάλλει πληροφορίες σχετικά µε το δικό της προφίλ (Business Profile), που 

περιλαµβάνει λεπτοµέρειες υλοποίησης και συνδέσεις, στο ebXML Registry (βήµα 3). 

Αυτό το προφίλ περιγράφει τις ebXML δυνατότητες και περιορισµούς της εταιρείας, 

καθώς και τα σενάρια που υποστηρίζει. Τα σενάρια αυτά είναι XML εκδόσεις των 

διαδικασιών (business processes) και σχετικών πληροφοριών για πράξεις που µπορεί να 

διεκπεραιώσει η εταιρεία. Αφού λάβει επιβεβαίωση ότι το format και η χρήση του 

σεναρίου είναι σωστή, στέλνεται µια ειδοποίηση στην εταιρεία.  

Η εταιρεία Β ανακαλύπτει τα σενάρια (business scenarios) που υποστηρίζονται 

από την εταιρεία Α µέσα στο ebXML Registry (βήµα 4). Η εταιρεία Β στέλνει µια 

ειδοποίηση µε την οποία δηλώνει ότι θα ήθελε να συµµετάσχει σε ένα σενάριο µε την 

χρήση ebXML (βήµα 5). Η εταιρεία Β αποκτά µια συµβατή µε ebXML εφαρµογή. Πριν 

λάβει µέρος στο σενάριο η εταιρεία Β υποβάλλει τον προτεινόµενο διακανονισµό 

(business arrangement) κατευθείαν στο interface της εταιρείας Α. Αυτή η πρόταση 

περιγράφει την αµοιβαία συνεννόηση σχετικά µε το σενάριο και τις σχετικές συµφωνίες. 

Ο διακανονισµός επίσης παρέχει πληροφορίες για απαιτήσεις ασφάλειας, σχεδιασµό 

απροόπτων κλπ (βήµα 5). Η εταιρεία Α δέχεται το διακανονισµό και οι δύο εταιρείες 

µπορούν πλέον να πραγµατοποιήσουν τις συναλλαγές τους χρησιµοποιώντας την 

υποδοµή της ebXML (βήµα 6). 

 

77..99..  ΤΤοο  µµέέλλλλοονν  ττοουυ  EEDDII  κκααιι  ττηηςς  eebbXXMMLL  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έντονες ήταν οι προβλέψεις για τον 

οριστικό παραγκωνισµό της επικοινωνίας µέσω µηνυµάτων που στηρίζονταν στην 

τεχνολογία του EDI. Παρόλα αυτά, το EDI παραµένει µέχρι και σήµερα σαν η βασική 

επιλογή στην ηλεκτρονική ανταλλαγή µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων µεγάλων 

επιχειρήσεων, παρά τη δυναµική διείσδυση των τεχνολογιών που στηρίζονται στην XML 

και το Internet. Στο τέλος του 2002 υπολογιζόταν ότι το 80% των µεγάλων 

επιχειρήσεων χρησιµοποιούσε τεχνολογίες EDI τόσο για τη µετάδοση δεδοµένων όσο 

και για τη διεκπεραίωση εµπορικών συναλλαγών [Zuckerman - 2002].  

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα του EDI παραµένει η ασφάλεια. Αποτελεί µια 

τεχνολογία περιορισµένου ρίσκου που έχει εδραιωθεί για περισσότερο από 20 χρόνια, 

ώστε οι επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να αφήσουν όσα τους έχει προσφέρει µέχρι 



Συγκριτική Παρουσίαση γλωσσών σήµανσης µε βάση την XML 
 

Τρυφερίδης Μ. Αθανάσιος – Μ14/03 
Σελίδα 103 
 

  

σήµερα µόνο και µόνο για να µεταβούν σε µια  καινούρια τεχνολογία που χρησιµοποιεί 

ένα διαφορετικό κανάλι επικοινωνίας. Το 2003 το ύψος των ετήσιων συναλλαγών που 

πραγµατοποιούνται χρησιµοποιώντας την τεχνολογία του EDI ανήλθαν σε 1.8 

τρισεκατοµµύρια δολάρια, υπολογίζοντας µόνο τις καθαρές συναλλαγές, παραγγελίες 

και τιµολόγια, ενώ το ποσό ανέρχεται σε 3.2 τρισεκατοµµύρια δολάρια, αν 

συνυπολογίσουµε και την προστιθέµενη αξία από την ηλεκτρονική ανταλλαγή 

εγγράφων κατά τον προγραµµατισµό παραγωγής, παραγγελίας, φόρτωσης, παράδοσης 

και απογραφής [Drickhamer - 2003].  
 

"EDI is still used predominantly throughout automotive. It has basically 

become, or is becoming, a standard practice. It's used both on the financial 

side, as well as the product side and material side. [..] It’s a proven 

application. It streamlines processes. Since it is based on agreed-upon 

standards between the two companies and the business-to-business 

companies, we just find that it is a useful tool." 

 
Renee Rashid-Merem,  

Communications Manager - General Motors 
 

Παρόλα αυτά, η αυξανόµενη δυναµική της XML και η σταδιακή καθιέρωσή της σαν 

πρότυπο ηλεκτρονικής ανταλλαγής µηνυµάτων και επικοινωνίας γενικότερα δηµιουργεί 

ολοένα και µεγαλύτερη την ανάγκη προσαρµογής των επιχειρήσεων αυτών σε 

συµβατές µε XML λύσεις, ώστε να µπορούν να συναλλάσσονται µε καινούριες 

επιχειρήσεις χρησιµοποιώντας το καινούριο πρότυπο.  

Το βασικό πρόβληµα παραµένει το κόστος µετάπτωσης και µεταφοράς του 

συστήµατος στις νέες απαιτήσεις που εισάγει ένα σύστηµα υλοποιηµένο στα πρότυπα 

και τις προδιαγραφές της ebXML. Το κόστος αυτός φαντάζει ακόµα µεγαλύτερο όταν 

µια εταιρία έχει επενδύσει µεγάλα ποσά τα προηγούµενα χρόνια για να στήσει ένα 

κλασικό EDI σύστηµα, το οποίο µάλιστα τις περισσότερες φορές χαρακτηρίζεται από 

µεγάλη σταθερότητα και ικανοποιητικούς βαθµούς απόδοσης.  

Γι’ αυτό και τις περισσότερες φορές η λύση, για επιχειρήσεις που έχουν ήδη σε 

λειτουργία κλασικές λύσεις EDI, είναι µια σταδιακή µετάπτωση και µεταφορά, 

ενεργοποιώντας αρχικά µηχανισµούς που γεφυρώνουν την XML µε το EDI (XML-to-EDI 

bridge), ώστε να υποστηρίζονται παράλληλα και τα δύο συστήµατα. Για παράδειγµα η 

λύση που προτείνει η Microsoft για τις B2B ηλεκτρονικές συναλλαγές ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις, στηριζόµενη στην τεχνολογία XML και το Internet, ακούει στο εµπορικό 

όνοµα BizTalk. Επειδή όµως δεν παρέχει εν γένει υποστήριξη για τα παραδοσιακά EDI 

συστήµατα, όπου υπάρχουν ήδη εγκατεστηµένα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
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συµπληρωµατικά προϊόντα, όπως είναι το EDI Accelerator της εταιρίας Covast, που 

συνεργάζεται µε τον BizTalk Server για να γεφυρώσει το υπάρχον δίκτυο EDI και να 

ενώσει τον BizTalk Server µε τους συνεργάτες που χρησιµοποιούν το ήδη Value Added 

Network (VAN). Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερη η συνύπαρξη και η σταδιακή 

µετάπτωση από το ένα σύστηµα στο άλλο. [Anderson – 2003] 

 

 
"We do have companies asking if we're XML-capable and yes we are. But 

industry hasn't stepped to the plate and moved in that regard when it comes 

to transmission of transportation-oriented documents. Certainly there are 

companies gearing up and it doesn't take that much effort. But, in general, 

it's still a traditional EDI environment." 

Paul White,  
Marketing Vice President – 

 STI (a freight payment operation) 
 
 
77..1100..  ΗΗ  ααπποοδδοοχχήή  λλύύσσεεωωνν  ββαασσιισσµµέέννωωνν  σσττηηνν  eebbXXMMLL  σσήήµµεερραα  

Σύµφωνα µε σχετικές µελέτες, επικρατεί µια πολύ θετική τάση στον χώρο των 

επιχειρήσεων προς την αποδοχή λύσεων βασισµένων στην ebXML. Ολοένα και 

περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει ή έχουν ήδη υλοποιήσει λύσεις βασισµένες 

στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας που προτείνει η αρχιτεκτονική της ebXML. 

Μια ευρεία έρευνα διεξήχθη στο τέλος του 2003 από την OASIS ebXML 

Awareness Team, σε συνεργασία µε διάφορες επιχειρήσεις-µέλη της OASIS [ebXML 

Awareness Team – 2003]. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η ευρύτερη ενηµέρωση του 

επιχειρηµατικού κόσµου σχετικά µε την τρέχουσα δραστηριότητα που λαµβάνει χώρα 

σε παγκόσµιο επίπεδο σε υλοποιήσεις που στηρίζονται στην ebXML, έτσι ώστε να φανεί 

σε ποιο βαθµό έχει φτάσει η αποδοχή της ebXML. Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν πάνω 

από 100 διαφορετικά ebXML projects, στα οποία περιγράφονται µεταξύ άλλων τα 

συστατικά της ebXML που χρησιµοποιήθηκαν και σε ποιο βαθµό έχει ολοκληρωθεί το 

κάθε έργο. 

Η γενική τάση που επικρατεί στον χώρο του eBusiness δείχνει µια σταθερή 

ανάπτυξη και αποδοχή της ebXML, κατέχοντας ήδη ένα σηµαντικό µερίδιο της 

τεχνολογικής υποδοµής στο χώρο των επιχειρήσεων. Η πρόβλεψη µάλιστα είναι µέσα 

στην επόµενη πενταετία να καλύψει το ένα τέταρτο της υποδοµής στο χώρο του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως φαίνεται και από το σχήµα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 7-10 Εξέλιξη στο χώρο του eBusiness 
((ΠΠηηγγήή::  eebbXXMMLL  AAddooppttiioonn  UUppddaattee--DDeecceemmbbeerr  22000033  --  OOAASSIISS  eebbXXMMLL  AAwwaarreenneessss  TTeeaamm,,  
eebbXXMMLL..oorrgg)) 

 

Για την καλύτερη θεώρηση των πραγµάτων, η έρευνα είναι κατηγοριοποιηµένη σε 

3 διαφορετικές περιοχές (Βόρεια Αµερική, Ευρώπη, Ασία) και σε τρεις διαφορετικούς 

τοµείς (Εµπορικό, Κυβερνητικό και Βιοµηχανικό). Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται, 

µέσα από µια σύνθετη κλίµακα, η σχετική δραστηριότητα προς την υιοθέτηση λύσεων 

βασισµένων στην ebXML ανά περιοχές και κατηγορίες. 

 

Εικόνα 7-11 Συγκριτική παρουσίαση της δραστηριότητας προς την υιοθέτηση 
λύσεων βασισµένων στην ebXML ανά περιοχές και κατηγορίες 
((ΠΠηηγγήή::  eebbXXMMLL  AAddooppttiioonn  UUppddaattee--DDeecceemmbbeerr  22000033  --  OOAASSIISS  eebbXXMMLL  AAwwaarreenneessss  TTeeaamm,,  
eebbXXMMLL..oorrgg)) 
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Παρακάτω παρουσιάζονται ορισµένες από τις υλοποιήσεις τις ebXML που 

καταγράφηκαν από την έρευνα, από µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες ή διεθνείς εταιρίες 

λογισµικού µέχρι µικρές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

• General Motors, AIAG. Στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός καινούριου συστήµατος 

εµπορικής παρακολούθησης των πωλήσεων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και 

επικοινωνίας µε τους προµηθευτές και διανοµείς της, η GM υλοποίησε ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα βασισµένο στην υποδοµή της ebXML. Το πλαίσιο 

υλοποίησης της λύσης της GM βασίστηκε στις προδιαγραφές του ebMS (ebXML 

Messaging Services) για την ανταλλαγή των µηνυµάτων, στο CPPA 

(Collaboration Protocol Profile and Agreement), για τον προσδιορισµό των 

επιχειρηµατικών συµφωνιών, στο BPSS (Business Process Specification 

Schema) για τον προσδιορισµό των εµπορικών διαδικασιών, ενώ χρησιµοποιεί 

την υποδοµή των ebXML Registries, για τη δηµοσιοποίηση των προδιαγραφών 

του. 

• Public Health Information Network Messaging System (PHINMS) - US Center for 

Disease Control (CDC). Η CDC ξεκίνησε την υλοποίηση ενός συστήµατος 

ανταλλαγής µηνυµάτων βασισµένων στις προδιαγραφές της ebXML για τη 

µεταφορά δεδοµένων παρακολούθησης αρχείων και ιατρικών φακέλων της 

δηµόσιας υγείας. Ήδη, δοκιµάζεται σε ένα σύνολο συνεργαζόµενων φορέων της 

δηµόσιας υγείας, όπως κυβερνητικούς, κρατικούς και τοπικούς φορείς, σταθµούς 

πρώτων βοηθειών, νοσοκοµεία κ.λπ.. Το PHINMS είναι ένα γενικής φύσεως 

διαλειτουργικό και επεκτάσιµο σύστηµα µεταφοράς µηνυµάτων, που ακολουθεί 

τις συστάσεις της ebXML. Για τις ανάγκες της υλοποίησης αναπτύχθηκε µια 

προσαρµοσµένη έκδοση του ebMS (ebXML Messaging Services). 

• European Transmission System Operators (ETSO). Η ETSO  είναι ένα 

Ευρωπαϊκός οργανισµός για τη διαχείριση και τη µεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. Έχει υλοποιήσει ένα εξειδικευµένο λεξικό επιχειρηµατικών δεδοµένων 

του κλάδου, που υποστηρίζει τις προδιαγραφές των ebXML Core Components. 

Το ebXML πλαίσιο που αναπτύχθηκε προτάθηκε από την ETSO σαν υποψήφιο 

προς αποδοχή ως πρότυπο στην ανταλλαγή δεδοµένων στο χώρο της B2B 

επικοινωνίας ανάµεσα στις επιχειρήσεις της Βιοµηχανίας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(Electric Industry B2B communications) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Hong Kong SARG (HKSARG), Digital Trade and Transportation Network (DTTN). 

H HKSARG ανέλαβε τη σχεδίαση και υλοποίηση µιας τεράστιας υποδοµής 

δικτύου, η οποία θα µπορεί να προσφέρει µια αξιόπιστη και αδιάλειπτη υποδοµή 

ανταλλαγής µηνυµάτων βασισµένη στην ebMS. Έχει ήδη δηµοσιοποιήσει µια 
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αναλυτική αναφορά για την δουλεία που έχει υλοποιηθεί. Αποτελεί στην ουσία 

µια εκ πολλών αντίστοιχων προσπαθειών που λαµβάνουν χώρα στις Ασιατικές 

ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού, δείχνοντας έτσι την ωριµότητα του ebMS (ebXML 

Messaging Services).  Η κυβέρνηση του Hong Kong µελετάει µάλιστα την ανάπτυξη µιας 

κεντρικής κυβερνητικής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων, χρησιµοποιώντας 

τις προδιαγραφές της ebMS. 

 
 
77..1111..  UUBBLL  

Η προτυποποίηση που προσφέρει η XML επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

πραγµατοποιούν εµπορικές συναλλαγές µε οποιονδήποτε και ανά πάσα στιγµή, χωρίς 

να απαιτείται κάθε φορά η κοστοβόρα διαδικασία εναρµόνισης συστηµάτων και 

τεχνολογιών, που ήταν απαραίτητη στο παρελθόν. Βεβαίως, η XML µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων, παραγγελιών, τιµολογίων, 

δελτίων αποστολής και άλλων εγγράφων απαραίτητων στην εµπορική διαδικασία. Αυτή 

όµως καθαυτή η XML δεν εγγυάται ότι αυτά τα έγγραφα µπορούν να "διαβαστούν" από 

οποιαδήποτε επιχείρηση πέραν αυτής που τα εκδίδει. 

Η XML αποτελεί εντούτοις τη βάση πάνω στην οποία µπορούν να στηριχθούν 

πρόσθετα πρότυπα, µε στόχο την πραγµατική διαλειτουργικότητα. Η UBL (Universal 

Business Language) αποτελεί το επόµενο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

δηµιουργία µιας παγκόσµιας εµπορικής γλώσσας XML σίγουρα αποτελεί ένα δύσκολο 

εγχείρηµα. Μια πρότυπη εµπορική γλώσσα θα πρέπει να επιτύχει µια δύσκολη 

ισορροπία, προσαρµοζόµενη αφενός σε συγκεκριµένες ανάγκες και αφετέρου 

παραµένοντας αρκετά "γενική", ώστε να επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ 

διαφορετικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους. 

Η UBL αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα "χτίζοντας" πάνω στην υπάρχουσα 

υποδοµή της ebXML. Το κοµµάτι της UBL έχει οργανωθεί ως Τεχνική Επιτροπή του 

OASIS, προκειµένου να εγγυηθεί µια δυναµική και "ανοιχτή" διαδικασία για την 

προτυποποίηση της διεθνούς εµπορικής γλώσσας. Η ανάπτυξη της UBL µέσα στο 

πλαίσιο του OASIS εξασφαλίζει επίσης τη συµβατότητα µε άλλες προδιαγραφές της 

ebXML. Ως τεχνική επιτροπή του OASIS, η UBL έχει πρόσβαση σε ένα εκτεταµένο 

κατάλογο προµηθευτών τεχνολογίας και λογισµικού e-Business. Οι συµµετέχοντες στην 

επιτροπή είναι κορυφαίοι τεχνοκράτες, εξειδικευµένοι στην XML και το EDI, αλλά 

συµπεριλαµβάνονται και οργανισµοί τόσο κυβερνητικοί όσο και επιχειρηµατικοί, οι 

οποίοι επίσης καλούνται να παίξουν σηµαντικό ρόλο στη διαλειτουργικότητα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. 
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Η UBL οραµατίζεται ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον όπου όλες οι εταιρίες, µικρές 

και µεγάλες, µπορούν να επικοινωνούν απρόσκοπτα µε τους εµπορικούς τους 

συνεργάτες, σαν να ήταν µέρη της ίδιας ιδεατής επιχείρησης. Επιτυγχάνει αυτό το 

στόχο προτυποποιώντας τη µορφή της ανταλλαγής δεδοµένων. Η έλλειψη κοινού 

προτύπου για τα επιχειρηµατικά έγγραφα δεν οφείλεται στη µη ύπαρξη προδιαγραφών, 

αλλά αντίθετα στον υπερβολικά µεγάλο τους αριθµό παγκοσµίως.  

Υπάρχουν σήµερα δεκάδες επιχειρηµατικές πλατφόρµες XML, κάτι που προκαλεί 

σοβαρά προβλήµατα διαλειτουργικότητας τόσο στους χρήστες όσο και στους 

προµηθευτές συστηµάτων. Μια επιχείρηση που υιοθετεί µία από αυτές τις πλατφόρµες 

είναι πολύ πιθανό να διαπιστώσει ότι πολλές από τις εταιρίες µε τις οποίες προτίθεται να 

συνεργαστεί δεν είναι ηλεκτρονικά προσβάσιµες, καθώς χρησιµοποιούν ασύµβατους 

όρους και κωδικοποιήσεις XML για πολλές από τις καθηµερινές τους πληροφορίες - 

περιγραφές προϊόντων και υπηρεσιών, ηµεροµηνίες, διευθύνσεις κ.λπ.  

Η UBL προτείνει µια µοναδική γλώσσα επιχειρηµατικής επικοινωνίας, που 

λαµβάνει υπόψη τόσο τις απαιτήσεις που θεωρούνται κοινές σε όλες τις επιχειρήσεις, 

όσο και τις εξειδικευµένες ανάγκες εταιριών που βρίσκονται σε διαφορετικά 

γεωγραφικά σηµεία και αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κάθετες αγορές. Η ενοποίηση 

κάτω από ένα κοινό standard θα µειώσει σηµαντικά το κόστος ολοκλήρωσης.  

 
77..1111..11..  ΤΤρρόόπποοςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  UUBBLL  

Η βασική πρακτική εφαρµογή της UBL αφορά σε ένα σύνολο προτύπων φορµά για 

συνήθη επιχειρηµατικά έγγραφα, όπως τιµολόγια, παραγγελίες και δελτία αποστολής. 

Αυτά τα φορµά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες πολλών 

καθηµερινών εµπορικών συναλλαγών και κυρίως να εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις 

λειτουργώντας ως αφετηρία για περαιτέρω παραµετροποίηση. Προκειµένου να 

επιτευχθεί αυτή η παραµετροποίηση, τα πρότυπα φορµά εγγράφων θα είναι δοµηµένα 

από "µονάδες επιχειρηµατικής πληροφορίας" (business information entities), που 

στην ουσία είναι τα συνήθη στοιχεία που περιλαµβάνονται στα περισσότερα εµπορικά 

έγγραφα (διευθύνσεις, τιµές, κ.ο.κ.). Καθώς λοιπόν τα "σχήµατα" εγγράφων UBL 

βασίζονται στις ίδιες απαραίτητες µονάδες πληροφορίας, µεγιστοποιείται το ποσοστό 

των δεδοµένων που µπορούν να κοινοποιηθούν και να χρησιµοποιηθούν από πολλές 

διαφορετικές επιχειρήσεις και εφαρµογές.  

Σε ένα υποθετικό σενάριο αξιοποίησης της UBL, δύο επιχειρήσεις δηµοσιεύουν το 

προφίλ των προδιαγραφών τους για τα εταιρικά έγγραφα που τις αφορούν και 

σχετίζονται µε συγκεκριµένες συναλλαγές. Αυτά τα προφίλ καθορίζουν το 

"επιχειρηµατικό context" κάθε συναλλαγής, δηλ. συγκεκριµένες παραµέτρους όπως οι 

τοµείς δραστηριοποίησης και οι γεωγραφικές θέσεις των δύο συναλλασσόµενων 
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εταιριών. Οι παράµετροι αυτές εφαρµόζονται στα υπάρχοντα πρότυπα φορµά για να 

δηµιουργηθούν νέα, τα οποία αφορούν πλέον στις προδιαγραφές της συγκεκριµένης 

συναλλαγής. Καθώς και αυτά τα νέα φορµά βασίζονται στις πρότυπες µονάδες 

πληροφορίας, η UBL εγγυάται τη διαλειτουργικότητα, ενώ παράλληλα λαµβάνει υπόψη 

τις επιµέρους προδιαγραφές των δύο επιχειρήσεων. 

 
77..1111..22..  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκεεςς  ττηηςς  UUBBLL  

Το πρώτο βήµα της µετάβασης του ηλεκτρονικού εµπορίου στην XML υπήρξε η 

δηµιουργία επιχειρηµατικών "βιβλιοθηκών" (business libraries), οι οποίες επιχειρούν 

να διατηρήσουν τη σηµειολογία του EDI, ενώ ταυτόχρονα εκµεταλλεύονται τις 

προηγµένες δυνατότητες διαχείρισης δεδοµένων της XML. Οι βιβλιοθήκες αυτές 

αποτελούνται από "σχήµατα" τα οποία περιγράφουν συγκεκριµένα φορµά εγγράφων 

XML, που περιγράφουν την ακριβή δοµή ενός έγκυρου τιµολογίου για παράδειγµα. 

 Μια αρκετά διαδεδοµένη επιχειρηµατική "βιβλιοθήκη" που χρησιµοποιεί την 

παραπάνω προσέγγιση είναι η xCBL (XML Common Business Library), η οποία σε 

µεγάλο βαθµό βασίζεται στην υποδοµή του EDI, αλλά χρησιµοποιεί σύγχρονες τεχνικές 

οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να την παραµετροποιούν, ώστε να 

απολαµβάνουν τη µέγιστη διαλειτουργικότητα στη συνεργασία τους µε άλλους χρήστες. 

Ωστόσο, µολονότι αναγνωρίζουν την αξία της UBL, ούτε η xCBL ούτε κάποια από τις 

λοιπές επιχειρηµατικές "διαλέκτους" XML κατάφεραν να καθιερωθούν ως διεθνή 

πρότυπα. Σκοπός της UBL είναι να επιτύχει αυτήν ακριβώς την προτυποποίηση. 

 
77..1111..33..  ΣΣύύγγκκρριισσηη  eebbXXMMLL  κκααιι  UUBBLL  

Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η ebXML είναι µια πρότυπη γλώσσα µε τριπλή 

σηµασία. Πρώτον, έχει κληρονοµήσει τη γνώση και την εµπειρία που αποκοµίστηκε από 

προηγούµενες προσπάθειες, επιλύοντας συχνά τυχόν προβλήµατα παλαιότερων 

εφαρµογών. ∆εύτερον και πιο σηµαντικό, προτυποποιεί τις απαραίτητες προδιαγραφές 

υποδοµής, προκειµένου να περιοριστεί η εξάρτηση του εκάστοτε λογισµικού 

ηλεκτρονικού επιχειρείν από συγκεκριµένες πλατφόρµες. Παρέχεται έτσι µια καινοτοµία 

στην τεχνολογική ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, οι οποίες µπορούν πλέον να 

αξιοποιούν τις καλύτερες λύσεις της αγοράς, ή εκείνες που τους επιτρέπει η επενδυτική 

τους δυνατότητα, από διαφορετικούς προµηθευτές πληροφορικής, χωρίς να 

εγκλωβίζονται και να δένονται πάνω σε µία και µόνο εφαρµογή. Τέλος, η ebXML 

καθιερώνει την πρότυπη σηµειολογία για τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν τα 

επιχειρηµατικά δεδοµένα. 

Η UBL προϋποθέτει την ύπαρξη τόσο των προδιαγραφών της ebXML που εκδίδει η 

OASIS όσο και την ανάλυση των βασικών µονάδων πληροφορίας για το σχεδιασµό του 
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µετα-µοντέλου επιχειρηµατικών διαδικασιών του UN/CEFACT. Καθώς η ebXML συνιστά 

ουδέτερη σύνταξη και δεν απαιτεί µια συγκεκριµένη κωδικοποίηση XML για 

επιχειρηµατικά έγγραφα, η UBL δεν συνεχίζει ό,τι κατέκτησε η ebXML, αλλά προσπαθεί 

να τη συµπληρώσει, παρέχοντας την πρότυπη κωδικοποίηση των µονάδων 

επιχειρηµατικής πληροφορίας, οι οποίες στην ebXML αποτελούν απλές µονάδες 

δεδοµένων (data objects).   

 
77..1111..44..  ΣΣττόόχχοοιι  κκααιι  µµέέλλλλοονν  ττηηςς  UUBBLL  

Μακροπρόθεσµος στόχος της UBL είναι το παγκόσµιο και διαλειτουργικό 

ηλεκτρονικό εµπόριο, και προσεγγίζει αυτό το φιλόδοξο στόχο προοδευτικά, 

παρέχοντας στις επιχειρήσεις κάθε µεγέθους ένα ξεκάθαρο δρόµο για την υιοθέτησή 

της, χωρίς να απαιτεί από αυτές να επανασχεδιάσουν την υποδοµή τους από τη µια 

µέρα στην άλλη. Αντίθετα, τα στάδια ολοκλήρωσης περιλαµβάνουν: 

Στάδιο 1ο: Βασικά Επιχειρηµατικά Έγγραφα. Σε πρώτη φάση θα εκδοθεί µια 

στοιχειώδης βασική βιβλιοθήκη µαζί µε ένα σύνολο "σχηµάτων" για τα συνήθη εταιρικά 

έγγραφα, ώστε να τεθούν τα θεµέλια για την υιοθέτηση της UBL. Η βιβλιοθήκη αυτή θα 

προσφέρει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα σε όσους χρησιµοποιούν ήδη κάποια 

επιχειρηµατική βιβλιοθήκη XML, καθώς θα τους παρέχει µια πρότυπη βάση για 

επέκταση ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Όσες εταιρίες υιοθετήσουν την 

πρότυπη βιβλιοθήκη της UBL θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις πρόσθετες 

υπηρεσίες που θα δοθούν στα επόµενα στάδια. 

Στάδιο 2ο: Φορµά για Κοινά Επιχειρηµατικά Περιβάλλοντα. Πρόσθετα φορµά που 

θα προέρχονται από τη βασική βιβλιοθήκη για χρήση σε συγκεκριµένες κάθετες αγορές 

θα παραχθούν µε την αξιοποίηση της µεθοδολογίας επέκτασης και θα προστεθούν στο 

αρχικό σύνολο των στοιχειωδών φορµά. Κάποιες µεγαλύτερες εταιρίες θα αρχίσουν να 

χρησιµοποιούν τη µεθοδολογία αυτή προκειµένου να δηµιουργούν οι ίδιες τις 

επεκτάσεις τους, οι περισσότερες όµως επιχειρήσεις θα βρουν αυτό που χρειάζονται, 

καθώς η UBL παρέχει ένα τεράστιο αριθµό στατικών σχηµάτων, που συντάχθηκαν µε 

την εφαρµογή των πρότυπων κανόνων (context rules). 

Στάδιο 3ο: Εξειδικευµένες "βιβλιοθήκες" για κάθετες αγορές - Εργαλεία 

παραµετροποίησης για κάθε ΜΜΕ. Με τη χρήση της µεθοδολογίας επέκτασης της UBL, 

µεγάλες επιχειρήσεις και συνδικάτα κάθετων αγορών θα σχεδιάσουν και θα εκδώσουν 

εξειδικευµένες βιβλιοθήκες εκτεταµένων φορµά, ενώ ένα σετ από πρότυπα εργαλεία θα 

επιτρέψει στις µικρότερες επιχειρήσεις να εξειδικεύσουν περαιτέρω αυτά τα φορµά, 

ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στις απαιτήσεις τους. 

Στάδιο 4ο: Αυτοµατοποιηµένη παραγωγή εταιρικών φορµά. H µέγιστη 

διαλειτουργικότητα και αυτοµατοποίηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών θα 
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επιτευχθούν αφού καθοριστούν πρότυποι κανόνες (context rules) για όλα τα πιθανά 

επιχειρηµατικά περιβάλλοντα και καταστεί δυνατή η αυτόµατη (on demand) και 

αξιόπιστη παραγωγή των κατάλληλων κάθε φορά φορµά µε το συνδυασµό παραµέτρων 

(context drivers). Επιπρόσθετα, η επίτευξη του "plug-and-play" ηλεκτρονικού εµπορίου 

σε αυτό το τελευταίο στάδιο θα απαιτεί και πλήρη "µετάφραση" των εµπορικών 

συναλλαγών στη "γλώσσα" των υπολογιστών. 

 
77..1111..55..  ΗΗ  ααπποοδδοοχχήή  ττηηςς  UUBBLL  σσήήµµεερραα    

Η UBL είναι σχετικά καινούρια γλώσσα. Αποτελεί µια πολλά υποσχόµενη λύση, 

καθώς καταφέρνει αν αποδώσει τα επιχειρησιακά δεδοµένα µε τη µορφή 

σηµασιολογικών πληροφοριών, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εµπορικές 

συναλλαγές, ανεξάρτητα από το σύστηµα ανταλλαγής µηνυµάτων της ebXML, 

χρησιµοποιώντας την υποδοµή κάποιου άλλου πλαισίου επικοινωνίας, όπως για 

παράδειγµα οι Υπηρεσίες Ιστού (Web Services).   

Η σηµερινή της αποδοχή κυµαίνεται σε χαµηλά ακόµα επίπεδα. Η µικρή της 

εξάπλωση προκαλεί ακόµα διστακτικότητα σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να 

υιοθετήσουν µία λύση βασισµένη στην UBL [Knox et al – 2004]. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

σήµερα µερικές αξιόλογες περιπτώσεις υλοποιήσεων σε UBL. Η πιο αντιπροσωπευτική 

είναι σίγουρα η υιοθέτησή της από την κυβέρνηση της ∆ανίας ως την επίσηµη γλώσσα 

για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Στις 26 Ιανουαρίου 2004, όταν ακόµα η UBL ήταν στην έκδοση 0.7, η επιτροπή 

Danish National XML Committee ανακοίνωσε την υιοθέτηση της UBL ως το επίσηµο 

στάνταρτ για το e-Commerce στον δηµόσιο τοµέα, µε σκοπό την ολοκλήρωση στην 

επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα σε κρατικούς φορείς και 

επιχειρήσεις. Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένας πρότυπος δικτυακός κόµβος, ο οποίος θα 

διαχειριζόταν τις δηµόσιες προµήθειες κάνοντας χρήση της UBL. Πρόκειται για το ‘The 

Public Procurement Portal’ (www.doip.dk) που αποτελεί µια ηλεκτρονική αγορά όπου 

έχουν πρόσβαση ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς για την πραγµατοποίηση των 

ηλεκτρονικών αγοραπωλησιών τους. Για θέµατα λειτουργικότητας, διασύνδεσης, 

ασφάλειας και διεκπεραίωσης συναλλαγών υπεύθυνος είναι ο δηµόσιος τοµέας. 

Αποτελεί το πρώτο δηµόσιο δικτυακό κόµβο προµηθειών στην Ευρώπη.  

Η ∆ανική έκδοση της προδιαγραφής της UBL αποτελεί από τον Φεβρουάριο του 

2005 την υποχρεωτική γλώσσα για ανταλλαγή δεδοµένων ανάµεσα σε επιχειρήσεις που 

επιθυµούν να πουλήσουν προϊόντα σε δηµόσια ιδρύµατα. Εκτιµάται ότι 18 εκατοµµύρια 

τιµολόγια θα ανταλλάσσονται χρησιµοποιώντας την UBL κάθε χρόνο, που αντιστοιχεί σε 

εξοικονόµηση 9,4 εκατοµµυρίων Ευρώ περίπου. 
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“A royalty free standard with strong and broad vendor support is a key 

enabler for the development of both e-Business and e-Government. We 

are pleased to be a part of the OASIS UBL initiative. We have learned 

valuable lessons from the work being carried out in the OASIS UBL 

Technical Committee. Not only does UBL deliver a royalty free standard 

for electronic commerce, but the 'Naming and Design Rules,' that dictate 

how UBL is expressed in XML Schema, have inspired us in the 

development of other XML vocabularies.” 

 

Michael Bang Kjeldgaard  

Danish National IT and Telecom Agency, 

chair of the Danish XML Committee 
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<<88  CCaassee  SSttuuddyy  22::  ΚΚααθθιιέέρρωωσσηη  
ππρροοττύύππωωνν  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  XXMMLL  //>>  

 
88..11..  ΠΠρροοττύύππωωνν  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  XXMMLL  

Η XML αποτελεί όπως έχει ήδη σκιαγραφηθεί µια πολλά υποσχόµενη τεχνολογία 

και λαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερη αποδοχή, βρίσκοντας εφαρµογή σε ένα πλήθος 

διαφορετικών πεδίων. Το βασικό χαρακτηριστικό της γλώσσας σαν επεκτάσιµη 

αποτελεί το δυνατό όπλο στα χέρια κάθε επίδοξου προγραµµατιστή να δηµιουργώντας 

ένα καινούριο σετ ετικετών (tags) και να καθορίσει έτσι ένα καινούριο παράγωγο της 

XML για να καλυφθούν εξατοµικευµένες ανάγκες σε οποιοδήποτε νέο πεδίο. 

Βέβαια, ουσιαστικό ενδιαφέρον αρχίζει να αποκτούν τα παράγωγα της XML όταν 

δηµιουργούνται µε ένα γενικότερο προσανατολισµό και µε σκοπό να καλύψουν ένα 

ολόκληρο επικοινωνιακό πλαίσιο και µε στόχο να αποκτήσουν σταδιακά ολοένα και 

ευρύτερης αποδοχής. Στην προσπάθεια να καταγραφούν και να δοµηθούν οι 

γενικευµένες ανάγκες ενός συγκεκριµένου χώρου, όσο αναφορά την περιγραφή 

διαδικασιών, ονοµατολογία, δόµηση και περιγραφή δεδοµένων, το σύνολο των 

επιµέρους χαρακτηριστικών της XML την καθιστούν ίσως την πλέον κατάλληλη επιλογή. 

Πρέπει να επισηµάνουµε όµως ότι η XML δεν είναι τίποτα παραπάνω από µια γλώσσα, 

όπως είναι η C και η HTML. Η χρησιµοποίηση της XML από µόνη της δεν µπορεί να 

εγγυηθεί τη διαλειτουργικότητα ανάµεσα σε διαφορετικές εφαρµογές. Αυτό 

επιτυγχάνεται µόνο µέσα από την προτυποποίηση, ώστε όλα τα συναλλασσόµενα µέρη 
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να συµφωνήσουν στη χρήση ενός συγκεκριµένου προτύπου, βάσει της XML, και µε 

βάση να πραγµατοποιούν τις συναλλαγές τους. 

Μέχρι σήµερα βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές προσπάθειες, τόσο από διεθνείς 

οργανισµούς όσο και από µεµονωµένες εταιρίες, για τη δηµιουργία παραγώγων της XML 

που σκοπό έχουν να καλύψουν τις ανάγκες δόµησης και ανταλλαγής των δεδοµένων σε 

συγκεκριµένους χώρους ή εξειδικευµένα πεδία. Στόχος όλων αυτών των προσπαθειών 

είναι η δηµιουργία κάποιων σαφώς προσδιορισµένων markup γλωσσών, βασισµένων 

στην XML, οι οποίες να µπορέσουν σταδιακά να διευρύνουν την χρήση τους µέχρι 

τελικά να εδραιωθούν ως κοινώς αποδεκτά πρότυπα. Άµεσα αποτελέσµατα της 

καθιέρωσης προτύπων µε βάση την XML αποτελούν και τα παρακάτω: 

• διαλειτουργικότητα ανάµεσα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε παγκόσµια 

κλίµακα, καθώς οι συναλλαγές θα µπορούν να βασίζονται σε συγκεκριµένα 

πρότυπα  

• διαπλατφορµικότητα, καθώς η XML είναι ανεξάρτητη λειτουργικού 

συστήµατος (Windows, Mac, Linux, Solaris,  κλπ.) και πλατφόρµας (PC, 

PocketPC, PDA, Mobile Phone, κλπ.)- 

• ανεξαρτησία από συγκεκριµένους κατασκευαστές λογισµικού (vendor 

independent), µιας και η XML αποτελεί ένα «ανοιχτό» πρότυπο, καθώς και η 

αποφυγή του lock-in σε συγκεκριµένο προµηθευτή 

• κάλυψη όλων των γλωσσών και αλφαβήτων, καθώς η κωδικοποίηση της XML 

είναι σε Unicode. 

Βέβαια, στην προσπάθεια δηµιουργίας µιας καινούριας, κοινά αποδεκτής, γλώσσας 

η οποία σκοπό θα ‘χει να αντικαταστήσει τις ήδη υπάρχουσες proprietary και custom 

λύσεις, τα εµπόδια που αντιµετωπίζονται είναι πολλά. Το κόστος µετάπτωσης ενός 

συστήµατος σε µια λύση που θα στηρίζεται στην XML ή η προσθήκη υποστήριξης 

καινούριων προτύπων βασισµένων στην XML αποτελεί µια επίπονη και συνάµα 

δαπανηρή διαδικασία. Η χρήση καινούριων προτύπων που θα στηρίζονται στη δωρεάν 

διαθέσιµη XML µπορεί να είναι φοβερά ζηµιογόνα για εταιρίας που κατείχαν µε δικές 

τους ιδιόκτητες λύσεις το µεγαλύτερο µέρος της εκάστοτε αγοράς. Γι’ αυτό και τέτοιες 

κινήσεις συχνά βρίσκουν σθεναρή αντίσταση και µεγάλη δυσκολία στην αποδοχή και 

την τελική εφαρµογή. Άλλες πάλι φορές µπορεί να υπάρξουν παραπάνω από µία 

ανταγωνιστικές µεταξύ τους κινήσεις από διαφορετικές για την κάλυψη της ίδιας 

ανάγκης, που µπορεί να στηρίζονται σε παρόµοιες ή και τελείων διαφορετικές 

τεχνολογίες. 
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88..22..  ΠΠρροοττυυπποοπποοίίηησσηη  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  XXMMLL  σσττιιςς  εεφφααρρµµοογγέέςς  γγρρααφφεείίοουυ    

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα, µέσα από το οποίο µπορούν εύκολα να 

γίνουν κατανοητά σε όλη τους τη διάσταση τα οφέλη καθώς και τα προβλήµατα που 

µπορεί να ανακύψουν στην προσπάθεια καθιέρωσης ενός προτύπου βασισµένου στην 

XML, αποτελεί η προτυποποίηση των εγγράφων στις εφαρµογές γραφείου. 

Εκατοµµύρια ηλεκτρονικά έγγραφα, από ένα απλό κείµενο µέχρι παρουσιάσεις, 

γραφήµατα και υπολογιστικά φύλλα, διακινούνται καθηµερινά ανάµεσα σε ιδιώτες και 

επιχειρήσεις ενώ ένας τεράστιος όγκος ηλεκτρονικών εγγράφων βρίσκεται 

αποθηκευµένος εδώ και δεκαετίες στα αρχεία τους.  

Ο τρόπος αποθήκευσης αυτών των εγγράφων ακολουθεί συνήθως ένα binary και 

proprietary format, που είναι διαφορετικό ανάλογα µε την εφαρµογή που 

χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία του (MS Office, OpenOffice.org, StarOffice, IBM 

Workplace, KOffice). ∆ιαφοροποιήσεις συναντάµε ακόµα και ανάµεσα σε διαφορετικές 

εκδόσεις της ίδιας εφαρµογής (για παράδειγµα έγγραφα του MS Word 2003 δεν 

µπορούν να ανοίξουν από MS Word 6.0/95). Βέβαια, πολλές εφαρµογές διαθέτουν 

ειδικά προγράµµατα – converters που επιτρέπουν την µετατροπή από ένα format σε 

ένα άλλο, χωρίς όµως να υπάρχει πλήρη κάλυψη και 100% πιστότητα στην απόδοση 

κατά τη µετατροπή.  

Με τον τρόπο αυτό είναι προφανές το πρόβληµα που υπάρχει κατά την ανταλλαγή 

αρχείων ανάµεσα σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ή σε απλούς χρήστες όταν 

χρησιµοποιούν διαφορετικό λογισµικό γραφείου. Προβλήµατα συµβατότητας µπορεί να 

δηµιουργηθούν ακόµα όταν προκύψει η ανάγκη να ανακληθούν αποθηκευµένα 

έγγραφα παλαιότερων χρόνων από το αρχείο µιας εταιρίας. Το πρόβληµα διευρύνεται 

µε την πάροδο των χρόνων και την εµφάνιση νέων εκδόσεων καθώς και καινούριων 

πακέτων εφαρµογών αυτοµατοποίησης γραφείου. 

Για να αντιµετωπιστεί το εν λόγω πρόβληµα µια πολύ αξιόλογη και µεγαλόπνοη 

προσπάθεια ξεκίνησε από την OASIS στις αρχές του 2003, µε απώτερο σκοπό τη 

δηµιουργία και τη καθιέρωση ενός καινούριου format αποθήκευσης των εγγράφων στο 

χώρο των εφαρµογών γραφείου βασισµένο στην XML. Για να µπορέσει να βρει ευρείας 

αποδοχής ένα τέτοιο πρότυπο θα πρέπει να στηρίζεται σε µια γλώσσα ανοιχτού τύπου 

(royalty free), όπως άλλωστε είναι η XML, και να µπορεί να υποστηρίζει πλήρως τη 

δοµή και το περιεχόµενο όλων των τύπων των αρχείων. Με τη σταδιακή καθιέρωσή του 

παραπάνω format σαν προτύπου και την υιοθέτηση ή υποστήριξή του γενικότερα από 

όλες τις κατασκευάστριες εταιρίες λογισµικού του χώρου θα µπορούσε να επιτευχθεί η 

διαλειτουργικότητα ανάµεσα σε επιχειρήσεις και απλούς χρήστες, διευκολύνοντας την 

επικοινωνία και την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων. Έχοντας σαν δεδοµένο ότι η 
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καθιέρωση του ανοιχτού λογισµικού στις εφαρµογές γραφείου (π.χ. OpenOffice.org) 

δεν έχει βρει µέχρι σήµερα ευρείας αποδοχής, κυρίως λόγω της ευρείας εξάπλωσης της 

σουίτας του Office της Microsoft και των ιδιοκτησιακών τύπων αρχείων της (αρχεία 

τύπου .doc, .xls, .ppt), η κίνηση αυτή µπορεί να αποτελέσει και ένα καθοριστικό βήµα 

προς τον απεγκλωβισµό από συγκεκριµένους κατασκευαστές (vendor lock-in) και τη 

διεύρυνση της χρήσης αντίστοιχων εφαρµογών ανοιχτού λογισµικού. [Fioretti – 2004] 

 
 

"Office productivity applications and the documents they create are key to 

today's knowledge economy. Information critical to the long term functioning 

of any organization is stored in the spreadsheets, presentations, and text 

documents its employees create. Today, for the first time in the 25-year 

history of office applications, such documents can be stored in an open, 

standardized, and vendor-independent format." 

 
Michael Brauer, Sun Microsystems 

Chair of the OASIS OpenDocument Technical Committee 

 
 
88..33..  OOAASSIISS  OOppeennDDooccuummeenntt  XXMMLL    

Στα µέσα Μαΐου 2005 έγινε αποδεκτό από τα µέλη της OASIS το 

OpenDocument format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 σαν το XML 

πρότυπο αποθήκευσης των εγγράφων των εφαρµογών γραφείου. Το πρότυπο 

OpenDocument παρέχει ένα µοναδικό και ενοποιηµένο XML Schema για τη δόµηση, 

περιγραφή και αποθήκευση εγγράφων κειµένου, υπολογιστικών φύλλων, πινάκων και 

γραφηµάτων. Χρησιµοποιεί, όπου είναι αυτό δυνατό, υπάρχοντα πρότυπα, όπως τα 

HTML, SVG, XSL, SMIL, XLink, XForms, MathML και Dublin Core. Η σχεδίαση του 

προτύπου έχει στηριχθεί στην έννοια του πακέτου. Κάθε έγγραφο δηλαδή αποτελείται 

από ένα σύνολο αρχείων XML που όλα µαζί περιλαµβάνονται σε ένα συµπιεσµένο 

αρχείο. Το συµπιεσµένο αρχείο ακολουθεί τον πολύ διαδεδοµένο αλγόριθµο συµπίεσης 

zip, έναν αποδοτικό, όσο αναφορά το επίπεδο συµπίεσης, αλγόριθµο, που παράλληλα 

προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στο εσωτερικό των συµπιεσµένων αρχείων (παρέχοντας 

ευκολότερη ανίχνευση ιών για παράδειγµα). Τα πέντε βασικά αρχεία XML που 

συναντώνται συνήθως είναι τα ακόλουθα: 

1. styles.xml: χρησιµοποιείται για την παρουσίαση και τη µορφοποίηση του 

εγγράφου 

2. contents.xml: περιέχει τα πραγµατικά περιεχόµενα του εγγράφου 
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3. settings.xml: περιέχει ρυθµίσεις της εφαρµογής, όπως µεγέθυνση, στοιχεία 

εκτυπωτών, κλπ. 

4. meta.xml: περιλαµβάνει διάφορα µεταδεδοµένα που έχουν να κάνουν µε τη 

γλώσσα, την αποκωδικοποίηση κ.α. 

5. manifest.xml: περιέχει µια επεξήγηση για τη χρήση των άλλων αρχείων καθώς 

και πληροφορίες της σχετικής διαδροµής των αρχείων µέσα στην εσωτερική 

δοµή του zip αρχείου. 

Ανάλογα µε την έγγραφο, µπορεί να χρησιµοποιηθούν και άλλα αρχεία XML, 

παρέχοντας στοιχεία µακροεντολών, πινάκων, σχεδιαγραµµάτων κ.ο.κ. 

Ένα θετικό στοιχείο της παραπάνω δοµής σε ένα συµπιεσµένο αρχείο, πέρα από 

το προφανές του περιορισµού του όγκου του συνολικού αρχείου του εγγράφου,  είναι 

ότι όλα τα επιµέρους στοιχεία, που αφορούν το περιεχόµενο ή τη µορφοποίηση, 

ταξιδεύουν µαζί κατά τη µεταφορά τους. Έτσι οποιαδήποτε εφαρµογή θα µπορεί να 

προβάλει και να επεξεργαστεί πλήρως ολόκληρο το έγγραφο, χωρίς καµία απώλεια 

πληροφορίας. Παράλληλα, καθώς παραµένουν διαχωρισµένα στοιχεία περιεχοµένου και 

παρουσίασης, η εκάστοτε εφαρµογή µπορεί να τα επεξεργάζεται και να τα διαχειρίζεται 

µεµονωµένα και µε διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγµα το kfile-plugin-ooo έχει τη 

δυνατότητα να εξαγάγει µόνο τα µεταδεδοµένα από ένα συγκεκριµένο XML αρχείο µέσα 

από το συµπιεσµένο αρχείο, για να προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης και επεξεργασίας 

αυτών απ’ ευθείας από το KOffice ή το Konqueror.  

Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτηµα, σε σύγκριση µε τα δυαδικά αρχεία των διαφόρων 

εφαρµογών γραφείου (π.χ. αρχεία του MS Word) προέρχεται από το γεγονός ότι τα 

αρχεία XML είναι αρχεία απλού κειµένου, προσφέροντας έτσι δυνατότητες απ’ ευθείας 

επεξεργασίας (parsing-processing) µέσα από απλούς επεξεργαστές κειµένου, 

χρησιµοποιώντας τεχνικές παρόµοιες µε αυτές που συνηθίζονταν την εποχή του 

command-line του UNIX. Έτσι για παράδειγµα ένα Web Spider µπορεί να εκτελεί απ’ 

ευθείας ερωτήµατα και να εξαγάγει άµεσα µόνο τα απαιτούµενα δεδοµένα ή 

µεταδεδοµένα, από µεµονωµένα έγγραφα ή από ολόκληρες κλάσεις αυτών.  

Όσο αναφορά Θέµατα ασφάλειας και κωδικοποίησης, σύµφωνα µε το 

προτεινόµενο πρότυπο κάθε παράγραφος θα µπορεί να έχει µία ιδιότητα ταυτότητας 

(identity attribute), ώστε διαφορετικοί χρήστες να έχουν διαφορετικά επίπεδα 

πρόσβασης στα διάφορα τµήµατα του ίδιου εγγράφου, ανάλογα µε τα δικαιώµατά τους. 

H τελευταία έκδοση του OpenOffice.org χρησιµοποιεί µια προτυποποίηση σε XML 

(OOo XML), η οποία είναι πολύ κοντά στο format που προτείνει η OASIS. Στη 

πραγµατικότητα, η OASIS στηρίχθηκε στο OOo XML για τη δηµιουργία του δικού της 

προτύπου. Παράλληλα, άλλες εφαρµογές ενσωµατώνουν φίλτρα για την εισαγωγή και 
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εξαγωγή αρχείων αυτής της µορφής, όπως είναι το AbiWord και το KOffice, ενώ πολλά 

ανεξάρτητα φίλτρα υπάρχουν ήδη για τη µετατροπή ανάµεσα σε έγγραφα του 

OpenDocument XML και άλλα γνωστά formats (RTF, (X)HTML, DocBook, LaTeX, απλό 

κείµενο txt). [Fioretti – 2004] Ήδη το OpenDocument πρότυπο της OASIS έχει αρχίσει να 

παίρνει τη θέση του στην αγορά, καθώς έχει ήδη χρησιµοποιηθεί από εφαρµογές 

γραφείου από εταιρείες όπως η Novell, η OpenOffice.org, η Stellent και η Sun 

Microsystems. Πολλές νέες εφαρµογές πρόκειται να στηριχθούν ή να είναι απλά 

συµβατές µε το παραπάνω πρότυπο του OpenDocument XML. 

 
ΕΕιικκόόνναα  88--11  ΗΗ  εεφφααρρµµοογγήή  ααννοοιιχχττοούύ  λλοογγιισσµµιικκοούύ  OOppeennOOffffiiccee..oorrgg  σσττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττηηςς  έέκκδδοοσσηη  
ππεερριιλλααµµββάάννεειι  έένναανν  µµεεττααττρροοππέέαα  γγιιαα  έέγγγγρρααφφαα  ττοουυ  MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd,,  EExxcceell  κκααιι  PPoowweerrPPooiinntt  ααππ’’  
εευυθθεείίααςς  σσττοο  XXMMLL  ffoorrmmaatt  ττοουυ  OOppeennOOffffiiccee..oorrgg,,  πποουυ  εείίννααιι  πποολλύύ  κκοοννττάά  σσττοο  OOppeennDDooccuummeenntt  ffoorrmmaatt  
ττηηςς  OOAASSIISS 
  

88..44..  MMSS  OOppeenn  OOffffiiccee  XXMMLL    

Η παραπάνω κίνηση της OASIS αποτελεί µια πραγµατικά αξιόλογη προσπάθεια 

προς την καθιέρωση ενός κοινού, «ανοιχτού» (καθώς στηρίζεται στην XML) format 

αποθήκευσης εγγράφων των εφαρµογών γραφείου, µε απώτερο σκοπό την ελεύθερη 

διακίνηση εγγράφων, ανεξάρτητα από το λογισµικό που χρησιµοποιεί η κάθε επιχείρηση 

ή ιδιώτης. ∆υστυχώς όµως δεν αποτελεί τη µοναδική προσπάθεια. Η Microsoft, 

ακολουθώντας διαφορετική πορεία από την OASIS, δηµιούργησε τη δική της εκδοχή 

για την αποθήκευση των εγγράφων των εφαρµογών του Office σε αρχεία XML. 
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"XML doesn't always mean open. You can hide a lot in a file format. 

OpenDocument represents an opportunity to ensure truly open file formats 

for productivity applications, which is why it will receive the enthusiastic 

support of public sector steering organizations on a global basis. The 

participation of enterprises in vertical industries, such as aerospace, will also 

ensure adoption in the private sector. One key to success will be the royalty 

free status of the spec; there are no financial penalties associated  

with developing to it." 

James Governor 
 Principal Analyst of RedMonk 

 
Η Microsoft µε τη σουίτα γραφείου MS Office κρατάει σήµερα ένα συντριπτικό 

µερίδιο της αγοράς. Η στρατηγική της, όσο αναφορά το format αποθήκευσης των 

αρχείων της, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια αποφασίζοντας µετά από 15 ολόκληρα 

χρόνια, τη µετάβαση από το ιδιοκτησιακό (proprietary) binary format (αρχεία τύπου 

.doc, .xls, .ppt) σε ανοιχτές λύσεις βασισµένες στην XML.  Ήδη από την έκδοση MS 

Office 2003 παρείχε τη δυνατότητα αποθήκευσης των εγγράφων του MS Word, Excel 

και PowerPoint σαν έγγραφα δοµηµένα σε γλώσσα XML, όπως είναι για παράδειγµα η  

WordML για έγγραφα του MS Word. Πρόσφατα µάλιστα εξήγγειλε ότι το προεπιλεγµένο 

format αποθήκευσης των αρχείων της επόµενης έκδοσης του Office (έκδοση 12), που 

πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντοµα, θα είναι σε XML (υπό την ονοµασία MS Office 

Open XML). [Scannell – 2005] 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι για άλλη µια φορά η Microsoft αποφάσισε να 

ανεξαρτητοποιηθεί και να ακολουθήσει διαφορετική πορεία. Παρόµοια πολιτική έχει 

ακολουθήσει και στο παρελθόν αποφασίζοντας τη δηµιουργία καινούριων ιδιοκτησιακών 

τεχνολογιών αντί της αποδοχής και υιοθέτησης των προτεινόµενων προτυποποιήσεων 

των διεθνών οργανισµών. Κλασικά παραδείγµατα αποτελούν η δηµιουργία και χρήση 

του InfoPath αντί του XForms, του WVG (Windows Vector Graphics) αντί του SVG 

(Scalable Vector Graphics), δηµιουργία της γλώσσας style XAML αντί της CSS κ.α. 

Κατά παρόµοιο τρόπο και στην περίπτωση των εγγράφων του MS Office, αποφάσισε τη 

δηµιουργία µιας ιδιοκτησιακής, ανταγωνιστικής γλώσσας δόµησης σε XML για να 

υποστηρίξει τα έγγραφα του Office, αντί να συνεισφέρει και αυτή µαζί µε τους 

υπόλοιπους οργανισµούς στην προσπάθεια της OASIS για τη δηµιουργία ενός 

πραγµατικά ανοιχτού format εγγράφου στηριγµένου στην XML το οποίο θα µπορούσε 

να αποτελέσει αργότερα το προεπιλεγµένο πρότυπο για την αποθήκευση και ανταλλαγή 

εγγράφων γραφείου [Cazzulino – 2003] 
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Σε αντίθεση µε την πρόταση της OASIS (OpenDocument XML), όπου συναντάµε 

ένα σύνολο από XML αρχεία να περιέχονται υπό τη µορφή πακέτου σε ένα συµπιεσµένο 

αρχείο, η πρόταση του MS Office Open XML αποτελείται από ένα και µοναδικό αρχείο 

XML, στο οποίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες περιεχοµένου, µορφοποίησης, στυλ 

και µεταδεδοµένων. Tα αρχεία MS Office Open XML ακολουθούν ένα διαφορετικό XML 

Schema, το οποίο, ναι µεν διατίθεται δωρεάν και χωρίς περιορισµούς στην χρήση του 

(royalty free license), αλλά δεν παύει να ελέγχεται και να καθορίζεται πλήρως 

αποκλειστικά και µόνο από την Microsoft, και εποµένως να υπόκειται άµεσα στις 

αλλαγές που µπορεί αυτή να υποβάλει ανά πάσα στιγµή. 

Το MS Office Open XML ακολουθεί ένα διαφορετικό σετ από tags για να 

περιγράψει τις ίδιες οντότητες σε σχέση µε το OpenDocument της OASIS. Για 

παράδειγµα, παρακάτω φαίνεται ένα απόσπασµα της δοµής ενός XML document που 

χρησιµοποιείται από τα δυο ανταγωνιστικά πρότυπα για την περιγραφή του τίτλου και 

του συγγραφέα ενός εγγράφου: 

<dc:title>Presenting XML</dc:title> 
<meta:initial-creator> Bill Anderson 
</meta:initial-creator> 

<o:DocumentProperties> 
    <o:Title>Presenting XML</o:Title> 
    <o:Author>Bill Anderson</o:Author> 
</o:DocumentProperties> 

ΕΕιικκόόνναα  88--11  ΈΈγγγγρρααφφοο  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  ππρρόόττυυπποο  
OOppeennDDooccuummeenntt  ττηηςς  OOAASSIISS 

Έγγραφο µε βάση το πρότυπο MS Open Office 
XML (WordML) της Microsoft 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα απλό έγγραφο του MS Word 2003 αποθηκευµένο στο 

WordML. Ήδη από τη δήλωση του χρησιµοποιούµενου namespace 

http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml γίνεται φανερό ότι ακολουθεί 

ένα schema που ανήκει και καθορίζεται αποκλειστικά από µια εταιρία (Microsoft), και 

όχι ένα διεθνή οργανισµό τύπου OASIS. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<?mso-application progid="Word.Document"?> 
<w:wordDocument xmlns:w="http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml" 
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-
com:office:word" xmlns:sl="http://schemas.microsoft.com/schemaLibrary/2003/core" 
xmlns:aml="http://schemas.microsoft.com/aml/2001/core" 
xmlns:wx="http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/auxHint" 
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-
11d1-A29F-00AA00C14882" w:macrosPresent="no" w:embeddedObjPresent="no" 
w:ocxPresent="no" xml:space="preserve"> 
 <o:DocumentProperties> 
  <o:Title>This is a test</o:Title> 
  <o:Author>Thanasic</o:Author> 
  <o:LastAuthor>Thanasic</o:LastAuthor> 
  <o:Revision>2</o:Revision> 
  <o:TotalTime>1</o:TotalTime> 
  <o:Created>2005-07-14T19:14:00Z</o:Created> 
  <o:LastSaved>2005-07-14T19:14:00Z</o:LastSaved> 
  <o:Pages>1</o:Pages> 
  <o:Words>4</o:Words> 
  <o:Characters>28</o:Characters> 
  <o:Company>Thessaloniki</o:Company> 
  <o:Lines>1</o:Lines> 
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  <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs> 
  <o:CharactersWithSpaces>31</o:CharactersWithSpaces> 
  <o:Version>11.5604</o:Version> 
 </o:DocumentProperties> 
 <w:fonts> 
  <w:defaultFonts w:ascii="Times New Roman" w:fareast="Batang" w:h-ansi="Times 
New Roman" w:cs="Times New Roman"/> 
  <w:font w:name="Batang"> 

   <w:altName w:val="바탕"/> 
   <w:panose-1 w:val="02030600000101010101"/> 
   <w:charset w:val="81"/> 
   <w:family w:val="Roman"/> 
   <w:pitch w:val="variable"/> 
   <w:sig w:usb-0="B00002AF" w:usb-1="69D77CFB" w:usb-2="00000030" w:usb-
3="00000000" w:csb-0="0008009F" w:csb-1="00000000"/> 
  </w:font> 
  <w:font w:name="@Batang"> 
   <w:panose-1 w:val="02030600000101010101"/> 
   <w:charset w:val="81"/> 
   <w:family w:val="Roman"/> 
   <w:pitch w:val="variable"/> 
   <w:sig w:usb-0="B00002AF" w:usb-1="69D77CFB" w:usb-2="00000030" w:usb-
3="00000000" w:csb-0="0008009F" w:csb-1="00000000"/> 
  </w:font> 
 </w:fonts> 
 <w:styles> 
  <w:versionOfBuiltInStylenames w:val="4"/> 
  <w:latentStyles w:defLockedState="off" w:latentStyleCount="156"/> 
  <w:style w:type="paragraph" w:default="on" w:styleId="Normal"> 
   <w:name w:val="Normal"/> 
   <w:rsid w:val="00876B37"/> 
   <w:rPr> 
    <wx:font wx:val="Times New Roman"/> 
    <w:sz w:val="24"/> 
    <w:sz-cs w:val="24"/> 
    <w:lang w:val="EL" w:fareast="KO" w:bidi="AR-SA"/> 
   </w:rPr> 
  </w:style> 
  <w:style w:type="character" w:default="on" w:styleId="DefaultParagraphFont"> 
   <w:name w:val="Default Paragraph Font"/> 
   <w:semiHidden/> 
  </w:style> 
  <w:style w:type="table" w:default="on" w:styleId="TableNormal"> 
   <w:name w:val="Normal Table"/> 
   <wx:uiName wx:val="Table Normal"/> 
   <w:semiHidden/> 
   <w:rPr> 
    <wx:font wx:val="Times New Roman"/> 
   </w:rPr> 
   <w:tblPr> 
    <w:tblInd w:w="0" w:type="dxa"/> 
    <w:tblCellMar> 
     <w:top w:w="0" w:type="dxa"/> 
     <w:left w:w="108" w:type="dxa"/> 
     <w:bottom w:w="0" w:type="dxa"/> 
     <w:right w:w="108" w:type="dxa"/> 
    </w:tblCellMar> 
   </w:tblPr> 
  </w:style> 
  <w:style w:type="list" w:default="on" w:styleId="NoList"> 
   <w:name w:val="No List"/> 
   <w:semiHidden/> 
  </w:style> 
 </w:styles> 
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 <w:docPr> 
  <w:view w:val="print"/> 
  <w:zoom w:percent="140"/> 
  <w:dontDisplayPageBoundaries/> 
  <w:doNotEmbedSystemFonts/> 
  <w:proofState w:spelling="clean" w:grammar="clean"/> 
  <w:attachedTemplate w:val=""/> 
  <w:defaultTabStop w:val="720"/> 
  <w:punctuationKerning/> 
  <w:characterSpacingControl w:val="DontCompress"/> 
  <w:optimizeForBrowser/> 
  <w:validateAgainstSchema/> 
  <w:saveInvalidXML w:val="off"/> 
  <w:ignoreMixedContent w:val="off"/> 
  <w:alwaysShowPlaceholderText w:val="off"/> 
  <w:compat> 
   <w:breakWrappedTables/> 
   <w:snapToGridInCell/> 
   <w:wrapTextWithPunct/> 
   <w:useAsianBreakRules/> 
   <w:dontGrowAutofit/> 
   <w:useFELayout/> 
  </w:compat> 
 </w:docPr> 
 <w:body> 
  <wx:sect> 
   <w:p> 
    <w:pPr> 
     <w:rPr> 
      <w:lang w:val="EN-US"/> 
     </w:rPr> 
    </w:pPr> 
    <w:r> 
     <w:rPr> 
      <w:lang w:val="EN-US"/> 
     </w:rPr> 
     <w:t>This is a test.</w:t> 
    </w:r> 
   </w:p> 
   <w:sectPr> 
    <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/> 
    <w:pgMar w:top="1440" w:right="1800" w:bottom="1440" w:left="1800" 
w:header="708" w:footer="708" w:gutter="0"/> 
    <w:cols w:space="708"/> 
    <w:docGrid w:line-pitch="360"/> 
   </w:sectPr> 
  </wx:sect> 
 </w:body> 
</w:wordDocument> 
ΕΕιικκόόνναα  88--22  ΈΈγγγγρρααφφοο  ττοουυ  MMSS  WWoorrdd  22000033,,  ααπποοθθηηκκεευυµµέέννοο  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ππρρόόττυυπποο  ττοουυ  WWoorrddMMLL  ττοουυ  
MMSS  OOppeenn  OOffffiiccee  XXMMLL 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος αποθήκευσης ενσωµατωµένων 

αντικειµένων, όπως για παράδειγµα εικόνων ή γραφηµάτων, τα οποία περιέχονται µέσα 

στο XML document υπό την µορφή binary δεδοµένων, όπως φαίνεται στο παράδειγµα 

που ακολουθεί: 
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<w:binData w:name="http://03000001.png"> 
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAACBYAAAYjAQMAAABz3rwZAAAABGdBTUEAALGIlZj0pgAAAAZQTFRF … 
</w:binData>  
ΕΕιικκόόνναα  88--33  ΕΕννσσωωµµάάττωωσσηη  εειικκόόννααςς  υυππόό  ττηηνν  µµοορρφφήή  bbiinnaarryy  δδεεδδοοµµέέννωωνν  σσεε  WWoorrddMMLL  σσεε  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  MMSS  
OOffffiiccee   

 

 

88..55..  ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  κκααθθιιέέρρωωσσηηςς  ππρροοττύύππωωνν    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι προσπάθειες γίνονται και θα 

γίνονται για την καθιέρωση προτύπων µε βάση την XML. Για να µπορέσουµε όµως να 

φτάσουµε στην διαλειτουργικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και στην καθολική υιοθέτηση 

κοινά αποδεκτών λύσεων σαν πρότυπα, πρέπει οι κινήσεις αυτές να γίνονται 

οργανωµένα και µέσα από οργανισµούς και ινστιτούτα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

ώστε σκοπός και στόχος να είναι καθαρά η επίτευξη της προτυποποίησης και όχι η 

προσπάθεια επιβολής ιδιόκτητων format µε κερδοσκοπικό χαρακτήρα και βλέψεις 

εµπορικής επικράτησης. 
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<<99  ΣΣηηµµαασσιιοολλοογγιικκόόςς  ΙΙσσττόόςς  ––  ΤΤοο  
εεππόόµµεεννοο  ββήήµµαα  //>>  

  

Όπως έχουµε δει, η XML προσφέρει µια τροµερή δυναµική στην περιγραφή και 

απόδοση σηµασιολογίας στην πληροφορία, µέσα από τις δυνατότητες δόµησης και 

περιγραφής των δεδοµένων που διαθέτει. Παρόλα αυτά όµως δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί άµεσα για µια αυτοµατοποιηµένη διαχείριση της πληροφορίας στο 

διαδίκτυο, καθώς η διαλειτουργικότητα που µπορεί να προσφέρει περιορίζεται από τις 

διαφορετικές ερµηνείες που µπορεί να δώσει κανείς στην διακινούµενη πληροφορία. Η 

ανταλλαγή πληροφορίας βασισµένης στην XML προϋποθέτει την εξ αρχής συµφωνία σε  

θέµατα όπως είναι η ερµηνεία των σηµάνσεων που χρησιµοποιείται στα XML έγγραφα 

και τους ορισµούς τύπων εγγράφου και σχήµατα XML που εφαρµόζονται για την 

εγκυρότητα των εγγράφων. 

 
99..11..  ΣΣηηµµαασσιιοολλοογγιικκόόςς  ΙΙσσττόόςς    

Μια εναλλακτική προσέγγιση στην µεταφορά, αξιοποίηση και παρουσίαση του 

περιεχοµένου των πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο προτάθηκε από τον 

Tim Berners Lee, ιδρυτή του World Wide Consortium (W3C) και του Παγκόσµιου Ιστού 

(WWW), µε το όνοµα Σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web). Σκοπός του 

Σηµασιολογικού Ιστού είναι η επίτευξη µιας καλύτερης διαλειτουργικότητας ανάµεσα 
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σε εφαρµογές και πληροφορίες, ώστε οι διάφορες υπηρεσίες του διαδικτύου να 

ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών µε έναν περισσότερο αυτοµατοποιηµένο τρόπο. 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε είδους πληροφορία στο σηµασιολογικό ιστό εκφράζεται µε 

έναν πλούσιο σηµασιολογικό τρόπο, ο οποίος είναι όχι µόνο µηχανικά αναγνώσιµος 

αλλά και µηχανικά κατανοήσιµος και επεξεργάσιµος. 

 

Εικόνα 9-1 Το όραµα του Σηµασιολογικού Ιστού 
(Πηγή: The Semantic Web - Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila) 

 

Μέσα στην «νέα γενιά του παγκόσµιου ιστού», αυτή του Σηµασιολογικού Ιστού, η 

πλοήγηση στις διάφορες πληροφορίες θα είναι βασισµένη στις διάφορες έννοιες και τις 

συσχετίσεις µεταξύ τους, ακολουθώντας όχι απλά υπερσυνδέσµους όπως στον 

συµβατικό ιστό, αλλά υπερσυνδέσµους µε σηµασιολογικό χαρακτήρα οι οποίοι 

εκφράζουν την εννοιολογική συσχέτιση µεταξύ των διάφορων πληροφοριών. Στον 

Σηµασιολογικό Ιστό η πληροφορία οργανώνεται µε βάση διάφορα σχήµατα περιγραφών 

και µε κατάλληλες περιγραφές των διάφορων πληροφοριακών πόρων. Τα σχήµατα 

περιγραφών και οι περιγραφές των πόρων χαρακτηρίζονται µε το όνοµα µεταδεδοµένα 

της πληροφορίας, δηλαδή «δεδοµένα για τα δεδοµένα». Ο Σηµασιολογικός Ιστός 

αξιοποιεί αυτή την «πληροφορία της πληροφορίας» και παρέχει πιο αποτελεσµατικούς 

τρόπους πρόσβασης στις διαθέσιµες πληροφορίες.  

 

 

“The Semantic Web is an extension of the current web in which  

information is given well-defined meaning, better enabling computers  

and people to work in cooperation” 

 

«Ο Σηµασιολογικός Ιστός είναι µια επέκταση του σηµερινού ιστού όπου  

η πληροφορία έχει καλά καθορισµένο νόηµα, καθιστώντας τη συνεργασία 

µεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών πιο αποτελεσµατική» 
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 Tim Berners-Lee,  
 James Hendler, Ora Lassila, 

The Semantic Web, Scientific American, Μάιος 2001  

 

Η σηµασιολογική οργάνωση της πληροφορίας σε σχήµατα περιγραφών έχει ως 

κύριο γνώρισµα τις διάφορες έννοιες καθώς και τις σχέσεις µεταξύ τους, σε µορφή 

συσχετίσεων ή σχέσεων υπαλληλίας. Τα σχήµατα περιγραφών δεν είναι τίποτα άλλο 

από λεξιλόγια έγκυρων όρων (ονόµατα εννοιών και ιδιοτήτων) που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την περιγραφή των πληροφοριακών πόρων. Οι πληροφοριακοί 

πόροι µπορεί να είναι αντικείµενα προσπελάσιµα από τον παγκόσµιο ιστό, όπως για 

παράδειγµα δικτυακές σελίδες, συγκεκριµένα έγγραφα κλπ, αλλά και µη προσπελάσιµα 

αντικείµενα όπως για παράδειγµα βιβλία, πίνακες ζωγραφικής, πρόσωπα κτλ. Πολλαπλά 

λεξιλόγια όρων µπορούν να εφαρµοστούν πάνω από τους ίδιους πληροφοριακούς 

πόρους και το καθένα να προσφέρει πρόσβαση στη διαθέσιµη πληροφορία µε ένα 

διαφορετικό τρόπο. Περιγραφές πόρων χρησιµοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των 

πληροφοριακών πόρων κάτω από τις διάφορες κλάσεις των σχηµάτων  περιγραφής. 

Ένας πόρος είναι δυνατό να είναι κατηγοριοποιηµένος κάτω από πολλαπλές κλάσεις, οι 

οποίες ενδεχοµένως να ανήκουν και σε διαφορετικά σχήµατα περιγραφών. Κάθε πόρος 

διαθέτει διάφορες συσχετίσεις µε άλλους πόρους καθώς και ατοµικά γνωρίσµατα. 

  

99..22..  RRDDFF  

Η XML αποτελεί τη βάση του Σηµασιολογικού Ιστού, καθώς αποτελεί τη βάση 

δηµιουργίας του RDF (Resource Description Framework - Περιβάλλον Περιγραφής 

Πόρων). Το RDF αποτελεί µέρος της δραστηριότητας για τη διαχείριση µεταδεδοµένων 

στον Παγκόσµιο Ιστό, την οποία συντονίζει το W3C και απαρτίζει τη βάση για την 

κωδικοποίηση, ανταλλαγή, επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση 

µεταδεδοµένων. Η βασική επιδίωξη του RDF είναι να επιτρέψει τον ορισµό της 

σηµασιολογίας που εγκλείεται σε πληροφοριακούς πόρους µε τυπικό, διαλειτουργικό και 

ανθρωπίνως αναγνώσιµο τρόπο µέσω ενός µηχανισµού για την περιγραφή 

πληροφοριακών πόρων, ο οποίος δεν κάνει καµία υπόθεση για τη φύση του 

συγκεκριµένου πεδίου εφαρµογής ή τη δοµή του εγγράφου που περιέχει την 

πληροφορία. Εκτός από τη διαλειτουργικότητα µεταξύ συστηµάτων, το RDF στοχεύει 

στην επαναχρησιµοποίηση, διαµοιρασµό και επεκτασιµότητα των ορισµών 

µεταδεδοµένων και κατά συνέπεια, στην αυτόµατη επεξεργασία πόρων που 

ανταλλάσσονται µέσω του ∆ιαδικτύου.  
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Τα δοµικά στοιχεία του µοντέλου δεδοµένων του RDF επιτρέπουν σε κοινότητες 

χρηστών που µοιράζονται πληροφορίες ενός τοµέα γνώσης και ένα σύνολο από 

πληροφοριακούς πόρους, να ορίζουν ανεξάρτητα και χωρίς κεντρικό έλεγχο τη δική 

τους σηµασιολογία µέσω µίας σαφώς ορισµένης, εννοιολογικής υποδοµής. Αν και η 

σηµασιολογία που αποδίδεται στους ίδιους πληροφοριακούς πόρους µπορεί να διαφέρει 

ακόµα και εντός της ίδιας κοινότητας χρηστών, η κοινή αυτή εννοιολογική υποδοµή 

επιτρέπει τη συνεπή κωδικοποίηση, ανταλλαγή, και επεξεργασία των µεταδεδοµένων 

(τροποποίηση, επερώτηση, αποθήκευση, κτλ).  

Για παράδειγµα, το RDF µπορεί να συνδέσει τα πρόσωπα που εµφανίζονται σε ένα 

άλµπουµ φωτογραφιών του Ιστού µε πληροφορίες από µία προσωπική λίστα επαφών. 

Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

µπορεί να αποστείλει αυτόµατα µηνύµατα σε όσους εµφανίζονται στις φωτογραφίες 

ειδοποιώντας τους ότι οι φωτογραφίες τους έχουν δηµοσιευθεί στον Ιστό. Όπως 

συµβαίνει και στα συγχωνευµένα έγγραφα (integrated documents) HTML, τα 

συστήµατα µενού και τις φόρµες αιτήσεων για την έναρξη του αρχικού Ιστού, το RDF 

συνδυάζει εφαρµογές και πράκτορες σε έναν ενιαίο Σηµασιολογικό Ιστό. Και, βέβαια, 

όπως οι άνθρωποι έχουν συµφωνήσει να χρησιµοποιούν κοινές ονοµασίες για τις 

σηµασίες των λέξεων που χρησιµοποιούν όταν επικοινωνούν, έτσι και οι υπολογιστές 

χρειάζονται µηχανισµούς οι οποίοι να ορίζουν κοινά ονόµατα για τους όρους ώστε να 

είναι εφικτή η αποτελεσµατική επικοινωνία.  

  

99..33..  ΜΜοοννττέέλλοο  δδεεδδοοµµέέννωωνν  RRDDFF  

Το βασικό µοντέλο δεδοµένων του RDF αποτελείται από τρεις βασικούς τύπους 

αντικειµένων, τους Πόρους (Resources), τις Ιδιότητες (Properties) και τις Προτάσεις 

(Statements). Οτιδήποτε µπορεί να περιγραφεί µε RDF εκφράσεις ονοµάζεται πόρος. 

Σε κάθε πόρο, που µπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε αντικείµενο προσπελάσιµο ή µη 

από τον παγκόσµιο ιστό αποδίδεται ένα µοναδικό αναγνωριστικό URI (Uniform 

Resource Identifier). Με τη βοήθεια του RDF µοντέλου περιγράφονται οι ιδιότητες ενός 

πόρου, (γνωρίσµατα ή συσχετίσεις µε άλλους πόρους) σχηµατίζοντας τριάδες της 

µορφής <υποκείµενο, κατηγόρηµα, αντικείµενο>, τις οποίες αποκαλούµε δηλώσεις. 

Κάθε περιγραφή σε RDF δηλώνει ότι ορισµένα αντικείµενα (δικτυακοί τόποι, πρόσωπα, 

συγκεκριµένα έγγραφα ή οτιδήποτε άλλο) έχουν κάποιες ιδιότητες µε ορισµένες τιµές, 

µε κάθε µέρος αυτής της δήλωσης να είναι µοναδικά ορισµένο.  

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://dublincore.org/2003/03/24/dces#"> 
 <rdf:Description rdf:about="http://www.books.org/ISBN00001047582"> 
  <dc:creator>http://www.famouswriters.org/tolkein</dc:creator> 
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 </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Εικόνα 9-2 Παράδειγµα δήλωσης RDF 
 

Πέρα από τις RDF περιγραφές των πληροφοριακών πόρων, το µοντέλο δεδοµένων 

RDF αποτελείται και από µια γλώσσα ορισµού σχηµάτων (συνόλων κλάσεων και 

ιδιοτήτων), την RDF Schema Specification Language (RDF/S). Με τη βοήθεια του 

RDF/S, είναι δυνατός ο προσδιορισµός µηχανισµών καθορισµού κλάσεων πόρων, 

καθώς και ο περιορισµός των πιθανών συνδυασµών κλάσεων µεταξύ τους 

χρησιµοποιώντας κατάλληλες συσχετίσεις. Ένα RDF σχήµα αποτελείται από τις 

δηλώσεις κλάσεων, γνωρισµάτων και των σχέσεων µεταξύ των κλάσεων. Όµοιοι πόροι 

είναι οµαδοποιηµένοι κάτω από την ίδια κλάση.  

Η γλώσσα περιγραφής σχηµάτων RDF/S αποτελεί το πιο σηµαντικό κοµµάτι για 

την µοντελοποίηση οντολογιών κάποιου πεδίου, καθώς παρέχει ένα διακεκριµένο 

λεξιλόγιο το οποίο έχει οριστεί πάνω στο RDF, επιτρέποντας έτσι τη µοντελοποίηση 

µοντέλων αντικειµένων µε ξεκάθαρα ορισµένη σηµασιολογία. Η RDF/S παρέχει ένα 

σύνολο βασικών τύπων (κλάσεων και ιδιοτήτων) που χρησιµοποιούνται για τη 

δηµιουργία των RDF σχηµάτων. Το RDF σχήµα ορίζεται σε σχέση µε το βασικό 

πληροφοριακό µοντέλο του RDF και αποτελεί µία δοµή γράφου που περιγράφει πόρους 

και ιδιότητες. Όλα τα λεξιλόγια του RDF διαµοιράζονται κάποιες βασικές κοινές δοµές, 

περιγράφουν κλάσεις πόρων και τύπους σχέσεων µεταξύ των ιδιοτήτων. Αυτός ο 

διαµοιρασµός κοινών κλάσεων και ιδιοτήτων επιτρέπει ένα καλύτερο συνδυασµό 

λεξιλογίων και απευθύνεται στην ανάγκη δηµιουργίας µεταδεδοµένων στα οποία οι 

προτάσεις µπορούν να επεξεργαστούν από πολλαπλά λεξιλόγια που διαχειρίζονται µε 

ένα αποκεντρικοποιηµένο τρόπο από τις διάφορες ανεξάρτητες κοινότητες.  
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Εικόνα 9-3 Παράδειγµα ενός σχήµατος RDF 
(Πηγή: RDF Metadata, Semantic Data Models and Structured Hypertext - Wolfgang 
Nejdl , Martin Wolpers, Christian Capelle) 

 
Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να διακρίνουµε τρία διαφορετικά επίπεδα 

αφαίρεσης στο µοντέλο δεδοµένων RDF/S. Στο κατώτερο επίπεδο υπάρχουν οι ίδιοι οι 

πόροι (έγγραφα, δικτυακοί τόποι, πρόσωπα ή οτιδήποτε άλλο). Το επόµενο επίπεδο 

αφαίρεσης είναι το επίπεδο δεδοµένων, όπου γίνεται η περιγραφή των πληροφοριακών 

πόρων µε τη χρήση λεξιλογίων, τα οποία περιγράφονται στο τελευταίο επίπεδο, το 

επίπεδο σχήµατος. Το επίπεδο σχήµατος είναι το επίπεδο αφαίρεσης όπου 

αναπτύσσονται RDF σχήµατα για να διευκολύνουν τη σηµασιολογική περιγραφή των 

πόρων. Σε αυτό το επίπεδο, οι κλάσεις αναπαριστούν αφηρηµένες οντότητες και 

αναφέρονται συλλογικά σε σύνολα παροµοίων αντικειµένων.  

  

99..44..  ΟΟννττοολλοογγίίεεςς  
Το σύνολο των εννοιολογικών µηχανισµών που υποστηρίζει το RDF/S το 

καθιστούν µία απλή γλώσσα κατασκευής εννοιολογικών σχηµάτων (οντολογιών). 

Το πρότυπο αυτό απολαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερης αποδοχής από την κοινότητα 

του Σηµασιολογικού Ιστού για την κατασκευή απλών σχηµάτων περιγραφής 

πληροφοριακών πόρων. Παρόλα αυτά, οι δυνατότητες που προσφέρει στα πλαίσια του 

Σηµασιολογικού ιστού είναι περιορισµένες, καθώς δεν υποστηρίζει ακριβή 

σηµασιολογική περιγραφή και δεν παρέχει ένα µοντέλο εξαγωγής συµπερασµάτων. 

Επίσης, δεν µπορούµε να εκφράσουµε κανόνες ή πολύπλοκους λογικούς περιορισµούς 

µε τα δοµικά στοιχεία και τους εννοιολογικούς µηχανισµούς του RDF/S.  
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XML 
• Παρέχει µόνο  συντακτική 

πληροφορία 
• ∆ιευκολύνει τον εντοπισµό και την 

επεξεργασία των δεδοµένων 
(markup)  

• ∆ΕΝ δίνει σηµασιολογία 

RDF 
• ∆ηλώνει ιδιότητες και σχέσεις για 

πηγές στον Ιστό (resources) 
• ∆ίνει απλή σηµασιολογία 
 

XML Schema 
• Επεκτείνει την XML µε χρήση 

τύπων δeδοµένων 
• ∆ΕΝ δίνει σηµασιολογία 
 

RDF Schema 
• Είναι τo σύστηµα τύπων (type 

system) του RDF 
• Βασίζεται σε classes και properties 
• Ορίζει ιεραρχίες γενίκευσης 
• ∆ίνει ικανοποιητική σηµασιολογία 

Εικόνα 9-4 ∆υνατότητες XML - RDF στα πλαίσια του Σηµασιολογικού Ιστού 
 

Το κενό αυτό έρχονται να καλύψουν οι οντολογίες. Οι οντολογίες είναι 

εργαλεία αναπαράστασης (representation) και συλλογιστικής (reasoning). 

∆υστυχώς είναι ένας όρος που δέχεται πολλές ερµηνείες και ορισµούς, πολλές φορές 

ασαφείς και γενικούς. Μια οντολογία δίνει µια περιγραφή ενός πεδίου γνώσης 

(knowledge domain) µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

• να υπάρχει κοινός τρόπος επικοινωνίας (ορολογία / λεξιλόγιο) µεταξύ όλων 

αυτών που χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο πεδίο γνώσης. 

• να είναι αυστηρά θεµελιωµένη (formal model). 

• να είναι κατανοητή και επεξεργάσιµη (machine understandable, manipulable) σε 

επίπεδο µηχανής. 

Για τον καθορισµό µιας οντολογίας ορίζεται ένα λεξιλόγιο από έννοιες ή κλάσεις 

(concepts), που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τον πραγµατικό κόσµο. 

Καθορίζονται επίσης οι σχέσεις (relations), οι οποίες αναπαριστούν τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των εννοιών του πεδίου γνώσης. Μπορούν ακόµα να 

καθοριστούν συναρτήσεις, για να προσδιορίσουν ειδικές περιπτώσεις των σχέσεων. Για 

να περιγραφούν προτάσεις οι οποίες είναι πάντα αληθείς, χρησιµοποιείται η έννοια των 

αξιωµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται για την παραγωγή νέων εννοιών και σχέσεων. 

Τα στιγµιότυπα (instances) τέλος χρησιµοποιούνται για να αναπαραστήσουν 

συγκεκριµένα στοιχεία. Για τον προσδιορισµό της δοµής µιας οντολογίας πρέπει να 

προσδιοριστούν οι σχέσεις µεταξύ των εννοιών και να προσδιοριστεί η ιεραρχία σε 

κλάσεις / υποκλάσεις και συσχετίσεις (π.χ. Painter creates Paintings).  

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τον σηµασιολογικό χάρτης της οντολογίας, που 

αποτελεί τη βάση της σηµασιολογικής επεξεργασίας. Ο σηµασιολογικός χάρτης είναι ένα 

δίκτυο σχέσεων, ιδεών και αξιωµάτων που περιγράφουν ένα πεδίο γνώσης. Η 

οντολογία παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, δίνοντας τη δυνατότητα εξαγωγής 
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συµπερασµάτων, ελαχιστοποιώντας τον αριθµό των σχέσεων που πρέπει σαφώς να 

περιγραφούν. Έτσι, για παράδειγµα, στην οντολογία που παρουσιάζεται παρακάτω, η 

εξαγωγή συµπερασµάτων δε στηρίζεται µόνο σε σαφώς ορισµένες πληροφορίες αλλά 

και σε όλες τις εξαγόµενες σχέσεις και πληροφορίες του σηµασιολογικού χάρτη. 

Παρόλο που ο σηµασιολογικός χάρτης δεν το ορίζει ρητά, µία αναζήτηση για “meat-

eating animals found in India” θα εντοπίσει τον όρο Bengal Tiger. Έτσι, µέσω της 

εξαγωγής συµπερασµάτων, το περιβάλλον της κάθε εννοιολογικής εφαρµογής µπορεί 

αυτόµατα να αφοµοιώνει καινούρια πληροφορία. 

Οντολογία του σηµασιολογικού χάρτη του “Bengal Tiger” 

• Bengal Tiger is a type of Tiger from Bengal.  

• Tiger is an animal.  

• Carnivores are animals that eat meat.  

• Bengal is a province of India.  

 

 

Εικόνα 9-5 Ορισµός Σηµασιολογικού Χάρτη µε Οντολογίες 
(Πηγή: ∆ιαχείριση Γνώσης σε Ενδοεπιχειρησιακά ∆ίκτυα και το ∆ιαδίκτυο - Μπαλάφα 
Κασιανή, Πλασταρά Κατερίνα) 
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Εικόνα 9-6 Πορεία Εξέλιξης Παγκόσµιου Ιστού 
(Πηγή: Semantic Web and Ontologies – Inforrmation Management Unit) 

  

99..55..  ΓΓλλώώσσσσεεςς  οοννττοολλοογγιιώώνν  
Για την περιγραφή των οντολογιών έχουν δηµιουργηθεί διάφορες γλώσσες, οι 

οποίες στηρίζονται στη σηµασιολογία που παρέχει το RDF/S και η XML. Τα πρότυπα 

DAML+OIL και OWL αποτελούν τέτοιες γλώσσες που, βασιζόµενες στο RDF/S, 

παρέχουν πιο πλούσιες σηµασιολογικά δυνατότητες για την κατασκευή οντολογιών.  

Πιο συγκεκριµένα, η DAML+OIL (DARPA Agent Markup Language + Ontology 

Inference Layer) παρέχει βασικές έννοιες µοντελοποίησης που απαντώνται σε γλώσσες 

βασισµένες στην έννοια των πλαισίων (frame-based). Αποτελείται από ένα σύνολο από 

αξιώµατα (axioms), π.χ. για δήλωση γεγονότων σχετικά µε κλάσεις, ιδιότητες και 

πόρους ή για την υπαλληλία / ισοδυναµία κλάσεων. Επιτρέπει τον ορισµό περιορισµών 

σε ιδιότητες και παρέχει τη δυνατότητα ορισµού εκφράσεων κλάσεων µε τη χρήση 

διαφόρων τελεστών. Η DAML+OIL έχει ό,τι οι RDFS και επιπλέον υποστηρίζει 

πολλαπλές υπερ-κλάσεις, συνδυασµό οµαδοποιήσεων και επεξεργασία, συνδυασµό 

κλάσεων, υποστήριξη τύπων δεδοµένων, υποστήριξη περιορισµών για µέλη κλάσεων, 

πολλαπλά πεδία τιµών για ιδιότητες κ.α. 

Την ίδια προσέγγιση ακολουθεί και η OWL (Web Ontology Language) που 

βασίζεται τόσο στο RDF/S όσο και στην DAML+OIL, της οποίας είναι επέκταση. Η OWL 

είναι πανοµοιότυπη µε το RDF/S, όσο αναφορά το γεγονός ότι παρέχει ένα XML λεξικό 

για να καθορίσει classes, properties και relationships. Σε αντίθεση όµως µε το RDF/S, 

που επιτρέπει την έκφραση µόνο στοιχειωδών σχέσεων και έχει περιορισµένη ικανότητα 

συµπερασµατολογίας, η OWL επιτρέπει ακόµα πιο πλούσιες σχέσεις µε αποτέλεσµα την 

µεγαλύτερη ικανότητα στη παραγωγή συµπερασµάτων. 
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Εικόνα 9-7 Σχέση XML – RDF/S και OWL 
 

Ας θεωρήσουµε, για παράδειγµα, τη λογική δήλωση: “A Painter is a Person who 

has created at least 10 paintings”, η οποία µπορεί να πάρει την παρακάτω λογική 

περιγραφή: 

Painter = Person Π >10 painted   (Π: intersection!) 

Έτσι, η δήλωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο σηµασιολογικό χάρτη της 

οντολογίας για την εξαγωγή αντίστοιχων συµπερασµάτων. Η παραπάνω πρόταση στην 

γλώσσα OWL φαίνεται παρακάτω. 

<owl:Class rdf:ID="Painter"> 
 <owl:intersectionOf rdf:parsetype="Collection"> 
  <owl:Class rdfs:about="Person"/> 
  <owl:Restriction> 
   <owl:onProperty rdf:resource="painted"/> 
   <owl:minCardinality rdfs:datatype="&xsd;Integer"> 10 
   </owl:minCardinality> 
  </owl:Restriction> 
 </owl:intersectionOf> 
</owl:Class> 

Εικόνα 9-8 Παράδειγµα πρότασης σε µια οντολογία µε χρήση της OWL 
 

Για την δηµιουργία αναπαραστάσεων των οντολογιών σε OWL µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ειδικά εργαλεία (Semantic Web authoring tools), τα οποία όµως 

απαιτούν ανθρώπινη χειροκίνητη διαδικασία. Γίνονται ακόµα προσπάθειες για 

ηµιαυτόµατη επεξεργασία υπαρχόντων ιστοσελίδων του Παγκόσµιου Ιστού για την 

εξαγωγή της σηµασιολογίας και την αυτοµατοποιηµένη παραγωγή εννοιολογικής 

πληροφορίας, κάτι που βρίσκεται όµως ακόµα σε πρώιµο στάδιο και παρουσιάζει πολλές 

δυσκολίες. 

 
 

“The concept of machine-understandable documents does not imply some 

magical artificial intelligence which allows machines to comprehend human 

mumblings. It only indicates a machine's ability to solve a well defined 
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problem by performing well-defined operations on existing well-defined data. 

Instead of asking machines to understand people's language, it involves 

asking people to make the extra effort” 

Tim Berners-Lee 

 

 

Εικόνα 9-9 ∆ιαστρωµάτωση Σηµασιολογικού Ιστού 
(Πηγή: Semantic Web and Ontologies – Inforrmation Management Unit) 

 

Ένα άλλο πρότυπο εφαρµογής οντολογιών αποτελούν οι θεµατικοί χάρτες 

(Topic Maps). Σύµφωνα µε την τεχνολογία των Topic Maps, οι πληροφορίες είναι 

οργανωµένες σε θέµατα (topics). Ένα θέµα µπορεί να είναι ένα οποιαδήποτε 

αντικείµενο που έχει να κάνει µε την πληροφορία του θεµατικού χάρτη, όπως για 

παράδειγµα ένα πρόσωπο, µια αφηρηµένη έννοια κλπ. Έτσι, για παράδειγµα, σε έναν 

θεµατικό χάρτη που πραγµατεύεται πληροφορίες σχετικά µε όπερες, πιθανά θέµατα 

ίσως είναι: συνθέτης, Guiseppe Verdi, Puccini, Tosca, Ρώµη κ.α. Από τα θέµατα αυτά, 

άλλα είναι γενικές έννοιες – όπως για παράδειγµα το θέµα ‘συνθέτης’, τα οποία 

ονοµάζονται τύποι θεµάτων (topic types) και τα υπόλοιπα είναι κατηγοριοποιηµένα 

κάτω από αυτά.  

Κάθε θέµα έχει και ένα όνοµα (topic name) ορισµένο σε ένα η περισσότερα 

φάσµατα (scopes). Κάθε θέµα µπορεί να συνδέεται µε έναν η περισσότερους 

πληροφοριακούς πόρους που θεωρούνται σχετικοί µε το θέµα αυτό. Οι πόροι αυτοί 

αποτελούν τα στιγµιότυπα του θέµατος και ονοµάζονται occurrences. Κάθε τέτοιο 

στιγµιότυπο αποτελείται από το όνοµά του και το ενιαίο αναγνωριστικό πόρου (URI - 

Uniform Resource Identifier), το οποίο, όπως και το topic name, µπορεί να ορίζεται σε 
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ένα ή περισσότερα φάσµατα. Για να προσδιοριστούν οι σχέσεις συσχέτισης ανάµεσα στα 

διάφορα θέµατα χρησιµοποιούνται τα associations.  

Αναλυτική περιγραφή της τεχνολογίας και του πλαισίου λειτουργίας των Topic 

Maps γίνεται στο επόµενο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζεται και µια πιλοτική εφαρµογή 

που αναπτύχθηκε πάνω στην τεχνολογία αυτή. 
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<<1100  ΑΑννάάππττυυξξηη  εεφφααρρµµοογγήήςς  
ββαασσιισσµµέέννηηςς  σσττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  
ττωωνν  TTooppiicc  MMaappss  //>>  

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση της τεχνολογίας των 

Θεµατικών Χαρτών - Topic Maps και παρουσιάζεται η µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη µιας πιλοτικής εφαρµογής που στηρίζεται στην 

τεχνολογία αυτή. Σκοπός αυτής της εφαρµογής είναι να επιδείξει τις δυνατότητες που 

ανοίγονται στην απόδοση σηµασιολογικού περιεχοµένου στα δεδοµένα, στα πλαίσια του 

Σηµασιολογικού Ιστού, και ο τρόπος που υλοποίησης της τεχνολογίας των Topic Maps. 

 

1100..11..  TTooppiicc  MMaappss  

Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται µια περιγραφή της τεχνολογίας των 

Topic Maps, όσο αναφορά το µοντέλα και τη δοµή που ακολουθούν τα Topic Maps για 

την αναπαράσταση και ανταλλαγή της δοµηµένης πληροφορίας και τον τρόπο 

λειτουργίας τους.  

 

1100..11..11..  ΒΒαασσιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττωωνν  TTooppiicc  MMaappss  
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Τα Topic maps αποτελούν ένα πρότυπο (ISO 13250], για την αναπαράσταση και 

ανταλλαγή µοντελοποιηµένης, δοµηµένης πληροφορίας. Η πρώτη έκδοση Topic Maps 

που ακολουθούσε τη σύνταξη της XML εκδόθηκε στις αρχές του 2001 από το 

TopicMaps.Org µε το όνοµα XML Topic Maps (XTM) σαν η δεύτερη έκδοση του 

πρότυπου ISO 13250. 

 Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι και τα παρακάτω: 

• Επιτρέπουν τη µοντελοποίηση και τον σαφή προσδιορισµό σηµείων πρόσβασης 

στη διαθέσιµη πληροφορία.  

• Υποστηρίζουν την οργάνωση της γνώσης σύµφωνα µε εννοιολογικά πρότυπα και 

συµβάλλουν στην πλοήγηση σε δοµηµένη ορολογία.  

• Αποτελούν το µέσο αναπαράστασης και ανταλλαγής µηχαναγνώσιµων 

εννοιολογικών εργαλείων.  

• Παρέχουν καθορισµένη µεθοδολογία δηµιουργίας και ανταλλαγής 

σηµασιολογίας.  

• ∆ιαθέτουν σαφώς προσδιορισµένη µεθοδολογία για την ανάπτυξη και λειτουργία 

εννοιολογικών δικτύων, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα εννοιολογικής 

αντιστοίχισης και διασύνδεσης της σηµασιολογίας διαφορετικών πηγών 

πληροφόρησης. 

Οι πληροφορίες στα Topic Maps είναι οργανωµένες σε θέµατα (topics). Ένα 

θέµα µπορεί να είναι ένα οποιαδήποτε αντικείµενο που έχει να κάνει µε την πληροφορία 

του θεµατικού χάρτη, όπως για παράδειγµα ένα πρόσωπο, µια αφηρηµένη έννοια κλπ. 

Αν και η αρχικός σκοπός ανάπτυξης των Topic Maps ήταν να παρέχουν ένα µέσο για 

την επεξεργασία και συγχώνευση δυναµικών πινάκων περιεχοµένων και ευρετηρίων 

(indexes) σε βιβλία και συλλογές δεδοµένων, τελικά γενικεύτηκε ο προσανατολισµός 

τους ώστε να αποτελέσουν τελικά έναν τρόπο αναπαράστασης οντολογιών στα πλαίσια 

του Σηµασιολογικού Ιστού. Παράλληλα, παρέχει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο 

(framework) για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών που χαρακτηρίζονται από 

ενοποιηµένη σηµασιολογική οργάνωση και διασύνδεση των παρεχόµενων πληροφοριών 

και προσφέρουν δυνατότητες δυναµικής και σηµασιολογικής αναζήτησης στα δεδοµένα.  

Μπορούµε να θεωρήσουµε ένα Topic Map σαν µια εξωτερική συλλογή από 

πληροφορίες συσχέτισης και δόµησης δεδοµένων, που «αιωρείται» πάνω από τις 

πηγές των δεδοµένων και µπορεί να προσπελαστεί κατάλληλα ώστε να αποδοθούν οι 

σχέσεις και οι συσχετίσεις που υπάρχουν ανάµεσα στα δεδοµένα. Υπάρχει ένας 

ξεκάθαρος διαχωρισµός ανάµεσα στις πληροφορίες σηµασιολογικής συσχέτισης που 

παρέχουν τα Topic Maps, που συχνά αναφέρονται σαν topic space, και στους 



Συγκριτική Παρουσίαση γλωσσών σήµανσης µε βάση την XML 
 

Τρυφερίδης Μ. Αθανάσιος – Μ14/03 
Σελίδα 138 
 

πληροφοριακούς πόρους στους οποίους αναφέρονται (resource pool), όπως φαίνεται 

σχηµατικά και στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 10-1 Σχηµατική αναπαράσταση σηµασιολογικής συσχέτισης των 
δεδοµένων µε χρήση των Topic Maps 
(Πηγή: A Practical Introduction To Topic Maps - www.techquila.com) 

 

Κάθε topic µπορεί να συνδέεται µε έναν η περισσότερους πληροφοριακούς 

πόρους που θεωρούνται σχετικοί µε το θέµα αυτό. Οι πόροι αυτοί αποτελούν τα 

στιγµιότυπα του θέµατος και ονοµάζονται occurrences. Κάθε τέτοιο στιγµιότυπο 

αποτελείται από το όνοµά του και το ενιαίο αναγνωριστικό πόρου URI (Uniform 

Resource Identifier), το οποίο όπως και το topic name µπορεί να ορίζεται σε ένα ή 

περισσότερα φάσµατα. Οι σχέσεις συνάφειας και συσχέτισης µεταξύ των διαφόρων 

θεµάτων ονοµάζονται associations. 

Ένα Topic Map αποτελείται από µια συλλογή θεµάτων. Ανάλογα µε το αντικείµενο 

των πληροφοριών που πρόκειται να οργανωθούν σε µια δοµή Topic Map, πρέπει να 

οριστούν και τα αντίστοιχα θέµατα, ώστε να καλύψουν όλες τις κατηγορίες θεµάτων, 

σχέσεων, συσχετίσεων, οντοτήτων και οντολογιών που µπορούν να καταγραφούν. Για 

παράδειγµα, σε ένα Topic Map, µπορούµε να συναντήσουµε διάφορα θέµατα σχετικά 

µε: 

∆εδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή που µπορούν  να ανακτηθούν και να 

επεξεργαστούν από υπολογιστή. 

• ∆εδοµένα που δεν µπορούν να αναλυθούν από υπολογιστή. 

• Μια οντότητα του πραγµατικού κόσµου, όπως ένα πρόσωπο ή ένα αντικείµενο. 

• Μία έννοια που δεν έχει φυσική υπόσταση, όπως ένα συναίσθηµα ή µια τεχνική 

έννοια. 
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• Μια επιχειρηµατική οντότητα, όπως µια εταιρία ή ένα τµήµα. 

Στην ανάλυση των σχέσεων ανάµεσα στα διάφορα topics θα προκύψει στη 

συνέχεια η χρησιµότητα και η κατηγορία του καθενός. Στην εικόνα που ακολουθεί 

φαίνεται πως έννοιες και οντότητες του πραγµατικού κόσµου µετατρέπονται σε topics 

µέσα σε ένα Topic Map. Ο συντάκτης του Topic Map πρέπει να έχει το µυαλό του τα 

στοιχεία που πρόκειται να καταγραφούν και να δηµιουργήσει έτσι τα κατάλληλα topics 

ώστε να µπορούν να µεταφερθούν κατάλληλα οι έννοιες και οι συσχετίσεις ανάµεσά 

του τους, ώστε να µπορούν στη συνέχεια να αναλυθούν και να επεξεργαστούν από τον 

υπολογιστή. 

  

Εικόνα 10-2 Μεταφορά εννοιών και οντοτήτων από τον πραγµατικό κόσµο σε 
Topic Maps 
(Πηγή: A Practical Introduction To Topic Maps - www.techquila.com) 

 

1100..11..22..  ΤΤρρόόπποοςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  TTooppiicc  MMaappss  
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Τα Topic Maps παίρνουν τις βασικές έννοιες που περιγράφουν τις πληροφορίες 

που πρόκειται να µοντελοποιηθούν και τις συσχετίζουν µεταξύ τους ανεξάρτητα από το 

τι υπάρχει ήδη σαν πληροφορία εσωτερικά στα δεδοµένα. Για παράδειγµα, όταν σε ένα 

έγγραφο αναφέρεται "The maintenance procedure for part X consists of the following 

steps..." το Topic Map µετατρέπει αυτή την πληροφορία ως "Part X is of type Q and is 

contained in parts Y and Z and its maintenance procedure resides in document W". 

Αυτό σηµαίνει ότι το Topic Map προσπαθεί να ξεφύγει από την λεπτοµέρεια και να 

επικεντρωθεί στην σηµασιολογία και την συσχέτιση ανάµεσα στις πληροφορίες, αντί για 

τις ίδιες τις πληροφορίες. 

Το αποτέλεσµα είναι µια δοµή πληροφοριών που ξεφεύγουν από την παραδοσιακή 

ιεραρχική δοµή. Σε ένα Topic Map συναντάµε συνήθως πολλές αλληλοκαλυπτούµενες 

ιεραρχικές δοµές, που περιλαµβάνουν πλήθος διασταυρωµένων αλληλοσυνδέσεων ου 

τύπου "Part X is critical to procedure V." Με τον τρόπο αυτό µια συγκεκριµένη 

πληροφορία είναι εύκολο να αποµονωθεί καθώς είναι ευκολότερα προσβάσιµη µέσα από 

σύνολο εναλλακτικών εννοιολογικών µονοπατιών. 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, τα Topic Maps αποτελούνται από ένα σύνολο 

θεµάτων (topics), που περιγράφουν όλα τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται το 

εκάστοτε Topic Map. Για παράδειγµα, για ένα topic σχετικά µε την XML κάποια θέµατα 

θα µπορούσαν αν αφορούν 'το XML Recommendation', 'το W3C' και τον ‘Tim Bray'. 

Το επόµενο βήµα είναι να οριστούν οι σχέσεις ανάµεσα στα θέµατα, το οποία στο 

µοντέλο των Topic Maps σηµαίνει να οριστούν τα associations, δηλαδή οι γραµµές 

που συνδέουν τα topics µεταξύ τους, όπως είδαµε στο προηγούµενο σχήµα. Τα 

associations είναι κατηγοριοποιηµένα κατά τύπους, δηλαδή θα λέγαµε ότι η σχέση 

ανάµεσα στο ‘XML Recommendation’ και το ‘W3C’ περιγράφεται σαν 'publishing', ενώ η 

σχέση ανάµεσα στο ‘XML Recommendation’ και τον ‘Tim Bray’ είναι ‘authored’. 

Σε κάθε associations το κάθε topic «παίζει» έναν ρόλο (role), ο οποίος 

περιγράφεται από τον τύπο του ρόλου του. Έτσι, στο προηγούµενο παράδειγµα, ο ‘Tim 

Bray’ παίζει το ρόλο του ‘author’ ενώ το ‘XML Recommendation’ το ρόλο του ‘work'. 

Αυτό σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο association µπορεί να αποτυπωθεί µε δυο τρόπους, 

'Tim Bray wrote the XML Recommendation' ή 'the XML Recommendation was written 

by Tim Bray', που αποτελούν την ίδια ακριβώς δήλωση για τα Topic Maps. ∆εν γίνεται 

να υπάρξει η µια δήλωση χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει και η άλλη. Τα associations δεν 

περιορίζονται πάντα ανάµεσα σε δύο topics, αλλά µπορεί να υπάρξουν και της µορφής 

'Tim Bray represents Textuality in the W3C' όπου µπορούν να εκφραστούν τρεις 

διαφορετικοί ρόλοι. 
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Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό στα Topic Maps είναι τα occurrences, που 

αποτελούν τις πηγές πληροφοριών για τα περιγραφόµενα θέµατα. Έτσι, για 

παράδειγµα, για το topic ‘Tim Bray’ θα µπορούσαν να υπάρχουν occurrences όπως η 

βιογραφία του, µια φωτογραφία, η προσωπική του ιστοσελίδα κ.ο.κ. Τα διάφορα 

occurrences µπορούν και αυτά να κατηγοριοποιηθούν, έτσι ώστε να υπάρχει 

διαχωρισµός ανάµεσα στα διάφορα ήδη πληροφοριών. 

Ακόµα, τα ίδια τα topics ανήκουν και αυτά µε τη σειρά τους σε διαφορετικές 

κατηγορίες. Έτσι στα προηγούµενα παραδείγµατα 'το XML Recommendation' θα ήταν 

τύπου 'standard' , 'το W3C' τύπου 'standards body' και ο ‘Tim Bray' τύπου 'person'. 

Βέβαια, και οι ίδιοι οι τύποι, στο µοντέλο των Topic Maps, αποτελούν 3εχωριστά 

θέµατα, το οποίο σηµαίνει ότι ο καθένας που δηµιουργεί έναν θεµατικό χάρτη µπορεί 

να ορίσει και τους δικούς του τύπους στους οποίους θα ανήκουν οι πληροφορίες που 

πρόκειται να καταγραφούν, καθώς και τα association και τους τύπους ρόλων (role 

types). Με τον τρόπο αυτό το µοντέλο ενός Topic Map παραµένει επεκτάσιµο και 

ευπροσάρµοστο σε και µπορεί να καταχωρήσει οποιουδήποτε τύπου πληροφορία 

χρειαστεί. 

Ένα τµήµα ενός XTM αρχείου που υλοποιεί το παράδειγµα που αναφέρθηκε 

παραπάνω είναι το ακόλουθο:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
 <topic id="person"> 
  <baseName> 
   <baseNameString>Person</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="standards-body"> 
  <baseName> 
   <baseNameString>Standards body</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="standard"> 
  <baseName> 
   <baseNameString>Standard</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="xml-rec"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#standard"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName> 
   <baseNameString>The XML Recommendation</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="tim-bray"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#person"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName> 
   <baseNameString>Tim Bray</baseNameString> 
  </baseName> 
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 </topic> 
 <topic id="homepage"> 
  <baseName> 
   <baseNameString>Homepage</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="w3c"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#standards-body"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName> 
   <baseNameString>World Wide Web Consortium</baseNameString> 
  </baseName> 
  <occurrence> 
   <instanceOf> 
    <topicRef xlink:href="#homepage"/> 
   </instanceOf> 
   <resourceRef xlink:href="http://www.w3.org"/> 
  </occurrence> 
 </topic> 
 <topic id="authorship"> 
  <baseName> 
   <baseNameString>Authorship</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="author"> 
  <baseName> 
   <baseNameString>Author</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="work"> 
  <baseName> 
   <baseNameString>Work</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <association> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#authorship"/> 
  </instanceOf> 
  <member> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#author"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#tim-bray"/> 
  </member> 
  <member> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#work"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#xml-rec"/> 
  </member> 
 </association> 
</topicMap> 

Εικόνα 10-3 Παράδειγµα ενός XML Topic Maps (XTM) αρχείου 
 

Αρχικά ορίζονται τα topics για τους τρεις βασικούς τύπους (‘Person’, ‘Standards 

body’, ‘Standard’). Το στοιχείο ‘baseName’ µας δίνει το όνοµα του θέµατος όπως αυτό 

θα προβάλλεται στα θέµατα. Στη συνέχεια ορίζονται οι τύποι occurrences. Τέλος, 

δηµιουργούνται τα associations και οι ρόλοι που θα «παίξουν» τα διάφορα topics µέσα 

στο XTM. Με µια κατάλληλη εφαρµογή ή µε έναν Topic Map Browser είναι δυνατή η 
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πλοήγηση στα περιεχόµενα του XML Topic Map, η δηµιουργία ερωτηµάτων και η 

εύρεση πληροφοριών µέσα από µια σηµασιολογική αναζήτηση. 

Ένα ΧΤΜ µπορεί να δηµιουργηθεί κατευθείαν προσθέτοντας τα διάφορα θέµατα 

σε έναν απλό επεξεργαστή κειµένου ή να χρησιµοποιηθεί κάποια από τα πολλά εργαλεία 

που διατίθενται, συνήθως δωρεάν, για αυτό το σκοπό. Υπάρχει ακόµα η επιλογή 

αυτόµατης δηµιουργίας XTM από υπάρχουσες δοµές δεδοµένων, εφόσον τα δεδοµένα 

είναι καλά δοµηµένα. Η αποθήκευση και συντήρηση των παραγόµενων XTM µπορεί να 

γίνει είτε σε απλά αρχεία ή ακόµα σε κάποια µορφή βάσης δεδοµένων. 

Η καρδιά σε µια εφαρµογή XML Topic Maps είναι η µηχανή XTM (Topic Map 

engine), η οποία είναι κάτι αντίστοιχο µε τη µηχανή ενός συστήµατος βάσεων 

δεδοµένων (RDBMS database engine). Είναι αυτή που αναλαµβάνει την εισαγωγή και 

εξαγωγή στοιχείων από ένα XTM, αποθήκευση, ενηµέρωση, και το πιο σηµαντικό, την 

πραγµατοποίηση ερωτηµάτων εννοιολογικού περιεχοµένου στα δεδοµένα των XTM 

Σε ένα στοιχείο (name, occurrence ή association) ενός XTM µπορεί να αποδοθεί 

ένα scope, προσδίδοντάς του µια επιπλέον δήλωση, βάση της οποίας µπορεί να 

ανακτηθούν στη συνέχεια µόνο οι απαιτούµενες πληροφορίες. Μπορεί για παράδειγµα 

να αποδοθούν διαφορετικές περιγραφές για διάφορες γλώσσες, όπου για κάθε γλώσσα 

θα ορίζεται και ένα διαφορετικό scope, ώστε να µπορεί να προβάλλεται στον χρήστη το 

ζητούµενο περιεχόµενο µόνο στην επιλεγµένη γλώσσα.  

Τέλος, στους θεµατικούς χάρτες χρησιµοποιούνται URIs για να προσδιορίσουν το 

θέµα µε το οποίο σχετίζεται. Κάθε XTM µπορεί να έχει έναν αριθµό διαφορετικών 

προσδιοριστών αντικειµένου (subject identifiers URIs) τα οποία δείχνουν σε µια πηγή η 

οποία περιγράφει το συγκεκριµένο θέµα, που ονοµάζονται subject indicators. Αυτό 

επιτρέπει τα διάφορα θέµατα των Topic Maps να µπορούν να προσδιορίζονται µοναδικά 

στον παγκόσµιο ιστό. Αν δυο θέµατα σχετίζονται µεταξύ τους και αφορούν το ίδιο 

αντικείµενο, τότε τα συγχωνεύονται δηµιουργώντας ένα καινούριο topic που έχει το 

σύνολο των χαρακτηριστικών (names, occurrences και associations) των δύο αρχικών. 

Ήδη έχει αναπτυχθεί από την OASIS µια πρωτοβουλία για τον καθορισµό και την 

έκδοση οδηγιών για τη δηµιουργία subject indicators γενικής χρήσης, ώστε να 

επιτευχθεί πιο αποδοτική και αυτοµατοποιηµένη συγχώνευση θεµατικών χαρτών  

 

1100..11..33..  ΠΠεεδδίίοο  εεφφααρρµµοογγήήςς  ττωωνν  TTooppiicc  MMaappss  

Τα Topic Maps αποτελούν στην ουσία ένα πρόσθετο στην XML, προσθέτοντας 

µεγαλύτερη αξία στη µοντελοποίηση των δεδοµένων. Όσο αναφορά τη σχέση τους µε 

το RDF, αυτή είναι λιγότερο προφανής και αν και φαίνεται ότι λειτουργούν παρόµοια, 

στην ουσία οι δυο τεχνολογίες έχον διαφορετικές κατευθύνσεις. Ενώ το RDF 
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χρησιµοποιείται για την προσεκτική τοποθέτηση µετα-πληροφορίας στα δεδοµένα, τα 

Topic Maps προσπαθούν να κάνουν αποδώσουν τις σχέσεις ανάµεσα στα δεδοµένα 

κάνοντας ευκολότερη την αναζήτηση σε αυτά µέσα από διαφορετικά εννοιολογικά 

µονοπάτια. 

Η πιο συχνή εφαρµογή των Topic Maps σήµερα συναντάται στη δηµιουργία 

δικτυακών τόπων που αντλούν το περιεχόµενό τους από δεδοµένα εξ ολοκλήρου 

µοντελοποιηµένα σε XTM, ώστε να εκµεταλλευτούν στο έπακρο τις αυξηµένες 

δυνατότητες σηµασιολογικής και εννοιολογικής αναζήτησης δεδοµένων. Οι θεµατικοί 

χάρτες παρέχουν τη δοµή του κόµβου καθώς και το περιεχόµενο των σελίδων, µέσα 

από τα ίδια τα θέµατα και τα occurrences που έχουν. Αυτή η λύση µπορεί να βρει 

εφαρµογή σε περιπτώσεις portals, catalogs, site indexes, knowledge management 

tools, content management systems κ.ο.κ. 

 

1100..22..  ΑΑννάάππττυυξξηη  εεφφααρρµµοογγήήςς  σσεε  TTooppiicc  MMaappss  

Όπως αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο, η πιο συχνή εφαρµογή των 

Topic Maps βρίσκεται στη δηµιουργία δικτυακών τόπων που αντλούν το περιεχόµενό 

τους από δεδοµένα εξ ολοκλήρου µοντελοποιηµένα σε XTM. Η εφαρµογή που 

αναπτύχθηκε υλοποιεί ακριβώς αυτό, δηλαδή στήνει ένα µικρό δικτυακό τόπο ο οποίος 

αντλεί το περιεχόµενό του από ένα XTM, προσφέροντας αυξηµένες δυνατότητες 

εννοιολογικής αναζήτησης και πλοήγησης στα δεδοµένα 

  

1100..22..11..  ΑΑννττιικκεείίµµεεννοο  ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  

Το αντικείµενο της εφαρµογής ήταν η ανάπτυξη ενός δικτυακού κόµβου για την 

πρόσβαση σε πληροφορίες ενός εικονικού Ηλεκτρονικού Μουσείου Θεάτρου, µε θέµατα 

από τη θεατρική ζωή της Θεσσαλονίκης. Στόχος της εφαρµογής δεν ήταν απλά η 

αποθήκευση των πληροφοριών σε µια στατική βάση δεδοµένων. Χρησιµοποιώντας την 

τεχνολογία των Topic Maps έγινε προσπάθεια απόδοσης σηµασιολογικής πληροφορίας 

στα δεδοµένα και δυναµικής συσχέτισής τους, ώστε ο τελικός χρήστης να µπορεί να 

έχει πρόσβαση στην πληροφορία µε ποικίλους τρόπους και να µπορεί να υποβάλει 

ερωτήµατα συσχετίσεων πολλαπλών δεδοµένων.  

 
1100..22..22..  ΜΜηηχχααννήή  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  TTooppiicc  MMaappss  

Για τη διαχείριση του σηµασιολογικού περιεχοµένου της εφαρµογής, 

πραγµατοποιήθηκε σχετική έρευνα στο διαδίκτυο για υπάρχοντα εργαλεία και µηχανές 

ανοιχτού λογισµικού που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Λόγω της µεγάλης 

διάδοσης της τεχνολογίας των Topic Maps βρέθηκαν αρκετές διαφορετικές υλοποιήσεις, 
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µε διαφορετικές δυνατότητες και χαρακτηριστικά η κάθε µια, όπως παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

• ZTM - the Zope Topic Map system. Το ZTM project [1] έχει ως στόχο την 

κατανεµηµένη ανάπτυξη και υποστήριξη κόµβων µε σηµασιολογικά – 

εννοιολογικά στοιχεία µέσω της διαχείρισης των µοντέλων πληροφορίας, του 

τρόπου δηλαδή µε τον οποίο συντάσσεται η πληροφορία. To ZTM ακολουθεί τα 

στάνταρτ ISO 13250 και XTM 1.0 και βρίσκεται σε ώριµο στάδιο ανάπτυξης, 

ώστε να είναι δυνατή η χρήση του για την ανάπτυξη λειτουργικών κόµβων. 

Ακολουθεί τη GPL (General Public License) άδεια χρήσης, δηλαδή ο κώδικας 

διανέµεται ελεύθερα και επιτρέπεται η τροποποίησή του. Η Zope είναι µία 

ανοιχτού κώδικα πλατφόρµα για servers, βασισµένη στη αντικειµενοστραφή 

scripting γλώσσα Python, που σκοπό έχει τη ανάπτυξη και διαχείριση 

περιεχοµένου (content management) σε διαδικτυακούς κόµβους. Είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε τη συγκεκριµένη γλώσσα και την ανάπτυξή της υποστηρίζουν 

αρκετές εταιρίες και προγραµµατιστές ανά τον κόσµο. 

• ΤΜ4JavaScript - Topic Maps for JavaScript. Το TM4JavaScript [2]είναι ένα 

project που χρησιµοποιεί τη java scripting language για την επεξεργασία των 

XML Topic Maps. Περιλαµβάνει έναν διορθωτή (editor) για XTM οντολογίες και 

µία εφαρµογή (JavaScript Topic Maps Application - JTMA). Είναι αναπτυγµένο 

σε λειτουργικό σύστηµα Windows, αλλά χάρη στη φύση των Javascripts βρίσκει 

εφαρµογή και σε άλλα λειτουργικά συστήµατα.  Το project βρίσκεται ακόµα σε 

φάση ανάπτυξης – beta. 

• TMAPI - Common Topic Map Application Programming Interface. Το 

project TMAPI [3] έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και καθιέρωση µίας 

ενοποιηµένης διεπαφής ανάµεσα στα προγράµµατα τα οποία διαχειρίζονται και 

επεξεργάζονται οντολογίες υπό την µορφή XML Topic Maps. Η συγκεκριµένη 

προδιαγραφή ορίζει ένα σύνολο από διεπαφές που θα πρέπει να τηρούνται από 

τα λογισµικά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Το 

project επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο γεγονός ότι αν και υπάρχουν ήδη 

αρκετά εµπορικά και µη προϊόντα για την επεξεργασία των Topic Maps, το 

καθένα ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση στην συγκεκριµένη τεχνολογία µε 

αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η µεταφορά κώδικα από την µία πλατφόρµα 

σε µία άλλη. Συγκεκριµένα, υπάρχουν βιβλιοθήκες για την επεξεργασία Topic 

Maps σε διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού (C, Java, Perl και Python), αλλά η 

κάθε µια ακολουθεί διαφορετικές µεθόδους και αντικείµενα, µε αποτέλεσµα να 

είναι απαραίτητη η επανασύνταξη του κώδικα σε περίπτωση µεταφοράς από τη 
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µία στην άλλη πλατφόρµα. Το TMAPI επιδιώκει να πετύχει ό,τι κατάφεραν η SAX 

και η DOM για την ανάπτυξη της XML, την εγκαθίδρυση δηλαδή ενός ενιαίου 

πρωτοκόλλου για την δηµιουργία και επεξεργασία topic maps. 

• ΤΜ4J – Topic Maps for Java. Tο TM4J [4] είναι ένα ανοιχτού κώδικα 

προγραµµατιστικό περιβάλλον διεπαφής σε Java (Java API), για τη δηµιουργία 

λογισµικού επεξεργασίας XML Topic Maps. Στον πυρήνα του project υπάρχει ένα 

σετ εργαλεία για τη δηµιουργία, έλεγχο, διαχείριση και επεξεργασία των XML 

Topic Maps. Το project υποστηρίζει πολύπλευρη προσέγγιση στο αντικείµενο 

των topic maps, περιλαµβάνοντας τόσο µεθόδους αποθήκευσης της οντολογίας 

στη µνήµη του συστήµατος, ώστε να είναι πάντα διαθέσιµη για επεξεργασία, όσο 

και µεθόδους αποθήκευσης σε µία εννοιολογική βάση δεδοµένων για περαιτέρω 

επεξεργασία. Είναι γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατισµού Java.Βρίσκεται σε 

ώριµη φάση ανάπτυξης (production–ready) και διατίθεται υπό άδεια χρήστης 

GPL. Μέρος του συγκεκριµένου πακέτου είναι η Tolog query language, µία 

γλώσσα αναζήτησης βασισµένη στη σύνταξη της SQL (Structured Query 

Language), για την εκτέλεση ερωτηµάτων (queries) εντός της οντολογίας.  

Βάσει των απαιτήσεων της συγκεκριµένης εφαρµογής, επιλέχθηκε η τελευταία 

υλοποίηση σαν το προγραµµατιστικό περιβάλλον διεπαφής για την επεξεργασία και 

αναζήτηση στα XML Topic Maps. Το project Topic Maps for Java - TΜ4J παρουσιάζει ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. Βασίζεται στη γλώσσα 

προγραµµατισµού Java, παρουσιάζοντας όλα τα πλεονεκτήµατα αυτής της επιλογής. 

Ακολουθώντας τον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό µπορούν να διαχωριστούν σε 

διαφορετικά αντικείµενα οι διάφορες διεργασίας στην οντολογία (querying, extracting, 

indexing, alphabetizing). Είναι ανεξάρτητη λειτουργικού συστήµατος (machine–

independent), δίνοντας τη δυνατότητα άµεσης µεταφοράς σε άλλα λειτουργικό 

σύστηµα χωρίς την ανάγκη επανασύνταξης του κώδικα. Τέλος, λόγω της µεγάλης 

διάδοσης της Java, υπάρχουν διαθέσιµα πλήθος έτοιµων εργαλείων, σε αντίθεση µε τις 

γλώσσες που ήταν υλοποιηµένες τα υπόλοιπα projects (Python, Zope, JavaScript). 

Τέλος, βρίσκεται ήδη σε production-ready στάδιο υλοποίησης, έχοντας ήδη υιοθετηθεί 

σε παρόµοιες εφαρµογές στο διαδίκτυο. 

Ένα βασικό κοµµάτι της υλοποίησης της εφαρµογής αποτελεί η γλώσσα 

ερωτηµάτων σε XML Topic Maps Tolog. Πρόκειται για µια γλώσσα ερωτηµάτων που 

χρησιµοποιεί σύνταξη όµοια µε αυτή της SQL (Structured Query Language) και 

προσφέρει δυνατότητες εκτέλεσης ερωτηµάτων απ’ ευθείας στη δοµή των XML Topic 

Maps. 

 
1100..22..33..  ΥΥλλοοπποοίίηησσηη  κκόόµµββοουυ  ααννααζζήήττηησσηηςς  κκααιι  ππααρροουυσσίίαασσηηςς  ππεερριιεεχχοοµµέέννοουυ    
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Για την αναζήτηση και παρουσίαση των πληροφοριών και των συσχετίσεών τους, 

όπως αυτές είναι καταχωρηµένες στα Topic Maps, υλοποιήθηκε ένας πρότυπος κόµβος, 

ο οποίος αποτελεί το περιβάλλον διεπαφής για την πρόσβαση στην ζητούµενη 

πληροφορία. Για την παρουσίαση του δυναµικού περιεχοµένου του κόµβου 

χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία JSP (Java Server Pages). Η τεχνολογία των JSP 

επιτρέπει την ανάπτυξη κόµβων µε σαφή διαχωρισµό ανάµεσα στην εµφάνιση και στην 

λειτουργικότητα, διαχωρίζοντας το επίπεδο παρουσίασης (presentation layer) από το 

επίπεδο της λογικής της εφαρµογής (application logic layer).  

Η υλοποίηση και ολοκλήρωση της εφαρµογής έγινε στο προγραµµατιστικό 

περιβάλλον Borland JBuilder 2005 Enterprise. Για την εξυπηρέτηση των ιστοσελίδων 

χρησιµοποιήθηκε ο Tomcat 4.1 που προσφέρεται µέσα από το περιβάλλον του JBuilder.  

 
 

1100..22..44..  ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  ααρρχχεείίοουυ  XXTTMM  

Για τη σύνταξη και επεξεργασία του θεµατικού χάρτη της εφαρµογής, ο οποίος 

αποθηκεύεται σε ένα αρχείο XTM, χρησιµοποιήθηκε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον 

εργασίας για Topic Maps, το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα εύχρηστο και δυναµικό 

γραφικό περιβάλλον διεπαφής. Πρόκειται για την εφαρµογή ATop, η οποία αποτελεί ένα 

open source project του SourceForge.net. Το ATop αποτελεί την προσπάθεια µιας 

οµάδας εργασίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης 

πλατφόρµας δηµιουργίας, ανάλυσης και επεξεργασίας Topic Maps, στηριζόµενο στο 

προγραµµατιστικό περιβάλλον της Java και εκµεταλλευόµενο την τεχνολογία των Java 

Beans.  

Το εργαλείο αυτό χρησιµοποιήθηκε για τη σύνταξη της οντολογίας και 

συγκεκριµένα του XTM αρχείου. Η χρήση του συγκεκριµένου εργαλείου βοήθησε καθότι 

επέτρεψε την εισαγωγή των πληροφοριών του XTM µε έναν εύχρηστο τρόπο µέσα από 

ένα γραφικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποφυγή λαθών στη 

σύνταξη, καθώς τα αρχεία που παράγονται µε αυτό τον τρόπο είναι έγκυρα (validated). 

Επίσης, επιτάχυνε σηµαντικά τη διαδικασία δηµιουργίας της οντολογίας, µέσω της 

τυποποιηµένης µεθοδολογίας που παρείχε για τη σύνταξη της οντολογίας. Σηµαντικό 

στοιχείο του εργαλείου είναι ότι, µέσω της δυνατότητας οπτικοποίησης της οντολογίας 

που έχει, παρέχει στον χρήστη ένα γρήγορο τρόπο ελέγχου της σωστής εννοιολογικής 

διάρθρωσης της. Παρακάτω εµφανίζεται µια εικόνα από το γραφικό περιβάλλον 

διεπαφής της εφαρµογής Atop, όπου φαίνεται η οµαδοποίηση των επιµέρους στοιχείων 

(occurrences, associations, roles) του αρχείου museum.xtm, που αποτελεί την βάση 

της εφαρµογής για το Ηλεκτρονικό Μουσείο Θεάτρου.   
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Εικόνα 10-4 Το γραφικό περιβάλλον διεπαφής του Atop  
 

Το αρχείο XTM αποτελείται από ένα σύνολο topics και ένα σύνολο associations, 

που εκφράζουν τις συσχετίσεις ανάµεσα στα θέµατα. Κατά την επεξεργασία ενός 

θέµατος, δίνεται η δυνατότητα µέσα από την εφαρµογή Atop αν επεξεργαστούν τα 

στοιχεία του, όπως το/τα topic types στα οποία θα ανήκει, τα occurrences, όπως 

βιογραφικά στοιχεία, περιγραφή, εικόνες κ.λπ. τα οποία θα έχει κ.ο.κ. Στην εικόνα που 

ακολουθεί φαίνεται ένα αντίστοιχο παράδειγµα όπου φαίνεται πως για τον ‘Γιώργο 

Κιµούλη’ δόθηκαν δυο διαφορετικά topic types (‘ηθοποιός’ και ‘σκηνοθέτης’) αφού 

ανήκει και στις δύο κατηγορίες.   
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Εικόνα 10-5 επεξεργασία ενός topic µέσα από την εφαρµογή Atop  
 

Με παρόµοιο τρόπο γίνεται και η επεξεργασία των associations του XTM, ώστε να 

αποδοθούν οι αντίστοιχες συσχετίσεις ανάµεσα στα διάφορα topics του θεµατικού 

χάρτη. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται πως αποδίδονται οι κατάλληλες σχέσεις στο 

έργο ‘Κωµωδία των Παρεξηγήσεων’, δηλαδή µε ποια associations αποδίδονται στο έργο 

στοιχεία όπως ‘Υπεύθυνος Κουστουµιών’, ‘Ηθοποιός’, ‘Χορογράφος’, ‘Σκηνοθέτης’, 

’Θέατρο’, ‘Χρονολογία’, ‘Σκηνογράφος’ , ‘Συγγραφέας’ κ.λπ.   
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Εικόνα 10-6 Επεξεργασία των associations µέσα από την εφαρµογή Atop  
 

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων του Topic Map το παραγόµενο 

αρχείο XTM µπορεί να αποτελέσει τη βάση για το στήσιµο του κόµβου αναζήτησης και 

πλοήγησης στις πληροφορίες του θεµατικού χάρτη. Ένα µικρό αντιπροσωπευτικό 

απόσπασµα του αρχείου museum.xtm φαίνεται παρακάτω, όπου φαίνεται πως 

αποτυπώνονται στη σύνταξη της XML όλα όσα καταγράφηκαν µε γραφικό τρόπο µέσα 

από την εφαρµογή Atop, όπως δείξαµε στις προηγούµενες παραγράφους.   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="museum"> 
 <topic id="actor"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#atomo"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName id="x112-2"> 
   <baseNameString>Ηθοποιός</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="Images"> 
  <baseName id="x445-6"> 
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   <baseNameString>Εικόνες</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="Costume_designer"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#atomo"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName id="x179-2b"> 
   <baseNameString>Υπεύθυνος Κοστουµιών</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="Information"> 
  <baseName id="x445-a"> 
   <baseNameString>Πληροφορίες</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="directs"> 
        <baseName id="x387-7"> 
            <scope> 
                <topicRef xlink:href="#director"/> 
            </scope> 
            <baseNameString>σκηνοθέτησε</baseNameString> 
        </baseName> 
        <baseName id="x387-8"> 
            <scope> 
                <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
            </scope> 
            <baseNameString>σκηνοθετήθηκε</baseNameString> 
        </baseName> 
    </topic>  
    <topic id="writes"> 
  <baseName id="x395-c"> 
   <scope> 
    <topicRef xlink:href="#writer"/> 
   </scope> 
   <baseNameString>έγραψε</baseNameString> 
  </baseName> 
  <baseName id="x395-d"> 
   <scope> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
   </scope> 
   <baseNameString>γράφτηκε από</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="writer"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#atomo"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName id="x112-c"> 
   <baseNameString>συγγραφέας</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="choreographs"> 
  <baseName id="x385-e"> 
   <scope> 
    <topicRef xlink:href="#chorographos"/> 
   </scope> 
   <baseNameString>χορογράφησε</baseNameString> 
  </baseName> 
  <baseName id="x385-f"> 
   <scope> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
   </scope> 
   <baseNameString>χορογραφήθηκε από</baseNameString> 
  </baseName> 
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 </topic> 
 <topic id="Biography"> 
  <baseName id="x445-16"> 
   <baseNameString>Βιογραφία</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="theatro"> 
  <baseName id="x112-a"> 
   <baseNameString>Θέατρο</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="plays-in"> 
  <baseName id="x383-18"> 
   <scope> 
    <topicRef xlink:href="#actor"/> 
   </scope> 
   <baseNameString>έπαιξε</baseNameString> 
  </baseName> 
  <baseName id="x383-19"> 
   <scope> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
   </scope> 
   <baseNameString>παίχτηκε από</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="etos"> 
  <baseName id="x112-9"> 
   <baseNameString>χρονολογία</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="Kimoulis"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#director"/> 
  </instanceOf> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#actor"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName> 
   <baseNameString>Γιώργος Κιµούλης</baseNameString> 
  </baseName> 
  <occurrence> 
   <instanceOf> 
    <topicRef xlink:href="#Biography"/> 
   </instanceOf> 
   <resourceData>Από τους µεγαλύτερους νεότερους ηθοποιούς της 
Ελλάδας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Αποφοίτησε από τη ∆ραµατική Σχολή 
το 1977. Πρώτη παράστασή του στο θέατρο ήταν µε το Ελεύθερο Θέατρο την 
ίδια χρονιά. 
 
Το 1986 ίδρυσε το δικό του θέατρο, το Σύγχρονο Θέατρο της Αθήνας. Το 1996 
ίδρυσε µία δραµατική Σχολή, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του 
Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού. 
 
Πέρα από την ιδιότητα του ως ηθοποιός, εργάστηκε επίσης ως σκηνοθέτης και 
ως µεταφραστής. 
 
Έχει εµφανιστεί σε πλήθος παραστάσεων, σηµαντικότερες από τις οποίες 
είναι: 
 
1987. Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού 
1988. Άµλετ 
1989. Έγκληµα και τιµωρία 
1996. Οιδίπους Τύραννος 
κλπ. 
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Επίσης έχει εµφανιστεί σε πλήθος ταινιών και έχει βραβευτεί πολλές φορές. 
</resourceData> 
  </occurrence> 
  <occurrence> 
   <instanceOf> 
    <topicRef xlink:href="#Images"/> 
   </instanceOf> 
   <resourceData>kim.gif</resourceData> 
  </occurrence> 
 </topic> 
 <topic id="modern"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName id="x112-1"> 
   <baseNameString>Μοντέρνο θέατρο</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="skinographei"> 
  <baseName id="x393-23"> 
   <scope> 
    <topicRef xlink:href="#skinographos"/> 
   </scope> 
   <baseNameString>σκηνογράφησε</baseNameString> 
  </baseName> 
  <baseName id="x393-24"> 
   <scope> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
   </scope> 
   <baseNameString>σκηνογραφήθηκε</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="Drini"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#Costume_designer"/> 
  </instanceOf> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#skinographos"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName id="x325-1e"> 
   <baseNameString>Drini</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="chorographos"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#atomo"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName id="x112-7"> 
   <baseNameString>Χορογράφος</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="skinographos"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#atomo"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName id="x112-e"> 
   <baseNameString>Σκηνογράφος</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="Kvmvdia_pareksigiseon"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#modern"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName id="x414-50"> 
   <baseNameString>Κωµωδία Παρεξηγήσεων</baseNameString> 
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  </baseName> 
  <occurrence> 
   <instanceOf> 
    <topicRef xlink:href="#Images"/> 
   </instanceOf> 
   <resourceData>kvm.jpg</resourceData> 
  </occurrence> 
  <occurrence> 
   <instanceOf> 
    <topicRef xlink:href="#Information"/> 
   </instanceOf> 
   <resourceData>Η "Κωµωδία των Παρεξηγήσεων" είναι η πιο 
ξεκαρδιστική κωµωδία του Σαίξπηρ. Είναι ένα θεατρικό παιχνίδι, γοητευτικό 
και αποκαλυπτικό, όπου εφαρµόζονται µε αυστηρότητα οι νόµοι της θεωρίας 
των πιθανοτήτων. Είναι απόλυτο θέατρο γιατί δεν µιµείται τη ζωή αλλά 
υπακούει στην απόλυτη σύµβαση, στο κλείσιµο του µατιού προς τον θεατή. 
Στην "Κωµωδία των Παρεξηγήσεων" χαιρόµαστε αµφότεροι, θεατές και 
ηθοποιοί, την ηδονή της πιο γοητευτικής απάτης: της τέχνης του θεάτρου. 
Το βασικό εξωφρενικό εύρηµα του έργου είναι δύο αδέλφια - δίδυµα, που 
έχουν χαθεί και διασταυρώνονται στα σοκάκια µιας πόλης χωρίς να γνωρίζει 
ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Η εξωφρενικότητα πολλαπλασιάζεται από τη 
στιγµή που οι δύο δίδυµοι έχουν ως υπηρέτες δύο επίσης δίδυµους. Ο 
Σαίξπηρ σε µια εποχή που η πατρίδα του παραδίδεται στους εµπόρους, µελετά 
τα ανθρώπινα ήθη ακροβατώντας στην κόψη του ξυραφιού κινώντας τα πρόσωπά 
του µε µόνη κινητήρια δύναµη την τύχη. 
</resourceData> 
  </occurrence> 
 </topic> 
 <topic id="director"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#atomo"/> 
  </instanceOf> 
  <baseName id="x114-7"> 
   <baseNameString>Σκηνοθέτης</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="atomo"> 
  <baseName id="x112-5"> 
   <baseNameString>Άτοµο</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="choreographs"> 
  <baseName id="x114-9"> 
   <baseNameString>Χορεογραφεί</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="skinographei"> 
  <baseName id="x114-13"> 
   <baseNameString>Σκηνογραφεί</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="ergo"> 
  <baseName id="x112-f"> 
   <baseNameString>Έργο</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <topic id="Location"> 
  <baseName> 
   <baseNameString>Τοποθεσία</baseNameString> 
  </baseName> 
 </topic> 
 <association id="5Costume_des_designs_ergo"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#designs"/> 
  </instanceOf> 
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  <member id="x416-d7"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#Costume_designer"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Papanikolaou"/> 
  </member> 
  <member id="x416-d8"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Kvmvdia_pareksigiseon"/> 
  </member> 
 </association> 
 <association id="5actor-plays-ergo"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#plays-in"/> 
  </instanceOf> 
  <member id="x418-d7"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#actor"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Kimoulis"/> 
   <topicRef xlink:href="#Louizidou"/> 
  </member> 
  <member id="x418-d8"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Kvmvdia_pareksigiseon"/> 
  </member> 
 </association> 
 <association id="5choreographer-choreographs-ergo"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#choreographs"/> 
  </instanceOf> 
  <member id="x420-d7"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#chorographos"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Papadamaki"/> 
  </member> 
  <member id="x420-d8"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Kvmvdia_pareksigiseon"/> 
  </member> 
 </association> 
 <association id="5director-directs-ergo"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#directs"/> 
  </instanceOf> 
  <member id="x422-d7"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#director"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Kimoulis"/> 
  </member> 
  <member id="x422-d8"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Kvmvdia_pareksigiseon"/> 
  </member> 
 </association> 
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 <association id="5ergo-performed-at-theatro"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#performed-at"/> 
  </instanceOf> 
  <member id="x424-d7"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Kvmvdia_pareksigiseon"/> 
  </member> 
  <member id="x424-d8"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#theatro"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Aneton"/> 
  </member> 
 </association> 
 <association id="5ergo-performed-at-year"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#performed-at-year"/> 
  </instanceOf> 
  <member id="x426-d7"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Kvmvdia_pareksigiseon"/> 
  </member> 
  <member id="x426-d8"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#etos"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#y2003"/> 
   <topicRef xlink:href="#y2004"/> 
  </member> 
 </association> 
 <association id="5skinographos-skinographei-ergo"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#skinographei"/> 
  </instanceOf> 
  <member id="x428-d7"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#skinographos"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Kokorou"/> 
  </member> 
  <member id="x428-d8"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Kvmvdia_pareksigiseon"/> 
  </member> 
 </association> 
 <association id="5writer-writes-ergo"> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#writes"/> 
  </instanceOf> 
  <member id="x436-da"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#writer"/> 
   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Shakespear"/> 
  </member> 
  <member id="x436-db"> 
   <roleSpec> 
    <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
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   </roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#Kvmvdia_pareksigiseon"/> 
  </member> 
 </association> 
</topicMap> 

Εικόνα 10-7 Απόσπασµα του museum.xtm, όπου φαίνονται τα topics και τα 
associations που περιγράφηκαν παραπάνω  

 
 

1100..22..55..  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττηηςς  δδοοµµήήςς  ττοουυ  ααρρχχεείίοουυ  XXTTMM  ττοουυ  θθεεµµααττιικκοούύ  χχάάρρττηη  

Το αρχείο XTM είναι έτσι δοµηµένο ώστε να περιέχει ένα πλήθος πληροφοριών 

σχετικά µε τα θέµατα που αποτελούν το περιεχόµενο του κόµβου, καθώς και πλήθος 

πληροφοριών που σκοπό έχουν να περιγράψουν τις σχέσεις και τις σηµασιολογικές 

συσχετίσεις ανάµεσα στα δεδοµένα.  

Σε έναν θεµατικό χάρτη η έννοια του topic είναι πολύ γενική και καλύπτει το 

σύνολο των οντοτήτων και εννοιών γενικότερα που συµµετέχουν. Έτσι για παράδειγµα 

του topic map για τον κόµβο του Μουσείου Ελληνικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης, 

υπάρχουν ένα σύνολο από topics που αποτελούν πρωτογενή δεδοµένα του µουσείου, 

όπως είναι πληροφορίες για ηθοποιούς, σκηνοθέτες, έργα, θέατρα κ.λπ. Εκτός από 

αυτά τα θέµατα, υπάρχουν και πολλά topics τα οποία χρησιµοποιούνται για να 

αποδώσουν σηµασιολογική πληροφορία ή να κατηγοριοποιήσουν τα πρωτογενή 

δεδοµένα. Για παράδειγµα, υπάρχει ένα topic ‘actor’ και ένα ‘director’, τα οποία 

χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν ότι το topic ‘Kimoulis’, το οποίο αναφέρεται 

στον Γιώργο Κιµούλη, ανήκει (instanceOf) ταυτόχρονα και στις δύο κατηγορίες, καθώς 

έχει διατελέσει τόσο ηθοποιός όσο και σκηνοθέτης σε διάφορα έργα, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω απόσπασµα.  

<topic id="Kimoulis"> 
 <instanceOf> 
  <topicRef xlink:href="#director"/> 
 </instanceOf> 
 <instanceOf> 
  <topicRef xlink:href="#actor"/> 
 </instanceOf> 
 <baseName> 
  <baseNameString>Γιώργος Κιµούλης</baseNameString> 
 </baseName> 
<topic> 

Εικόνα 10-8 Προσδιορισµός του topic ‘Kimoulis’ 
 
Σε άλλο σηµείο του κόµβου περιγράφονται τα topics ‘actor’ και ‘director’ 

αντίστοιχα, τα οποία, όπως φαίνεται παρακάτω, ανήκουν µε τη σειρά τους σε µια 

γενικότερη κατηγορία που ονοµάζεται ‘atomo’, για να προσδιορίσει ότι τα δύο 

παραπάνω θέµατα αποτελούν κατηγορίες προσδιορισµού ατόµων, για να 

διαφοροποιηθεί για παράδειγµα από γενικότερες κατηγορίες που θα περιείχαν 
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πληροφορίες για ζώα ή αυτοκίνητα. Το topic ‘atomo’ δεν ανήκει σε κάποια ευρύτερη 

κατηγορία, αν και θα µπορούσε, για παράδειγµα, να ανήκει σε µια γενικότερη 

κατηγορία ‘alive’, για να διαχωριστεί από θέµατα που αντιπροσωπεύουν άψυχα 

αντικείµενα για παράδειγµα. 

<topic id="actor"> 
 <instanceOf> 
  <topicRef xlink:href="#atomo"/> 
 </instanceOf> 
 <baseName id="x112-2"> 
  <baseNameString>Ηθοποιός</baseNameString> 
 </baseName> 
</topic> 

<topic id="director"> 
 <instanceOf> 
  <topicRef xlink:href="#atomo"/> 
 </instanceOf> 
 <baseName id="x114-7"> 
  <baseNameString>Σκηνοθέτης</baseNameString> 
 </baseName> 
</topic> 
<topic id="atomo"> 
 <baseName id="x112-5"> 
  <baseNameString>Άτοµο</baseNameString> 
 </baseName> 
</topic> 

Εικόνα 10-9 Προσδιορισµός των topic ‘actor’ και ‘director’ 
 

Πέρα από τα topics που προσδιορίζουν κατηγορίες, υπάρχουν και topics που 

προσδιορίζουν σηµασιολογικές συσχετίσεις. Για παράδειγµα, στο έργο ‘Κωµωδία των 

παρεξηγήσεων σκηνοθέτης υπήρξε ο Γιώργος Κιµούλης. Για να προσδιοριστεί η έννοια 

συγγραφής ενός έργου από έναν συγγραφέα, δηµιουργήθηκε το topic ’directs’, το 

οποίο µάλιστα χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει και τις δύο αµφίδροµες σχέσεις. 

∆ηλαδή, το ότι ένας σκηνοθέτης «σκηνοθέτησε» ένα έργο και ότι ταυτόχρονα ένα έργο 

«σκηνοθετήθηκε» από έναν σκηνοθέτη. 

<topic id="directs"> 
 <baseName id="x387-7"> 
  <scope> 
   <topicRef xlink:href="#director"/> 
  </scope> 
  <baseNameString>σκηνοθέτησε</baseNameString> 
 </baseName> 
 <baseName id="x387-8"> 
  <scope> 
   <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
  </scope> 
  <baseNameString>σκηνοθετήθηκε</baseNameString> 
 </baseName> 
</topic> 

Εικόνα 10-10 Προσδιορισµός του topic ‘directs’ 
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Για την προσθήκη πληροφοριών στα topics χρησιµοποιούνται τα occurrences. 

Έτσι για παράδειγµα, στο topic ‘Kimoulis’ χρησιµοποιούνται δυο occurrences, ένα τύπου 

‘Biography’, που περιέχει βιογραφικά στοιχεία, και ένα τύπου ‘Images’, που περιέχει µια 

φωτογραφία, όπως φαίνεται παρακάτω.  

<topic id="Kimoulis"> 
 <occurrence> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#Biography"/> 
  </instanceOf> 
  <resourceData>Από τους µεγαλύτερους νεότερους ηθοποιούς της Ελλάδας. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Αποφοίτησε από τη ∆ραµατική Σχολή το 1977. 
Πρώτη παράστασή του στο θέατρο ήταν µε το Ελεύθερο Θέατρο την ίδια 
χρονιά. 
. . .  
Επίσης έχει εµφανιστεί σε πλήθος ταινιών και έχει βραβευτεί πολλές φορές. 
      </resourceData> 
   </occurrence> 
 <occurrence> 
  <instanceOf> 
   <topicRef xlink:href="#Images"/> 
  </instanceOf> 
  <resourceData>kim.gif</resourceData> 
   </occurrence> 
</topic> 

Εικόνα 10-11 Προσδιορισµός occurrences του topic ‘Kimoulis’ 
  

Τέλος, σε ένα θεµατικό χάρτη συναντάµε τα associations, τα οποία 

χρησιµοποιούνται για προσδιορίσουν τις σχέσεις ανάµεσα στα topics, αποδίδοντας 

παράλληλα τη σηµασιολογικές συσχετίσεις ανάµεσα στα δεδοµένα. Για να αποδοθεί η 

σχέση που έχει σκηνοθέτη ο Κιµούλης µε το έργο «Κωµωδία των Παρεξηγήσεων», 

χρησιµοποιείται το παρακάτω association, το οποίο αποδίδει τις σχέσεις ανάµεσα σε 

πέντε διαφορετικά topics, οι οποίες θα µπορούσαν να περιγραφούν ως: 

“#director (#Kimoulis) #directs #ergo (#Kvmvdia_pareksigiseon)” 

<association id="5director-directs-ergo"> 
 <instanceOf> 
  <topicRef xlink:href="#directs"/> 
 </instanceOf> 
 <member id="x422-d7"> 
  <roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#director"/> 
  </roleSpec> 
  <topicRef xlink:href="#Kimoulis"/> 
  </member> 
  <member id="x422-d8"> 
  <roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
  </roleSpec> 
  <topicRef xlink:href="#Kvmvdia_pareksigiseon"/> 
 </member> 
</association> 
Εικόνα 10-12 Προσδιορισµός association ‘director-directs-ergo’ 
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Επειδή ο Κιµούλης ήταν παράλληλα και ηθοποιός στο ίδιο έργο, χρησιµοποιείται 

άλλο ένα association, όπως φαίνεται παρακάτω, και το οποίο µπορεί να προσδιοριστεί 

από την έκφραση: 

“#actor (#Kimoulis) #plays-in" #ergo (#Kvmvdia_pareksigiseon)” 

<association id="5actor-plays-ergo"> 
 <instanceOf> 
  <topicRef xlink:href="#plays-in"/> 
 </instanceOf> 
 <member id="x418-d7"> 
  <roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#actor"/> 
  </roleSpec> 
  <topicRef xlink:href="#Kimoulis"/> 
  <topicRef xlink:href="#Louizidou"/> 
 </member> 
 <member id="x418-d8"> 
  <roleSpec> 
   <topicRef xlink:href="#ergo"/> 
  </roleSpec> 
  <topicRef xlink:href="#Kvmvdia_pareksigiseon"/> 
 </member> 
</association> 

Εικόνα 10-13 Προσδιορισµός association ‘actor-plays-ergo’  
 

Οι παραπάνω συσχετίσεις ανάµεσα στα διάφορα topics θα µπορούσαν να 

παρουσιαστούν και σχηµατικά από το παρακάτω σχήµα. 

Εικόνα 10-14 Σχηµατική αναπαράσταση των σχέσεων ανάµεσα στα topics, 
occurrences και associations, µε βάση  ένα απόσπασα της δοµής του θεµατικού 
χάρτη του κόµβου 
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1100..22..66..  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  δδιιεεππααφφήήςς  κκόόµµββοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΘΘεεάάττρροουυ  

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  

Ο πρότυπος κόµβος που αναπτύχθηκε παρέχει ένα φιλικό και λειτουργικό 

περιβάλλον διεπαφής, επιτρέποντας στον χρήστη να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες 

και τις συσχετίσεις τους, όπως αυτές είναι καταχωρηµένες στα Topic Maps. Παρέχονται 

τρεις διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης – αναζήτησης στα Topic Maps, όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Απ’ ευθείας επιλογή µιας κατηγορίας (topic) από τα µενού επιλογών 

• Αναζήτηση σε συγκεκριµένη κατηγορία - topic 

• Αναζήτηση σε όλα τα περιεχόµενα των Topic Maps. 

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η αρχική σελίδα του κόµβου που 

δηµιουργήθηκε, από όπου παρέχονται οι τρεις παραπάνω τρόποι αναζήτησης και 

πλοήγησης στα δεδοµένα.  

 
Εικόνα 10-15 Αρχική σελίδα κόµβου παρουσίασης και αναζήτησης στις 
πληροφορίες του Topic Map 

 
Επιλέγοντας µια από τις κατηγορίες από τα µενού επιλογών εµφανίζονται τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα, όπως προέκυψαν από την εκτέλεση του κατάλληλου 
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ερωτήµατος στο Topic Map. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τη σελίδα όλων των 

θεµάτων τύπου ‘Ηθοποιός’, όπως αυτά εµφανίζονται επιλέγοντας από το µενού 

επιλογών ‘Συντελεστές’ -> ‘Ηθοποιοί’.  

 
Εικόνα 10-16 Η Σελίδα όλων των θεµάτων τύπου ‘Ηθοποιός’ 

 
Στη συνέχεια είναι δυνατή η πλοήγηση στα περιεχόµενα του θεµατικού χάσρτη, 

µέσα από οποιοδήποτε εννοιολογικό µονοπάτι. Για παράδειγµα επιλέγοντας τον ‘Γιώργο 

Κιµούλη’ από τη λίστα των ηθοποιών, ανοίγει η σελίδα που αντιστοιχεί στο αντίστοιχο 

topic. Εκεί παρουσιάζονται όλα τα occurrences του θέµατος (στη συγκεκριµένη 

περίπτωση τύπου ‘Βιογραφία’ και ‘εικόνα’) καθώς και οι διάφορες συσχετίσεις του µε 

άλλα topics µέσα από τα αντίστοιχα associations. Έτσι στο παράδειγµά µας φαίνεται ότι 

ο ‘Γιώργος Κιµούλης’ συνδέεται µε το topic ‘Κωµωδία των Παρεξηγήσεων’ µε δυο 

διαφορετικούς τρόπους, αφού είναι παράλληλα ‘Σκηνοθέτης’ και ‘Ηθοποιούς’ του 

έργου. Αυτό µάλιστα φαίνεται και στα στοιχεία του θέµατος, όπου αναφέρεται ότι είναι 

τύπου ‘Σκηνοθέτης’ και ‘Ηθοποιός’. Παρακάτω εµφανίζεται η συγκεκριµένη σελίδα.  
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Εικόνα 10-17 Η Σελίδα µε τα occurrences και associations του topic ‘Γιώργος 
Κιµούλης’ 

 

Ακολουθώντας τώρα το αντίστοιχο link για το έργο ‘Κωµωδία των 

Παρεξηγήσεων’, εµφανίζεται η αντίστοιχη εικόνα, όπου και πάλι εµφανίζονται τα 

occurrences του συγκεκριµένου topic καθώς και τα associations στα οποία συµµετέχει.  
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Εικόνα 10-18 Η Σελίδα µε τα occurrences και associations του topic ‘Κωµωδία 
των Παρεξηγήσεων’ 

 

Τέλος, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η εφαρµογή παρέχει στον χρήστη τη 

δυνατότητα αναζήτησης στα topics του θεµατικού χάρτη. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει 

είτε σε επιλεγµένη κατηγορία, για παράδειγµα µόνο στους ‘Ηθοποιούς’ ή ‘Σκηνοθέτες’, 

είτε να γίνει γενική αναζήτηση σε όλα τα topics που υπάρχουν. Για την εκτέλεση των 

ερωτηµάτων χρησιµοποιείται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η γλώσσα XML Topic Maps 

Tolog, η οποία είναι αντίστοιχη της SQL και υποστηρίζει και ειδικούς χαρακτήρες 

wildcards (*, ?) για την πραγµατοποίηση σύνθετων αναζητήσεων. Για παράδειγµα, 

εισάγοντας στο πεδίο ‘Γενική Αναζήτηση’ τους χαρακτήρες «Θέατ*», θα µας επιστρέψει 

όλα τα θέµατα που περιλαµβάνουν στο όνοµά τους παραπάνω χαρακτήρες. Όπως 

µάλιστα βλέπουµε στην εικόνα που ακολουθεί, η αναζήτηση επέστρεψε ακόµα και το 

γενικά θέµατα ‘Κλειστά Θέατρα’ και ‘Παιδικό Θέατρο’, που αποτελούν topics για τον 

καθορισµό του τύπου ενός θέµατος (topic type), αλλά δεν παύουν να αποτελούν topics 

στη δοµή του Topic Map. 
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Εικόνα 10-19 Η Σελίδα µε τα occurrences και associations του topic ‘Κωµωδία 
των Παρεξηγήσεων’ 
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<<1111  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΙΙσσττοούύ  ––    
WWeebb  SSeerrvviicceess  //>>  

 

Άλλο ένα πεδίο στο οποίο υπήρξε καθοριστική η συµβολή της αποδοχής και 

χρήσης της XML αποτελεί και η ανάπτυξη και διάδοση των Υπηρεσιών Ιστού (Web 

Services). Η XML προσέφερε το απαραίτητο υπόβαθρο µιας κοινής γλώσσας, για την 

αλληλεπίδραση µέσω SOAP µηνυµάτων στα πλαίσια των Υπηρεσιών Ιστού, 

εξασφαλίζοντας την επικοινωνία µεταξύ των προγραµµάτων κατά ένα τρόπο 

ανεξάρτητο πλατφόρµας. Το ολοκληρωµένο πλαίσιο του Παγκόσµιου Ιστού 

συµπληρώνεται από παράλληλες τεχνολογίες, όπως είναι το WSDL, που αποτελεί µια 

κοινή σύµβαση περιγραφής των χαρακτηριστικών και του τρόπου αλληλεπίδρασης µιας 

Υπηρεσίας Ιστού και το UDDI, που είναι πλέον κοινά αποδεκτό από τον επιχειρηµατικό 

κόσµο ως η βάση για την δηµοσίευση στοιχείων. 

 
1111..11..  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΙΙσσττοούύ  

Τον τελευταίο καιρό οι Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) κερδίζουν συνεχώς το 

ενδιαφέρον τόσο της ακαδηµαϊκής κοινότητας όσο και του επιχειρηµατικού κόσµου. Οι 

Υπηρεσίες Ιστού ορίζονται σαν “αυτό-περιεχόµενες”, “αυτό-περιγραφόµενες” 

αρθρωτές εφαρµογές, οι οποίες µπορούν να δηµοσιευτούν, να εντοπιστούν και να 

κληθούν µέσω του Ιστού. Μια Υπηρεσία Ιστού περιγράφει µια συλλογή από λειτουργίες, 

οι οποίες είναι προσβάσιµες µέσω του διαδικτύου, µε έναν προτυποποιηµένο τρόπο 

ανταλλαγής XML µηνυµάτων, καταγράφοντας όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες που 
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απαιτούνται για να χρησιµοποιήσει κανείς την Υπηρεσία, όπως είναι τα πρωτόκολλα 

µηνυµάτων και µεταφοράς δεδοµένων. Συγχρόνως, η διασύνδεση αποκρύπτει τις 

λεπτοµέρειες της υλοποίησης, επιτρέποντας έτσι να χρησιµοποιηθεί η Υπηρεσία 

ανεξαρτήτως από την πλατφόρµα υλικού και λογισµικού στην οποία έχει υλοποιηθεί. 

Αυτό επιτρέπει τις Υπηρεσίες Ιστού να είναι χαλαρά συνδεδεµένες και να µπορούν να 

συνδυαστούν, είτε στατικά είτε δυναµικά, δηµιουργώντας έτσι νέες Υπηρεσίες Ιστού 

προστιθέµενης αξίας από άλλες ήδη υπάρχουσες, εφαρµόζοντας κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τις αρχές της τµηµατοποιηµένης ανάπτυξης και του Παγκόσµιου Ιστού.  

 
 

“The Web services ecosystem,  

built around organizational service-oriented architectures (SOA) , 

standardized transactional models based on XML supplications and  

accessible directories based on UDDI 

is likely to be the most important technology deployment through 2008” 

 

Gartner Group, 3/2003  

 

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι Υπηρεσία Ιστού είναι ένα λογισµικό ανεξάρτητο 

πλατφόρµας και υλοποίησης το οποίο µπορεί να: 

• Περιγραφεί χρησιµοποιώντας µια γλώσσα περιγραφής 

• ∆ηµοσιευθεί σε ένα Ευρετήριο Υπηρεσιών Ιστού 

• Ανακαλυφθεί µέσω ενός προτυποποιηµένου µηχανισµού, τόσο κατά την φάση 

της σχεδίασης όσο και κατά την φάση της εκτέλεσης 

• Κληθεί µέσω ενός δηλωµένου API, συνήθως πάνω από το δίκτυο 

• Συνδυαστεί µε άλλες Υπηρεσίες Ιστού 

Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι µια Υπηρεσία Ιστού δεν είναι απαραίτητο να 

υπάρχει µόνο στον Web. Ο όρος, δηλαδή, Ιστός χρησιµοποιείται ως ένα βαθµό 

καταχρηστικά, καθώς µια Υπηρεσία Ιστού µπορεί να υπάρχει οπουδήποτε στο δίκτυο, 

είτε αυτό είναι εσωτερικό είτε είναι εξωτερικό. Είναι σφάλµα να συνδέει κανείς την 

έννοια της Υπηρεσίας Ιστού αποκλειστικά και µόνο µε το διαδίκτυο. Η ανάπτυξη του 

Ιστού απλά πρόσφερε στις Υπηρεσίες που πριν ήταν προσβάσιµες µόνο σε τοπικά δίκτυα 

την δυνατότητα να είναι προσβάσιµες και µέσω Ιστού, άρα αύξησε τις δυνατότητες τους 

και εποµένως την αξία τους. 

Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η υλοποίηση µιας Υπηρεσίας Ιστού, 

καθώς και η ανάπτυξη της, είναι ανεξάρτητα του προγράµµατος το οποίο θα την 

καλέσει. Η Υπηρεσία Ιστού είναι διαθέσιµη µέσω του δηλωµένου ΑΡΙ και του 
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µηχανισµού κλήσης. Το ελάχιστο το οποίο χρειάζονται τόσο οι Υπηρεσίες Ιστού και οι 

εφαρµογές που τις καλούν είναι ένα κοινό σύνολο γνωστών και συµφωνηµένων 

προτύπων. 

Εξετάζοντας κανείς την Υπηρεσία Ιστού από µια τεχνική σκοπιά, θα έλεγε ότι 

πρόκειται για µια ή περισσότερες λειτουργίες οι οποίες είναι προσβάσιµες µέσω δικτύου 

και περιγράφονται από µια Περιγραφή Υπηρεσίας. Συνεπώς η έννοια των Υπηρεσιών 

Ιστού δεν είναι µια καινούργια έννοια, καθώς πρόκειται για µια προσπάθεια να 

αντιµετωπιστεί το θεµελιώδες πρόβληµα των κατανεµηµένων συστηµάτων: ο 

εντοπισµός και η πρόσβαση αποµακρυσµένων συστηµάτων. Η κύρια διαφορά είναι ότι 

τώρα η βιοµηχανία προσπαθεί να προσεγγίσει το πρόβληµα αυτό χρησιµοποιώντας 

ανοιχτή (open) τεχνολογία όπως η XML και ανοιχτά πρότυπα τα οποία τα διαχειρίζονται 

οργανισµοί, όπως το W3C. 

 
1111..22..  ΕΕφφααρρµµοογγήή  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΙΙσσττοούύ  

Οι Υπηρεσίες Ιστού επιτρέπουν την συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων µε µικρότερο 

κόστος από ότι παλιότερα. Η χρήση ενός κοινού µοντέλου επικοινωνίας επιτρέπει την 

ολοκλήρωση µεταξύ των προγραµµάτων σε ένα υψηλό επίπεδο στη στοίβα 

πρωτοκόλλων, βασιζόµενη κυρίως στη σηµασιολογία των µηνυµάτων που αφορούν τις 

υπηρεσίες και όχι στη σηµασιολογία των πρωτοκόλλων του δικτύου. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο επιτυγχάνεται χαλαρή συνδεσµικότητα µεταξύ των µεθόδων των προγραµµάτων. 

Η ολοκλήρωση των προγραµµάτων ως Υπηρεσιών Ιστού γίνεται µε αυξητικό τρόπο. 

∆ηµιουργείται ένα ενοποιηµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον ούτως ώστε η 

ολοκλήρωση των εφαρµογών, τόσο εντός όσο και εκτός µιας επιχείρησης, να γίνεται µε 

ένα ενοποιηµένο τρόπο εκµεταλλευόµενη την κοινή υποδοµή. Οι Υπηρεσίες Ιστού 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους οργανισµούς στις τρεις µεγάλες κατηγορίες: 

Ολοκλήρωση Επιχειρηµατικών Εφαρµογών (Enterprise Application Integration- EAI), 

Επιχείρηση προς Επιχείρηση (Business-to-Business – B2B) και Επιχείρηση προς Πελάτη 

(Business-to-Customer - Β2C). Σε κάθε µια από αυτές τις κατηγορίες οι Υπηρεσίες Ιστού 

µπορεί να αφορούν από απλές εργασίες, όπως ο έλεγχος µιας πιστωτικής κάρτας, µέχρι 

πολύπλοκα συστήµατα, όπως συστήµατα προµηθειών. Μπορούν να κληθούν από 

προσωπικούς υπολογιστές, από µεγάλα υπολογιστικά συστήµατα (Mainframes), 

φυλλοµετρητές Ιστού ή ακόµα και από κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές.  

Στον τοµέα της Ολοκλήρωσης Επιχειρηµατικών Εφαρµογών, οι Υπηρεσίες 

Ιστού έρχονται να δώσουν λύση στο πρόβληµα συνδυασµού συστηµάτων, τα οποία δεν 

ήταν σχεδιασµένα εξ αρχής να συνεργαστούν µεταξύ τους. Τέτοιου είδους συστήµατα 

είναι αρκετά δύσκολα να αλλάξουν πολύ περισσότερο να συνδυαστούν, καθώς συνήθως 
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καθορίζουν τα δικά τους πρότυπα δεδοµένων και ενίοτε τα δικά τους πρότυπα 

επικοινωνίας, ενώ πολλά από αυτά υπάρχουν σε διάφορες πλατφόρµες. Αξιοποιώντας 

µια σειρά από τεχνολογίες, τα υπάρχοντα συστήµατα παρουσιάζονται ως Υπηρεσίες 

Ιστού, καθιστώντας τα έτσι προσβάσιµα και από άλλες διαφορετικές πλατφόρµες. Η 

συνθετότητα αυτών των συστηµάτων µπορεί να περιοριστεί µε τη βοήθεια των XML 

πρωτοκόλλων. 

 
1111..33..  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΙΙσσττοούύ  

Οι Υπηρεσίες Ιστού δεν έχουν εξελιχθεί µε βάση κάποια προκαθορισµένη 

αρχιτεκτονική αλλά προσπαθώντας να αντιµετωπίσουν το γενικότερο πρόβληµα της 

ολοκλήρωσης εφαρµογών. Αντίθετα, τα παραδοσιακά κατανεµηµένα συστήµατα έχουν 

εξελιχθεί µε βάση τεχνικές αρχιτεκτονικές. Η τεχνολογία CORBA (Common Object 

Request Broker Architecture) για παράδειγµα εξελίχθηκε έχοντας ως στόχο την επίλυση 

του προβλήµατος υλοποίησης αρχιτεκτονικών κατανεµηµένων αντικειµένων, ενώ και η 

αρχιτεκτονική των κλήσεων RPC (Remote Procedure Call) έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι 

πάντοτε η καλύτερη αρχιτεκτονική για το σκοπό αυτό. Η ανάγκη για ύπαρξη εφαρµογών 

που θα είναι χαλαρά συνδεδεµένες και ο αυτοµατισµός των επιχειρηµατικών διεργασιών 

έχει αναδείξει τα προτερήµατα της απλής ανταλλαγής µηνυµάτων, τα οποία θα 

περιέχουν δεδοµένα για τις εφαρµογές. Στον τοµέα των κατανεµηµένων 

συστηµάτων έχει επισηµανθεί το θέµα της ανταλλαγής µηνυµάτων ως µια ενδεχόµενη 

αρχιτεκτονική. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει µια ενοποιηµένη προσέγγιση για να συνδυάσει 

το RPC και την ανταλλαγή µηνυµάτων. Την λύση στο θέµα αυτό έρχονται να δώσουν οι 

Υπηρεσίες Ιστού. 

Με τις Υπηρεσίες Ιστού µπορούµε να κάνουµε πράγµατα τα οποία είναι εκτός του 

αντικειµένου των παραδοσιακών κατανεµηµένων συστηµάτων, όπως: 

• Υποστήριξη τόσο µηνυµάτων µε βάση τα έγγραφα όσο και µε βάση το RPC. 

• Μεταφορά κωδικοποιηµένων δεδοµένων και από τις εφαρµογές και από τα 

επιχειρηµατικά έγγραφα 

• Λειτουργία πάνω από πρωτόκολλα Ιστού όπως το ΗΤΤΡ και το SMTP. 

Έτσι, οι Υπηρεσίες Ιστού στοχεύουν στην επίλυση ενός γενικότερου προβλήµατος, 

χρησιµοποιώντας την XML, µια τεχνολογία σαφώς πιο ευέλικτη από ότι τα παραδοσιακά 

κατανεµηµένα συστήµατα. Χρησιµοποιώντας την XML για να οργανώσουν και να 

περιγράψουν τα δεδοµένα, ζητήµατα όπως η σειρά των bytes δεν έχει σηµασία. Η 

ιεραρχική δοµή της XML επιτρέπει αλλαγές µέχρι κάποιου επιπέδου εµφώλευσης κατά 

τρόπο τέτοιο ώστε να επηρεάζεται η δοµή του υπόλοιπου εγγράφου, ενώ η εκφραστική 

δύναµη των χαρακτηριστικών (attributes) και των εµφωλευµένων στοιχείων καθιστά 
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ευκολότερη την αναπαράσταση σύνθετων δοµών δεδοµένων σε XML, σε σύγκριση 

πάντα µε τις δυαδικές αναπαραστάσεις χρησιµοποιούνται σε άλλες τεχνολογίες, όπως 

είναι η COM και η CORBA. 

Η αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών Ιστού βασίζεται στην αλληλεπίδραση τριών 

ρόλων: του Παροχέα (provider), του Ευρετηρίου (Registry) και του Αιτούντος 

(Requestor) της υπηρεσίας. Η αλληλεπίδραση αφορά τις λειτουργίες της δηµοσίευσης 

(Publish), της εύρεσης (Find) και της σύνδεσης (Bind).    

 

Εικόνα 11-1 Ρόλοι και λειτουργίες των Υπηρεσιών Ιστού 
(Πηγή: An Introduction to Web Services - Tracy Gardner) 

 
Ο Παροχέας της υπηρεσίας δηµιουργεί ένα έγγραφο, την Περιγραφή της 

Υπηρεσίας Ιστού, και την δηµοσιεύει απευθείας στον Αιτούντα της Υπηρεσίας ή σε 

κάποιο Ευρετήριο. Κατόπιν δέχεται, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον Αιτούντα, 

κλήσεις της Υπηρεσίας του. Ο Παροχέας της Υπηρεσίας µπορεί να είναι κάποια εταιρεία η 

οποία προσφέρει την Υπηρεσία Ιστού µέσω κάποιου δικτύου.  

Ο Αιτών την Υπηρεσία έχει ως στόχο την εύρεση µιας Περιγραφής µιας Υπηρεσίας 

Ιστού που τον ενδιαφέρει, η οποία περιγραφή βρίσκεται δηµοσιευµένη σε ένα η 

περισσότερα µητρώα. Χρησιµοποιώντας την περιγραφή καλεί αυτήν την Υπηρεσία 

Ιστού. Οποιοσδήποτε «καταναλώνει» µια Υπηρεσία Ιστού µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 

είναι ο Αιτών της Υπηρεσίας. 

Το Ευρετήριο υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για να «διαφηµίζει» τις Υπηρεσίες Ιστού 

οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί από τους Παροχείς τους, και να επιτρέπει στους Αιτούντες 

να έχουν πρόσβαση στις περιγραφές των Υπηρεσιών αυτών. Ο ρόλος του Ευρετηρίου 
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είναι ιδιαίτερα απλός. ∆έχεται ένα αίτηµα για κάποιο είδος υπηρεσίας και απαντάει 

πληροφορώντας για την υπηρεσία αυτή. Από τη στιγµή που ο Αιτών πάρει την απάντησή 

του αλληλεπιδρά µόνος του µε τον Παροχέα της Υπηρεσίας χωρίς περαιτέρω 

µεσολάβηση του Ευρετηρίου. 

Κάθε ένας από τους παραπάνω ρόλους µπορεί να εκφραστεί από µια εφαρµογή ή 

µηχάνηµα. Σε µερικές περιπτώσεις µία εφαρµογή µπορεί να παίξει περισσότερους από 

ένα ρόλους. Μπορεί για παράδειγµα να είναι Παροχέας Υπηρεσίας αλλά συγχρόνως 

Καταναλωτής µιας άλλης. 

Το µοντέλο των Υπηρεσιών Ιστού περιλαµβάνει πολλές αλληλοσυσχετιζόµενες 

τεχνολογίες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναπαρασταθούν γραφικά οι τεχνολογίες 

αυτές όπως πολλοί είναι και οι τρόποι για να κατασκευαστούν και να χρησιµοποιηθούν 

οι Υπηρεσίες Ιστού. Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει µια απεικόνιση των συνόλων 

τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται. 

 

Εικόνα 11-2 Στοίβα Υπηρεσιών Ιστού 
(Πηγή: WS-SW: Integrating Applications - Tim Berners-Lee) 

 
 

1111..44..  SSOOAAPP  

Το SOAP (Simple Object Access Protocol) αποτελεί το πρωτόκολλο στο οποίο 

στηρίζεται η αλληλεπίδραση των Υπηρεσιών Ιστού. Το SOAP χρησιµοποιεί την 

τεχνολογία της XML για την οργάνωση της πληροφορίας κατά τρόπο δοµηµένο, έτσι 
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ώστε να µπορεί να µεταφερθεί και να γίνει κατανοητή µεταξύ των µηχανών. Πιο 

συγκεκριµένα καθορίζει: 

• Ένα πρότυπο επικοινωνίας µε βάση το οποίο η πληροφορία καταγράφεται 

σε ένα XML έγγραφο. 

• Ένα σύνολο από συµβάσεις για τη χρήση του SOAP οι οποίες καθορίζουν 

πως γίνεται η αλληλεπίδραση µε το RPC. Καθορίζει, δηλαδή, πως ένας 

πελάτης µπορεί να στείλει ένα µήνυµα SOAP, το οποίο θα ενεργοποιήσει 

µια αποµακρυσµένη κλήση καθώς και πώς η Υπηρεσία η οποία θα δεχθεί 

την κλήση θα απαντήσει στέλνοντας ένα αντίστοιχο µήνυµα SOAP. 

• Ένα σύνολο από κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθεί κάθε κόµβος ο 

οποίος λαµβάνει ένα µήνυµα SOAP. 

• Μια περιγραφή σχετικά µε το πως θα πρέπει να µεταδίδεται ένα µήνυµα 

SOAP πάνω από το HTTP ή το SMTP. 

Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο µιας κατεύθυνσης (One Way). ∆εν λαµβάνει 

υπόψη του την σηµασιολογία των µηνυµάτων τα οποία αποστέλλονται. Οποιοδήποτε 

πρότυπο επικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένου και της αίτησης ή απάντησης, υλοποιείται 

από το σύστηµα που βρίσκεται από κάτω. Αυτό συµβαίνει διότι το SOAP σχεδιάστηκε 

για να προσφέρει χαλαρή συνδεσµικότητα µεταξύ των εφαρµογών οι οποίες 

αλληλεπιδρούν ανταλλάσσοντας ασύγχρονα µηνύµατα µιας κατεύθυνσης. Οποιαδήποτε 

άλλη δυνατότητα επικοινωνίας, όπως για παράδειγµα ανταλλαγή µηνυµάτων διπλής 

κατεύθυνσης ή RPC κλήσεις θα πρέπει να γίνουν µε συνεργασία του SOAP µε το 

πρωτόκολλο το οποίο βρίσκεται από κάτω. Για να γίνει, ενδεικτικά µια κλήση RPC, µέσω 

SOAP στην οποία διοχετεύονται κάποιες παράµετροι εισόδου και επιστρέφεται ένα 

αποτέλεσµα εξόδου, θα πρέπει να κωδικοποιηθούν οι παράµετροι εισόδου και η κλήση 

RPC σε ένα µήνυµα SOAP. Οµοίως και η απάντηση θα πρέπει να κωδικοποιηθεί σε 

SOAP. Ένα σύγχρονο πρωτόκολλο µεταφοράς θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να 

µεταφερθούν τα δυο µηνύµατα.  

Το SOAP ανταλλάσσει πληροφορίες χρησιµοποιώντας µηνύµατα. Τα µηνύµατα 

αυτά χρησιµοποιούνται ως φάκελος (Envelope) µέσα στον οποίο µπορεί κανείς να 

περιλάβει οποιουδήποτε είδους πληροφορία θέλει να στείλει. Ο φάκελος αποτελείται 

από δυο µέρη: την επικεφαλίδα (Header) και το κυρίως µέρος (Body). Η ύπαρξη της 

επικεφαλίδας είναι προαιρετική, ενώ το κυρίως µέρος είναι υποχρεωτικό. Και τα δυο 
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µέρη µπορούν να έχουν µικρότερες και επικεφαλίδες και κυρίως µέρη µέσα τους 

αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 11-3 Σχηµατική αναπαράσταση µηνύµατος SOAP 
(Πηγή: WS-SW: Integrating Applications - Tim Berners-Lee) 

Το πρωτόκολλο SOAP υποθέτει ότι το µήνυµα αποστέλλεται από ένα κόµβο 

προς ένα άλλο και ότι ενδέχεται να µεσολαβούν στην διαδροµή αυτή κάποιοι 

κόµβοι οι οποίοι µπορεί να το επεξεργαστούν. Η πληροφορία την οποία θέλει να 

στείλει στον παραλήπτη του µηνύµατος ο αποστολέας την τοποθετεί στο κυρίως 

µέρος του µηνύµατος, ενώ οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία τοποθετείται στην 

επικεφαλίδα του µηνύµατος. Η επικεφαλίδα γενικά περιλαµβάνει πληροφορία η 

οποία επεξεργάζεται από τους ενδιάµεσους κόµβους, αυτός είναι και ο λόγος για 

τον οποίο η επικεφαλίδα είναι προαιρετική για την οργάνωση της επικεφαλίδας ή 

του κυρίως σώµατος δεν υπάρχει κάποιος άλλος κανόνας.  
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Εικόνα 11-4 Ανταλλαγή SOAP µηνυµάτων 
(Πηγή: W3C SOAP specification) 

H κατασκευή ενός µηνύµατος SOAP καθορίζεται από τους κανόνες 

κωδικοποίησης, οι αυτοί προσδιορίζουν πως αναπαρίστανται τα δεδοµένα σε XML 

και οι οποίες καθορίζονται από τις εφαρµογές οι οποίες αλληλεπιδρούν. Παρακάτω 

βλέπουµε ένα παράδειγµα µηνύµατος SOAP: 
SOAP request: 
<?xml version="1.0"?> 
<soap:Envelope 
xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 
  <soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 
    <m:GetStockPrice> 
      <m:StockName>IBM</m:StockName> 
    </m:GetStockPrice> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
 
SOAP response: 
<?xml version="1.0"?> 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 
soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 
 <soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 
  <m:GetStockPriceResponse> 
   <m:Price>34.5</m:Price> 
  </m:GetStockPriceResponse> 
 </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

Εικόνα 11-5 Παράδειγµα SOAP 

 

1111..55..  WWSSDDLL  

Το WSDL (Web Services Description language) είναι µια προδιαγραφή Υπηρεσίας. 

Πρόκειται για ένα XML έγγραφο, το οποίο περιγράφει µια Υπηρεσία Ιστού και πιο 
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συγκεκριµένα τη διεπαφή (Interface) της Υπηρεσίας. Αποτελείται από δυο µέρη: το 

πρώτο µέρος είναι αφηρηµένο (abstract) ενώ το δεύτερο είναι συγκεκριµένο (concrete). 

Στο πρώτο καθορίζονται οι τύποι δεδοµένων των παραµέτρων, τα µηνύµατα τα οποία 

στέλνονται και λαµβάνονται, οι συναρτήσεις και οι τύποι πύλης (port types), ενώ στο 

δεύτερο µέρος καθορίζονται η σύνδεση µε κάποιο πρωτόκολλο µεταφοράς, οι υπηρεσίες 

και οι πύλες. 

 

Εικόνα 11-6 ∆οµή ενός WSDL εγγράφου 
(Πηγή: Technical Note: Using WSDL in a UDDI Registry – OASIS) 

 

• Types: Καθορίζονται οι τύποι δεδοµένων χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα 

τύπων, για παράδειγµα το XSD. 

• Messages: Ορίζονται µε αφηρηµένο τρόπο ο τύπος µηνυµάτων που 

ανταλλάσσονται. 

• Operations: Περιγράφονται µε αφηρηµένο τρόπο οι ενέργειες που 

υποστηρίζονται από µια υπηρεσία.  

• Port type: Ένα αφηρηµένο σύνολο λειτουργιών που υποστηρίζονται από ένα ή 

περισσότερα τερµατικά σηµεία. 

• Binding: Ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο και µια προδιαγραφή για τη µορφή των 

δεδοµένων για ένα συγκεκριµένο τύπο πύλης.  

• Port: Ένα τερµατικό σηµείο καθορίζεται ως συνδυασµός µια σύνδεσης (binding) 

και ενός συγκεκριµένου τύπου πύλης. 

• Service: Μια συλλογή από σχετιζόµενα τερµατικά σηµεία. 
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<?xml version="1.0"?> 
<wsdl:definitions name="nmtoken" targetNamespace="uri"> 
 <import namespace="uri" location="uri"/> 
 <wsdl:documentation/> 
 <wsdl:types> 
  <wsdl:documentation/> 
  <xsd:schema/> 
 </wsdl:types> 
 <wsdl:message name="nmtoken"> 
  <wsdl:documentation/> 
  <part name="nmtoken" element="qname" type="qname"/> 
 </wsdl:message> 
 <wsdl:portType name="nmtoken"> 
  <wsdl:documentation/> 
  <wsdl:operation name="nmtoken"> 
   <wsdl:documentation/> 
   <wsdl:input name="nmtoken" message="qname"> 
    <wsdl:documentation/> 
   </wsdl:input> 
   <wsdl:output name="nmtoken" message="qname"> 
    <wsdl:documentation/> 
   </wsdl:output> 
   <wsdl:fault name="nmtoken" message="qname"> 
    <wsdl:documentation/> 
   </wsdl:fault> 
  </wsdl:operation> 
 </wsdl:portType> 
 <wsdl:binding name="nmtoken" type="qname"> 
  <wsdl:documentation/> 
  <wsdl:operation name="nmtoken"> 
   <wsdl:documentation/> 
   <wsdl:input> 
    <wsdl:documentation/> 
   </wsdl:input> 
   <wsdl:output> 
    <wsdl:documentation/> 
   </wsdl:output> 
   <wsdl:fault name="nmtoken"> 
    <wsdl:documentation/> 
   </wsdl:fault> 
  </wsdl:operation> 
 </wsdl:binding> 
 <wsdl:service name="nmtoken"> 
  <wsdl:documentation/> 
  <wsdl:port name="nmtoken" binding="qname"> 
   <wsdl:documentation/> 
  </wsdl:port> 
 </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 

Εικόνα 11-7 Παράδειγµα WSDL 
 
 

1111..66..  UUDDDDII  

Το UDDI (Universal Description and Discovery Integration) αποτελεί ένα είδος 

Ευρετηρίου των Υπηρεσιών Ιστού, στο οποίο γίνονται ερωτήσεις για αναζήτηση 

συγκεκριµένης Υπηρεσίας. Πρόκειται για το de facto πρότυπο  αποθήκευσης στοιχείων 

που αφορούν Υπηρεσίες Ιστού. Αποτελείται από ένα σύνολο από Μητρώα, που είναι 
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προσβάσιµα µέσω του Ιστού, τα οποία παρουσιάζουν πληροφορίες για εταιρείες και για 

τις τεχνικές διεπαφές (ΑΡΙ) που χρησιµοποιούν. Οι πληροφορίες που µπορεί να 

καταγράψει µια εταιρεία στο Ευρετήριο αφορούν δεδοµένα τα οποία βοηθούν τους 

υπόλοιπους να απαντήσουν στις ερωτήσεις «ποιος, τι, πού και πώς». Πληροφορίες που 

αφορούν το όνοµα, προσδιοριστικά της εταιρείας ή τρόποι επικοινωνίας µαζί της 

απαντούν στην ερώτηση «ποιος». Η ερώτηση «τι» αφορά ταξινοµήσεις µε βάση τα 

διεθνή πρότυπα καθώς και περιγραφές για την Υπηρεσία που η εταιρεία προσφέρει. 

Πληροφορίες που αφορούν τη διεύθυνσή της στον Ιστό ή τη διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού της ταχυδροµείου απαντούν στην ερώτηση πού. Η ερώτηση «πώς» 

απαντάται κάνοντας αναφορές σε πληροφορίες σχετικές µε διεπαφές και άλλες 

ιδιότητες µιας συγκεκριµένης Υπηρεσίας. Οι ιδιότητες αυτές της Υπηρεσίας 

περιγράφουν πώς ένα πακέτο λογισµικού ή τεχνική διεπαφή λειτουργεί. 
 
 
 
 
 
 



Συγκριτική Παρουσίαση γλωσσών σήµανσης µε βάση την XML 
 

Τρυφερίδης Μ. Αθανάσιος – Μ14/03 
Σελίδα 178 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<<1122  ΟΟρργγααννιισσµµοοίί  ΤΤυυπποοπποοίίηησσηηςς  //>>  
  

Όπως έχει  επισηµανθεί µέσα από την παρούσα διπλωµατική εργασία, ένα πολύ 

σηµαντικό σηµείο για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας και την καθιέρωση των 

προτεινόµενων προτύπων, που βασίζονται στην XML, αποτελούν οι διάφοροι 

οργανισµοί που αναλαµβάνουν τη δηµιουργία, προώθηση και καθιέρωσή τους. 

Πρόκειται συνήθως για µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς οι οποίοι, σε συνεργασία µε 

τον επιχειρηµατική κοινότητα και τον επιστηµονικό κόσµο, αναλαµβάνουν να 

συντονίσουν την ανάπτυξη και την προώθηση πρότυπων. Παρακάτω θα αναφέρουµε 

τους πιο σηµαντικούς από αυτούς, που έχουν άµεση σχέση µε τις γλώσσες και τα 

πλαίσια διαλειτουργικότητας που στηρίζονται στην XML. 

  

1122..11..  WW33CC  

 
 

Το W3C (World Wide Web Consortium - www.w3c.com) δηµιουργήθηκε το 

1994 σαν µια συνεργασία ανάµεσα στο MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

και τον CERN (European Organization for Nuclear Research) µε υποστήριξη από το 

DARPA (U.S. Defense Advanced Research Project Agency) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(European Commission). Σκοπός του είναι να καθοδηγήσει το Web στο πλήρες 

δυναµικό του αναπτύσσοντας κοινά πρωτόκολλα που προωθούν την εξέλιξή του και 
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εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητά του. ∆ηµιουργός και σηµερινός διευθυντής του 

W3C είναι ο Tim Berner-Lee, που είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς ανθρώπους 

στην ιστορία του Παγκόσµιου ιστού, καθώς αποτελεί τον εφευρέτη του World Wide 

Web και εµπνευστή του Σηµασιολογικού Ιστού. 

 
 

“Το W3C είναι εκεί όπου δηµιουργείται το µέλλον του Παγκοσµίου ιστού. 

Τα Μέλη µας δουλεύουν µαζί για να σχεδιάσουν και να προτυποποιήσουν τις 

τεχνολογίες του Παγκοσµίου Ιστού που χτίζουν στην παγκοσµιότητά του, 

δίνοντας τη δύναµη επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και τη συγγραφή 

αποτελεσµατικών, δυναµικών εφαρµογών — για όλους, οπουδήποτε, 

οποτεδήποτε, χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή.” 

 

Tim Berners-Lee,  

∆ιευθυντής του W3C και  

εφευρέτης της Κοινοπραξίας του Παγκοσµίου Ιστού 

 

Επειδή το Web είναι τόσο σηµαντικό ώστε δεν πρέπει να ελέγχεται από έναν µόνο 

οργανισµό, το W3C λειτουργεί σαν ένας οργανισµός µελών (member organization). 

Μερικά από τα πιο γνωστά µέλη του είναι και τα ακόλουθα: IBM, Microsoft, America 

Online, Netscape, Apple, Adobe, Macromedia, Sun Microsystems, κ.α. Η πλήρης λίστα 

των περισσότερων από 400 οργανισµών-µελών περιλαµβάνει µια ποικιλία από software 

vendors, content providers, corporate users, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ακαδηµαϊκά 

ινστιτούτα, ερευνητικά εργαστήρια, standards bodies και κυβερνήσεις. Το W3C 

συντονίζει επίσης την εργασία του µε πολλούς άλλους οργανισµούς στάνταρτ 

(standards organizations) όπως είναι το Internet Engineering Task Force, το Wireless 

Application Protocols (WAP) Forum και το Unicode Consortium. 

Η σηµαντικότερη δουλειά που γίνεται από το W3C είναι η ανάπτυξη και η 

συντήρηση των προδιαγραφών του Web (Web specifications), που αποκαλούνται 

Συστάσεις (W3C Recommendations), και οι οποίες περιγράφουν τα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας, όπως είναι η HTML και η XML, καθώς και άλλα building blocks του Web. 

Η κάθε Σύσταση του W3C αναπτύσσεται από µια οµάδα εργασίας (work group) που 

αποτελείται από µέλη (members) και ειδικούς καλεσµένους (invited experts). Η οµάδα 

παίρνει στοιχεία από εταιρείες και άλλους οργανισµούς, δηµιουργεί ένα Σχέδιο Εργασίας 

(Working Draft) και τελικά µια Προτεινόµενη Σύσταση (Proposed Recommendation). Η 

Σύσταση (Recommendation) υποβάλλεται στα µέλη και τον διευθυντή του W3C για µια 

επίσηµη έγκριση σαν µια Σύσταση (Recommendation) του W3C.  
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Μερικά από τα σηµαντικά W3C Recommendations αποτελούν τα παρακάτω: XML, 

HTML, XHTML, SMIL, SOAP, DOM, OWL, RDF, RDF/XML, XML Namespaces, XSL, XSLT, 

CSS, XML Schema, XLink, XInclude, XForms, XPointer, XPath, XML Base, MathML, 

VoiceXML, XPath, SSML, SVG, PNG κ.α. Στην Ελλάδα, το W3C αντιπροσωπεύεται από 

την Κοινοπραξία του Παγκόσµιου Ιστού W3C (www.w3c.gr). 

 

Σηµείωση: 

∆ιαφορά ανάµεσα στα standard και στα specifications. 

Μία τεχνική προδιαγραφή (technical specification) προσδιορίζει τον τρόπο µε τον 

οποίο θα πρέπει να εφαρµόζεται µια τεχνολογία (µέθοδοι - methods) και τι θα πρέπει 

να αποφεύγεται (περιορισµοί - constraints). Αντίθετα, ένα πρότυπο (standard) ορίζει 

ένα σύνολο από κοινά αποδεκτές συµφωνίες ανάµεσα στους εµπλεκόµενους φορείς 

και επιχειρήσεις σχετικά µε κάποιες βασικές τεχνικές αρχές που πρέπει να 

ακολουθούνται, ώστε να είναι εφικτή η συµβατότητα ανάµεσα σε προϊόντα 

διαφορετικών προµηθευτών και η επιχειρηµατική διαλειτουργικότητα. 

 
 
1122..22..  OOAASSIISS    

 

Ο OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards - www.oasis-open.org) είναι ένας µη κερδοσκοπικός διεθνής φορέας που 

έχει αναλάβει τη δηµιουργία διαλειτουργικών εργοστασιακών προδιαγραφών 

βασισµένων σε δηµόσια πρότυπα, όπως είναι η XML και η SGML, καθώς και άλλες 

προδιαγραφές που σχετίζονται µε τη δοµηµένη επεξεργασία πληροφοριών, την 

ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Συγχρόνως, αποτελεί τον πιο δραστήριο 

οργανισµό στην παραγωγή Υπηρεσιών Ιστού. ∆ηµιουργήθηκε αρχικά το 1993 µε την 

ονοµασία SGML Open και σήµερα αριθµεί περισσότερους από 5000 συµµετέχοντες που 

αντιπροσωπεύουν πάνω από 600 επιχειρήσεις και ανεξάρτητα µέλη σε 100 χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένων των µεγαλύτερων διεθνών τεχνολογικών εταιριών. 

Ένα από τα αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά του OASIS είναι η διαφάνεια που τη 

διακατέχει σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης των λειτουργικών διαδικασιών που 

ακολουθούνται. Τα ίδια τα µέλη καθορίζουν και προγραµµατίζουν τα διάφορα τεχνικά 

θέµατα που αναλαµβάνουν, µε βασικό σκοπό την προαγωγή της βιοµηχανικής 

οµοφωνίας και την ενοποίηση ετερόκλητων προσπαθειών. Οι εργασίες που 

ολοκληρώνονται επικυρώνονται µετά από ψηφοφορία. 
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Ο οργανισµός έχει υπ’ ευθύνη του δυο πολύ σηµαντικούς δικτυακούς κόµβους 

σχετικά µε την XML και τα πρότυπα των Υπηρεσιών Ιστού (xml.coverpages.org και 

www.xml.org), ενώ έχει εκδώσει πολύ σηµαντικά πρότυπα όπως το CGM Open, DCML, 

LegalXML, PKI, και UDDI. 

 
1122..33..  DDCCMMII  

 

Ο DCMI  (Dublin Core Metadata Initiative - dublincore.org) αποτελεί έναν 

οργανισµό που έχει σαν κύριο σκοπό την προώθηση και ευρεία διάδοση 

διαλειτουργικών προτύπων µεταδεδοµένων και την ανάπτυξη λεξιλογίων 

µεταδεδοµένων για την περιγραφή πόρων (resources), που θα επιτρέψουν τη 

δηµιουργία νοηµόνων συστηµάτων αναζήτησης και εξερεύνησης πληροφοριών. Για το 

σκοπό αυτό ο DCMI παρέχει απλά πρότυπα για να διευκολύνει την αναζήτηση, διανοµή 

και οργάνωση της πληροφορίας.  

Ο DMCI χαρακτηρίζεται από τα τρία I: 

• Independent: Ο DCMI είναι ένας ανεξάρτητος οργανισµός, δεν ελέγχεται 

δηλαδή από κάποιον συγκεκριµένο εµπορικό ή άλλο συµφέρον δεν 

κατευθύνεται προς συγκεκριµένα πεδία ή τεχνολογικές λύσεις 

• International: Ο DCMI ενθαρρύνει τη συµµετοχή οργανισµών από όλο τον 

κόσµο, ανεξάρτητα από γλωσσικά χαρακτηριστικά και πολιτισµικές διαφορές. 

• Influenceable: Ο DCMI είναι ένας ανοιχτός οργανισµός και  στοχεύει στη 

οµοφωνία ανάµεσα στους συµµετέχοντες, χωρίς αναγκαίες προϋποθέσεις για 

τη συµµετοχή. 

 
1122..44..  IISSOO  

 

Ο ISO (International Organization for Standardization) αποτελεί τον 

µεγαλύτερο διεθνείς οργανισµό δηµιουργίας προτύπων, που ιδρύθηκε το 1947. 

Πρόκειται για ένα δίκτυο εθνικών ινστιτούτων προτύπων σε 156 χώρες, µε έναν 

εκπρόσωπο ανά χώρα, µε κεντρικό γραµµατέα στη Γενεύη της Ελβετίας, ο οποίος 

αναλαµβάνει το συντονισµό του συστήµατος. Πρόκειται για ένα µη-κυβερνητικό 
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οργανισµό, µε µέλη τόσο από ινστιτούτα που υπάγονται στην κρατική δοµή ή στον 

ιδιωτικό βιοµηχανικό τοµέα. Ο βασικός σκοπός του ISO είναι η ανάπτυξη και 

δηµιουργία προτύπων, τα οποία συντελούν στη διασφάλιση της ποιότητας, ασφάλειας, 

διαλειτουργικότητας, έχοντας αντίκτυπο τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονοµικό και 

εµπορικό επίπεδο.  

 
1122..55..  CCEENN  

 
Ο CEN (European Committee for Standardization) είναι ένας ιδιωτικός µη-

κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 1961 από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα. Σήµερα, ο CEN συνεισφέρει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 

δηµιουργία τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες προάγουν, µεταξύ άλλων,  το ελεύθερο 

εµπόριο και τη διαλειτουργικότητα των δικτύων. 
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<<1133  ΕΕππίίλλοογγοοςς  ––    
ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα  //>>  

 
 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία έγινε µια προσπάθεια συγκριτικής 

παρουσίασης των γλωσσών σήµανσης µε βάση την XML. Παρουσιάστηκαν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της XML τα οποία, σε συνδυασµό µε τις συµπληρωµατικές της 

τεχνολογίες, δηµιουργούν ένα πολύ ισχυρό πλαίσιο, πάνω στο οποίο έχουν 

αναπτυχθεί  σήµερα πλήθος εφαρµογών και τεχνολογιών του παγκόσµιου ιστού και 

της ηλεκτρονικής επικοινωνίας γενικότερα. 

Όπως είδαµε, η XML βρίσκει σήµερα πολύ µεγάλης αποδοχής σε πάρα πολλούς 

τοµείς, καθώς έχουν ήδη αναπτυχθεί παράγωγες γλώσσες βασισµένες στην XML για 

να καλύψουν ανάγκες σε ένα πλήθος πεδίων, όπως επιχειρήσεις, δηµόσια διοίκηση, 

γραφικά, πολυµέσα, εξειδικευµένα επιστηµονικά πεδία κ.α. Η τάση που επικρατεί 

µάλιστα σήµερα είναι η επέκταση και εφαρµογή της XML σε νέα, ακόµη πιο 

εξειδικευµένα πεδία. Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι XML-based γλώσσες είναι 

πολλά και σηµαντικά, ώστε να οδηγούν στην σταδιακή υιοθέτηση και καθιέρωσή τους 

και στην αποµάκρυνση παλαιότερων λύσεων, όπως είδαµε και στην µελέτη της 

ανταλλαγής επιχειρηµατικών εγγράφων, όπου το κλασικό EDI έχει παραγκωνιστεί σε 

µεγάλο βαθµό από την ebXML και την UBL.  

Στο χώρο του διαδικτύου οι φυλλοµετρητές υποστηρίζουν πλέον στην 

πλειονότητά τους τις καινούριες τεχνολογίες που εισάγει η XML και η XHTML, ώστε 
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στα προσεχή χρόνια, όταν πια η πλειονότητα των χρηστών θα χρησιµοποιεί εφαρµογές 

περιήγησης ικανές να εκµεταλλευτούν τις καινούριες δυνατότητες της XML, η HTML θα 

αρχίσει να περνάει σταδιακά σε δεύτερα µοίρα σαν επιλογή για τη συγγραφή και 

ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων. 

Τέλος, η XML αποτελεί τη βάση πολύ σηµαντικών τεχνολογιών, όπως είναι ο 

σηµασιολογικός ιστός, που θέτει τις βάσεις για την εννοιολογική οργάνωση της 

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό, και οι υπηρεσίες διαδικτύου, που στήνουν ένα κοινό 

πλαίσιο για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας και καλύτερης συνεργασίας ανάµεσα 

σε ανεξάρτητα µεταξύ τους µέρη. 

Με βάση τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η XML µπορεί εκτός από παρόν να έχει 

πραγµατικά και ένα ακόµα πιο αισιόδοξο µέλλον. Τα εν γένει χαρακτηριστικά της, µε 

κυριότερο όλων την επεκτασιµότητά της, καθώς και η τεράστια αποδοχή που τυγχάνει 

µέχρι και σήµερα, δείχνουν µε µεγάλη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει τη γλώσσα 

οργάνωσης, δόµησης και περιγραφής των δεδοµένων για τα προσεχή χρόνια.   

Από την άλλη µεριά όµως, πρέπει να επισηµάνουµε και σε αυτό το σηµείο ότι η 

XML από µόνη της δεν αρκεί για να δώσει λύσεις σε θέµατα διαλειτουργικότητας και 

επικοινωνίας. Η XML προσφέρει απλώς ένα ολοκληρωµένο και δυναµικό πλαίσιο για 

να γίνει αυτό δυνατό. Από κει και πέρα τίθενται το πολύ σηµαντικό θέµα της 

προτυποποίησης, ώστε να είναι εφικτή η διαλειτουργικότητα και να αποφευχθούν 

προβλήµατα, όπως αυτά που παρουσιάστηκαν µέσα από τη µελέτη εφαρµογής λύσεων 

βασισµένων στην XML στον χώρο των εφαρµογών γραφείου.  

Συµπερασµατικά λοιπόν, η γλώσσα XML αποτελεί µία πολύ δυναµική 

τεχνολογία που έχει επιφέρει ήδη µια µικρή επανάσταση, καθώς κατάφερε µέσα σε 

µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα να καθιερωθεί και να γίνει, κατά γενική οµολογία, το 

κοινά αποδεκτό πρότυπο σε πάρα πολλούς τοµείς. Αποτελεί σίγουρα την πρώτη επιλογή 

σε θέµατα οργάνωσης και αποθήκευσης πληροφορίας. ∆ε παύει όµως να υπόκειται σε 

θέµατα ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικών αποφάσεων, κάνοντας ακόµα πιο 

ξεκάθαρη και άµεση την ανάγκη καθιέρωσης προτύπων και πλαισίων 

διαλειτουργικότητας, ώστε να µπορέσει να αποδώσει το µέγιστο των δυνατοτήτων 

που µπορεί να προσφέρει. 

  



Συγκριτική Παρουσίαση γλωσσών σήµανσης µε βάση την XML 
 

Τρυφερίδης Μ. Αθανάσιος – Μ14/03 
Σελίδα 185 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

<<1144  ΠΠααρράάρρττηηµµαα::    

          OOnnlliinnee  ΕΕκκµµάάθθηησσηη  XXMMLL  //>>  
  

Κλείνοντας την παρούσα διπλωµατική εργασία, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει αναφορά 

σε µερικούς δικτυακούς τόπους, που προσφέρουν υπηρεσίες online εκµάθησης 

τεχνολογιών όπως η XML (eduware). Στις παραγράφους που ακολουθούν παρατίθενται 

οι πιο αξιόλογοι από αυτούς. 
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1144..11..  WW33SScchhoooollss  OOnnlliinnee  WWeebb  TTuuttoorriiaallss    

Το W3Schools Online Web Tutorials (www.w3schools.com) αποτελεί ένα πολύ 

πλούσιο σε περιεχόµενο δικτυακό τόπο, που παρέχει εκπαιδευτικό υλικό σε πολλά 

θέµατα που σχετίζονται µε τα πρότυπα που έχει αναπτύξει σαν W3C Recommendations 

η W3C. Παρέχει, µεταξύ άλλων, υλικό για τις  τεχνολογίες XML, XSL, XPath, XQuery 

XLink, XPointer, SOAP, WSDL, ,RDF, RSS, WAP, Web Services κ.α. 

 
Εικόνα 14-1 W3Schools Online Web Tutorials 
(www.w3schools.com/xml/default.asp) 
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1144..22..  XXMMLL..CCOOMM  --  AA  TTeecchhnniiccaall  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  XXMMLL  

Ο δικτυακός τόπος του www.xml.com προσφέρει ένα πλήθος πληροφοριών για 

την XML και τις συµπληρωµατικές της τεχνολογίες. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η τεχνική 

εισαγωγή στην XML, που προσφέρει ένα καλό σηµείο αναφοράς για την κατανόηση του 

τεχνικού υπόβαθρου της γλώσσας. Παρέχει επίσης πληροφοριακό υλικό για τεχνολογίες 

όπως οι XSLT/ XSL-FO, XLink, XML Schema, XQuery, RDF, RSS, AJAX, Topic Maps, 

Web Services και XForms. 

Εικόνα 14-2 www.xml.com - A Technical Introduction to XML 
(www.xml.com/pub/a/98/10/guide0.html) 
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1144..33..  XXMMLL  FFiilleess  ––  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  XXMMLL  

Ο δικτυακός τόπος xmlfiles.com παρέχει µια εισαγωγή στα βασικά δοµικά στοιχεία 

και τεχνολογίες της XML. 

 
Εικόνα 14-3 XML Files – Introduction to XML  
(http://www.xmlfiles.com/xml/xml_intro.asp) 
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1144..44..  IIBBMM  OOnnlliinnee  CCoouurrsseess  

Ο δικτυακός τόπος της IBM παρέχει µια ειδική ενότητα (IBM developerWorks: 

Education – Online Courses), όπου παρέχονται ειδικά online εκπαιδευτικά τεχνολογικά 

µαθήµατα. Ένα από αυτά είναι και XML  Online course, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
Εικόνα 14-4 IBM Online Courses 
(www-128.ibm.com/developerworks/education/xmlintro/xmlintro.html) 
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1144..55..  XXMMLL  OOnnlliinnee  TTuuttoorriiaall  GGuuiiddee  

Ένας αξιόλογος δικτυακός τόπος είναι το xml-training-guide.com, που παρέχει 

ένα Online Tutorial Guide για την XML και κάποιες συµπληρωµατικές τεχνολογίες. 

 
Εικόνα 14-5 XML Online Training Guide  
(xml-training-guide.com) 
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1144..66..  TToopp  XXMMLL  ––  LLeeaarrnn  XXMMLL  TTuuttoorriiaallss  

Μια σειρά από online tutorials προσφέρει ο δικτυακός τόπος www.topxml.com 

που καλύπτουν από απλά θέµατα µέχρι συµπληρωµατικές τεχνολογίες της XML. 

 
Εικόνα 14-6 Top XML – Learn XML Tutorials 
(http://www.topxml.com/xml/learnxml.asp) 
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<<1166  ∆∆ιικκττυυαακκοοίί  ΤΤόόπποοιι  --    
ΑΑννααφφοορρέέςς  //>>  
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